
P restížne mestské ocenenia udelilo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach 
jednotlivcom a kolektívom, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadny 
výsledok v oblasti športu, kultúry, humanizmu, školstva a pedagogiky. V zmysle 

Štatútu mesta Michalovce titul môže byť udelený najviac trom jednotlivcom a trom 
kolektívom v jednom roku a v jednej oblasti. Návrh na udelenie titulu Čin roka môžu podávať 
poslanci, primátor mesta, mimovládne organizácie, stavovské profesijné organizácie ale aj 
občania najneskôr do konca kalendárneho roka. Predstavujeme vám tých, ktorí si toto 
ocenenie prevezmú za rok 2013.

V Michalovciach sa dnes odovzdávajú sošky Pegasa ako ocenenie za Čin roka

MichaloVský 

Pegas

Ing. MIkuláš Čollák 
pedagogika

Za dosiahnuté úspechy v oblasti pe-
dagogiky s orientáciou na manažment 
kvality. V roku 2013 v rámci súťaže 
Národná cena SR za kvalitu mu bola 
udelená Cena za najlepší publicistický 
príspevok v oblasti kvality práce, pro-
dukcie a života 2013. Toto ocenenie 
získal za seriál Hlavné nedostatky pri 
uplatňovaní systému manažérstva kva-
lity, ktorý je uverejňovaný v časopise 
Kvalita. Ing. Čollák v pozícii vysokoš-
kolského pedagóga pôsobil a spolu-
pracoval s Ekonomickou univerzitou 
v Bratislave a Slovenskou poľnohospo-
dárskou univerzitou v Nitre.

PaedDr. Jana kaDIláková
humanizmus

Za zorganizovanie zbierky šatstva, hra-
čiek a finančných prostriedkov medzi 
žiakmi školy pre rodinu Renáty Suchej 
z Trnavy a za zbierku viac ako 100 kg 
krmiva a finančných prostriedkov zís-
kaných predajom detských výrobkov 
na Vianočnej burze pre psí útulok na 
Močarianskej ulici v Michalovciach.

laDIslav lechan st. 
šport

Za mimoriadne športové výsledky 
v roku 2013. Menovaný je členom ŠK 
Zemplín Michalovce – silový trojboj, 
disciplína tlak na lavičke, zdravotne 
postihnutý športovec vo váhe do 88 kg.
V roku 2013 sa stal majstrom sveta vo 
svojej disciplíne, keď získal 1. miesto 
na Majstrovstvách sveta v Las Vegas. 
Je reprezentantom Slovenskej repub-
liky v kategórii telesne postihnutých 
športovcov. Tréner Michal Čapla.

FrantIšek lukáČ 
šport

Za mimoriadne športové výsledky 
v kickboxe. Menovaný získal 1. miesto 
na Slovak Open 2013 vo full contact, 

stal sa víťazom Majstrovstiev Sloven-
ska 2013 v light contact a Majstrom 
Európy juniorov kick light v Poľsku.

krIstIán onDer 
kultúra

Za úspechy v sólovom speve ľudo-
vých piesní. Kristián Onder získal 
v roku 2013 v súťaži Slávik Slovenska 
1. miesto v krajskom kole a 3. miesto 
v celoslovenskom kole. Absolvuje de-
siatky vystúpení ročne na podujatiach 
v meste, okrese, kraji i v rámci Sloven-
ska ako sólista i člen Detskej ľudovej 
hudby ZUŠ – Zemplínska cifra.

Mgr. lenka Paľová 
školstvo

Za vynikajúce výsledky dosiahnuté v ob-
lasti environmentálnej výchovy so žiak-
mi. Jej zásluhou v roku 2013 Základná 
škola T. J. Moussona už po ôsmykrát ob-
hájila certifikát medzinárodného prog-
ramu Zelená škola. V celoslovenskej 
súťaži vyhlásenej nadáciou EKOFOND 
Bratislava pod názvom Energia v našom 
meste získala so žiakmi 1. miesto. V ce-
loslovenskej súťaži Granát získala škola 
v novembri 2013 2. miesto.

slavoMír PraDa 
šport

Za mimoriadne športové výsledky 
v roku 2013. Menovaný je členom 
Fitnes klubu Jána Berdyho, naturálna 
kulturistika, kategória od 40 – 50 ro-
kov (MASTERS). V roku 2013 získal 1. 
miesto na Medzinárodných majstrov-
stvách Maďarska (Tatabanya) v zmie-
šaných pároch a v rámci INBA získal 
rovnako 1.miesto v Natural Olympia 
(San Diego) USA v kategórii Physique.

Mgr. MárIa schuMerová 
školstvo

Za dosiahnuté úspechy so žiakmi 
1. miesto v celoslovenskej súťaži Su-
pertrieda. S predstavením na tému 

Moje mesto pod názvom „Jarmok stá-
ročia už známy“ sa stali absolútnym 
víťazom celej súťaže.

anetta vargová 
pedagogika

Za získanie 3. miesta v celoslovenskej sú-
ťaži v hudobnej náuke Hnúšťanský akord. 
Menovaná je učiteľkou klavíra a hudob-
nej náuky v ZUŠ v Michalovciach. Je 
vedúcou predmetovej komisie hudobnej 
náuky a tvorca školského vzdelávacieho 
programu ZUŠ a učebných osnov pre 
oddelenie hudobnej náuky.

Iuventa MIchalovce 
šport

Za mimoriadne športové výsledky 
v roku 2013. Družstvo žien HK Iuven-
ta Michalovce sa stalo majstrom Slo-
venska pre súťažný ročník 2012/2013 
a víťazom Slovenského pohára v sú-
ťažnom ročníku 2013/2014. V uply-
nulom roku tiež zaznamenali postup 
do osemfinále Európskeho pohára 
– EHF. Trénerom je Mgr. Ján Packa

DsZ Pro MusIca MIchalovce 
kultúra

Za získanie striebornej medaily 
vo svetovej súťaži v zborovom speve 
vo Fínsku. DSZ Pro Musica pôsobí pri 
ZUŠ v Michalovciach od roku 1998. 
Účinkoval na koncertoch, festivaloch 
a súťažiach nielen na Slovensku, ale 
aj vo viacerých štátoch Európy a v zá-
morí. Na konte má spolu 7 zlatých, 
6 strieborných a 2 bronzové medaily 
z domácich a svetových súťaží.

Odovzdávanie ocenení sa uskutoční 
dnes o 18. hodine vo veľkej sále Mest-
ského kultúrneho strediska v Micha-
lovciach na slávnostnom galaprog-
rame pod názvom To najlepšie, čo 
v meste Michalovce máme. V progra-
me vystúpi trio Farkaš.

