
S lávnostné stretnutie učiteľov s vedením mesta pri príležitosti Dňa učiteľov 
sa uskutočnilo 28. marca v obradnej sieni Mestského úradu v Michalovciach. 
Primátor mesta Viliam Zahorčák prijal pedagógov, ktorí pôsobia v školách na 

území mesta. 

Prácu pedagógov ocenil primátor Viliam Zahorčák

ocenení 

učitelia

Pozvaných bolo 38 pedagógov, 9 
učiteliek materských škôl, 16 učiteľov 
základných škôl, 12 pedagógov stred-
ných škôl a 1 pedagóg z detského 
domova. Na stretnutia sú pozývaní 
aj pedagógovia súkromných a cirkev-
ných škôl. 

Primátor mesta vo svojom preja-
ve vysoko ocenil prácu učiteľov, keď 
povedal: „O význame práce učiteľov 
pre spoločnosť sa už popísalo a na-
hovorilo veľa a oprávnene prevládajú 
pozitívne hodnotenia. Väčšina ľudí 
všade vo svete, aj u nás v Michalov-
ciach vie, že bez dobrých učiteľov by 
nebolo ani lekárov, ani vedcov, ani 
iných odborníkov, bez ktorých by 
existencia spoločnosti nebola mys-
liteľná. Vieme, že dobrý učiteľ je pre 
dieťa darom na celý život, čo potom 
po rokoch mnohí z nich aj priznáva-

jú. Súčasné vedenie mesta má k práci 
učiteľov veľkú úctu. Dovolím si po-
vedať, že sa zaujímame o dianie na 
školách, máme záujem pomôcť rie-
šiť najpálčivejšie z problémov, kto-
ré vzdelávacie inštitúcie pôsobiace 
v našom meste, trápia.“ 

V závere svojho príhovoru k uči-
teľom pripojil primátor mesta aj 
prianie do budúcna: „Práca učiteľa je 
náročná a zodpovedná. Náročná je 
na prípravu, náročná je na realizáciu 
a zodpovedná je vo všetkom, najmä 
však vo vzťahu k tým, ktorí sú nám 
do výchovy a na vzdelávanie zvere-
ní. Hovorí sa, že pre žiaka je veľkým 
šťastím, ak ho učí dobrý učiteľ, a ne-
šťastím, možno až na celý život, ak 
ho učí učiteľ zlý. Chcem veriť, že ne-
šťastných žiakov z tohto dôvodu je 
na našich školách málo a že z tohto 

dôvodu tam jednoznačne prevláda-
jú žiaci šťastní. Chcem veriť, že i my 
všetci zo svojich pozícií prispievame 
a budeme prispievať k tomu, aby to 
nebolo ináč. Želám vám, vážené ko-
legyne, vážení kolegovia, a prostred-
níctvom vás aj celým vašim pedago-
gickým kolektívom, aby vám v ďalšej 
práci slúžilo pevné zdravie, aby vás 
neopúšťal elán a pravý učiteľský zá-
pal.“

Všetci pozvaní učitelia boli ocene-
ní ďakovným listom a kyticou kvetov. 
Poďakovanie za ocenenie práce učite-
ľov predniesla Mgr. Anna Morovská, 
učiteľka Základnej školy na Komen-
ského ulici. Vystúpenie žiakov Zá-
kladnej školy na Ulici školskej v Mi-
chalovciach bolo príjemným spestre-
ním slávnostného dopoludnia.

Mgr. Juliana Pregová
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Galéria mestského kultúrneho strediska v tomto mesiaci 
sprístupnila širokej verejnosti výstavu špecifických odevov 
a šperkov autorky Emílie Rudincovej z Michaloviec.

Prezentovaná expozícia je zameraná prevažne na techniku plstenia. Tomu sa v ostat-
ných rokoch Emília Rudincová venuje. Najväčšie zastúpenie má prírodný materiál – ovčie 
rúno. “Plstenie ma úplne dostalo, kombinovať farby a doslova modelovať šaty, klobúky či 
kabely je niečo iné ako šiť podľa strihu“, konštatuje autorka. Rúno v kombinácii s inými prí-
rodnými materiálmi, ako je hodváb ponge, šifón, efektné priadze, sa pri spracovaní mokrou 
cestou zmršťujú a práve tak vytvárajú zaujímavé riasenie a nové vzory. Ďalšou kategóriou 
sú šperky vyrobené technikou tiffany, v ktorých je zakomponovaný buď minerál, polod-
rahokam, alebo vlastný keramický komponent pomocou postriebrených drôtikov a cínu 
s obsahom mede, alebo striebra. Okrajovo je v expozícii zastúpený maľovaný hodváb, kera-
mika a čerstvé začiatky sklenených vinutých perál (malé amulety pre šťastie – anjelici).

Svoje zručnosti v plstení zdokonaľovala autorka v Škótsku 2013 a v Turecku 2012. 
V minulom roku reprezentovala Slovensko na Medzinárodnom festivale remesiel v Istan-
bule práve s technikou plstenia.                                                   PaedDr. Ivana Mochorovská

Odev a šperk

Druhé kolo voľby prezidenta 
Slovenskej republiky 
sa uskutočnilo v sobotu 
29. marca. Víťazom sa stal 
občiansky kandidát Andrej 
Kiska, ktorý v súboji porazil 
premiéra Roberta Fica. 

Andrej Kiska získal 59,38 percenta, 
hlasovalo za neho 1 307 065 voličov. Ro-
bert Fico dostal 40,61 percenta, čo pred-
stavovalo 893 841 hlasov. Na druhom 
kole volieb sa na Slovensku zúčastnilo 
50,48 percent oprávnených voličov.

V meste Michalovce sa volieb zúčast-
nilo 42,24 % oprávnených voličov. Viac 
hlasov dostal Andrej Kiska, 52,31 %, čo 
bolo 6 830 hlasov, Robert Fico získal 
47,68 %, teda 6 226 hlasov.

V okrese Michalovce bola volebná 
účasť 40,67 % a tu získal viac hlasov Ro-
bert Fico 51,40 %. Budúci prezident SR 
Andrej Kiska dostal 48,59 % hlasov.

Vo volebnom obvode Michalovce, do 
ktorého patrí aj okres Sobrance, prišlo 
k urnám 41,74 % oprávnených voličov. 
54,75 % z nich svoj hlas odovzdalo Ro-
bertovi Ficovi a 45,24 % získal celkový 
víťaz volieb Andrej Kiska.

Voľby mali pokojný priebeh v celom  
obvode Michalovce, komisia nemusela 
riešiť žiadne závažné incidenty.

ivpa

druhé
kolo 
volieb

Všetci ocenení učitelia si prevzali z rúk primátora mesta Viliama Zahorčáka ďakovný list.

