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Informačno-komunikačné technológie a inovatívne výtvarné techniky

aktua l i ty

Pozývame vás na 
kultúrno-športové 

podujatie

Deň
Južanov

3. júna o 16.00 hod. 
ZŠ, Okružná 17

Pozývame vás na 
Ruský balet 

Sankt Peterburg

Luskáčik

5. júna o 19.30 hod.
Mestská športová hala

vstup voľný

Záchranári 
deťom
SOS deň 3

3 My určite 
prežijeme
zodpovedné stravovanie

4 Spojenie 
plenérov
inšpiratívne stretnutie

5 Deviaty 
titul
hádzanárky opäť víťazne

8

VzdeláVanIe 

senIoroV pokračuje

V predchádzajúcich  rokoch  zís-
kalo  Mesto  finančné  prostriedky  na 
vzdelávanie  seniorov  v rôznych  ob-
lastiach.  Jedným  z najvýznamnejších 
projektov  bol  projekt  s názvom  Zvý-
šenie  kvality  života  seniorov  v meste 
Michalovce  vzdelávacími  aktivitami, 
financovaný  z prostriedkov  Európ-
skeho sociálneho fondu, v rámci kto-
rého  prebiehali  kurzy  pre  seniorov 
v siedmich vzdelávacích programoch. 
Najväčší  záujem  bol  o kurz  práce 
s počítačom  a kurz  tvorivých  dielní. 
Aj preto sme sa rozhodli získať ďalšie 
finančné  prostriedky,  aby  sme  moh-
li  uspokojiť  vysoký  dopyt  po  týchto 
kurzoch. Vďaka finančným prostried-
kom,  ktoré  sme  minulý  rok  získali 
z Nadácie Nafta, a.s., mohli vzdeláva-
cie kurzy práce s počítačom absolvo-
vať ďalší seniori. Spolu sa tak doteraz 
vzdelávalo viac ako 800 seniorov. 

Cieľom týchto projektov je vzde-
lávaním  napomôcť  seniorom  aktív-
ne sa zapájať do každodenného živo-
ta  modernej  spoločnosti.  Zámerom 
aktuálneho projektu je vyškoliť v ob-
lasti práce s počítačom a  informač-
no-komunikačnými  technológiami 
40 seniorov (nad 60 rokov) a 24 se-
niorov (nad 60 rokov) v oblasti ino-
vatívnych  výtvarných  techník  (ser-
vítková technika, maľovanie na hod-
váb,  práca  s modelovacou  hmotou 
fimo, kombinované techniky). 

V module Základy práce s počí-
tačom  sa  frekventanti  vzdelávania 
oboznámia s operačným systémom, 
textovým editorom, tabuľkovým kal-
kulátorom, grafickými programami, 
naučia sa pracovať s internetom, vy-
užívať komunikačné programy resp. 
v uvedených  oblastiach  zdokonalia 
svoje vedomosti a zručnosti. Veríme, 
že  realizáciou  vzdelávania  účastníci 
získajú  schopnosť  uplatniť  získané 
vedomosti  a  zručnosti  vo svojom 
živote, pri dosahovaní svojich osob-
ných cieľov. 

Záujemcovia  z radov  seniorov 
(nad 60 rokov) sa môžu prihlásiť na 
nasledovné kurzy:

1. 6. 2016 – 15. 7. 2016
1.  IKT pre seniorov – začiatočníci 

– max. počet účastníkov: 10
2.  IKT  pre  seniorov  –  pokročilí 

– max. počet účastníkov: 10
3.  Inovatívne  výtvarné  techniky 

pre seniorov – max. počet účast-
níkov: 12

15. 8. 2016 – 30. 9. 2016
1.  IKT pre seniorov – začiatočníci 

– max. počet účastníkov: 10
2.  IKT  pre  seniorov  –  pokročilí 

– max. počet účastníkov: 10
3.  Inovatívne  výtvarné  techniky 

pre seniorov – max. počet účast-
níkov: 12

V  uplynulom  programovom 
období  v rokoch  2007  –  2015  zís-
kalo  Mesto  Michalovce  zo  štruk-
turálnych  fondov  17 690 470 eur. 
V počte  získaných  projektov  sme 
sa  umiestnili  na  3. mieste  v rámci 
samospráv  Slovenskej  republiky 
za  mestami  Košice  a  Prešov.  Mes-
to  nevyužíva  len  eurofondy,  ale 
aj iné  externé  zdroje  ako  bilaterál-
ne  programy,  nórske  a švajčiarske 
fondy,  dotačné  politiky  minister-
stiev  či  rôzne  grantové  schémy. 
Zapájame  sa  takmer  do  všetkých 
výziev,  kde  je  samospráva  opráv-
neným žiadateľom a kde má Mesto 
záujem  a možnosť  získať  externé 
zdroje. V rámci ponúkaných výziev 
bolo podaných celkom 146 projek-
tov, z nich 77 bolo úspešných, čím 
sa úspešnosť  Mesta  v získavaní  fi-
nančných prostriedkov pohybovala 
na úrovni 53 %. Celkom sme na re-
alizáciu  deklarovaných  zámerov 
získali 19,5 milióna eur.

nč

Mesto Michalovce získalo finančné prostriedky prostredníctvom Nadácie Nafta, a.s., 
na vzdelávanie seniorov v oblasti využívania informačno-komunikačných 
technológií (IKT) a v oblasti inovatívnych výtvarných techník prostredníctvom 
tvorivých dielní.  

Pozývame vás 
na vystúpenie

Štátnej filharmónie 
Košice 

TaLianska 
opera

27. mája o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

bude to zážitok...

Dinopark 
v Michalovciach

31. mája – 1. júna
8.00 – 18.00 hod. 

Mestská športová hala



� aktuality

pobačeňe Miža z varoša

I kec každi dňeška hutori o roboce, ňe každi zna, že robota stvorila čľove-
ka. Bo pod robotu dumaju ľem totu, co še daco zmajstruje u dajakej fabrikoj. 
I mi še pocešil tomu, že še našla partija ľudzi, co zna, že žem treba obrabjac. 
Tak jak davno i dňeška muši buc dachto, co na chľebik pšeňičku dopestuje. 
I statok zna obrobic. I hnuj mu ňešmerdzi. Zato mi še pocešil, kec mi vidzel 
plagati o farmarskim dňu u Parku študentov. Vžal mi vnuka za ruku, že mu 
idzem ukazac cirkus u Mihaľovci. Bo sam mi ňeznal, co za čudo še jim po-
dari na perši raz. Kec me prichodziľi gu tomu cirkusoj, ta me vnuk prekvapil. 
„Dzedu, šak to ňe cirkus. To traktore tam stoja.“ Tvaril mi še, že o ňičim 
ňeznam. No poprechodziľi mi še kolo šickich tich zazrakoch, co pomahaju 
farmarom žem obrobic. I maľinovku mi vnukoj kupil pri tim dluhim chodze-
ňu. I gu džviratkom me še dostaľi. Ňeľem tim farmarskim, no i cirkusovim. 
Kec me prišľi domu, ňetrebalo vnuka do jedzeňa nukac. Ňeznal, co skorej. 
Či jejs, či hutorec o tim šickim, co vidzel. Ozdaľ na tak rok pujdzem i z vnuč-
ku ukazac jej, že mľiko od kravički, ňe z automatu.