Ing. Iveta Palečková
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to naJlePšIe, 
Čo v Meste 

MIchalovce 
MáMe

Slávnostný galaprogram 
spojený s odovzdávaním 
ocenení ČIN ROKA 2013

21. marca 18.00 hod.
veľká sála MsKS

Zemplínske osvetové 
stredisko pozýva na

Detský FestIval 
ľuDoveJ huDby

28. marca o 13.00 hod.
v galérii ZOS

hoDIna ZeMe
29. marca 

od 20.30 hod. do 21.30 hod.
bude vypnuté 

verejné osvetlenie 
na uliciach

Ivana Krasku, Jána Hollého, 
Štefánikova, Masarykova 

a Kaplnka na Hrádku

Knižnice
pre všetkých

Slávnostné otvorenie Týždňa sloven-
ských knižníc sa uskutoční 31. marca 
o 13.00 hodine v Knižnici Jána Bocatia 
v Košiciach za účasti zástupcov MK SR, 
MŠVVaŠ SR, knihovníckych profesij-
ných združení, ZMOS, VÚC, magistrá-
tu mesta Košíc, zriaďovateľov knižníc, 
zástupcov knižníc a médií.

Zemplínska knižnica Gorazda Zvo-
nického v Michalovciach sa práve pros-
tredníctvom takýchto akcií snaží prina-
vrátiť deti ku knihám zatraktívnením 
foriem podujatí, zameraných na propa-
gáciu literatúry a čítania.

Pre našich čitateľov a návštevníkov 
sme v tomto týždni pripravili nasledu-
júci program:

Herci a speváci v školských laviciach 
(výstavu zapožičalo Múzeum školstva 
a pedagogiky Bratislava), Najkrajšie 
knihy a propagačné materiály o Slo-
vensku (výstava je majetkom Klubu 
fotopublicistov Slovenského syndikátu 
novinárov a ŠVK BB), Beseda so spiso-
vateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou, 
„Kúp knihu pre knižnicu“ akciu zabez-
pečuje regionálne oddelenie, Bezplatný 
zápis do knižnice, Kráľ čitateľov (2. 4. 
2014).

Vyvrcholením Týždňa slovenských 
knižníc 2014 bude medzinárodné podu-
jatie na podporu čítania detí Noc s An-
dersenom v piatok 4. apríla pri príleži-
tosti narodenín dánskeho rozprávkara 
Hansa Christiana Andersena, kedy sa 
aj michalovské deti zapoja do 9. ročníka 
Noci s Andersenom.

Knižnica sa premení na „spiace 
mesto“, kde spáči – čitatelia strávia ne-
zabudnuteľnú rozprávkovú noc. V úvo-
de podujatia spáči zložia sľub, ktorým 
sa zaviažu, že sa pokúsia preštudovať 
skoro všetky knihy v knižnici a vyslo-
via svoje želania, ktoré im má splniť 
rozprávkový strom želaní. Potom me-
dzi sebou privítajú spisovateľa, nebudú 
chýbať tvorivé dielne, kráľovská večera 
a samozrejme cesta odvahy – viac pre-
zrádzať nebudeme nechajte sa prek-
vapiť. Ráno pri raňajkách bude určite 
o čom rozprávať. 

PhDr. Alena Vasiľová 

Týždeň slovenských knižníc 
sa uskutoční od 31. marca 

do 5. apríla pod spoločným 
mottom Knižnice 

pre všetkých. Hlavným cieľom 
tohto projektu je pozitívne 
zviditeľňovať knižnice ako 

kultúrne a vzdelávacie 
inštitúcie prostredníctvom 
najrozmanitejšieho spektra 

aktivít a podujatí. 

Viac ako 860 kraslíc zdobených rôznymi technikami môžu 
návštevníci obdivovať na výstave Krása veľkonočnej 
škrupinky v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

Na jej 5. ročníku sa predstavilo 26 vystavovateľov prevažne z východného Sloven-
ska. Na otvorenej výstave sú zastúpené rôzne tradičné i netradičné techniky. Reliéf-
ne zdobenie voskom, slamou, vyškrabávanie, drôtovanie dopĺňajú rôzne moderné 
techniky zdobenia. Medzi kraslicami svojou veľkosťou na výstave vynikajú kraslice 
pštrosie, zdobené napr. decentnou technikou drôtovania od Vladislavy Puškárovej 
z Humenného, či veselé maľované kraslice Marty Tejgiovej zo Strážskeho. V protipó-
le možno obdivovať najmenšiu kraslicu z holubieho vajíčka z kolekcie madeirových 
kraslíc od Aleny Pelechovej z Rakovca nad Ondavou. Výstava potrvá do 17. apríla 
2014. Navštíviť ju môžete počas otváracích hodín múzea a každý štvrtok až do osem-
nástej hodiny.

                                                                                                     Mgr. Mária Fuchsová

krása veľkonočnej škrupinky

V sobotu 15. marca 
sa uskutočnilo prvé kolo 
voľby prezidenta Slovenskej 
republiky. V meste 
Michalovce sa z 31 442 
zapísaných voličov volieb 
zúčastnilo 11 297 voličov, 
čo predstavuje 35,92 % 
účasť. 

Vo voľbách kandidovalo štrnásť kan-
didátov a voliči mohli jednému z nich 
odovzdať svoj hlas v 30 okrskoch v mes-
te Michalovce. Prinášame vám výsledky 
volieb za naše mesto, v členení – meno 
kandidáta, počet odovzdaných hlasov 
a podiel hlasov v percentách:

Robert FICO 3 751 33,42
Andrej KISKA 2 712 24,16
Radoslav PROCHÁZKA 2 422 21,58
Milan KŇAŽKO 1 313 11,70
Pavol HRUŠOVSKÝ 399 3,55
Helena MEZENSKÁ 264 2,35

Ďalšie poradie bolo nasledovné: 7. Ján Juriš-
ta – 94 hlasov (0,83 %), 8. Jozef Behýl – 51 
hlasov (0,45 %), 9. Ján Čarnogurský – 48 
hlasov (0,42 %), 10. Stanislav Martinčko – 43 
hlasov (0,38 %), 11. Milan Melník a Viliam 
Fischer, rovnaký počet – 42 hlasov (0,37 %), 
12. Gyula Bárdos – 25 hlasov (0,22 %), 
13. Jozef Šimko – 16 hlasov (0,14 %).