Tento rok už po 18-ty raz 
zakvitnú ulice miest a obcí celého 
Slovenska žltými narcismi. Jediná 
verejno-prospešná finančná 
zbierka Ligy proti rakovine 
– Deň narcisov sa bude konať 
v piatok 11. apríla. V tento 
deň tak bude možné v uliciach 
slovenských miest a obcí stretnúť 
dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu 
narcis ako symbol prejavu 
podpory a spolupatričnosti 
ľuďom s onkologickou diagnózou. 
Výnos zbierky bude opätovne 
použitý na realizáciu programov, 
aktivít a projektov v prospech 
pacientov a ich rodín, na podporu 
medicínskych a výskumných 
projektov i na edukačné 
a informačné aktivity pre 
zdravú populáciu. Tohtoročné 
posolstvo Dňa narcisov – „Deň, 
keď sú slová zbytočné” – oslovuje 
všetkých, ktorí chcú pomôcť bez 
zbytočných rečí. Často máme 
dobré úmysly, chceme pomôcť, ale 
v behu dní mnohokrát praktický 
skutok „odložíme” na neskôr 
a hoci v dobrej vôli, mnohokrát 
i zabudneme, čo sme chceli urobiť. 

www.lpr.sk

Zemplín POP 
Základná umelecká škola, Štefánikova 
20, Michalovce, Dom Matice slovenskej 
v Michalovciach, Mesto Michalovce 
a MsKS Michalovce Vás pozývajú na pia-
ty ročník súťažnej prehliadky populár-
nych hudobných skupín pôsobiacich 
na ZUŠ ZEMPLÍN – POP pod záštitou 
primátora mesta Michalovce Viliama Za-
horčáka.
Miesto konania súťaže: Veľká sála Mest-
ského kultúrneho strediska Michalovce 
Termín súťaže: 8. apríl 2014 
Cenou za prvé miesto v jednotlivých 
kategóriách je nahrávka jednej skladby 
v profesionálnom štúdiu!! (http://www.
recordingstudio.sk)

zuš

Rozmiestnenie VOK
počas jarného upratovania
Ešte do 14. apríla budú 
rozmiestnené kontajnery 
pre občanov mesta 
na uloženie objemného 
odpadu na týchto 
stanovištiach: 

Ul. úzka • Ul. konečná • Ul. Ga-
garinova • Ul. pri mlyne • Ul. To-
polianska • Ul. Vrbovská (otočka) • 
Ul. Močarianska (oproti PD) • Ul. 
J. Kollára • Ul. P. Jilemnického • Ul. 
A. Kmeťa • Ul. kamenárska (zoza-
du) • Nábrežie J. M. Hurbana • cin-

torín Topolianska • cintorín Moča-
rianska • cintorín Kapušianska.

V rámci jarného upratovania 
budú tieto VOK vyvážané pravi-
delne 2-x týždenne, a to v pondelok 
a piatok. Nakoľko v meste Micha-
lovce prebieha separovaný zber, žia-
dame občanov mesta Michalovce, 
aby biologicky rozložiteľný odpad 
(konáre stromov, kríky) uložili ved-
ľa VOK.Upozorňujeme, že VOK sú 
rozmiestnené výlučne pre uloženie 
objemného odpadu občanov mesta 
a nie pre odpad pochádzajúci z pre-
vádzok a objektov podnikateľov. 



�

Poznanie sprevádza človeka od kolísky až po naplnenie svojho času. 
Nielen poznanie seba samého, svojho okolia, prírody a jej zákonitostí, spo-
ločenských reálií a zvyklostí. Nástrahy na človeka číhajú na každom kroku 
a počas celého plynutia času. Krok po kroku rozmotáva spletitosť všetkého, 
čo ho obklopuje a čoho je súčasťou. Nikdy nekončiaci sa proces poodhaľo-
vania súvislostí a tajov v snahe pomôcť nielen sebe, ale i svojmu okoliu.

Pritom zdanlivo práve objavené je akoby večnou pravdou. Tak je to 
s vedomosťami v oblasti kozmonautiky, poznania zákonov počasia, eko-
nomických pravidiel, ale aj medicíny a spoločenských poznatkov. Pestrá 
paleta zaznamenaných vedomostí je akoby svojimi vetvami nekončiaci 
sa strom.

Každá generácia nanovo vtlačí pečať posunu týchto poznatkov 
na inú úroveň. No to samo o sebe nevystihuje charakter ľudského ducha. 
Je tu ešte i rozmer pocitov a citov. Nielen spolupatričnosť, súcit, snaha 
pomôcť, podeliť sa, tešiť sa, smútiť. Všetky tieto pocity patria do pestrej 
škály správania sa človeka k človeku a všetkému vôkol seba. Je pravdou, 
že nie u každého sú tieto vlastnosti na rovnakej úrovni. Osobitosť kaž-
dého z nás je pre neho charakteristická. Naviac každý človek je ešte oso-
bitý úrovňou mentálnych a intelektových osobitostí a schopností. Popri 
tom všetkom je ešte jedno poučenie, ktoré má svoju nesmrteľnú pravdu. 
„To, čo dnes vidíš na inom, môžeš zajtra čakať na sebe.” Pomôcť dnes 
druhému je, akoby si pomohol sám sebe. Jarou a novou nádejou pra-
cuje aj spoločenstvo ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí bojujúcich 
s onkologickými ochoreniami. 

Tohtoročný 11. apríl je vyhlásený za Deň narcisov. Deň boja proti 
nádorovým ochoreniam. Nemalé prostriedky sú investované do skúma-
nia príčin, súvislostí, liečby, následkov tohto zákerného ochorenia.

No nielen prostriedky, ale i celospoločenské povedomie je takouto 
akciou upriamované na nebezpečie tohto ochorenia. V tomto roku Liga 
proti rakovine už po osemnástykrát upriamuje spoločnosť na huma-
nitné prejavy onkologickým pacientom. Aj malá pomoc v ich ťažkom 
rozpoložení je prejavom spolucítenia a zmiernenia obmedzení v nor-
málnom živote. Narcis, malý žltý kvietok z rúk aktivistov tejto akcie, 
nech nás vedie k zamysleniu sa nad utrpením ľudí, postihnutých týmto 
ochorením. Aj drobná, symbolická čiastka je príspevkom k posunutiu 
starostlivosti o týchto chorých na lepšiu úroveň. Nech ľudská spolupat-
ričnosť prospeje i v tejto oblasti.

