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aktua l i ty

Pozývame vás na 
koncert - country a folk

Števo „ČIKo“ 
BaranČíK 

17. júla o 18.00 hod.
Tribúna pri MsÚ

Pozývame vás na 
10. ročník organových 

koncertov

MIchalovsKý 
organ

soline guilon 
Francúzsko

21. júla o 19.10 hod.
rímskokatolícky Kostol 

narodenia Panny Márie

Pozývame vás na 
výstavu – maľba

Katarína Macenková
hlava  

do 29. júla
malá galéria MsKS

Pozývame vás na 
výstavu

vtáctvo 
MedzIBodrožIa

do 30. júla
klubovňa ZOS

Prezentácia
3D tlače 
tvorivé laboratórium

2 Krásne
výročie
zbor Matice Slovenskej

3 Nová výstava
v MsKS
Hlava

5 Šachový 
turnaj
krajské kolo ZO ÚNSS

8

Michalovské 

kultúrne leto

Pestrá paleta podujatí

Medzi tradičné podujatia pat-
rí prehliadka cirkevných zborov 
Chóry Zemplína, ktorá sa koná 
pri príležitosti sviatku svätých 
Cyrila a Metoda. Na tribúne pred 
mestským úradom(MsÚ) sa 5. júla 
predstavili dva zbory – Zbor sv. Jo-
zefa pri Bazilike minor a Zbor 
sv. Michala pri Kostole narodenia 
Panny Márie v Michalovciach. 
Svojím spevom potešili všetkých 
prítomných a dotvorili atmosféru 
sviatočného popoludnia. 

Všetci poslucháči vážnej hudby 
sa môžu tešiť na jubilejný 10. roč-
ník michalovského organu. Prvý 
z piatich koncertov sa konal 7. júla. 
V rímskokatolíckom Kostole na-
rodenia Panny Márie ho odohral 
Josef Hofer z Rakúska. Ďalšieho in-
terpreta privítame v Michalovciach 
21. júla. Tentokrát to bude Soline 
Guilon z Francúzska. Prvý augusto-
vý štvrtok zahrá na kostolnom or-
gáne poľský umelec Kryzstof Lukas 
a 18. augusta si vypočujeme Štefa-
na Iľaša zo Slovenska spolu s Pau-
lom Neebeom z USA, ktorý zahrá 
na trúbke. Posledný koncert z tohto 
cyklu je na programe 1. septembra. 
Poslucháčom sa predstaví švajčiarsky 
organista Konstantin Kaiser. Micha-
lovský organ má v našom meste už 
svojich stálych priaznivcov a organi-
zátorov teší, že ich stále pribúda.

Okrem organových koncertov 
sú pripravené ďalšie dve zaujímavé 

vystúpenia. Country a folk zaznie 
v podaní Števa „Čiko“ Barančíka 
na tribúne pri MsÚ 17. júla. Iný 
hudobný štýl predvedie mladá slo-
venská kapela DiAsher Klezmer. 
Klezmer hudbu tvorili Židia ži-
júci v strednej, východnej a juho-
východnej Európe. V ostatných 
desaťročiach sa dostala do centra 
záujmu ľudí na celom svete. Hrajú 
ju profesionálni i laickí hudobníci 
a počúvajú ju ľudia všetkých ve-
kových kategórií, rôznej farby pleti 
a mnohých národností. Jej kúzlo 
spočíva v spojení typických židov-
ských orientálnych melódií a ryt-
mov s tými našimi – európskymi.

Na svoje si prídu aj milovníci 
umenia. V malej galérii mestského 
kultúrneho strediska je do konca 
júla sprístupnená výstava mladej 
výtvarníčky Kataríny Macenkovej 
s názvom Hlava. V auguste bude 
steny galérie zdobiť expozícia 
s názvom Svet remesiel. Zaujíma-
vú výstavu o štyroch významných 
michalovských osobnostiach náj-
dete v parčíku na Námestí oslobo-
diteľov. Irma Sztárayová, Imrich 
Sztáray, T. J. Mousson a Rytier 
Albert z Michaloviec boli aj hlav-
nou témou prvých tohtoročných 
„Špacirok po varošu“. Obľúbené 
podujatie, ktoré organizuje mest-
ské kultúrne stredisko v spolupráci 
so Zemplínskym múzeom, pokra-
čuje 29. júla. Účastníci si vypoču-

jú zaujímavé rozprávanie o pra-
voslávnom chráme a pripomenú 
si 20. výročie jeho postavenia. 
Netradičné poznávanie Michalo-
viec nebude chýbať ani v augus-
te. Lektori Zemplínskeho múzea 
si pripravili veľmi zaujímavú tému 
– Michalovské hrady, ktorá je za-
halená rúškom tajomstva. Viac 
sa všetci dozvieme až 26. augusta. 
Počas celého leta ponúka Kino 
Centrum pre malých i veľkých fil-
my v 2D a 3D kvalite.