Druhé kolo voľby prezidenta SR sa 
uskutoční v sobotu 29. marca 2014, kedy 
si voliči budú môcť vybrať medzi Rober-
tom Ficom a Andrejom Kiskom.

voľby 
prezidenta
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Tohtoročná zima bola asi najteplejšia za posledné desaťročia. Na jar 
sa teší každý z nás. Ožívanie prírody, spev vtákov, kvitnutia kvetov, stro-
mov a kríkov. Prvé bahniatka. Zazelenanie sa trávičky. No patria k tomu 
i jarné práce. Vyhrabať staré lístie, suchú trávu, orezať konáre zo stromov. 
Každý sa teší na prvý jarný deň. Ani ten však nie je stály. Podlieha astro-
nomickým pravidlám a jeho výpočet na tento rok vychádza na dvadsiaty 
marec o 16. hodine a 57 minúte svetového koordinovaného času. V tomto 
bode je slnečný deň rovnako dlhý ako noc. Po ňom sa dni predlžujú a no-
ci krátia. Slnečný svit nadobúda už svoju silu. I keď to neznamená, že už 
bude iba teplo, predsa sila studených prúdov vzduchu stráca na svojej 
intenzite. Môže prekvapiť, dokonca aj narobiť škody na zobúdzajúcej 
sa prírode. No len krátkodobo a bez možnosti udržať sa trvalejšie. 

V medzinárodnom kalendári významných dní sa po dvadsiatom marci 
roztrhlo symbolické vrece s dňami spojenými s prírodou a životným prostre-
dím. Hneď 21 . marec mimo iných je Dňom lesov a lesníctva. Problematika 
aj v Michalovciach nanajvýš aktuálna. Vlastníci Bielej hory sa rozhodli prá-
ve na deň 22. marca pozvať občanov mesta Michalovce do hotela Družba 
k prezentovaniu svojej predstavy o budúcnosti lesa na Bielej hore. Po tom, 
čo zhodnotili drevnú hmotu a z lesoparku urobili hospodársky les, chcú 
presvedčiť občanov mesta Michalovce, že najlepšie by bolo premeniť tretinu 
ešte nevyťaženého lesa na stavebné parcely. Ruku na srdce, koľko hektárov 
nového lesa vzniklo za posledných dvadsať rokov? Určite nikto nemyslí na 
poľnohospodárske pozemky, ktoré prerástli v dôsledku straty záujmu o ich 
využívanie vlastníkmi. Lákadlom má byť pôsobenie na city z minulosti, keď 
mesto v uvedenej lokalite investovalo do úprav chodníkov a drobnej dreve-
nej architektúry v snahe vytvoriť lesopark. Dnes po nej niet ani najmenšej 
stopy. Aj hospodársky les do budúcnosti ostane lesom a pľúcami Michalo-
viec. No iba ak si vlastníci splnia i povinnosti, ktoré im ukladá hospodársky 
plán, určený lesným úradom. Mesto prostredníctvom svojho poslaneckého 
zboru ponúklo v minulosti zámenu lesa na Bielej hore za les v Oreskom, 
ktorý je vo vlastníctve mesta Michalovce. Ten bol zamietnutý a vlastníci 
Bielej hory stále presadzovali zmenu Územného plánu mesta, kde tretinu 
lesa chcú zmeniť na stavebné parcely. Ich snaha zarobiť a vyťažiť zo svojho 
vlastníctva je legitímna. Keďže nepochodili v poslaneckom zbore, ich snahou 
je „balamutiť“ občanov mesta. Verím v zdravý rozum občanov, pretože aj 
naše postoje vychádzali z diskusie na danú tému s občanmi mesta pri verej-
ných stretnutiach. Doteraz som sa nestretol ani s jedným občanom, ktorý by 
výrub na Bielej hore pochválil. Skôr to boli otázky, či s tým súhlasíme. Prečo 
nič nerobíme? Prečo dovolíme ničiť, čo slúžilo všetkým v Michalovciach? 
Prečo sa rúbe les tak drasticky? Dokedy bude pokračovať táto devastácia 
lesa? Podobné otázky padali denne na hlavu primátora mesta a poslancov 
zastupiteľstva. Preto poprajme všetkým vlastníkom Bielej hory, nech sa im 
darí a nech im vlastníctvo lesa na Bielej hore prináša radosť. Nech si uvedo-
mia, že vlastníctvo nie je len na úžitok, ale i na starosť a investovanie spoje-
né so skvalitňovaním nielen pre seba, ale aj svojich spoluobčanov. Nedá sa 
len brať, ale je potrebné i dávať. Les, to je nenahraditeľná súčasť zdravého 
životného prostredia a treba ho pestovať a nie devastovať. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Prvý jarný deň

Presmačni našo zemplinski jedzeňe. (Pre tich, co začinaju stac pri harčkoch)

Pririchtovaňe toho jedzeňa: Zos kapusti virežeme hlub, hlavku dame 
do harčka z vracu vodu. Odobirame obvareni ľisce, až dokeľ ňerozobe-
reme calu hlavku. Z každoho ľistka virežeme hlubok. Kedz už mame 
ľisce poprojeni, zrobime povňinu, chtoru potim zakrucame do ľisca. 

Povňina: trištverc kila umitej riži, pol kila pomľetoho švinskoho mesa, 
dvacec deka cibuľi popraženej na oľeju, červena mľeta papriga, tri zubki 
cesku, suľ, poper podľa smaku a štiri poľivkovo ložki paradičkovoho pre-
tlaku. Na dno harčka pokladzeme hlubiki a zvišni ľisce a na ňich zakru-
cenu kapustu. Na každi ľistok davame zos ložičku povňinu a skrucame do 
ľivika. Bars ňesciskame, žebi mala riža mesto. Zaľejeme z vodu i zos para-
dičkovim pretlakom. Posoľime, dame varic. Kedz začňe vric, dame slabši 
oheň a varime, dokeľ riža ňeuvre. Ja na taňir sebe prirucim aj čili paprič-
ku, feferoni abo z fľaški uhorku... A išče najľepši aj moju „bulharsku“.

Na našej každej zempľinskej hosciňe holubki ňešmu chibic, podavame 
jich na koňec, žebi ľudze znaľi, kedi už maju še z obisca pratac gu domoj.