Vaš Mižo z varoša

Farmarski dzeň

phDr. MarTa Horňaková
Pokryť asfaltovým kobercom povrch spojovacieho chodníka, ktorý vedie 
od konca Ul. lipovej po Ul. Laca Novomeského. Tento spojovací chodník je 
obyvateľmi mesta často využívaný a betón na chodníku sa už rozpadáva.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Realizácia tohto chodníka nie je v pláne rekonštrukcie miestnych komu-
nikácií a chodníkov na roky 2016 až 2018 schválenom mestskou radou. 
Opravu v nutnom rozsahu zrealizujú TaZS mesta Michalovce. 
Aspoň raz ročne vyčistiť od pohodených odpadkov stromoradie nachá-
dzajúce sa od regulačnej stanice plynu na konci Ul. Laca Novomeského 
smerom na Zemplínsku šíravu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Stromoradie na Ul. Laca Novomeského bolo vyčistené v 8. týždni. 
Obyvatelia bytového domu Nad Laborcom 1775 žiadajú: 
Vykonať opravu kanalizačného vpustu nachádzajúceho sa na parkovisku 
pred vchodom č. 30. Počas dažďov voda z parkoviska neodteká a zapla-
vuje parkovisko. Stojatá voda na parkovisku často znemožňuje využívať 
až osem parkovacích miest.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Kanálový vpust nachádzajúci sa na parkovisku na Ul. nad Laborcom, pred 
vchodom číslo 30, bol vyčistený v 9. týždni. 
Zabezpečiť, aby po trávniku, ktorý sa nachádza na konci parkoviska pri 
kotolni bytového domu, nejazdili motorové vozidla. V súčasnosti sú už 
na uvedenom trávniku vyjazdené hlboké koľaje. Zároveň vozidlá pre-
chádzajúce cez uvedené parkovisko a trávnik svojím konaním vytvárajú 
nebezpečné situácie. Obyvatelia sa pýtajú, ako a v akom termíne tieto 
ich požiadavky môžu byť realizované.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mesto Michalovce, odbor výstavby ŽP a MR požiadalo Okresné riaditeľ-
stvo policajného zboru v Michalovciach o vydanie súhlasného stanoviska 
k umiestneniu dopravného zariadenia. Žiadosti bolo zo strany ORPZ SR, 
ODI  Michalovce  vyhovené.  Dopravné  zariadenie  bude  prostredníctvom 
TaZS Mesta Michalovce osadené v najskoršom možnom termíne. 
ing. Jozef BoBík
Do prevádzok Zlatého Bažanta v smere od parkoviska sa prichádza cez 
schod, ktorý je po celej šírke značne poškodený. Tento stav je nielen neeste-
ticky, ale môže byť aj zdrojom úrazu. Preto navrhujem urýchlenú opravu.

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na VIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
23. februára 2016. (pokračovanie)

Deň matiek
Každý rok sa Deň 
matiek slávi druhú 
májovú nedeľu. Aj výbor 
Základnej organizácie 
Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých 
(ZO SZZP) v Michalovciach 
zorganizoval stretnutie 
pre svoje členky 4. mája 
v priestoroch DC 1 – 3 
na Ul. obrancov mieru. 

Všetkých  prítomných  privítal 
predseda  ZO  SZZP  Jaroslav  Koščo. 
Posedenie spestrila  svojím vystúpe-
ním folklórna skupina Klubovanka.
O  niekoľko  dní  neskôr  –  18. mája 

sa  uskutočnilo  ďalšie  posedenie  ku 
Dňu  matiek,  ktoré  pripravila  sa-
mospráva  DC  3.  Zúčastnili  sa  na 
ňom  členky  tohto  denného  centra. 
Pozvanie  prijali  prednostka  okres-
ného  úradu  PhDr.  Janka  Cibereová 
a  vedúci  odboru  sociálnych  vecí 
a rodiny  Ing. Ján  Jasovský.  Po  pri-
vítaní  hostí  nasledovalo  vystúpenie 
klientov  DSS  Anina  pod  vedením 
Mgr. Harvanovej.  Chlapi  z Klubo-
vanky  zaspievali  a  tancom  sa  pred-
stavil  Ferko  Petriľak.  Prednesom  sa 
blysla podpredsedníčka samosprávy 
Anka Kolesnačová. Po vystúpeniach 
nasledovalo  občerstvenie  a  družná 
debata so spevom za doprovodu hu-
dobníkov Klubovanky.

Jaroslav Koščo

pokračovanie na 6. strane

16. 5.   účasť na rokovaní Valného zhromaždenia FIN. M.O.S., a.s.    
    v Rožňave
18. a 19. 5.  účasť na 27. sneme Združenia miest a obcí Slovenska    
              v Bratislave
20. 5.   stretnutie s novinármi pri príležitosti Svetového dňa masmédií
20. 5.   otvorenie podujatia Deň rodiny
20. 5.   prijatie zástupcov volejbalových klubov z Čiech a Poľska
20. 5.   reprezentácia mesta na koncerte Kolárovcov
21. 5.   účasť na Dni priateľstva na hraničnom priechode Vyšné      
    Nemecké – Užhorod
23. 5.   porada primátora
23. 5.   stretnutie k podujatiam 50. výročia turistickej sezóny      
    na Zemplínskej šírave
23. 5.   účasť na slávnostnej akadémii Materskej školy na Školskej ulici
24. 5.   rokovanie k navrhovaným zmenám Štatútu mesta
25. 5.   rokovanie so zástupcami prípravného združenia OZ Vrbovec
25. 5.   prijatie úspešných športovcov, reprezentantov mesta
25. 5.   účasť na oslavách 10. výročia súkromnej ZUŠ Talent-um
26. 5.   účasť na otvorení športových hier zamestnancov SC KSK
26. 5.   rokovanie k problematike statickej dopravy v meste

aktivity primátora

Oznamujeme širokej verejnosti, že kancelária 
poslanca NR SR Ing. Emila Ďurovčíka je otvorená 

v priestoroch bývalého Družstevného domu 
na Nám. osloboditeľov 1 (4. posch.) 

Stránkové dni pre verejnosť: 
Pondelok  8.00 – 12.00 hod. • Streda  9.00 – 12.00 hod.

Piatok  9.00 – 12.00 hod.
Kontakt: Ing. Jozef Sokologorský, asistent poslanca NR SR

tel.: 0903 352 949 
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Stáva sa, že niektoré medzinárod-
né dni berieme ako samozrejmosť. 
Nezamýšľame sa nad ich koreňmi, 
niekedy ani nad ich významom. Be-
rieme ich ako tradičné a prekvapí nás 
otázka, ako vznikli a prečo sa viažu 
k určitému dátumu. Z tých, ktoré prí-
du, sú najbližšie dva známe dátumy. 
Posledný májový deň a prvý jún. 