V plnom prúde je príprava Zem-
plínskeho jarmoku a Zemplínskych 
slávností, ktoré budú vyvrcholením 
michalovského kultúrneho leta. 
Môžete sa tešiť na rozprávky o Šíp-
kovej Ruženke a o prešibanom Ko-
cúrovi v čižmách. Na svoje si prídu 
milovníci country, dychovej či ľudo-
vej hudby. Nebude chýbať prejazd 
motorkárov centrom mesta a náv-
števníkov poteší aj vystúpenie Bon 
Jovi revival. Na Zemplínskych sláv-
nostiach vystúpia obľúbené folklór-
ne skupiny a súbory – FS Svojina, 
FS Jurošík, FS Zemplín, Hnojňane 
z Mihaľovec, DFS z Báčskeho Pet-
rovca a FS Hriňovčan.

Všetky podujatia z tohtoroč-
nej pestrej letnej palety majú bez-
platný vstup. Veríme, že si z našej 
ponuky vyberiete a zážitky z týchto 
akcií vám spríjemnia horúce letné 
dni.

Mária Ciganocová

Letné prázdniny sa síce začali, ale kultúra v Michalovciach prázdninovať nebude. 
Pre obyvateľov a návštevníkov nášho mesta si pracovníci Mestského kultúrne-
ho strediska Michalovce pripravili pestrú paletu podujatí. Mesiace júl a august 
budú plné spevu, tanca, výtvarného umenia, histórie, klasickej hudby, či ľudo-
vých tradícií. 



� aktuality

25. 6.  účasť na Medzinárodnej veľkej cene mesta Michalovce – Judo
25. 6.  účasť na podujatí Jánske ohne a BMW zraz Šírava
27. 6.  zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
28. 6.  otvorenie relaxačno-oddychovej zóny v areáli MŠ, F. Kráľa 78
28. 6.  prijatie najúspešnejších žiakov michalovských základných škôl
28. 6.  prijatie futbalistiek MFK Zemplín Michalovce, mladších 

dorasteniek Iuventy Michalovce a atlétov z Gymnázia Pavla Horova
29. 6.  účasť na slávnostnom otvorení Veterinárnej kliniky Animal
29. 6.  zastúpenie mesta na slávnostnom nástupe, pri príležitosti 

odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa samohybného 
delostreleckého oddielu v Duklianskych kasárňach

30. 6. rokovanie s partnermi v projektoch
1. 7.   porada primátora
4. 7.   účasť na otvorení novej predajne spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
4. 7.   pracovné stretnutie so zástupcami mesta Liptovský Mikuláš
6. 7.   slávnostné promócie absolventov Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety
7. 7.  účasť na otvorení obchodných priestorov spoločnosti Generali 

Poisťovňa, a.s.
8. 7.   účasť na podujatí pri príležitosti 50. výročia výstavby 

Elektrárne Vojany

aktivity primátora

pobačeňe Miža z varoša

Ňechodzim každi dzeň zo svojim starim favoritom do mesta. Nohi mi 
chvalabohu išče chasnuju, ta chodzim, žebi mi paľil cuker, jak mi moja doch-
torka hutori. No utorok mi trebalo isc na poštu poslac baľik sinoj do Ameriki. 
Reku i kec ňe je barz češki, dam ho do motora, žebim še z ňim ňenavľikal pešo. 
Prišol mi na parkovisko gu pošce. Prešol mi ho cale, no krem mejsta pre inva-
ľidov mi ňenašol mejsto dze bim muh zaparkovac. Dumal mi, že še mi podari 
od špitaľu. Ta tu mi še ňemal dze skoro aňi obracic. Išče i pri malim Tesku bul 
motor pri motoroj. Ozdaľ budzem mac ščesce pri vubkoj abo tam dagdze. 