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Deň narcisov

Hej, Slováci, ešte naša zemplínska reč žije...
(oblačok darovani našim mladim škoľarom, co še už ľem „rozpráva-

jú“, abo najnovši „špik ingľišuju“)
Naša zempľinčina ňezna graficki znak „Y“, mi ho označujeme „I“ 

(bandurki, ribi, guľki, pacerki). Tak isto ňemame dvojhlaski (stavjac, 
zarabjac, robja, Marja), podobňe aj kedi je „J“ či „I“ medži vokalami 
(pijatok, ľeľija, rozmarija). Prizvuk graficki ňeoznačujeme. Mechki „Ď“, 
„Ť“ meňime na „DZ“, „C“ (chodzic, cicho). Medži hlaskami S – Š a Z – Ž 
mame išče mechke komponenti „Š“ a „Ž“ (kuščok, ošem, šľivka, brežľe). 
Pri zapisovaňu spojkov, prislovkov i časťicov ňechceme is od spisovnej 
bešedi (až, už, kedz, das, šak, choč, jak). Spisovňe bezpredložkovi in-
štrument nastroja (písať perom), u našej bešedze pišeme zos predložku 
(pomasceni z maslom, počuchani s ceskom, pomodľeni zo šercom:

Paňe, zoz zempľinskoho prachu patrim do ňeba,
z uprimnu pokoru ot hvizdi gu hvizdze.
Daj chľebik vezdejši, keľo nam ho treba,
zbožňe ce pitame, spravodľivi Krisce.
Paňe, ochraňuj koľisku mojoho života,
Zempľin ľubovani, každomu žičľivi.
Nedopušč, bi gu nam prišla zaš Golgota,
žebi furt tu ostal ľem Betlehem živi.
Paňe, naveki uchovaj špivi našich ľudzi,
zempľinska špivanka naj šickich zobudzi.
Naj še rozširuje na dzeci od predkov,
rač nam ju zachovac až na veki – vekov.

Hej, koňičku vrani muj, sam še vikantaruj...

Paňe, ochraňuj naš kraj pod Vihorľetom
i šickich nas Zempľinčanov.
Naj jich šicki starosci idu širim švetom.

Co še ňestalo može še stac. Šicko dobre mojo rodaci.

z pirka Andriša zo Straňan

Jazikovi oblačok 
i zos našu zempľinsku moDľiDbu

 24. 3.  rokovanie so zástupcami Raiffeisen bank
 24. 3.  stretnutie s ministrom financií Petrom Kažimírom
 25. 3.  rokovanie so zástupcami odborového hnutia  
  materských škôl
 25. 3.  účasť na vyhodnotení výtvarnej súťaže  
  v Základnej umeleckej škole Michalovce
 26. 3.  účasť na oslavách Dňa učiteľov  
  Košického samosprávneho kraja
 27. 3.  rokovanie so zástupcami VÚC v Košiciach
 28. 3.  prijatie učiteľov michalovských škôl  
  pri príležitosti Dňa učiteľov
 29. 3.  reprezentácia mesta na oslavách výročia  
  otvorenia obchodného centra
 2. 4.  rokovanie so zástupcami spoločnosti Svet zdravia
 3. 4.  rokovanie so zástupcami spoločnosti  
  1. komunálna poisťovňa
 3. 4.  pracovné stretnutie s vedením TaZS
 4. 4.  porada primátora
 4. 4.  účasť na podujatí SOŠOS Michalovce Tradičné  
  remeslá a významné osobnosti nášho regiónu

Práce na okružnej križovatke, ktorá nahradí svetelnú križovatku ulíc Šte-
fánikova, Humenská, Močarianska a Sobranská cesta, sú v plnom prúde. 
Nový kruhový objazd s vonkajším priemerom 64 metrov bude najväč-
ší na území mesta. Z každého smeru do neho povedú tri jazdné pruhy. 
Predpokladaný investičný náklad je 2,3 milióna eur. Zhotoviteľom stav-
by je Eurovia, a. s., Košice. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej 
únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Termín ukončenia výstavby 
je naplánovaný na október tohto roka. Vodiči musia v najbližších mesia-
coch počítať s dopravnými obmedzeniami.                                               ivpa

aktivity primátora

n V uplynulých dňoch si naše ochotnícke Divadlo pri fontáne pri-
pomenulo už druhé výročie svojho vzniku. Počas svojho krátkeho 
pôsobenia divadelníci stihli naštudovať a nacvičiť už tri pôvodné 
divadelné hry. Predstavenia sú stále vypredané, čo svedčí o tom, 
že vynaložená námaha prináša výsledky. Obecenstvo prijíma ich hry 
s nadšením a radosťou. Do ďalších rokov im prajeme veľa entuziaz-
mu, kreativity a vytrvalosti. Len tak ďalej!

n	V pondelok 24. marca bol na krátkej pracovnej návšteve v našom 
meste minister financií Peter Kažimír. Na pôde mestského úradu 
ho privítal primátor mesta Viliam Zahorčák so svojím zástupcom Ben-
jamínom Bančejom. Stretnutie sa nieslo v pracovnom duchu a hlavnou 
témou rozhovorov bolo financovanie miest a obcí v nadväznosti na 
novelizáciu Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

n	V našom meste v sobotu 29. marca v čase od 20.30 do 21.30 hod. 
zhaslo verejné osvetlenie na uliciach I. Krasku, J. Hollého, Masaryko-
va, Štefánikova a osvetlenie kaplnky na Hrádku. Michalovčania tak 
spolu s ľuďmi z celého sveta vypli svoje svetlá, aby oslávili a chránili 
to, čo máme spoločné – našu planétu. Organizátorom Hodiny Zeme 
je celosvetová ochranárska organizácia WWF (World Wildlife Fund), 
ktorej poslaním je zastaviť ničenie prirodzeného prostredia a vybudo-
vanie budúcnosti, v ktorej ľudia budú môcť žiť v harmónii s prírodou.

Krátke správy samosprávy

Michalovce boli typickým zemepanským 
mestečkom a zároveň niekoľko storočí cen-
trom rozsiahleho michalovského panstva. 
Pre správanie sa tunajších obyvateľov boli 
v období renesancie zostavené určité normy, 
mestečko malo i svojho zbojníka (toho pop-
ravili v 17. storočí v Poľsku). 

Z Michaloviec pochádzajú, resp. dlhší čas tu 
pôsobili viaceré významné postavy z histórie 
napríklad Ján Fridrich Mohr (generál armády 
rakúskej monarchie, ktorý bojoval v protinapo-
leonských vojnách – zúčastnil sa „bitky troch 
cisárov“ pri Slavkove v roku 1805 a „Bitky ná-
rodov“ pri Lipsku v roku 1813), Vojtech Pállik 
(uznávaný rakúsko-uhorský operný spevák a 
maliar – spomenúť môžeme niekoľko portrétov, 
ktoré namaľoval v maďarskom meste Gödöl-
lő), Štefan Sulyovszky („financmajster“ grófa 
Dionýza Andrássyho – majiteľa gemerského 

hradu Krásna Hôrka) či Teodor Jozef Mousson 
(„maliar zemplínskeho slnka a ľudu“), ktorý do 
Michaloviec pricestoval v roku 1911. 