Ten prvý sa viaže k veľmi starému 
zvyku. Niektorí ho poznajú pod náz-
vom veľmi poetickým Deň otvárania 
studničiek. Tento prastarý slovanský 
zvyk je sviatkom vstupu do letného 
obdobia. Súvisel so symbolikou a po-
chopením životodarného významu 
vody pre prírodu a človeka. Tu sa ne-
hovorilo o jej množstve, ale čistote. 
Počas tohto dňa a obdobia ľudia 
čistili studničky v chotári. Vyčistenie 
studničky bolo spojené aj s prianím 
dobrého zdravia. Bolo i prísľubom 
dostatočného množstva vlahy hos-
podárovi pre jeho polia a prísľubom 
dobrej úrody. 

Aj prvý júnový deň akoby pokračo-
val v symbolike posledného májového 
dňa. Tak ako čistá voda je dôležitá pre 
prírodu, tak ešte väčší význam pre spo-
ločenstvo ľudí má pokračovanie konti-
nuity života. Medzinárodný deň detí 
je takisto oslavou a sviatkom života. 
Myšlienka vymedziť pre deti ich deň 
vznikla na Svetovej konferencii pre bla-
ho detí v Ženeve v roku 1925. Zástup-
covia 54 krajín na nej schválili dekla-
ráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, 
detskou prácou, vzdelaním a inými 
otázkami týkajúcimi sa detí. Po konfe-
rencii viacero vlád zaviedlo vo svojich 
krajinách takýto deň. Odvtedy sa da-
tuje aj medzinárodná aktivita zaobe-
rajúca sa činnosťami a právami detí. 
V roku 1949 sa k nej pridali aj viaceré 
medzinárodné organizácie. Vo svete je 
ešte mnoho detí zneužívaných nielen 
na detskú prácu, ale aj v armáde ako 
vojaci. Mnohým sa nedostáva mož-
nosť vzdelania, základnej zdravotnej 
starostlivosti a dostatočnej výživy. 
UNICEF je jednou z medzinárodných 
organizácií, ktorá sa venuje proble-
matike starostlivosti o deti vo svete. 
Hlavne v rozvojovom a nestabilnom, 
zmietanom rôznymi konfliktami. 
Najviac v tejto oblasti môže vykonať 
len dobre fungujúca spoločnosť, ktorej 
leží na srdci budúcnosť krajiny a jej 
perspektíva. U nás pri tejto príležitos-
ti pripravujú samosprávy ale aj rôzne 
spoločenstvá rodičov rôzne atraktívne 
akcie. Nielen pre zaujatie, ale i pobave-
nie a strávenie príjemných chvíľ. 

Ak sa dnes budeme starať o naše 
deti, tak je šanca, že ani ony v dospe-
losti nezabudnú na svoje deti.

MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora

MDD

z pera viceprimátora

pODPORTE 
PROJEKT

Vážení  športoví  priatelia,  or-
ganizácia  TESCO  vyhlásila  ko-
munitný  program  Vy  rozhodu-
jete,  my  pomáhame,  do  ktorého 
basketbalový  klub  poslal  projekt 
s názvom  Športuj  a daj  lopte 
správny smer. Komisia ho zaradila 
medzi tri najlepšie projekty v na-
šom  regióne.  Týmto  vás  chceme 
požiadať  o podporu  a hlasovanie 
za náš projekt tým, že v období od 
11. mája do 7. júna 2016 nakúpi-
te v obchode spoločnosti TESCO 
v Michalovciach (Hypermarket + 
Tesco  Express)  a pri  každom  ná-
kupe  dostanete  jeden  hlasovací 
žetón. Následne ho vhoďte do hla-
sovacieho boxu pre náš projekt.

1.BK Michalovce

V týchto dňoch sa všetky 
záchranárske zložky aj 
armáda pripravujú na 
zásah proti rukojemníkom, 
na výbuch autobusu, 
zachytenie nebezpečnej 
chemickej látky v rieke 
Laborec aj na záchranu 
života a zdravia obetí 
rukojemníckej drámy. 

Našťastie  nepôjde  o skutočný 
zásah,  ale  cvičenie  záchranárov, 
hasičov, policajtov  a  vojakov  pred 

OC  Zemplín,  ktoré  sa  uskutoční 
10. júna od 9.00 – 12.00 pod názvom 
SOS deň 3 – Záchranári deťom. 

Viac  prezrádza  marketingová 
manažérka  OC  Zemplín  Eva  Buč-
ková: „Čaká nás v poradí tretí ročník 
tejto akcie. Oproti minulým dvom 
rokom sme zmenili a vynovili celý 
program. Namiesto výbuchu auta 
dôjde k rukojemníckej dráme v au-
tobuse, záchranári sa budú zlaňovať 
z OC Zemplín cez rieku a budú v nej 
zachytávať nebezpečnú chemickú 
látku. Okrem ďalších zaujímavých 
a vzrušujúcich momentov očaká-
vame aj prelet stíhačiek ponad OC 

Zemplín, tak veríme, že sa celý deň 
vydarí.“ 

Na  tento  deň  sú  pozvané  všet-
ky  školy,  vrátane materských  škôl 
z mesta  Michalovce,  ale  zúčastniť 
sa môžu aj ostatné z okolitých obcí 
a miest, stačí sa prihlásiť mailom na 
buckova@zemplinmedia.sk. Samoz-
rejmosťou  je  vystavenie  záchranár-
skej  techniky,  zbraní,  áut  a súťaže. 
Na deti čaká v tento deň ešte jedna 
novinka. 10. júna štartuje v obchod-
nom centre fotografovanie s Annou 
a Elzou  zo  známej  rozprávky  a ne-
bude chýbať súťaž o zaujímavé ceny.

Eva Bučková

PREZIDENT SR NAVšTíVI MIChALOVCE 
Naše mesto 10. júna navštívi prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. 

Budeme veľmi radi, ak ho na pešiu zónu a pred budovu MsÚ príde pozdraviť 
čo najviac našich občanov. Jeho predpokladaný príchod do Michaloviec je o 9.00 hod. 

Rok milosrdenstva
Človeku je spravodlivosť 
veľmi blízka. Boh nám dal 
rozum a slobodnú vôľu. 

Tie sú veľmi potrebné na to, aby 
sme  sa  mohli  správne  rozhodnúť. 
Ľutovať  hriechy  a poklesky,  prijať 
kríž  aj  utrpenie,  ktoré  nás  posunie 
bližšie  k Bohu,  ak  túžime  po  pria-
teľstve  s ním.  Na  zemi  máme  kríže 
a trápenia. Ak chceme patriť Ježišo-
vi, máme prijať každý kríž bez repta-
nia. Pravda je taká, že dostaneme iba 
taký kríž, aký vládzeme uniesť. 

Boh však miluje hriešnikov a po-
korným dáva milosť. Boh plače nad 
každou  dušou,  ktorá  sa  odvráti  od 
jeho lásky. Preto poslal na svet svojho 
Jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho uverí, ale aby mal ži-
vot večný. Ježiš na kríži prežil peklo 
duše  každého  nešťastného  človeka. 
On ho prežil v čase, aby my sme ho 

nemuseli prežívať večne. Ježišov život 
nekončí smrťou. Jeho zmŕtvychvsta-
ním aj pre nás začína nový život. 