Dobri smak!
Moja rodina, kedz pridze z Bratislavi, ňechcu ňič hutorec...
Tich presmačňich holubkov žedza jeden korec.
Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci. 

z pirka andriša zo straňan

hOLUBKI

 10. 3.  rokovanie so zástupcami MV SR o reforme ESO  
  v Michalovciach
 10. 3.  účasť na výročnej schôdzi Denného centra seniorov
 11. 3.  rokovanie Mestskej rady v Michalovciach
 12. 3.  účasť na príprave Dňa učiteľov KSK v Košiciach
 12. 3.  rokovanie so zástupcami firmy Kerko
 12. 3.  účasť na výročnej schôdzi Denného centra seniorov
 13. 3.  stretnutie s organizátormi a partnermi Plesu 
  mesta 2015
 13. 3.  účasť na výročnej schôdzi Denného centra seniorov
 14. 3.  stretnutie k pripravovanému podujatiu Miss  
  mesta Michalovce
 14. 3.  stretnutie k pripravovanému podujatiu  
  Deň Topoľančanov
 17. 3.  rokovanie Predstavenstva spoločnosti VVS, a.s.  
  v Košiciach
 17. 3.  rokovanie so zástupcami SSC, š.p. v Košiciach
 18. 3.  účasť na vyhodnotení projektu Terra incognita
 20. 3.  rokovanie regionálnej Rady ZMOS
 21. 3.  porada primátora
 21. 3.  účasť na výročnej schôdzi Vojenských invalidov  
  a poškodencov
 21. 3.  odovzdávanie ocenení Čin roka 2013
 22. 3.  otvorenie podujatia Zemplínske poľovnícke dni  
  v Michalovciach

aktivity primátora

n Vo februári a marci sa uskutočnili výročné členské schôdze všet-
kých denných centier seniorov na území mesta Michalovce. Každé 
z nich pristúpilo k organizovaniu ročných hodnotiacich schôdzí veľmi 
zodpovedne. Stretnutia mali dôstojný spoločenský a kultúrny rámec. 
Seniori hodnotili činnosť centier za rok 2013, oboznámili sa so sprá-
vou revíznych komisií o nakladaní s finančnými prostriedkami za 
uplynulý rok, navrhli, rozobrali a schválili plán činnosti na rok 2014 
a v diskusii predniesli návrhy na zlepšenie chodu a činnosti klubov, 
zaspomínali na obzvlášť vydarené akcie. Denné centrá sú pod gesciou 
Mestského úradu v Michalovciach, konkrétne odboru sociálnych vecí, 
ktorý ich činnosť koordinuje a riadi. Preto neprekvapuje, že hosťom 
na každej výročnej schôdzi bol primátor mesta so zástupcami odboru. 
n	V utorok 11. marca sa v zasadačke Mestského úradu v Michalov-
ciach uskutočnilo rokovanie mestskej rady. Poslanci mali na zasadnu-
tie pripravené tieto materiály – Informatívnu správu o výsledkoch in-
ventarizácie majetku Mesta Michalovce za rok 2013, Návrh rozdelenia 
finančných prostriedkov na podporu mládežníckeho športu pre rok 
2014 a Plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na 
roky 2013 a 2014 – zmenu. Záver patril už tradične bodu rôzne.
n	V uplynulom týždni sa uskutočnili stretnutia k dvom význam-
ným kultúrnym podujatiam, ktoré pripravujú organizátori v spolu-
práci s Mestom Michalovce, a to Miss mesta Michalovce a Reprezen-
tačný ples mesta Michalovce. Zástupcovia firiem, ktoré sa na uspo-
riadaní týchto akcií podieľajú, informovali primátora mesta Viliama 
Zahorčáka o stave príprav, finančnom zabezpečení, forme propagá-
cie a účinkujúcich. Miss mesta Michalovce sa uskutoční v novembri 
a Ples mesta je naplánovaný ako zvyčajne, na začiatok plesovej sezó-
ny, teda 10. januára budúceho roka.

krátke správy samosprávy

Zbierka Zlatý pes
OZ Zlatý Pes informuje 
verejnosť o zbierke, 
ktorá v súčasnosti 
prebieha v našom 
meste.

Verejná zbierka sa bude konať 
od 5. marca do 22. decembra 2014 v 
nepravidelných intervaloch. Usku-
toční sa vyberaním dobrovoľných 
finančných prostriedkov do uzav-
retých prenosných pokladničiek 
označených logom, opatrených pe-
čiatkou združenia s podpisom zod-

povednej osoby a bezhotovostne na 
účet združenia. Zbierka je určená 
na nákup potrieb pre psíka vo vý-
chove, uhradenie veterinárnej sta-
rostlivosti, nákup krmiva, projektor 
s príslušenstvom na vykonávanie 
prednášok v školách a letných tábo-
roch, náklady na cestovné a stravné 
pre cvičiteľku a na administratívne 
potreby pre združenie. Bližšie info: 
www.zlatypes.wbl.sk

Číslo účtu občianskeho zdru-
ženia: 048 416 7324/0900, VS: 
201403672

Jarmila Margová 

Chráňme lesy pred 
požiarmi!!!

Znovu je tu jar a s ňou prichádza-
jú problémy spojené s vypaľovaním 
suchej trávy a zakladaním ohňov 
v prírode. Výsledkom sú požiare, kto-
ré každoročne spôsobujú nenahradi-
teľné škody v lesných porastoch. 

Zákon o ochrane pred požiar-
mi zakazuje podnikateľským sub-
jektom a tiež fyzickým osobám – 
občanom vypaľovať porasty bylín, 
kríkov a stromov alebo zakladať 
oheň v priestoroch a na miestach, 
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu!!!

Za porušenie tohto zákazu môže 
byť podnikateľským subjektom ulo-

žená pokuta vo výške 16.596,- eur 
a občanovi vo výške 331,- eur.

Preto vyzývame všetkých, aby 
skôr ako škrtnú zápalkou v prírode, 
zvážili možné dôsledky svojho ko-
nania a predišli tak zbytočným po-
žiarom a nenapraviteľným škodám 
na prírode a životnom prostredí.

Vážení občania! Chráňte lesy 
pred požiarmi a pred tými, ktorí 
túto krásnu zelenú realitu vôkol 
nás nedokážu vnímať a pochopiť. 
Vyvarujte sa vypaľovaniu poras-
tov a tiež zakladaniu ohňov tam, 
kde sa môžu rozšíriť.  

Šieste narodeniny oslávi OC 
ZEMPLÍN 29. marca 2014. Na svoje 
si prídu deti aj dospelí, jednoducho 
všetci, ktorí majú radi zábavu, súťa-
že a miesta, kde sa stále niečo deje. 
Eva Bučková, marketingová ma-
nažérka obchodného centra, nám 
povedala o programe viac: „Od 
14.00 sa začne bohatý program pre 
deti s rozprávkovými postavičkami 
Mickey Mouse a Minnie, s Mackom 
PU a Krtkom, so súťažami a tradič-
nou veľkou tombolou so 66 cenami. 
Od 17.00 začneme hlavný program, 
v ktorom vystúpia  brušné tanečnice 
s krídlami, tanečná skupina z Košíc 
– Salsa by Miguel, kúzelník Raděk 
Bakalář zo súťaže Česko-Slovensko 
má talent. Ten prisľúbil veľkú show 

s fantastickými kúzlami.“ Na oslave 
nebude chýbať už tradičná velikán-
ska torta – tentokrát s prekvapením, 
autogramiáda, fotenie, ohňostroj 
a na záver vyhadzovanie 100 pou-
kážok zo strechy OC ZEMPLÍN – 
takže, kto si čo po roku chytí, bude 
jeho. Do Michaloviec zavítajú po 
prvýkrát herci zo súčasného najob-
ľúbenejšieho seriálu Búrlivé víno, 
Juraj Loj a Kristína Turjanová. Pod-
ľa manažérky centra nebolo ľahké 
ich sem dostať. „Oslovili sme viace-
rých súčasných seriálových hercov, 
avšak všetci sú veľmi vyťažení, ale 
som rada, že sme napokon prilákali 
hlavných hrdinov seriálu Búrlivé 
víno a verím, že sa Zemplínčania 
tešia na stretnutie s nimi.“