Z rodiny Sztárayovcov, s ktorou bol vývoj 
Michaloviec úzko spätý vyše dvesto rokov, 
pochádzala Anna Brown, rodená Sztáray 
(dvorná dáma jednej z dcér rakúskej cisá-
rovnej Márie Terézie – Márie Kristíny – na 
miestodržiteľskom dvore v Bratislave) a Irma 
Sztáray (dvorná dáma cisárovnej Alžbety Ba-
vorskej, prezývanej aj Sissi, Irma panovníčku 
sprevádzala aj počas prechádzky v Ženeve, 
keď bol na Alžbetu spáchaný atentát). 

Michalovce tiež navštívilo mnoho vý-
znamných osobností – k najvzácnejším však 
patrí cisár František Jozef I. (mestečko poctil 
svojou prítomnosťou v roku 1851). 

Mesto je úzko späté aj s dejinami židov 
– napr. v roku 1867 sa tu stretlo 24 uhorských 

rabínov na známej „Michalovskej synode“ 
(jej výsledkom bolo vyhlásenie ostrého boja 
proti reformným skupinám v židovstve). 
Táto udalosť vstúpila nielen do dejín mesta, 
ale aj celého Uhorska. 

Zaujímavou je tiež skutočnosť, že v roku 
1869 stálo v Michalovciach len niekoľko po-
schodových budov – jednoznačnú prevahu tu 
mali prízemné objekty. Koncom 19., resp. za-
čiatkom 20. storočia, rozliční investori posta-
vili niekoľko budov, ktoré patria k architekto-
nickým ozdobám mesta (napríklad synagóga, 
Groszov palác, bankové budovy). V spomí-
nanom období bol modernizovaný aj pivovar, 
postavená železničná trať do Michaloviec, mo-
derná tehelňa a parný mlyn.

K vymoženostiam doby patrila elektrifi-
kácia mesta.

Na prelome 19. a 20. storočia rozmach 
zaznamenal spolkový i športový život. V ro-
ku 1914 vznikol prvý organizovaný športový 
klub v meste.

Podrobnejšie informácie o tejto dobe 
budú historici prezentovať v diskusnej relá-
cii Žihadlo v TV Mistral (premiéra v piatok 
25. apríla 2014 o 18.00 hod.)

Dr. M. Molnár

Michalovce v Habsburskej 
monarchii (1526 – 1918)

770 rokov histórie mesta Michalovce

Témou bola Biela hora
V priestoroch Denného 
centra seniorov 
na Ulici obrancov 
mieru sa 21. marca 
konala výročná 
členská schôdza 
neziskovej organizácie 
– Združenia vojnových 
poškodencov, invalidov 
a ich sympatizantov. 

Na schôdzi sa zúčastnili aj vzác-
ni hostia – primátor mesta Viliam 
Zahorčák a predseda Republikovej 
rady Združenia Doc. Buleca.

Prítomní v diskusii kladne 
hodnotili činnosť Združenia, naj-
mä aktívnej účasti jeho členov pri 
významných spoločenských ak-
ciách v meste Michalovce, ako aj 
zabezpečenie ozdravných a reha-
bilitačných pobytov pre členov. 

Ako seniori, máme viac času. 
Všímame si dianie v meste. Sme 
radi, že nám kvitne do krásy.

Zároveň je našou snahou svoji-
mi postrehmi a myšlienkami pod-
porovať všetko to, čo mestu, teda 
nám občanom prospeje a zvýši 
kvalitu života občanov. V súčas-
nosti nemáme dobrý pocit z toho, 
ako vlastníci lesa Biela hora opä-
tovne majú snahu prelomiť roz-
hodnutie mestských poslancov. Tí 
im zamietli návrh na zmenu územ-
ného plánu, v ktorom chcú preme-
niť časť lesa na stavebné pozemky.

Letáky s názvom „Nová Biela 
hora pre občanov“, doručené do 
schránok obyvateľov, ako aj v no-
vinách uverejnený článok nás 
uisťujú o tom, že z úbytku lesa by 
mali radosť tak občania mesta, 
ako aj jeho vlastníci. 

Majitelia z komerčného hľa-
diska vhodné stromy z lesa už 
takmer všetky vyťažili. Urobili to 
za dva roky. Teraz už nesmú ďal-

ších osem rokov ťažiť, iba obno-
vovať les novou výsadbou. 

Zisk z ťažby je skončený, ostá-
vajú náklady na obnovu lesa. 
O tieto sa chcú podeliť s nami, 
teda s Mestom. Majiteľ nám po-
núka to, čo už nemôže komerčne 
využiť. Jeho návrh na individuál-
nu bytovú výstavbu otvára kra-
jinu zo severnej strany, teda zo 
strany prevládajúcich vetrov. Les, 
ktorý by ostal, prezentuje v návr-
hu ako lesopark. Navrhuje, aby s 
Mestom bola uzatvorená zmluva 
na dobu určitú na jeho prenájom 
a v spolupráci s Mestom chce 
v ňom vytvoriť rekreačno-oddy-
chovú zónu. Chápeme to tak, že 
Mesto to zaplatí a zároveň sa roz-
delí o zodpovednosť za obnovu 
lesa. Pritom táto časť lesa je chrá-
neným ložiskovým územím.

Domnievame sa, že majitelia 
lesa by si mali ponechať les Biela 
hora a hospodáriť v ňom podľa hos-
podárskeho plánu pre ťažbu a ob-
novu lesa v zmysle lesného zákona. 
Do takéhoto lesa občania môžu slo-
bodne vstupovať. Nemusíme tam 
mať cyklodráhy, altánky, miesta na 
opekanie, trasy pre peších a pod.

Mesto na pohybové a oddycho-
vé aktivity môže vytvoriť alebo do-
tvoriť priestory v lokalite na Hrád-
ku, v lokalite Baňa, grófskej Kerte 
alebo v Parku študentov. Teda na 
majetku mesta. A les Biela hora si 
v plnom rozsahu zachová funkciu 
pľúc mesta. Veríme, že mestskí 
poslanci, ktorým sme dali vo voľ-
bách dôveru a zároveň mandát na 
zastupovanie, nesklamú a v blížia-
cich sa komunálnych voľbách im 
môžeme naďalej dôverovať.  

Vážime si v tejto veci zásado-
vý postoj primátora mesta, ktorý 
nám potvrdil, že on a podľa jeho 
vedomostí ani mestskí poslan-
ci nevidia dôvod na zmenu už 
schváleného územného plánu. 