Terajší  Svätý  Otec,  nástupca 
apoštola Petra, pápež František vy-
hlásil 8. decembra 2015 mimoriad-
ny Svätý rok Božieho milosrdenstva, 
ktorý potrvá do 20. novembra 2016. 
Je to veľmi veľká vec pre Cirkev, teda 
aj pre každého jedného z nás. Navy-
še máme možnosť vyprosovať Božie 
milosrdenstvo  aj  naším  blížnym, 
živým aj mŕtvym za týchto podmie-
nok:  prejsť  bránou  milosrdenstva 
(v Michalovciach je to Chrám Sväté-
ho Ducha, Ulica Masarykova a Far-
ský  kostol  narodenia  Panny  Márie, 
Kostolné  námestie),  vyspovedať  sa, 
prijať  eucharistiu  a zúčastniť  sa  na 
sv. omši, pomodliť sa Vyznanie vie-
ry a pomodliť sa na úmysel Svätého 
Otca.

Anna Ivanišová

SOS DEŇ 3 – Záchranári deťom 

V roku 2016 bola v rámci 
revitalizácie existujúcich 
komunikácií, chodníkov 

a parkovacích plôch ukončená 
I.a etapa rekonštrukcie Sídliska 

juh, ohraničená ulicami Špitálska 
a J. Murgaša. V súčasnom období 

sa pokračuje v realizácii II. etapou 
(priestor ohraničený ulicami 

Saleziánov, J. Matúšku, J. Murgaša) 
a III. etapou (priestor ohraničený 

ulicami Okružná, J. A. Komenského, 
J. Matúšku, J. Murgaša). Tieto 

etapy budú ukončené v roku 2016. 
Revitalizácia sídliska bude ukončená 
v roku 2017 I.b etapou ohraničenou 
ulicami Štefánikova, K. Kuzmányho 

a Saleziánov.
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Na skok do Piešťan

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

My určite prežijeme
Pod  týmto  názvom  sa  realizoval 

projekt v ZŠ T. J. Moussona od mar-
ca tohto roka. Jeho hlavnou myšlien-
kou  bolo  viesť  žiakov  a ich  rodičov 
k zodpovednému  stravovaniu.  Žiaci 
absolvovali  veľa  zaujímavých  akti-
vít:  exkurzia  spojená  s ekologickým 
vzdelávaním  a prípravou  bio  pokr-
mov v bio-záhrade vo Veľkých Kapu-
šanoch, exkurzia v OZ Sosna v Druž-
stevnej  pri  Hornáde,  kde  žiaci  mali 
možnosť  vidieť  množstvo  ekologic-
kých  prvkov  s využitím  prírodných 
zdrojov energie. Na workshope pod 
vedením  odborníka  žiaci  zostrojili 
solárny  varič  a slnečnú  chladničku, 
ktoré  budú  slúžiť  na  ďalšiu  výučbu. 
Vedomosti, ktoré týmto zážitkovým 

spôsobom  žiaci  získali,  následne 
odovzdali svojim spolužiakom. Veľ-
mi  podrobne  im  priblížili  proble-
matiku  využívania  alternatívnych 
zdrojov  energie  (hlavne  slnečnej), 
ukázali im rôzne spôsoby pestovania 
rastlín  bez  použitia  chémie.  Veľmi 
sa  im  páčila  príprava  nezvyčajných 
jedál  ako  napr.  zdravého  smoothie, 
ovocnej šťavy, ovsenej kaše. 

Výsledkom  celého  projektu  je 
zhotovenie bio jedálneho lístka žiak-
mi školy na celý týždeň. Tento pro-
jekt  je  financovaný  vďaka  finančnej 
podpore  týchto  partnerov:  Zelená 
škola,  MNO  Živica  a spoločnosť 
IKEA.

Mgr. Lenka Paľová

Kvapka ku kvapke
V Základnej  škole  T.  J.  Mousso-

na bola ukončená realizácia projek-
tu pod názvom Eco Sapiens  in Eco 
School, financovaného z grantov Is-
landu, Lichtenštajska a Nórska pros-
tredníctvom  finančného  mechaniz-
mu EHP a zo štátneho rozpočtu Slo-
venskej  republiky.  Cieľom  je  zvýše-
nie  environmentálneho  povedomia 
v  oblasti  prispôsobenia  sa  zmene 
klímy  z  hľadiska  využitia  dažďovej 
vody  a  následného  šetrenia  zdro-
jov  pitnej  vody.  V školskom  areáli 

boli vybudované vodozdržné prvky 
a jazierka,  časť  dažďových  zvodov 
bola  odpojená  od  kanalizácie,  čím 
sa  škole  znížili  náklady  na  stočné. 
Následné  zvýšenie  výparu  zlepšuje 
mikroklímu,  prospieva  vegetácii, 
zvyšuje biodiverzitu. Škola sa tak za-
radila medzi „Modré školy“. 

Vzdelávanie  o  zmenách  klímy 
je  zahrnuté  do  výučby  vybraných 
predmetov  (prírodoveda,  biológia, 
chémia a technika).

Valéria Kocúrová

MicHaLovská HuDoBná Jar
Talianska opera, Štátna filharmónia Košice
27. 5. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

nie, nič neľuTuJeM...
šansónový koncert
29. 5. o 19.00 hod., galéria ZOS

Luskáčik – ruský BaLeT sankT peTerBurg
5. 6. o 19.30 hod., Mestská športová hala

výstavy
záHaDa čarovnéHo vaJíčka
ilustrácie A. Wagnerovej
do 17. 6., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

eugen HocHMan – MicHaLovce včera a Dnes (grafika)
1. – 30. 6., galéria MsKS

program kina
29. 5. nedeľa o 20.00 hod.

Maggie Má pLán  2016
romantická komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

27. 5. piatok o 19.30 hod. (2D)
28. 5. sobota o 19.30 hod. (3D)

29. 5. nedeľa o 16.00 hod. (2D) o 18.00 hod. (3D) 
aLica v kraJine za zrkaDLoM  2016
dobrodružný, rodinný, fantasy  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

31. 5. utorok o 19.30 hod.
TeÓria Tigra  2016
tragikomédia  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

1. 6. streda o 19.30 hod.
ako Básnici čakaJÚ na zázrak  2015
komédia  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

2. 6. štvrtok o 18.15 hod. (2D) 
4. 6. sobota o 19.00 hod. (3D)

ninJa korYTnačkY 2  2016
dobrodružný, akčný USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

2. 6. štvrtok o 20.00 hod.
3. 6. piatok o 21.20 hod.
8. 6. streda o 19.30 hod.