Nakoňec mi zaparkoval až pri kupaliskoj. Jak mi še pľental s tim baľikom 
gu pošce, ta mi much vidzec, že tak jak ja vecej šoferov vešlo na parkovisko 
a po okružnej jazdoj še mušeľi vracic. Janko, kamarat na pošce, me štretnul, 
ta še mu žalujem. „Calkom mi še zdichčil s baľikom od bažanta, bo mi ňemal 
dze zaparkovac.“ „Joj Mižu, šak rano parokovisko prazdne, no jak rano tu 
motore nastavjaju, ta až jak z roboti idu ta še kuščok uvoľňi.“

Jakbač s tim treba daco robic.
Vaš Mižo z varoša

Mojo parkovaňe

Mvdr. vladIMír KostovČíK
Občianske združenie Topoľany žiada o zmenu uloženia kontajnera 
z centrálnej časti do okrajovej napr. ku ihrisku. Dôvodom je znečiste-
nie okolia kontajnerom a pri veternom počasí rozfúkanie po okolí, a to 
aj napriek veľkému úsiliu zo strany TaZS mesta Michalovce.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Na základe šetrenia sme zistili skutočnosť, že väčšina občanov bývajúcich 
na Ulici topolianskej požaduje, aby uvedený kontajner bol aj naďalej pri-
stavený v centrálnej časti Ul. topolianskej.

OZ Topoľany žiada o odstránenie rozhlasu, t.j. stĺpov, ale hlavne drô-
tového vedenia z dôvodu ich previsov, čím dochádza k ohrozovaniu 
obyvateľov a ich majetku.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
TaZS budú stĺpy na Topolianskej ulici postupne odstraňovať. 

Phdr. Jana cIBereová
Obyvatelia Ul. užhorodskej upozorňujú na zlý technický stav veľkých 
kontajnerov. Niektoré sa vôbec nedajú zatvoriť a pri silnom vetre sú od-
padky rozhádzané po celom okolí.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Poškodený kontajner pri bloku B4 na Ul. moldavskej bol vymenený 27. 4. 
2016. Technický stav ostatných kontajnerov preveríme do konca mesiaca 
máj 2016. 

Na chodníku pri Ul. užhorodskej, pozdĺž hlavnej cesty sa vôbec nena-
chádzajú smetné koše. Navrhujem, aby TaZS zvážili opätovné zriadenie 
smetných košov, ktoré sa tam nachádzali pred rekonštrukciou sídliska. 
Zabráni sa tak zbytočnému znečisťovaniu okolia odpadkami.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Odpadkové koše pozdĺž Ul. užhorodskej osadíme do konca mesiaca máj 2016. 

rndr. lýdIa sIdIvárová
Ul. P.J. Šafárika je ulicou so značným sklonom. Materiál, z ktorého je 
vytvorený povrch komunikácie sa vplyvom vlhkosti a mrazov drobí 
a posúva pod kopec. Obyvatelia uvedenej ulice za zaujímajú, či je mož-
né v rámci jarnej údržby spomínanú komunikáciu pozametať.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Ul. P. J. Šafárika v rámci jarnej údržby vyčistíme v priebehu mesiaca máj 
2016. 

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na IX. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
19. apríla 2016. (pokračovanie)

Nová kniha

ZeMPLíNSKa Šírava 
– PreMeNa ZeMPLíNSKeho 

vIDIeKa 
(50 rokov turizmu na Zemplínskej šírave)

Môžete si ju zakúpiť v Informačnej kancelárii 
mesta Michalovce, Námestie osloboditeľov 30.

Cena publikácie je 20,- €.

pokračovanie v nasledujúcom čísle

3D tlač 
aj v Michalovciach 
Školské výpočtové 
strediská (ŠvS) boli 
v minulosti nositeľom 
pokroku v oblasti 
informačných technológií 
v regiónoch a dnes 
opäť propagujú nové 
technológie najmä 
pre žiakov a študentov, 
ale i celé rodiny.

Oživiť prázdniny si tak budú 
môcť všetci z okolia Michaloviec 
aktuálne aj v tvorivom laboratóriu 
ŠVS Michalovce.

Pre záujemcov je pripravená 
napríklad prezentácia 3D Digi 
World – 3D digitálneho sveta (3D 
scaner, 3D fotografia, 3D tlačiareň 
a modelovanie). Od pracovníkov 
strediska sa záujemcovia budú 
môcť dozvedieť rôzne informácie 

k 3D tlači, ako sú vlastnosti 3D 
tlačiarní, vhodné materiály pre 
3D tlač, ceny týchto materiálov 
a mnoho ďalších.

Vhodnými ukážkami využitia 
3D tlačiarne pre deti sú napríklad 
hračky, kľúčenky či modely lieta-
dielok s pohyblivými časťami.