Ing. Pavol Hody

Interpelácie poslancov

Phdr. ZLATUšA POPAďáKOVá
1. Lavičky a pieskovisko na Kyjevskej ulici č. 6 sa minuli účinku. Neslúžia 
tým, pre ktorých boli určené. Združujú sa tam asociáli, znečisťujú okolie 
pieskoviska, vykonávajú tam potrebu, rozbíjajú fľaše, rušia nočný pokoj, sú 
vulgárni pri upozornení. Z uvedeného dôvodu preto mamičky žiadajú TaZS 
mesta Michalovce (v prílohe petícia občanov Kyjevskej ulice č. 6): o odstrá-
nenie týchto lavičiek a žiadajú umiestniť ich pozdĺž plota ZŠ (mamičky se-
dia na múriku plota ZŠ), o umiestnenie jedného odpadkového koša, obno-
viť značku „Zákaz venčenia psov“ – pôvodná značka je presprejovaná.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS.
O spomínaný priestor, ktorý slúži ako menšie detské ihrisko, žiadali obyva-
telia, ktorí tam bývajú. V bežnej praxi sa stretávame s tým, že ak niečo usku-
točníme na základe požiadaviek občanov, stretávame sa s odporom iných. 
Prijali sme preto zásadu, že na akýkoľvek podnet občanov budeme reagovať 
len vtedy, ak ho podporí väčšina, a ak nám bude predložená zápisnica z pre-
jednania daného podnetu občanmi v danej lokalite spolu s prezenčnou listi-
nou, v ktorej bude podpismi podporená požiadavka nadpolovičnou väčšinou 
obyvateľov. V tomto prípade ju radi zrealizujeme. Čo sa týka umiestnenia od-
padkového koša, doplnenia lavičiek a obnovy značky, tieto požiadavky zrea-
lizujeme v priebehu jarných mesiacov.               pokračovanie v ďalšom čísle

Riešenie interpelácií poslancov predložených na XX. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, 
ktoré sa uskutočnilo 25. februára 2014.

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Peter TIRPÁK, tréner a Ivan FEDOR, brankár                                                       

HK Dukla Michalovce
Téma: STRIEBORNÁ SEZÓNA DUKLY

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
Slávnostnej akadémie I. ZŠ – Knihy dobou  

zabudnuté, ale predsa stále živé... 
denne o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS AJ NA
www.tvmistral.sk, www.michalovce.sk, na facebooku aj YouTube
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VíTAME MEDZI nAMI nAšIcH nAjMEnšícH...

Patrik Vasiľ
Júlia Soročinová

dva týždne v kultúre Michalovčan informuje

DO STAVU MAnžElSKéHO VSTúPIlI...

Richard Janík  
a Martina Činčárová

Po stopách 
Džingischána
Seriál o putovaní 
v stopách Džingischána 
patrí medzi 
najúspešnejšie snímky 
Expedičnej kamery 
vôbec. Preto sme sa 
rozhodli pripraviť 
špeciálne premietanie 
celej série. Môžete sa 
tešiť na celovečerné 
pásmo (4 x cca 45 
minút) napínavého 
príbehu Tima copeho.

Austrálsky dobrodruh Tim 
Cope putuje sám na konskom 
chrbte mnoho mesiacov z Mon-
golska cez Strednú Áziu až do Eu-
rópy. Prekonáva stepi, púšte i hory 

a ide rovnakou cestou, akou kedysi 
prešli bojovné hordy najväčšieho 
dobyvateľa všetkých čias, Džin-
gischána. Dodnes je to nádherná 
krajina, ktorú obývajú drsní, ale 
často aj veľmi pohostinní ľudia. 
Mnohí z nich žijú stále kočovným 
spôsobom života, kedy sú im kone 
a ťavy nevyhnutným pomocníkom 
na prežitie na 10 000 kilometrovej 
púti. Film bol ocenený na viace-
rých zahraničných festivaloch – 
MHFF – Najlepší cestopisný film, 
Expedičná kamera 2012 a 2013 – 
divácky najúspešnejší film. Tento 
zaujímavý film si môžete v micha-
lovskom kine pozrieť v pondelok 
28. apríla o 17. hodine. 

Vstupné je 1 €, dôchodcovia, 
ZŤP a deti do 12 rokov majú 
vstup zdarma. Film je mládeži 
prístupný a vysielaný bude s čes-
kými titulkami.                      msks

Mestské kultúrne stredisko
LÚČNICA – OBRAZY Z MINULOSTI
5. 4. o 19.00 h, veľká sála MsKS

JULIO A ROMEA
tanečno-divadelné predstavenie Street Dance Academy
29. 4. o 19.00 h, veľká sála MsKS

Výstavy
EMíLIA RUdINCOVá – OdEV A šPERK 
1. – 30. 4., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
 4. 4. piatok o 19.30 h

(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 h /nočné premietanie/
 6. 4. nedeľa o 19.40 h

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

 6. 4. nedeľa o 16.00 h 

VEĽKá ORIEšKOVá LÚPEŽ
animovaná rodinná komédia  2013
Vstupné: 3,50 €, deti: 3 € USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

 6. 4. nedeľa o 17.50 h
 8. – 9. 4. utorok, streda o 19.30 h

LáSKA, SÚdRUh! 
komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €  FIN/CZ/NOR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

 10. – 11. 4. štvrtok /3D/, piatok /2D/ o 17.30 h
 12. – 13. 4. sobota /3D/, nedeľa /2D/ o 16.00 h

RIO 2 
animovaná rodinná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €  2014
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

10. – 11. 4. štvrtok /2D/, piatok /2D/ o 19.30 h
12. – 13. 4. sobota /3D/, nedeľa /2D/ o 19.40 h

CAPTAIN AMERICA: ZIMNÝ VOJAK  Premiéra
akčný, dobrodružný, sci-Fi  2014
Vstupné 2D: 4 €, 3D: 6 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

12. – 13. 4. sobota, nedeľa o 18.00 h

JUSTIN BIEBER`S BELIEVE
dokumentárny, hudobný  2014
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

15. – 16. 4. utorok, streda o 19.30 h 

BABOVŘESKY 2
komédia  2014
Vstupné: 3 € ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

17. 4. štvrtok o 17.45 h

VšETKY MOJE dETI
dokumentárny  2013
Vstupné: 3 €  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

17. 4. štvrtok o 19.30 h

VLK Z WALL STREET
životopisný, krimi, komédia  2013
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

žiaci opäť na cestách
žiaci a pedagógovia 
Strednej odbornej školy 
sv. cyrila a Metoda 
v Michalovciach 
sa v marci zúčastnili 
návštevy partnerskej 
školy Gymnázia 
a Strednej odbornej 
školy dr. V. šmejkala, 
p.o. v ústí nad labem. 