Hra peňazí  2016
dráma, triler USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské  titulky

3. 6. piatok o 19.15 hod.
4. 6. sobota o 21.10 hod.

osTrí cHLapci  2016
triler, akčný, komédia, krimi USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

7. 6. utorok o 19.30 hod. 
zázrakY z neBa  2016
dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

8. 6. streda o 17.30 hod.
kniHa DžungLe  2016
dobrodružný, rodinný, akčný, fantasy USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov  Slovenský dabing

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Po  viacerých  úspešných  odbor-
ných  exkurziách  v kúpeľných  zaria-
deniach  v Karlových  Varoch,  Bu-
dapešti,  Kováčovej,  Bardejove,  Číži, 
Vyšných Ružbachoch a iných sme sa 
rozhodli  navštíviť  tentoraz  naše  kú-
pele európskeho rozmeru – Piešťany. 

Mesto  plné  slnka,  vody  a zdra-
via  sme  začiatkom  mája  navštívili 
v rámci  odbornej  exkurzie  žiakov 
Strednej  zdravotníckej  školy  Mi-
chalovce v študijnom odbore masér. 
Všetkých  čakal  zaujímavý  a bohatý 
program.  Oboznámili  sme  sa  s his-
tóriou Piešťanských kúpeľov, kúpeľ-
nými  procedúrami  a hlavne  s prí-

rodnými liečivými zdrojmi – vodou 
a bahnom. Zaujalo nás aj známe me-
dzinárodné  medicínske  rehabilitač-
né centrum Adeli. V závere exkurzie 
sme nemohli vynechať kryocentrum 
a expozíciu kúpeľníctva a archeoló-
gie v balneologickom múzeu.

Slovenské  liečebné kúpele Pieš-
ťany  patria  viac  ako  100  rokov 
k popredným európskym kúpeľom 
v  liečbe  reumatizmu,  rehabilitácii 
pohybového  aparátu  a  nervového 
systému. 

PhDr. M. Gašparová,  
Mgr. A. Michalovová, 

Mgr. H. Šlachtová
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Michalovčan informujeMichalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: iuvENta oPÄŤ PrEPÍsala HistÓriu 

Hostia: F. URBAN, tréner a P. WOLLINGEROVÁ, hráčka  
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
vo vÍrE taNCa

z Festivalu tanca s medzinárodnou účasťou
denne od 14.00 hod. 

Stredoškoláci v Bordeaux 
Počas druhého májového týždňa sa 

žiaci SOŠ obchodu a služieb, Michalov-
ce zúčastnili poslednej mobility v rámci 
projektu  Erasmus  +  TrilinguaBlog,  do 
ktorého sú zapojené krajiny Španielsko, 
Francúzsko, Rakúsko a Slovensko. 

Tentokrát  sa  všetci  partneri  stretli 
v  Bordeaux,  nádhernom  meste  na  zá-
pade Francúzska. Hosťujúca škola pri-
pravila  bohatý  a zaujímavý  program, 
v ktorom okrem aktivít v škole nechý-
bala prehliadka historických pamiatok 
v meste,  návšteva  starobylého  prímor-
ského strediska Arcachon, ochutnávka 
francúzskych vín z tejto oblasti,  či  vý-
stup na Dune du Pyla. Súčasťou prog-
ramu  bola  aj  prehliadka  farmy,  spo-
jená  s ochutnávkou  čerstvých  ustríc. 

Vzhľadom na to, že partnerská škola je 
technického zamerania, mali sme mož-
nosť  navštíviť  moderné  stredisko  pre 
vedu CAP Science, kde sa žiaci zapojili 
do rôznych aktivít zameraných na eko-
nomiku a videli výrobu letákov a plagá-
tov 3D technikou. Ako malú spomien-
ku dostali srdiečko s logom projektu. 

Nezabudnuteľným  zážitkom  bolo 
aj živé vysielanie školského web rádia, 
v ktorom  sa  predstavili  žiaci  každej 
krajiny.  Prínosom  tejto  mobility  ako 
aj  celého  projektu  bola  možnosť  nav-
štíviť a spoznať život v iných krajinách 
Európskej  únie,  precvičiť  si  jazykové 
schopnosti, uvedomiť si dôležitosť vzá-
jomného tolerantného spolunažívania.  

Mgr. M. Mihalková

DO STAVU MANžELSKéhO VSTúPILI...

Ing. Viktor Krutka  
a Iveta Šoltésová

Mgr. Michal Chvostáč  
a MUDr. Mariana Hrebeňáková 

Roman Macko  
a Alena Lechanová

Peter Jenčik  
a Andrea Urbanová

Spojenie dvoch plenérov
V dňoch 5. – 7. mája 
sa uskutočnil v prírode 
Zemplínskej šíravy plenér 
výtvarného odboru ZUš 
zo štefánikovej 20, teda 
maľovanie a tvorba priamo 
v prírode. Zúčastnilo sa ho 45 
žiakov pod vedením učiteľov 
z výtvarných ateliérov školy.

V rovnakom čase a na  rovnakom 
mieste prebiehal XII. ročník medziná-
rodného  maliarskeho  a  sochárskeho 
sympózia  2016,  ktoré  pravidelne  or-
ganizuje mestský úrad a MsKS. Toh-
to  roku sa ho zúčastnilo 17 umelcov 
nie len zo Slovenska, ale aj z okolitých 
krajín: Česká, Poľska a Ukrajiny.

Stretnutie s osobnosťami výtvarného 
sveta  sa  stalo  zážitkom  pre  nádejných 
mladých umelcov. Je niečo výnimočné 
byť priamo pri tvorbe, vzniku umelec-
kého  diela,  počúvať  pôsobivé  rozprá-
vanie o inšpirácii, o výtvarných techni-
kách i príbehy z umeleckého života.

Touto  cestou  chceme  poďakovať 
riaditeľke MsKS PaedDr. Milade Tom-
kovej, michalovskému MsÚ a všetkým 
zúčastneným  umelcom  za  umožnenie 
mimoriadneho  umeleckého  zážitku, 
za spoločne  strávené  chvíle  a  vzácny 
čas, ktorý boli ochotní venovať začína-
júcim mladým výtvarníkom.

Výstava prác žiakov zúčastnených 
na plenéri bude realizovaná v priesto-
re vestibulu ZUŠ na Štefánikovej ulici 
počas septembra 2016.

ZUŠ, Štefánikova 20

školský rok 2015/2016 
kládol na žiakov a pedagógov 
klavírneho oddelenia 
Základnej umeleckej školy, 
štefánikova 20, veľké nároky 
na ich tvorivú a aktívnu 
prácu. 

O to väčšia bola radosť z dosiahnu-
tých výsledkov. Svedčia o tom súťaže, 
ktorých sa žiaci klavírneho oddelenia 
zúčastnili. 

Na domácej pôde to bola regioná-
la súťažná klavírna prehliadka – Po-
etika  klavíra.  Absolútnym  víťazom 
tejto súťaže sa stala žiačka Alexandra 
Zamborová v 1. kategórii a Adam Ja-
kubec v 4. kategórii, z triedy pani uči-
teľky Magdalény Mirossayovej. Zlaté 
pásmo získali žiaci Zuzana Tongeľo-
vá, Martina Bálintová, Cyril Ciganoc, 
Timea  Dékanyová,  Emanuel  Ježek, 
Tamara  Mikitová,  Kristína  Dékany-
ová.