Šieste narodeniny

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Hostia: PhDr. Ľudovít Mišľan, PhD. a Dr. Ján Dobrovolský

Téma: Malá vojna
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
Čin roka �013 – premiéra

denne o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS AJ NA
www.tvmistral.sk , www.michalovce.sk , na faceboku aj YouTube

zvieratká na adopciu

lIsa
je mladučká asi ročná fenka, 

pohodová, priateľská a hravá. 
Výborne vychádza aj s inými 

psíkmi a fenami, je vhodná 
k deťom aj k starším ľuďom 

do bytu alebo na dvor 
so zateplenou búdou. 

kontakt: 0908 330 792 
alebo utulokmi@gmail.com

Ja kedz už jim holubki,
ta ňedovareni,

žena še furt šmeje,
či mi ňešaľeni...

Smakuje mi aj ľisce,
tiž ňedovareni,

a to mi pre ženu
zato furt merženi.

Z činnosti zväzu
Výbor Slovenského 
zväzu zdravotne 
postihnutých 
v Michalovciach 
pripravil pre svoje 
členky 5. marca 
podujatie k sviatku 
MDŽ. 

Zúčastnilo sa na ňom 53 čle-
nov, čo bolo veľkým potešením 
pre výbor, že aj v období pôstu si 
nájdu ľudia čas na spríjemnenie 
si všedných chvíľ. Ženám odo-
vzdal predseda výboru J. Koščo 
kvietok. Spoločne strávené chvíle 
spríjemnila hudba v podaní Jána 

Košča ml. z Lastomíra, učiteľa 
hudby v Základnej umeleckej ško-
le. V družnej debate sa hovorilo aj 
o projekte, ktorý pripravilo Mesto 
Michalovce – Zvýšenie kvality ži-
vota seniorov v meste Michalovce 
vzdelávacími aktivitami. Tohto 
projektu sa zúčastňujú seniori 
z Denných centier seniorov aj čle-
novia základnej organizácie SZZP. 

Naše poďakovanie za desia-
tu skupinu patrí lektorke RNDr. 
Renáte Gaľovej, ktorá má s nami 
trpezlivosť a niektoré veci nám zo-
pakuje aj viackrát. Naše poďakova-
nie patrí aj MsÚ v Michalovciach 
– všetkým tým pracovníkom, kto-
rí sa na tomto projekte podieľali.

Jaroslav Koščo

Po roku  sme sa opäť zišli skoro 
v tej istej zostave. V sobotu 8. mar-
ca sa ženy z nášho mesta  pripojili 
k Svetovému ekumenickému dňu 
modlitieb, ktorý v roku 2014 pri-
pravili ženy z Egypta. V mysliach 
mnohých ľudí sa biblický Egypt 
spája s faraónmi, ktorí zaobchá-
dzali so židmi ako s otrokmi, až 
kým ich Mojžiš nevyviedol z ot-
roctva. Aj dnes je cirkev v Egypte 
veľmi silná. Civilizáciu starovekého 
Egypta pripomínajú úžasné egypt-
ské pamiatky. Dve z nich patria 
k siedmim divom sveta. Pyramídy 
v Gíze a maják na ostrove Faros. 

Na ekumenických modlitbách 

sme sa stretli v evanjelickom kos-
tole A.V. v Michalovciach. Okrem 
žien v zastúpení  každej cirkvi 
v meste sa modlitieb zúčastnili aj 
naši duchovní otcovia. Primátor 
mesta Viliam Zahorčák prosil s na-
mi. Udelením požehnania každé-
ho kňaza ukončil d.p. Ján Meňky 
modlitbovú pobožnosť a spolu 
s organizátorkou Zuzanou Peržeľo-
vou pozval prítomných na agapé.

„Nespomínajte predchádza-
júce veci a o dávnych nerozmýš-
ľajte. Hľa, robím niečo nové.“  

Všetci navzájom si ďakujeme 
za spolupatričnosť a obetavosť.     

Ľudmila Poláková 

Pramene v púšti

Darujte svoje 2 % 
michalovskej nemocnici

Prečo práve nám? Sme občianske združenie založené zamestnancami Nemoc-
nice s poliklinikou Michalovce, a.s., ktorého cieľom je, okrem ochrany a podpory zdra-
via obyvateľov aj podpora nákupu zdravotníckej techniky a pomoc pri rekonštrukciách 
jednotlivých oddelení.
Údaje o nás: IČO: 42245788, Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Zdravie Zemplína, Sídlo: Špitálska 2, 07101 Michalovce

vÝZva
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dva týždne v kultúre

Opäť radi pomáhame
Keď sa pozrieme okolo 
seba, vidíme ľudí, 
ktorým aj dnes chýbajú 
základné životné 
podmienky.

Pre každého z nás, ktorí sa 
máme lepšie, by malo byť samoz-
rejmosťou, aby sme týmto ľuďom 
pomáhali. Aj desaťčlenná rodina 
z Pavloviec nad Uhom žije na po-
kraji svojich síl, často pod ľudskú 

dôstojnosť. Preto žiaci Základnej 
školy T. J. Moussona v Michalov-
ciach neváhali ani chvíľu a rozhodli 
sa pre dar najkrajší- dobrovoľnú po-
moc týmto sociálne slabým ľuďom. 
Hrial ich totiž dobrý pocit z predoš-
lej charitatívnej zbierky určenej pre 

rodinu na západnom Slovensku.
Škola prispela obrovským podielom 
darcovstva pod vedením Mgr. Kata-
ríny Karasovej, zdôrazňujúc pomoc 
človeku v krízovej situácii. Veľkou 
oporou pre ňu boli školskí peer ak-
tivisti. Vďaka nádhernej zbierke si 
môže rodina prilepšiť nielen množ-
stvom ošatenia, ale aj potravinami 
– múka, ryža, olej, cestoviny, kom-
póty... Malým urobia radosť krásne 
plyšové a drevené hračky, športová 
obuv. Školopovinné deti sa urči-
te potešia nielen hygienickým, ale 
hlavne písacím potrebám.