Táto návšteva bola už siedmim 
stretnutím v rámci medzinárod-
ného projektu Comenius – mul-
tilaterálne školské partnerstvá. 
Hlavným cieľom tohto projektu 
je spoznávanie kultúrnych zvykov 
minoritných skupín. Spolu s de-
legáciami z Grécka, Maďarska, 
Nemecka, Poľska, Talianska a Tu-
recka sme mali možnosť vzájom-
ne nahliadnuť do kultúrnych tra-
dícií a zvykov jednotlivých krajín. 
Každá zo zúčastnených delegácií 
sa predstavila kultúrnym progra-
mom a workshopmi zameranými 

na voľnočasové aktivity mino-
rít vo svojej krajine. Žiaci SOŠ 
sv. Cyrila a Metoda v Michalov-
ciach prezentovali folklór rómskej 
minority. Hostitelia pripravili pre 
zúčastnených atraktívny program. 
Jedným z externých aktivít bola 
návšteva skanzenu v Zubrniciach.

Okrem konkrétnych úloh, ktoré 
v rámci projektu tvorime a realizu-
jeme, elán a energiu sme načerpali 
z prírodných krás Severočeského 
kraja Tiské skaly.  Krásnym zážit-
kom, ktorý ukončil naše potulky, 
bolo neformálne zoznámenie sa 
s históriou a historickými pamiat-
kami mesta Praha. 

Každý z týchto výmenných 
pobytov prispieva k spoznávaniu 
kultúr minoritných skupín, obo-
hacuje vedomosti o živote a zvyk-
lostiach rôznych národov a národ-
ností. Vznikajú aj nové priateľstva 
medzi mladými ľuďmi, ktoré sú 
dôležité pre ich ďalší rast. Posled-
né stretnutie medzinárodného 
projektu Comenius sa uskutoční 
v Taliansku.

Eleonóra Žeňuchová

Práca učiteľa 
je poslaním

V uplynulých dňoch sme si 
pripomenuli Deň učiteľov. Prá-
ca pedagogických zamestnancov 
je náročná a veľmi zodpovedná. 
Zvlášť je chvályhodné, ak učitelia 
pracujú so svojimi žiakmi aj po 
vyučovaní a venujú im svoj voľný 
čas. Takíto učitelia potom zaslúže-
ne žnú úspechy svojej práce. Dnes 
vám predstavíme dve učiteľky zo 
Základnej školy T. J. Moussona 
v Michalovciach, ktoré si za svoju 
obetavú činnosť prevzali v tomto 
roku Michalovského Pegasa ako 
ocenenie za Čin roka 2013. 

PaedDr. Jana Kadiláková 
bola ocenená v oblasti kultúry 
za dosiahnuté úspechy so žiak-
mi v oblasti country tancov.  
V roku 2013 so svojimi žiakmi 
na otvorených majstrovstvách 
Českej republiky – Pardubická 
Ryengle získala dvakrát 1. mies-

to. Jej zverenci sa stali Majstra-
mi Slovenska v country tancoch 
pre rok 2013 v Poprade v detskej 
kategórii a na medzinárodnej sú-
ťaži v detských country tancoch 
získali v českom meste Tábor pr-
venstvo v troch kategóriách.

Mgr. Katarína Karasová si 
ocenenie prevzala v oblasti hu-
manity za zorganizovanie zbier-
ky šatstva, hračiek a finančných 
prostriedkov medzi žiakmi školy 
pre rodinu Renáty Suchej z Trna-
vy a za zbierku viac ako 100 kg 
krmiva a finančných prostried-
kov získaných predajom detských 
výrobkov na vianočnej burze pre 
psí útulok na Močarianskej ulici 
v Michalovciach.

Týmto sa zároveň redakcia našich 
novín ospravedlňuje menovaným za 
neúplné a nesprávne údaje uvedené 
v minulom čísle novín Michalovčan.

blahoželania
Dňa 20. marca 2014 oslávila krásne životné jubileum  
80 rokov manželka, mamka, babka, prababka 
MáRIA MOSKAĽOVá
Nech Ťa Pán Boh stále obdarúva svojou 
nekonečnou milosťou, zdravím, láskou a Božím 
požehnaním. 
z lásky manžel Štefan, dcéry Milka, Olinka, Števka 
s rodinami

Nepozeraj Feri spiatky, teš sa z krásnej 
osemdesiatky. Nech krásne spomienky sa k Tebe 

vrátia a všetky zlé sa navždy stratia.
To FRANTIšKOVI FARKAšOVI 

k 80. narodeninám z lásky želajú 
manželka Mária, syn Juraj, dcéra Gabika, 

vnúčatá a rodina Harajdová.

Dňa 4. apríla 2014 sa drahý manžel, otecko, dedko 
JOZEF KATINGER 
dožíva krásnych 80. narodenín.
Za všetko Ti zo srdca ďakujeme 
a do ďalších rokov vyprosujeme 
veľa zdravia a Božieho požehnania.
z lásky manželka, dcéry, zať a vnuci Peter, Paľko, Jarko

V ZŠ T. J. Moussona v Micha-
lovciach sa 25. marca uskutočnil 
44. ročník krajského kola olym-
piády v ruskom jazyku. Súťaž je 
previerkou nielen vedomostí ale 
hlavne zručností vyjadrovať sa 
v ruskom jazyku. V súčasnosti 
opäť stúpa záujem žiakov o vyučo-
vanie tohto jazyka, o čom svedčí 
aj ich účasť na tejto súťaži, kam sa 
prebojovali iba tí najúspešnejší zo 
základných a stredných škôl Ko-
šického kraja. 55 súťažiacich bolo 
rozdelených do šiestich kategórií 
podľa počtu odučených hodín RJ 
a podľa veku. Víťazi jednotlivých 

kategórií budú reprezentovať 
Košický kraj v celoštátnom kole, 
ktoré sa uskutoční 5. a 6. mája 
v Bratislave. 

Víťazi jednotlivých kategórií:   
A1 Ema Huňadyová – ZŠ T. J. 
Moussona Michalovce, A2 Peter 
Ďurkovič – ZŠ, Okružná 17, Mi-
chalovce, A3 Maximilián Tóth 
– ZŠ, Čs. armády, Moldava nad 
Bodvou, B1 Pavol Kincel – Evan-
jelické gymnázium, Košice, B2 
Samuel Suško – GPH Michalov-
ce, B3 Kristián Bunkin – SOŠ 
obchodu a služieb, Michalovce.

PhDr. Anna Kaputová 

Krajská olympiáda
julio & Romea

Mestské kultúrne stredisko pre 
vás pripravilo tanečné hiphopové 
predstavenie na motívy Shakes-
pearovej hry Romeo a Júlia. Jedná 
sa o netradičné a originálne pre-
vedenie hneď z niekoľkých dôvo-
dov: tanečníci hip hopu v ňom 
prekračujú hranice svojho žánru a 
nezaujato a slobodne komunikujú 
s rôznymi tanečnými štýlmi. Sha-
kespearova tragédia sa v ich po-
daní mení na tragikomédiu a re-
lativizuje aj tento divadelný žáner. 
Špičkové choreografie, pohybové 

nápady, výtvarne bohatá výprava 
posúvajú príbeh lásky a nenávisti 
k nečakaným pointám.