Oblastná klavírna súťaž v Snine sa 
konala 23. marca. V zlatom pásme sa 
umiestnili žiaci Cyril Ciganoc, Dávid 
Pajonk, Emanuel Ježek. 

Je potrebné podčiarknúť výsledky 
žiakov na 9. ročníku krajskej súťažnej 
prehliadky v hre na klavíri v Spišskej 
Novej  Vsi,  ktorý  sa  konal  19.  apríla. 
V  prvej  kategórii  zlaté  pásmo  získali 
žiačka  Zuzana  Tongeľová,  Alexandra 
Zamborová. Strieborné pásmo získa-
la žiačka Martina Bálintová. V druhej 
kategórii získali zlaté pásmo Emanuel 
Ježek a Tamara Mikitová. V tretej ka-
tegórii žiačka Kristína Dékanyová zís-
kala strieborné pásmo. V 4. kategórii 
sa Adam Jakubec umiestnil v bronzo-
vom pásme. 

Žiačky  Martina  Bálintová  a  Ta-
mara Mikitová z triedy pani učiteľky 
Anetty Vargovej sa v tomto školskom 
roku zúčastnili  aj  celoslovenskej kla-
vírnej súťaže v štvorručnej hre v Trna-
ve a umiestnili sa v zlatom pásme. 

Emília Schudichová DiS. art.

úspechy klaviristov

Dňa 20. mája oslávila krásnych 90 rokov 
mama, babka a prababka 

ANGELA KRAFČÍKOVÁ
Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania 
praje 5 detí s rodinami, 8 vnúčat 
a 8 pravnúčat

blahoželanie

VíTAME MEDZI NAMI NAšICh NAjMENšíCh...

Natália Trčková

Melánia Lukáčová

Nela Adamová

Nela Kecskeméthy

Jakub Ľoch

Sofia Ovsijčuková

jazykový kvet 2016
V  priestoroch  Filozofickej  fakulty  Univerzity  Cyrila  a Metoda 

v Trnave sa 13. mája konalo celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet 
2016. Mimoriadne úspešní boli aj žiaci nášho mesta. V jednotlivých 
kategóriách získali tieto umiestnenia:
n  ZŠ T. J. MOUSSONA MichALOVce
Richard Čornej (1. miesto), Krasnaja šapočka (1. miesto – kat. drá-
ma), Boris Andrišov (1. miesto), Patrick Jan Hebbecker (3. miesto)
n  GyMNáZiUM Ľ. ŠTúrA MichALOVce
Michaela Bulaková (2. miesto)
n  ZŠ, J. A. KOMeNSKéhO 1, MichALOVce
Eva Němcová (1. miesto), Eva Němcová (1. miesto)
n  SOŠ OAS, ŠKOLSKá 4, MichALOVce  
Ivana Šaffová (1. miesto)

Ľ. Š.



Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie 
osloboditeľov 30, Michalovce

VYhLASUjE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov   

OBChODNú VEREjNú SúŤAž
na prenájom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v objektoch:
a)  Nám. osloboditeľov č. 8 v Michalovciach,
b)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach  
  (Zlatý býk),
c)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach  
  (Poliklinika, MsKS),
d)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach  
  (Starý súd),
e)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach  
  (objekt vedľa Domu služieb),
f)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach  
  (budova Domu služieb),
g)  Ul. partizánska č. 23 v Michalovciach,
h)  Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach   
  (Autoservis),
i)   Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na pred-
kladanie  súťažných  návrhov  v hmotnoprávnej 
lehote, 13. jún 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej  strán-
ke www.michalovce.sk.
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Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, ria-
diteľ TaZS
Pri zlepšení poveternostných podmienok zreali-
zujeme opravu poškodeného múrika. 
Vo volebnom obvode č. 4 v križovatkách Masa-
rykovej ulice a Ul. s. cyrila a Metoda, Kmeťova, 
Moyzesova, Dobrianskeho, gen. Petrova dochá-
dza v ostatnom čase k parkovaniu osobných mo-
torových vozidiel vo výhľadovom trojuholníku 
uvedených križovatiek. Tento stav spôsobuje 
neprehľadnosť križovatiek a kolízne dopravné 
situácie. Preto žiadam o zvýšený dohľad mest-
skej polície.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, 
náčelník MsP Michalovce
MsP Michalovce v rámci výkonu hliadkovej a ob-
chôdzkovej  služby  venuje  náležitú  pozornosť  aj 
správnemu  parkovaniu  motorových  vozidiel.  Prí-
padné  nesprávne  parkovanie  je  riešené  v zmysle 
platných právnych noriem. Na základe vašej inter-
pelácie  bol  hliadkam  MsP  určený  zvýšený  výkon 
služby vo volebnom obvode č. 4 hlavne v križovat-
kách  Masarykovej  ulice  a Ul.  s. Cyrila  a Metoda, 
Kmeťovej,  Moyzesovej,  Dobrianskeho  a  gen.  Pet-
rova. 
Na Ul. T. Vansovej sa po daždi vytvárajú kalu-
že. Keďže ulica má pomerne malú šírku, pre-
jazdom motorových vozidiel dochádza k po-
škodzovaniu chodcov a plotov resp. omietok 
na rodinných domoch. Preto žiadam o odbor-
ný zásah technických služieb.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, ria-
diteľ TaZS
Nakoľko  sa  jedná  o zložitejší  stav,  nie  je  možné 
tento  problém  vyriešiť  v krátkom  čase.  Budeme 
sa však tým zaoberať a hľadať riešenia. 

doc. ing. MicHaL sTričík,phD.
Z dôvodu upozornenia občanov zo Stráňan vás 
chcem touto cestou poprosiť o opravu chodníka 
na Ul. borovicovej. Podľa informácie od obča-
nov je chodník mestským majetkom, je v de-
zolátnom stave, asfalt je popraskaný a drobí 
sa na malé kúsky. Pre názornosť pripájam k to-
mu bodu aj fotodokumentáciu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, 
prednosta MsÚ
V súlade  so  schváleným  plánom  rekonštrukcie 
miestnych  komunikácií  a chodníkov  na  roky 
2016 až 2018 sa v roku 2017 bude realizovať re-
vitalizácia chodníka – spojnica Ul. brezovej a Ul. 
borovicovej. Opravu chodníka na Ul. borovico-
vej v nutnom rozsahu zrealizujú TaZS. 
Opakovaná interpelácia zo dňa 10. 12. 2015. 
Na základe podnetov od viacerých občanov vás 
opakovane prosím o kontrolu a opravu svetiel, 
ktoré osvetľovali dominantu nášho mesta, kapl-
nku na hrádku, a ktoré v súčasnosti dostatočne 
nesvietia.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, ria-
diteľ TaZS