Pracovnici ŠVS poskytnú rôzne 
konzultácie k uvedeným témam 
priamo na pracovisku ale i prezen-
tácie na rôznych podujatiach alebo 
vo vzdelávacích inštitúciách. 

Z kapacitných a organizačných 
dôvodov je vhodné vopred sa ob-
jednať. 

ŠVS Michalovce je detašovaným 
pracoviskom Centra vedecko-tech-
nických informácií SR, ako priamo 
riadenej organizácie MŠVVaŠ SR. 

Kontakt:
CVTI SR – ŠVS Michalovce

Okružná 3657, 071 82 Michalovce
email: info@svsmi.sk
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Je pravdou, že ročný kalendár Slo-
venska obsahuje veľa dní označených 
ako štátny sviatok. Pre mladšiu ge-
neráciu niekedy ani netušených pre-
čo. Ešte zložitejšie je to s pamätnými 
dňami. Možno aj preto, že mladé Slo-
vensko hekticky a za pochodu zvlá-
dalo premeny a procesy v štvrťstoroč-
nom cykle. Za ten čas vyrástla mladá 
generácia, ktorá ešte nemá v podve-
domí tzv. historickú skúsenosť. Určite 
sledovala dianie okolo seba, no často 
ani dospelí netušili jeho hodnotovú 
úroveň. Pritom proces často nebol 
smerovaný k výsledku, ale len k ďal-
šiemu stupňu spoločenského diania. 
Prv, než sa dostanú tieto udalosti do 
učebníc dejepisu, je potrebné si ich 
pripomínať.  

Medzi trochu zabudnuté „pamät-
né dni“ patrí aj 17. júl. V ten deň 
Slovenská národná rada nadpolovič-
nou väčšinou prijala túto  deklaráciu: 
„My, demokraticky zvolená Sloven-
ská národná rada, slávnostne vyhla-
sujeme, že tisícročné úsilie slovenské-
ho národa o svojbytnosť sa naplnilo. 
V tejto historickej chvíli deklarujeme 
prirodzené právo slovenského národa 
na sebaurčenie tak, ako to zakotvu-
jú aj všetky medzinárodné dohody 
a zmluvy o práve národov na se-
baurčenie. Uznávajúc právo národov 
na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my 
si chceme slobodne utvárať spôsob 
a formu národného a štátneho živo-
ta, pričom budeme rešpektovať práva 
všetkých, každého občana, národov, 
národnostných menšín a etnických 
skupín, demokratické a humanis-
tické odkazy Európy a sveta.“ Touto 
deklaráciou Slovenská národná rada 
vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej re-
publiky ako základ suverénneho štátu 
slovenského národa. 

Bratislava 17. júl 1992. Na oslavu 
prijatia Deklarácie o zvrchovanosti 
SR sa každoročne stretávali viacerí 
občania pri vatrách, ktoré dostali 
názov „Vatry zvrchovanosti”. Tak 
vynikla nová tradícia, aj keď tradícia 
vatier je spájaná aj s prvým janu-
árom – dňom vzniku samostatnosti 
Slovenska. Deklarácia bola súčasťou 
procesu, ktorého vyvrcholením bol 
rozpad ČSFR a vznik samostatnej 
SR 1. januára 1993. Samozrejme 
do EÚ vstúpilo už samostatné Slo-
vensko. Ale to už bola iná téma spo-
ločenských pohybov. Preto stojí za to 
nezabudnúť ani na tento významný 
dátum a krok Slovenska v modernej 
histórii. Pripomeňme si ho.

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

zabudnutý 
pamätný deň

z pera viceprimátora

Návšteva u hasičov
Naše Denné centrum 
Stráňany sa aktívne 
zúčastňuje rôznych akcií 
organizovaných Mestom, 
MsKS a rôznych športových 
súťaží. ale nechceme sa 
len zúčastňovať, no aj sami 
si spríjemniť voľný čas.

Po dohode s riaditeľom plk. Mgr. 
Martinom Tejgim sme 13. júna nav-
štívili Hasičský a záchranársky zbor 
v Michalovciach. Prezreli sme si vy-
novené priestory, novú zásahovú au-
tomobilovú techniku i celý areál. Do-
zvedeli sme sa všeličo o práci hasičov, 

ako prebieha zásah, koľko ich bolo 
v tomto roku a akého druhu, čo má-
me povedať pri zavolaní na tiesňovú 
linku 150 a 112. V priestoroch garáží 
zase bola reč o novej automobilovej 
technike. Dozvedeli sme sa aký je 
počet áut a hasičov v jednotlivých 
autách pri výjazde a aký je čas od na-
hlásenia udalosti až po výjazd. 