Predstavenie vzniklo v kopro-
dukcii Baletu SND a Street Dance 
Academy. Dĺžka predstavenia je 
1 hodina 10 minút bez prestávky. 
V réžii Sone Ferancovej sa pred-
stavia účinkujúci: Laci Strike, Peť-
ka Alma, Gorky, Zitron, Dando 
Starr, Nespi, Esso, Kubo, Orby.

Podujatie môžete navštíviť 
29. apríla o 19. hodine vo veľkej sále 
mestského kultúrneho strediska.

Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín 
patrí k najstarším 
súťažiam v umeleckom 
prednese, ktoré 
sa na Slovensku 
organizujú. 

Zemplínske osvetové stre-
disko pripravilo v dňoch 19. 
– 21. marca okresné kolo tej-
to prestížnej súťaže, aj vďa-
ka finančnej podpore Mesta 
Michalovce. V tomto roku sa 
konal už 60. ročník. Do súťa-
že sa zapojili žiaci základných 
a stredných škôl v okrese Mi-
chalovce. Súťažilo sa v štyroch 
vekových kategóriách (osobit-
ne v poézii a v próze) a zapo-
jilo sa 105 súťažiacich. Dlho-
ročná tradícia a vynikajúce 
výsledky našich recitátorov na 
celoštátnom kole v Dolnom 
Kubíne poukazujú na vyspelú 
úroveň „michalovskej reci-
tátorskej školy“ a osobnosti, 
ktoré v našom meste máme 
a ktoré recitátorov pripravu-
jú. Uchovávanie tejto tradície 
je dôležitou a zmysluplnou 
umeleckou prácou pedagógov, 
detí a mládeže, ktorá prispie-

va k sebarealizácii a poukazuje 
na stále živú silu umeleckého 
slova. 

Na krajskej súťažnej prehliad-
ke 5. až 7. mája 2014, ktorej orga-
nizátorom je tiež Zemplínske os-
vetové stredisko budú náš okres 
reprezentovať víťazi jednotlivých 
kategórií: 
I. kategória poézia: Gabriel Kuri-
ľak – ZŠ, J. Švermu 6, MI
I. kategória próza: Nikola Buben-
ková – CZŠ, MI
II. kategória poézia: Kristína 
Schumerová – ZŠ T. J. Mousso-
na, MI
II. kategória próza: Sára Valisko-
vá – ZŠ, Moskovská 1, MI
III. kategória poézia: Soňa Pasuľ-
ková – ZŠ, Okružná 17, MI
Dominika Mihaľová /návrh na 
postup/ – ZŠ, Školská 2, MI
III. kategória próza: Natália Ha-
madejová – ZŠ, Komenského 1, 
MI
Dávid Sabo /návrh na postup/ 
– Gymnázium, Ľ. Štúra, MI
IV. kategória poézia: Tomáš Ge-
rich – Gymnázium, Ľ. Štúra, MI
IV. kategória próza: Michaela 
Mihaľová – GPH, MI
Zoja Sedlická /s návrhom na po-
stup/ – SZUŠ Talent – UM.

Mgr. Lucia Špáková
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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 objekte na:
a) Ul. Komenského č. 1 v Michalovciach (Základná škola)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 22. apríla 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

dva týždne v športe

nAVžDY SME SA ROZlúčIlI...

spoločenská rubrika

Marta Repická (74)

Michal Hübler (80)

Zuzana Babinčáková (74)

Alžbeta Hinďošová (83)

Peter Vavrek (37)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Ulici leningradskej 2, oproti kasárňam. Cena 

dohodou. Tel.: 0910 581 273
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 Ulici užhorodskej, oproti SPTŠ 
a autoservisu aj jednotlivo o rozmeroch: 437 m2, 585 m2, 1 522 m2, 
4 198 m2. Cena dohodou. Tel.: 056 6425 693

n	Predám 1-izbový byt a 6-árový pozemok v centre Michaloviec. 
Tel.: 0905 473 191

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	Kúpim DVD – Pieseň o Bernadette. Tel.: 0903 852 374
n	Predám Renault Thalia 1.2, rok výroby 2006, najazdených 

62 000 km, garážovaný. Za 1/5 ceny. Tel.: 0903 329 669

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

malý oznamovateľ

spomienky
Dňa 10. apríla 2014 uplynie rok, 
čo nás po dlhej a ťažkej chorobe opustil 
milovaný syn, manžel, otec a dedko 
MIChAL SALAďáK
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina

poďakovanie
Aj keď si odišiel, 

zostávaš v našich srdciach tak, akoby si stále žil.
Dňa 15. marca 2014 nás navždy opustil 

milovaný manžel, otec a dedko 
JáN IVANKO

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
na jeho poslednej ceste.

smútiaca rodina

Neplačte, že zapadlo slnko, lebo slzy Vám 
zabránia uvidieť hviezdy...

Dňa 4. apríla 2014 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustila naša milovaná 

ANIKA BORZOVá
s láskou spomína mama, brat a sestra 

s rodinami

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREjŇUjE ZÁMER
podľa ust.§ 9a. zák.č. 138/1991 zb. o majetku obcí, v znení neskor-
ších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť: 

1.  Časť pozemku p. C-KN č. 3036/1, k. ú. Michalovce o výmere 40 m2 
za účelom zriadenia letnej terasy, ktorý sa nachádza na Ulici Masa-
rykovej v Michalovciach.

2.  Časť pozemku p. C-KN č. 803, k. ú. Michalovce o výmere 18 m2 za 
účelom zriadenia letnej terasy, ktorý sa nachádza na Námestí oslo-
boditeľov v Michalovciach. 

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových po-
núk v hmotnoprávnej lehote, do 22. apríla 2014 do 12.00 hod., sú zve-
rejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke 
www.michalovce.sk.

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 časti pozemku p.C-KN č. 1837/35, k. ú. Michalovce, 
o výmere 90 m2, nachádzajúceho sa na Ulici agátovej v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 22. apríla 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Otvorenie 100 jarných 
kilometrov 
Hoci podľa kalendára 
boli ešte len tri dni po 
jarnej rovnodennosti, 
v prírode to ale 
vyzeralo, akoby jar 
už mala polovicu za 
sebou.