Solidaritu sme prejavili aj fi-
nančným príspevkom 110 eur, 
vyzbieraným od žiakov i pedagó-
gov školy. Cítili sme potrebu konať 
dobro a veríme, že sa to našej škole 
sčasti podarilo. Keď dokážeme dať 
niečo tomu druhému, naše srdcia 
sú plné radosti. Dávame to z lásky, 
iste sa nám to stonásobne vráti. 

D. Rudášová

Vieme sa brániť 
nástrahám internetu

Na Strednej odbornej škole 
obchodu a služieb v Michalov-
ciach sa bude realizovať projekt 
„Vieme sa brániť nástrahám inter-
netu“. V rámci projektu, ktorý sa 
uskutoční vďaka programu Školy 
pre budúcnosť Nadácie Orange, 
budú v škole realizované jednot-
livé aktivity, zamerané na bezpeč-
nosť na internete. 

Cieľom projektu je zdôraz-
niť potrebu a možnosti využitia 
prostriedkov IKT vo vyučovacom 
procese rozvíjaním inovatívneho 
učebného materiálu a zavádza-
ním moderných netradičných 
metód motivovať žiakov k učeniu 
a informovať ich o nástrahách 
a nebezpečenstve internetu. Re-
alizáciou projektu a navrhnutých 

aktivít chcú učitelia SOŠ obchodu 
a služieb prispieť k zlepšeniu od-
borných vedomostí žiakov, naučiť 
ich ako sa bezpečne správať na 
internete, ako sa vyhýbať nebezpe-
čenstvu, podvodom, vírusom, ale 
aj násiliu a agresivite, ktoré sa do-
stávajú do kontextu s používaním 
masmédií a mediálnej komunikácie 
medzi mladých ľudí. Počítače a prí-
stup k internetu má čoraz viac ľudí, 
ale málo z nich si uvedomuje, aké 
hrozby na internete na nich číhajú. 
Využívanie rôznych prostriedkov 
IKT dnešná mladá generácia po-
važuje za samozrejmosť, no často 
zabúda na riziká a nebezpečenstvá, 
ktoré so sebou prinášajú. 

Mgr. M. Marjová
Mgr. L. Janošová Vjestová

Beseda s Jozefom 
Banášom
Spoločenská miestnosť 
Gymnázia na Ulici 
Ľ. Štúra bola plná 
študentov, ktorí 
s nadšením očakávali 
príchod renomovaného 
slovenského autora 
Jozefa Banáša. 

Všetci stíchli, keď sa vo dve-
rách objavil sympatický šesťde-
siatnik, z ktorého vyžarovala cha-
rizma a optimizmus. 

Všetky oči sa upierali na pána, 
ktorého sme už toľkokrát videli 
v televízii a v novinách. Mnohí 
očakávali len nudnú autobiogra-
fickú prednášku, no Banášove ve-
domostné testy nás ihneď vyviedli 
z omylu. Zaskočil nás svojimi otáz-
kami o významných slovenských 
osobnostiach a príjemne prekvapil 
niekoľkými vtipmi. Okamžite sme 
pochopili, že tento pán, ktorý sa 
stal top manažérom, vystupoval 
v politike a precestoval polovicu 
zemegule, je skromný džentlmen 
sršiaci humorom. Dokonca nám 
dal aj kvíz, ktorý sa týkal histórie 
našej krajiny. Odmenou za správ-
ne odpovede bolo tričko s logom 
jeho najnovšieho bestselleru Kód 
1: Tajomstvo zázraku. Skúste sa 
tiež otestovať: Ktoré sú tri najvýz-
namnejšie osobnosti Slovenska? 
Odpoveď: Štúr, Štefánik a Dubček. 
Týmto testom premostil na svoje 
významné diela Zóna nadšenia 
a Zastavte Dubčeka, ktoré mapujú 

situáciu v strednej Európe od šesť-
desiatych rokov minulého storočia 
až po súčasnosť. Pri rozprávaní 
o svojich knihách spomenul aj ak-
tuálne problémy spoločnosti, situ-
áciu na Ukrajine či škandály v cir-
kvi. A práve podobnými témami, 
ktoré trápia moderných ľudí, sa 
zaoberá vo svojich najnovších die-
lach Kód 9 a už spomínaný Kód 1. 

S nadšením sme počúvali 
jeho pútavé zážitky z ciest z celé-
ho sveta, no predovšetkým z In-
die, ktorá mu najväčšmi prirástla 
k srdcu. Všetci sme napínali uši, 
keď nám rozprával o tom, ako 
prekonal nebezpečnú cestu úz-
kymi serpentínami v bývalej voj-
novej oblasti Kašmír. Každý z nás 
aspoň na chvíľu zatúžil kráčať po 
Banášových stopách a vydať sa 
do tajomných častí Ázie.

Svoju prednášku ukončil aktu-
álnymi informáciami o jednej zo 
svojich dvoch dcér – Adele Banášo-
vej, ktorá zdedila rétorické schop-
nosti po otcovi. Jozef Banáš myslel 
aj na svojich verných fanúšikov. 
Pre každého si pripravil podpis-
karty, a tak sme sa všetci nedočka-
vo postavili do radu na autogramy. 
Aby si aj on odniesol niečo od 
nás, zvečnili sme sa s ním na nie-
koľkých fotografiách. Z prednášky 
sme odchádzali s dobrým pocitom 
a v hlavách nám znela len jediná 
veta, ktorou sa nám tento zaují-
mavý človek navždy vryl do srdca. 
„Vždy choďte za svojimi snami...“  

Kristína Chlebáková 
 Kristína Ždiňáková

VíTaMe MeDZi naMi naŠiCH naJMenŠíCH...

Lilien Vargová
Diana Kokolusová

blahoželania
V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea 
90 rokov 
anna toMková
Do ďalších rokov Ti prajeme radosť, zdravie, 
lásku, šťastie, všetko príjemné a krásne.
Zo srdca všetko najlepšie Ti želajú dcéry, 
zaťovia, 9 vnúčat, 12 pravnúčat a ďalšia rodina.

V týchto dňoch oslavuje 
svoje okrúhle životné jubileum

PhDr. antónIa sabová
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia, 

optimizmu a životnej pohody.
Kolegovia SOŠT 
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Michalovčan informuje

DO STaVU ManŽelSKéHO VSTÚPili...

Ing. Ľubomír Roško
a Oľga Mátéová

Michal Melega 
a Petra Sijartová

Ing. Martin Paulík
a Mgr. Jana Frenová PhD.