Opätovne sme vykonali opravu osvetlenia kaplnky 
na Hrádku, až na jedno, sú svietidlá všetky funkč-
né. Nakoľko opravu takéhoto svietidla môže reali-
zovať len odborný servis, jeho opätovné namonto-
vanie bude možné až po doručení zo servisu. 
Na Ul. A. Sládkoviča – okružná križovatka pri 
Oc Zemplín v odbočovacom pruhu v smere 
k hotelu Družba na priechode pre chodcov pri 
každom aj menšom daždi opäť stojí na tomto 
priechode voda z dôvodu nefunkčnosti blízke-
ho kanálového vpustu. V tejto súvislosti pro-
sím kvôli bezpečnosti občanov o jeho opravu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, ria-
diteľ TaZS
V spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou,  a.s.,  sa nám  podarilo  kanalizáciu 
prečistiť a našťastie sa nepreukázalo, že je poško-
dená, takže oprava nie je nutná. 
ing. JarosLav kapiTan
Obyvatelia Sídl. SNP sa na mňa obrátili s požia-
davkou, že voda vo verejnom vodovode obsahu-
je pomerne veľké množstvo prímesí, čo sa pre-
javuje nadmerným zanášaním potrubia, vodo-
vodných batérií, práčiek, umývačiek riadu ako 
aj iných spotrebičov využívajúcich vodu. Tieto 
sú znehodnocované vodným kameňom. Pýtam 
sa, ako je možné riešiť tento problém, pretože 
nie všetky časti mesta majú takúto vodu.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, 
prednosta MsÚ
V prílohe  Vám  zasielame  žiadosť  o  stanovisko, 
ktorú sme zaslali na VVS, a.s.
Príloha: Žiadosť o stanovisko
Na  rokovaní  Mestského  zastupiteľstva  v Michalov-
ciach  dňa  23.  2.  2016  bola  vznesená  interpelácia: 
„Obyvatelia sídliska SNP sa obrátili na poslanca s po-
žiadavkou, že voda vo verejnom vodovode obsahuje 
pomerne  veľké  množstvo  prímesí,  čo  sa  prejavuje 
nadmerným zanášaním potrubia, vodovodných ba-
térií, práčiek, umývačiek riadu ako aj iných spotre-
bičov využívajúcich vodu. Tieto sú znehodnocované 
vodným kameňom.“ Na základe uvedeného žiada-
me o zaujatie  stanoviska k tomu, ako možno riešiť 
tento problém. Za kladné vybavenie ďakujeme. 
Nasledujúcu interpeláciu obdržal od obyvateľky 
mesta Mgr. Podstavskej.
Týmto Vás žiadam o prejednanie vývozu komu-
nálneho odpadu v MsZ v individuálnej bytovej 
výstavbe. Odpad navrhujem vyvážať jeden až 
štyrikrát mesačne, pričom budú kontajnery 
označené podľa potrieb občana vzhľadom na 
kompostovanie, triedený odpad a individuálne 
množstvo komunálneho odpadu pri vývoze.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, ria-
diteľ TaZS
Kontajnery podľa druhu odpadu sú farebne roz-
líšené,  na  aký  druh  odpadu  sa  majú  používať. 
Súčasný režim ich vývozu je z nášho výhľadu vy-
hovujúci. Keby sa mala meniť frekvencia, termín 
a pod., do daného systému by vniesla len chaos. 

Interpelácie poslancov
dokončenie

OSLAVA 
MEDZINáRODNéhO 

DŇA DETí
4. júna 2016 

od 10.00 hod. do 15.30 hod.
Detské ihrisko medzi blokmi 

Ul. okružná 21 – 31 
a Ul. Štefánikova 74 – 64

Čakajú na vás športové 
a zábavné súťaže, chutný guľáš, 

veľký nafukovací a hrad a nebudú 
chýbať ani policajti a hasiči. 

Vstupné na dieťa: 3 € 
(v cene guľáš)

Svoju účasť potvrďte: 
Slavko Vrabeľ: 0905 887 770 

Jozef Bycko: 0908 636 234



� iNZErCia 

malý oznamovateľ

NAVžDY SME SA ROZLúČILI...

spoločenská rubrika

Kvetoslava Smrigová (70)
Ľudmila Pancáková (67) 
Imrich Toth (65)
Mária Išky Janíková (86)
Ladislav Širochman (66) 
Mgr. Pavol Uhrinovský (67) 
Milan Ondovčin (74)
Albina Adamová (67)

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s milovaným manželom a otcom 

Ing. ĽUDOVÍTOM EGRYM
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti.
manželka, dcéry Iveta a Eva s rodinami

poďakovania

Ako ticho žil, tak ticho odišiel. 
Skromný vo svojom živote, láske a dobrote.
Dňa 6. júna uplynie 5 rokov, čo dotĺklo šľachetné 
srdce milovaného manžela, otca a dedka 

VLADIMÍRA ČVERČKA
s úctou a láskou spomínajú manželka, 
dcéra Valéria a vnuk Vladimír

n	9. jún 2016 v čase od 8:20 – 16:30 hod.
  bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto 

– časť mesta Michalovce úseky: ul. Leningradská č. d. 2 – 16 
(párne čísla domov), č. d. 9 – 1 (nepárne čísla domov)

n	9. jún 2016 v čase od 8:20 – 16:30 hod.
   bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto – 

časť mesta Michalovce úseky: ul. Leningradská 1 Michalovce, 
ČOM: 0000398821, EIC: 24ZVS0000067502R

n	7. jún 2016 v čase od 8:40 – 18:00 hod.
  bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto 

– časť mesta Michalovce úseky: ul. Leningradská č. d. 2 – 16 
(párne čísla domov)

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

prerušenie distribúcie elektriny

Uplynulo 5 smutných rokov od úmrtia 
drahého manžela, otca a dedka 

Ing. RUDOLFA JAŠČURA
Ľudský život je sťa púpavový kvet, rozplynie sa a viac 

ho niet, len v spomienkach prichádza medzi nás...
s úctou a láskou spomínajú manželka, 

deti a vnúčatá

Dňa 27. mája uplynie prvý rok, 
čo nás opustila manželka, mama a stará mama 

HELENA HUDÁKOVÁ
rod. Kaminská
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
s láskou spomína najbližšia rodina

spomienky

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 poschodový RD v Michalovciach, blízko centra, dobrá 
lokalita. Cena po dohode. Informácie na t. č. 0905 338 143

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

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	AFK Topoľany prijíma futbalistov – žiakov. Seriózne 

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

Tel.: 0907 534 726

Úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom, vedeniu Zekonu, OR Smer, susedom 

a známym za slová útechy, prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke 

s naším drahým

 JÁNOM MACKOM
smútiaca rodina

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. 3407/73, k. ú. Michalovce o výmere 234 m2 
na Ulici okružnej v Michalovciach, za účelom zriadenia detského ihris-
ka, na dobu neurčitú.

2.  časť pozemkov p. E-KN č. 2971/1, E-KN č.2979 k. ú. Michalovce o vý-
mere 100 m2, na Námesti osloboditeľov v Michalovciach, za účelom vý-
stavby parkoviska a verejne prístupových plôch, na dobu neurčitú.   