Početná skupina členov naj-
staršieho michalovského Klu-
bu slovenských turistov Turista 
(NM KST T) www.kst-turista.sk 
aj s novoprijatými mladými na-
sledovníkmi sa zúčastnila prvej 
jarnej vychádzky už tradične na 
hrad Brekov. Jedno z najstarších 
podujatí organizovanej turistiky 
v KST sa začalo v roku 1957. Hrad 
bol postavený na mieste predveľ-
komoravského hradiska z 8. – 9. 
storočia a prvýkrát sa spomína 
ako castrum Barkó v r. 1307. 
Zruinovaný bol vojakmi Imricha 
Tökölyho v r. 1684, odkedy sa na 
280 m n. m. vysokom kopci čnejú 
iba jeho obnažené hradby, ktoré 
však v ostatnom období prechá-
dzajú rozsiahlou rekonštrukciou. 
Mrzí nás len, že tento hrad, azda 
jeden s posledných na Sloven-
sku, nemá ešte svoju turistickú 
známku (www.turisticke-znam-
ky.sk). Prechádzajúc rovnomen-
nou obcou ako hrad, upútala nás 
umelecká práca v starom strome. 
Zostal z neho len peň, v ktorom 
umelec vystrúhal tváre. Pokračujú 
ďalej po nevýraznej, zrejme dáv-
no neobnovenej žltej turistickej 
značke a sú v sedle pod hradom. 
Tu pri upravených dvoch prame-
ňoch, peknom prístrešku a muro-
vanom ohnisku sa stretlo okolo 

250 priateľov prírody. Že je to už 
veľké nadregionálne stretnutie, 
svedčí aj prítomnosť účastníkov 
nielen z Michaloviec a Strážske-
ho, ktorí s touto tradíciou začali, 
ale aj zastúpenie okresov Snina, 
Humenné, Sobrance, Trebišov, 
Vranov nad Topľou, či Košíc. Už 
neodmysliteľnou súčasťou sú aj 
cykloturisti, medzi ktorými mal 
zastúpenie aj náš NM KST T. Naši 
členovia vybehli kúsok na roz-
rumený hrad, ba aj na neďalekú 
jaskyňu Veľkú Artajamu, hlbokú 
48 metrov, no nazreli i do uprave-
ného kameňolomu. Po slávnost-
nom otvorení, opekaní a účasti 
na rôznych športovo zábavných 
hrách, sa časť nášho osadenstva 
vedená skúseným turistom čle-
nom nášho NM KST T Mirom 
Baraniakom, vydala na ďalšiu 
púť. Prešli cez tri údolia dedín 
Závadky, Mysliny a Brestova ako 
aj cez tri kopce Hanovo (232 m 
n. m.) s 360º výhľadmi, Chrástky 
(230 m n. m.) a Sihotok (330 m n. 
m.). Neďaleko nad obcou Brestov 
v lokalite Tulčová si obzreli mo-
hylu grófky Antonie Vandernath, 
vybehli ešte na lúku zvanú Holá 
hora s ideálnym pohľadom na 
mesto Humenné, v ktorom túru 
ukončili. Ku cti našim turistom 
no zároveň ochrancom prírody 
patrí aj rozhodnutie cestou vyčis-
tiť od civilizačného odpadu to, čo 
vládali so sebou uniesť. 

S veľmi dobrým pocitom prí-
jemnej únavy a relaxu v krásnej 
časti prírody Zemplína sme za-
čiatok turistickej jari, k spokoj-
nosti všetkých ukončili.

Anton Hasák, 
Miroslav Baraniak

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

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

O POháR PRIMáTORA MESTA
POhYBOVá ZdATNOSť MATERSKÝCh šKôL
Mestská liga materských škôl  IV. ročník – 4. kolo, 10. 4., 9.00 h
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Basketbal
O POháR PRIMáTORA MESTA 
Žiacka basketbalová liga XI. ročník, Finálový turnaj – chlapci, 8. 4., 8.30 h
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

I.BK-d – KROMPAChY
13. 4., 18.00 h, II. basketbalová liga muži – 22. kolo
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

hádzaná
hK IUVENTA – TJ JINdŘIChUV hRAdEC
12. 4., 18.00 h, WHIL žien – 22. kolo

hK IUVENTA JUNIORKY – SEREď
13. 4., 15.00 h, I. liga žien – 17. kolo 

hK IUVENTA – dUNAJSKá STREdA
I. liga staršie dorastenky – 17. kolo, 13. 4., 13.00 h

hK IUVENTA – dUNAJSKá STREdA
13. 4., 11.00 h, I. liga mladšie dorastenky – 17. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Futbal
MFK ZEMPLíN – FK SPIšSKá NOVá VES
6. 4., 13.00 h, Regionálna liga žiačok Východ – 13. kolo

MFK ZEMPLíN – PARTIZáN BARdEJOV
12. 4., 11.00 h, 13.00 h
Dôvera I. liga mladší dorast U17, U16 – 20. kolo

MFK ZEMPLíN – FK SENICA
5. 4., 11.00 h, Dôvera I. liga starší dorast U19 – 19. kolo

MFK ZEMPLíN – MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULáš
5. 4., 17.30 h, II. liga muži – 25. kolo

MFK ZEMPLíN – FK SPIšSKá NOVá VES
5. 4., 14.00 h, II. liga ženy Východ – 13. kolo

MFK ZEMPLíN“B“ – TJ VEĽKé REVIšTIA
6. 4., 10.30 h, IV. liga muži Východ – 20. kolo

MFK ZEMPLíN“B“ – FK SPIšSKá NOVá VES
13. 4., 10.30 h, IV. liga muži Východ – 21. kolo
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401

TJ MOČARIANSKA – FK VEĽKé SLEMENCE
6. 4., 15.30 h, II.B trieda muži ObFZ – 16. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

AFK TOPOĽANY – RAKOVEC N/ONdAVOU
13. 4., 15.30 h, II.B trieda muži ObFZ – 17. kolo 

AFK TOPOĽANY – šK AGRO PALíN
5. 4., 14.00 h, III. Zemplínska liga starší dorast – 16. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Volejbal
O POháR PRIMáTORA MESTA
Turnaj zmiešaných družstiev ZŠ
II. ročník turnaja chlapcov a dievčat základných škôl, 3. 4., 8.00 h 
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Stolný tenis
šKST – MšK VSTK VRANOV NAd TOPĽOU
6. 4.,10.00 h  

šKST – OšK UdAVSKé
6. 4., 15.00 h, II. liga muži – 13. kolo 

šKST“C“ – OKST BRACOVCE
12. 4., 17.00 h, Zemplínsko - Košická IV. liga muži – 22. kolo

šKST“B“ – Sš SEČOVCE
13. 4., 10.00 h, III. liga muži Juh – 22. kolo
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Turistika
OKOLO ZEMPLíNSKEJ šíRAVY
6. 4., 8.00 h
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

ďUROVA MLáKA
12. 4. 2014, 8.00 h
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603