Jaroslav Mati
a Denisa Kaničárová

Dňa 17. marca oslávil významné životné 
jubileum drahý manžel, otec a starý otec 
vIlIaM MaIcher
Ešte dlhé roky plnohodnotného života 
mu s láskou praje manželka Anna, 
dcéry Eva, Anna, Monika, zaťovia Vlado a Carlo, 
vnúčatá Vladko, Carolina Valentína

Mestské kultúrne stredisko
to naJlePšIe, Čo v Meste MIchalovce MáMe
Slávnostný galaprogram spojený s odovzdávaním ocenení 
ČIN ROKA 2013, 21. 3., 18.00 hod, veľká sála MsKS

Deň uČIteľov
Slávnostný program a oceňovanie učiteľov v pôsobnosti 
Košického samosprávneho kraja, 26. 3., 10.00 hod, veľká sála MsKS

akaDéMIa I. Zš – t. J. Moussona
27. 3., veľká sála MsKS

hvezdáreň
astronoMIcké PoZorovanIa Pre vereJnosŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia 
21. 3. o 19.00 hod., 26. 3. a 28. 3. o 19.30 hod.

výstavy
Ján ČIžMár – Z hĺbky horIaceJ rIeky (maľba)
do 31. 3., malá galéria MsKS

Program kina centrum
 22. – 23. 3. sobota, nedeľa o 16.00 hod. 

cIlIlIng a PIrátska víla 
animovaný, dobrodružný, rodinný  2014
Vstupné: 4 €, deti: 3,50 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

 22. – 23. 3. sobota, nedeľa o 18.00 hod. 

10 PravIDel Jak sbalIt holku
komédia  2014
Vstupné: 4 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

 21. 3. piatok /2D/ o 20.00 hod.
 22. – 23. 3. sobota /3D/, nedeľa /2D/ o 19.45 hod. 

PoMPeJe 
akčná dobrodružná dráma
Vstupné 3D: 6 €, študenti: 5 €  2014
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

 25. 3. utorok o 19.30 hod. 

FuturologIcký kongres  Premiéra
sci-fi + animovaný  2013
Vstupné: 3 €  IZRAEL/NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

 26. 3. streda o 19.30 hod. 

roZbItý svet  Premiéra
dráma  2012
Vstupné: 3 €  VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

27. – 30. 3. štvrtok /2D/, piatok /2D/, sobota /3D/, 
nedeľa /2D/ o 19.40 hod.

noe 
dobrodružný, katastrofický
Vstupné 3D: 6 €, študenti: 5 € 2014
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing

 29. – 30. 3. sobota, nedeľa o 18.00 hod. 

granDhotel buDaPešŤ  Premiéra
komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

 30. 3. nedeľa o 16.00 hod.

nIko 2
animovaný  2013
Vstupné: 3 €  FÍNSKO/NEMECKO/DÁNSKO/ÍRSKO
Mládeži prístupný Slovenský dabing

 1. – 2. 4. utorok, streda o 19.30 hod.

koľaJe osuDu  Premiéra
dráma, životopisný  2014
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

 3. – 4. 4. štvrtok, piatok o 19.30 hod.

(ne)ZaDaní 
keĎ seX ZaMIeša karty
romantická komédia  2014
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

 4. 4. piatok o 21.10 hod. 
 6. 4. nedeľa o 19.40 hod.

ona  Premiéra
sci-fi, dráma, romantický  2014
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky



�

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda 
redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk, redaktorka: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická a informačná 
kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Ing. Zdenko Vasiľ, Michal Oros, Ľudmila 
Poláková. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v párnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 
219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

dva týždne v športe

naVŽDy SMe Sa ROZlÚčili...

spoločenská rubrika

Ľubica Smoľáková (63)

Pavol Ruják (57)

Valentína Kešeľová (48)

Ján Turišin (68)

Verona Jančušeková (76)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do prenájmu garsónku na Ulici nad Laborcom.  

Tel.: 0948 032 666
n	Dám do prenájmu obchodné priestory na Námestí osloboditeľov. 

Výmera 38 m2. Tel.: 0905 356 762
n	Predám garáž na Ulici leningradskej 2, oproti kasárňam.  

Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273
n	Predám poschodový RD s veľkou záhradou na Bielej hore.  

RK nevolať! Cena dohodou. Tel.: 0907 481 514
n	Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 969 459
n	Dám do dlhodobého prenájmu zariadený 1-izbový byt na 

sídlisku Stráňany. Byt je na 2. poschodí, má nové plastové 
okná a balkón. Bytovka je zateplená. Tel.: 0907 923 017

n	Ponúkam do prenájmu 1-izbový byt na Ulici J. Hollého 
v Michalovciach. Tel.: 0908 046 740

n	Predám pozemky na Ul. užhorodskej, oproti SPTŠ 
a autoservisu aj jednotlivo o rozmeroch: 437m2, 585m2, 
1522m2, 4198m2. Cena dohodou. Tel.: 056 64 25 693

Rôzne
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám ošípané (115 – 120 kg). Cena dohodou.  

Tel.: 0908 266 649
n	Predám bicykel trojkolku (vhodný pre invalidov) v dobrom 

technickom stave. Výbava: 2-x kôš na odkladanie, 1-x držiak 
na francúzske barly. Cena 250 €. Tel.: 0917 655 933

n	Kúpim DVD – Pieseň o Bernadette. Tel.: 0903 852 374

Služby
n	Vyučujem a doučujem angličtinu. Zaoceánske jazykové 

skúsenosti. Lacno a efektívne + individuálny prístup.  
Tel.: 0902 201 761

n	Daňové priznania, účtovníctvo. www.ekonomickesluzby.eu 
Tel.: 0915 644 489

n	Strechy, sadrokartóny a iné. www.stavebneprace.info  
Tel.: 0907 922 100

Práca
n	Dôchodkyňa hľadá prácu. Tel.: 0904 123 559

malý oznamovateľ

Odišiel si, spomíname.
Dňa 7. marca uplynul rok, 
čo sme sa rozlúčili s manželom, otcom, 
dedkom a pradedkom  
JánoM lIboM
Spomínajte s nami.
smútiaca rodina

Dňa 28. marca uplynie 5 rokov, 
čo nás vo veku 74 rokov navždy opustila 

drahá mamička a babička 
anna vrašŤáková

Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku.

s láskou spomína dcéra s rodinou

spomienky
Z rozhodnutia Pánovho 
naša drahá mamička a babička 
anna balážová
dňa 21. marca 2013 odišla z časnosti 
do večnosti.
Prosíme Vás o tichú spomienku v modlitbe. 
úprimne ďakujú syn Milan a dcéra Monika 
s rodinami

Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 21. marca 2014 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, 
dedko a pradedko 
FrantIšek Puhalla
s láskou spomína smútiaca rodina

Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 29. marca 2014 si pripomenieme 

10. výročie úmrtia drahého syna, otca a brata
 Ing. Ivana PalČíka

Za tichú spomienku ďakujú 
a s láskou spomínajú rodičia, sestra s manželom 

a najbližšia rodina.