Znenie  súťažných  podmienok  a lehota  na  predkladanie  cenových  ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 13. júna 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREjŇUjE ZáMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov

PRENAjAŤ PRIAMYM PRENájMOM
na dobu neurčitú priestory na umiestnenie technických zariadení, 
nachádzajúce sa v objekte:
A) Ul. krymská 4 v Michalovciach (kotolňa – komín).
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnopráv-
nej lehote, 13. jún 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

ODOMKNUTIE VôD
ZEMPLíNSKEj šíRAVY

Veľkolepé otvorenie letnej turistickej sezóny 
19. júna o 15.00 hod.
stredisko Kamenec
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Majstri Slovenska 
vo futsale 
V minulom školskom 
roku sa podarilo žiakom 
futsalového družstva zo Zš, 
Okružná 17, zvíťaziť na 
prvých Majstrovstvách 
Slovenska vo futsale žiakov 
Zš a stať sa tak majstrami 
Slovenska pre školský rok 
2014/2015.

V dňoch 28. – 29. apríla sa v Ži-
line uskutočnili druhé MS vo futsale 
žiakov  ZŠ  aj  s účasťou  chlapcov  zo 
ZŠ,  Okružná.Turnaja  sa  zúčastnili 
ôsmi víťazi krajských kôl, ktorí boli 
rozdelení do dvoch skupín. Tímu zo 
ZŠ,  Okružná  sa  podarilo  v skupine 
poraziť Lipany a Senec 4:2 a remizo-

vať so Senicou. S týmito výsledkami 
postúpili  do  semifinále  z prvého 
miesta, kde ich na druhý deň čakal 
súper z Nových Zámkov. Vo vyrov-
nanom zápase v závere strhli víťaz-
stvo na svoju stranu.

Finálovým súperom im boli žiaci 
z Dolného Kubína, ktorému po naj-
lepšom výkone nedali žiadnu šancu 
a po výsledku 4:0 sa stali po druhý-
krát  majstrami  Slovenska.  Za  naj-
lepšieho hráča  turnaja bol vyhláse-
ný Matúš Vojtko.

O tento úspech vo futsale sa pri-
činili:  M.  Motúz,  A.  Drahokoupil, 
M.  Vojtko,  M.  Trusa,  D.  Sočuvka, 
D. Prokopčák, R. Škodi, P. Krídla, T. 
Bak, P. Luterán. Trénerom bol Mgr. 
M. Melník a vedúcim M. Veľas.

M. Melník

atletika
MaraTÓnska šTafeTa MicHaLovskýcH sTreDnýcH škôL 
42 x 1 km 
6. 6., 8.30 hod., 4. ZŠ, J. A. Komenského 1 
Info: Mgr. Peter Piskay, tel.: 0918 751 092

MesTská šporTová oLYMpiáDa seniorov 
27. 5., 30. 5., 31. 5., 13.00 hod. – stolný tenis, streľba (Ul. partizánska 23) 
7. 6., 9.00 hod. – atletika (4. ZŠ, J. A. Komenského 1) 

MesTská šporTová oLYMpiáDa MaTerskýcH škôL  
8. 6., 8.30 hod., XXII. MŠ, J. Švermu 6 

MesTská šporTová oLYMpiáDa žiakov 
MicHaLovskýcH zákLaDnýcH škôL 
kolektívne športy, zápasy v skupinách 9. 6., 8.00 hod., 
Hádzaná – MŠH a 7. ZŠ, Ul. krymská 5
Volejbal – 2. ZŠ, J. Švermu 6; 4. ZŠ, J. A. Komenského 1 a 5. ZŠ, Ul. školská 2 
Basketbal – 6. ZŠ, Ul. okružná 17; 8. ZŠ P. Horova
atletika a finálové zápasy 
10. 6., 8.30 – 9.00 hod.; 4. ZŠ, J. A. Komenského 1 – atletika
10. 6., 9.00 hod. – Mestská športová hala – finálové zápasy (volejbal, 
hádzaná, basketbal)
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912 

futbal
Mfk zeMpLín – fk senec
4. 6., 11.00 hod. – Dôvera I. liga starší dorast U19

Mfk zeMpLín – sLovan BraTisLava 
28. 5., 11.00 a 13.15 hod. – Dôvera I. liga mladší dorast U17, U16 
Info: www.mfkzemplin.sk

afk TopoľanY – fk žBince 
5. 6., 17.00 hod., VI. liga Západ muži – 25. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

TJ sokoL MočaranY – ošk Bracovce 
28. 5., 17.00 hod., V. liga, dorast U19 – 16. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

TJ sokoL MočaranY – TJ DružsTevník peTrovce n/L. 
29. 5., 17.00 hod., VI. liga mužov – 24. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Turistika 
sLanské vrcHY – BraLo
28. 5., 8.00 hod.

ľuTina
4. 6., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

HosTovice 
28. 5., 6.30 hod.

MDD – spLav HornáDu 24 kM
29. 5., 7.45 hod.

za poznaníM HraDu čičva
4. 6., 8.00 hod.

spLav cirocHY
4. 6., 7.45 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Svetový pohár v kickboxe
22.  ročník  WAKO  Svetového 

pohára  v kickboxe,  ktorý  sa  ko-
nal  v dňoch  12.  –  15.  mája  2016 
v Budapešti,  preveril  schopnosti 
viac  ako  2000  štartujúcich  z 33 
krajín  sveta,  medzi  nimi  aj  na-
šej  reprezentácie  SZKB.  Z  nášho 
Športového Kickbox klubu si toto 

svetové podujatie prvýkrát vyskú-
šal  Kajko  Svobodník  a štartoval 
aj Marko Babuka. Kajkovi sa ako 
nováčikovi  darilo  a z 15.  štartu-
júcich  v disciplíne  light  contact, 
cad., - 52 kg, vybojoval bronzovú 
medailu.

Elena Takáčová V.

Iuventa s deviatym 
majstrovským titulom
Hádzanárky  Iuventy  Michalovce 
získali už svoj deviaty majstrovský 
titul, čím vyrovnali dlhoročnú do-
minanciu  HK  Slovan  Duslo  Šaľa. 
Práve  Šalianky  boli  súpermi  Mi-
chalovčaniek  vo  finále.  Prvé  dva 
zápasy boli na Zemplíne vyrovnané 
a také boli aj výsledky. Prvý duel sa 
skončil víťazstvom domáceho tímu 
30:25,  no  v druhom  favorit  padol 
a po  prehre  23:26  Šalianky  vyrov-
nali  finálovú  sériu.  V Šali  však  už 

mali  navrch  Michalovčanky.  Tie 
po výhrach 31:22 a 32:23  triumfo-
vali v sérii 3:1 na zápasy a dosiahli 
tak  šiesty  majstrovský  titul  v rade, 
ktorý  je  už  ich  deviatym.  „Žlto-
modré“  tak  získali  aj  tretiu  tohto-
sezónnu  trofej,  ktorá  im  chýbala 
k obhajobe  triple.  Po  Slovenskom 
pohári  a víťazstve  v spoločnej  čes-
ko-slovenskej súťaži WHIL majú aj 
slovenský titul.  

Peter Brendza