To, že čas rany zahojí, je len klamné zdanie. 
V srdciach bolesť ostala a tiché spomínanie.

Dňa 28. marca 2014 uplynie rok od smrti 
milovanej mamičky, sestry, dcéry 
vIerky baranoveJ

s láskou spomínajú deti Michal, Miroslava, 
mamka, brat, celá rodina

basketbal
I.bk-D – eIlat Prešov 
29. 3. 2014, 18.00 h, II. basketbalová liga muži – 20. kolo 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

I.bk – huMenné
Oblastné majstrovstvá kadeti – 12. kolo 29. 3. 2014, 10.00 h, 11.45 h

I.bk – sPIšská nová ves
Oblastné majstrovstvá starších mini žiakov – 12. kolo
30. 3. 2014, 10.00 h, 11.00 h
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Florbal
eastern wIngs MIchalovce – 1.sc Malacky 
23. 3. 2014, 9.00 h, I. florbalová liga ženy 

eastern wIngs MIchalovce – šk lIDo woMen 
23. 3. 2014, 17.00 h, I. florbalová liga ženy 
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFk ZeMPlín – Fk sPIšská nová ves 
23. 3. 2014, 9.00 h,10.30 h
Dôvera I. liga mladší žiaci U13, U12 – 17. kolo

MFk ZeMPlín – 1.Fc tatran Prešov 
30. 3. 2014, 10.00 h, 12.00 h
Dôvera I. liga starší žiaci U15, U14 – 18. kolo

MFk ZeMPlín – šk slovan bratIslava 
22. 3. 2014, 11.00 h, 13.00 h
Dôvera I. liga mladší dorast U17, U16 – 17. kolo

MFk ZeMPlín – MFk DubnIca naD váhoM 
29. 3. 2014, 11.00 h, Dôvera I. liga starší dorast U19 – 18. kolo

MFk ZeMPlín – MFk DubnIca naD váhoM 
22. 3. 2014, 17.30 h, II. liga muži – 23. kolo
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401

Judo
MaJstrovstvá kraJa Ml. a st. žIakov a žIaČok
výchoDoslovenská oblastná lIga – II. kolo
22. 3. 2014, 10.30 h
Info: Viliam Kohút, č. t.: 0908 362 137   

ľadový hokej
hk MláDež FannsPort cuP 
21. – 23. 3. 2014, 8.00 h, Turnaj žiakov 7. roč. ZŠ – Šport. hokej. tried

MultIsPort sPrIng cuP 2014 
28. – 29. 3. 2014, 8.00 h, Turnaj žiakov 5. roč. ZŠ – Šport. hokej. tried
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

volejbal
o Pohár PrIMátora Mesta 
Mestská volejbalová liga dospelých 
V. ročník, II. liga – 10. kolo, 25. 3. 2014, 17.30 h a 18.30 h 
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

stolný tenis
škst “c“ – Parchovany 
29. 3. 2014, 17.00 h, Zemplínsko-košická IV. liga muži – 20. kolo

škst “b“ – šstk JunIor Čaňa 
30. 3. 2014, 10.00 h, III. liga muži Juh – 20. kolo 
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

strelectvo
MeMorIál gustáva boDaJlu 
23. 3. 2014, 9.00 h, Klub vojakov v zálohe, trojboj – 10. ročník
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

šach
šk ZeMPlín – Prakovce
22. 3. 2014, 11.00 h, I. slovenská šachová liga – 10. kolo

šk ZeMPlín – Mšk kežMarok
23. 3. 2014, 9.00 h, I. slovenská šachová liga – 11. kolo
Info: Jana Mertensová, tel.: 0907 999 457

turistika
otvorenIe 100 Jarných kIloMetrov – hraD brekov
23. 3. 2014, 8.00 h, Info: Gabriel Gazda, tel.: 0915 620 630

Jarné kIloMetre – 58. roČník
23. 3. 2014, 8.00 h
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

Druhé kolo Open ligy Slovenského zväzu kickboxu sa uskutočnilo 
15. marca v športovej hale Dom športu v Bratislave. Športový Kickbox 
klub Michalovce pod vedením trénera Ľuboša Takáča reprezentovali 
štyria pretekári – Michal Stričík, Juraj Gavala, Oľga Hrušková a Ri-
chard Durilla. Nováčikovia či skúsenejší zabojovali a každý z nich zís-
kal umiestnenie a cenné body pre klub. 
Umiestnenia pretekárov: Michal Stričík: 1. miesto, K1 – 67 kg, 1. miesto, 
kick light – 69 kg, 3.miesto, full contact jr. – 67 kg. Juraj Gavala: 1. mies-
to, light contact – 84 kg, 1. miesto, kick light – 84 kg. Oľga Veronika 
Hrušková, 4. miesto, light contact kad. – 42 kg, 4. miesto, kick light kad. 
– 42 kg. Richard Durilla, 2. miesto, kick light – 63 kg, 3. miesto, light 
contact – 63 kg.

Dňa 21. marca 2014 uplynie rok 
od smrti našej duchovnej sestry
anny balážoveJ
V modlitbách spomínajú bratia a sestry 
3. františkánskeho svetského rádu 
v Michalovciach.

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 na:
 
a)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
b)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
c)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
d)  Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
e)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb)
f)  Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis)
g)  Ul. okružná č. 2 v Michalovciach (Autoservis)
h)  Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)
i)  Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 7. apríla 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Rozmiestnenie 
kontajnerov počas 
jarného upratovania

V dňoch 7. 3. – 14. 4. 2014 budú v meste Michalovce rozmiest-
nené VOK pre občanov mesta Michalovce na uloženie objemného 
odpadu na týchto stanovištiach: Ul. úzka • Ul. konečná • Ul. Gaga-
rinova • Ul. pri mlyne • Topolianska ul. • vrbovská ul. (otočka) 
• Močarianska ul. (oproti Pd) • Ul. j. Kollára • Ul. P. jilemnic-
kého • Ul. a. Kmeťa • Ul. kamenárska (zozadu) • nábrežie j. M. 
hurbana • cintorín Topolianska • cintorín Močarianska • cinto-
rín Kapušianska.

V rámci jarného upratovania budú tieto VOK vyvážané pravidelne 
2-x týždenne, a to v pondelok a piatok. Nakoľko v meste Michalovce 
prebieha separovaný zber, žiadame občanov mesta Michalovce, aby 
biologicky rozložiteľný odpad (konáre stromov, kríky) uložili vedľa 
VOK.Upozorňujeme, že VOK sú rozmiestnené výlučne pre uloženie 
objemného odpadu občanov mesta a nie pre odpad pochádzajúci 
z prevádzok a objektov podnikateľov. 14. 4. 2014 budú VOK okrem 
cintorínov z týchto stanovíšť stiahnuté. 