Kto sa chce stať hasičom, musí ab-
solvovať náročnú prípravu. Je to po-
volanie skutočne správnych chlapov. 
Jeden z nich nám o tom všetkom po-
rozpráva, npor. Ing. Viliam Andrišov. 
Nakoniec sme našu návštevu museli 
ukončiť kvôli skutočnému výjazdu. 

Ing. G. J. Párnický

v žilinskom hoteli Slovan 
sa v máji uskutočnilo 
slávnostné zhromaždenie 
členov Speváckeho zboru 
Matice slovenskej (SZ MS) 
pod záštitou Ing. Mariána 
Tkáča, PhD., predsedu 
Matice slovenskej. Toto 
stretnutie sa konalo 
pri príležitosti 70. výročia 
založenia spevokolu. 
Z celkového počtu 41 
členov bolo prítomných 36. 

Po privítaní vyzval predseda 
Matice slovenskej prítomných, aby 
si minútou ticha uctili pamiatku 
zosnulého zakladajúceho člena 
Emila Helienka z Turzovky, ktorý 
zomrel deň pred stretnutím.

Správu o 70-ročnej činnosti SZ 
MS predniesol Jozef Miko, bývalý 
dlhoročný tajomník, ktorý účinko-
val v zbore viac ako 60 rokov. S prí-
hovorom vystúpil aj Marián Tkáč. 
Zhodnotil prácu spevokolu a jeho 
činnosť počas siedmich dekád jeho 
pôsobenia. 

Pri príležitosti 100. výročia úmr-
tia Svetozára Hurbana Vajanského 

a 70. výročia speváckeho zboru odo-
vzdal predseda MS všetkým prítom-
ným pamätný list. Osobitnú cenu 
predsedu MS si prevzal Jozef Miko, 
ktorý bol aj dlhoročným členom 
Speváckeho zboru michalovských 
učiteľov a viac ako 20 rokov účinko-
val v Cirkevnom zbore prof. Hlaváča 
pri Rímskokatolíckom kostole. 

V závere nasledovalo odovzdá-
vanie sponzorských darov. Osobit-
né poďakovanie MS a členov SZ 
MS patrí Viliamovi Zahorčákovi, 
primátorovi mesta Michalovce, 

vďaka ktorému dostali všetci členo-
via krásnu knihu a zaujímavé pro-
pagačné materiály o Michalovciach 
a okolí. Poďakovanie patrí aj Ka-
rolovi Komárovi, Františkovi Džu-
povi, Jozefovi Petrigovi, Miroslave 
Kostovčíkovej, či starostovi obce 
Nacina Ves Antonovi Šándorovi 
za finančnú podporu. Vďaka parí 
taktiež Márii Kušnírovej, riaditeľke 
DMS Michalovce, Pavlovi Kováči-
kovi, Jozefovi Polakovskému a Pav-
lovi Gaškovi.

JM

Krásne výročie speváckeho zboru

Štatistický 
prieskum
Slovenská republika 
sa prostredníctvom 
Štatistického úradu Sr 
zapojila do realizácie 
prieskumu o vzdelávaní 
dospelých (aeS 2016), 
ktoré v tomto roku 
prebieha v členských 
štátoch európskej únie. 

Zisťovanie je súčasťou syste-
matickej tvorby štatistík o celoži-
votnom vzdelávaní obyvateľov EÚ. 
Výstupy z neho budú predstavovať 
významný zdroj údajov a informá-
cií potrebných pre medzinárodné 
porovnávanie a analýzu stavu vo 
vzdelaní populácie na Slovensku. 

Do zisťovania boli zaradené aj 
Michalovce. V období od 1. júla 
do 30. novembra navštívi vybrané 
domácnosti pracovník ŠÚ SR po-
verený funkciou opytovateľa, kto-
rý sa musí preukázať osobitným 
poverením. Všetky informácie 
a názory, ktoré obyvatelia pracov-
níkom poskytnú, budú použité 
výlučne na štatistické účely. 

ŠÚ SR



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre
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Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: Júnové MsZ a jeho hlavné témy

Hosť: viliam Zahorčák, primátor mesta
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
akadémia Zš t. J. Moussona

denne od 14.00 hod. 

Inovatívne metódy 
vzdelávania
Tretí seminár v rámci 
projektu „Inovatívne 
metódy vzdelávania 
na podporu partnerstiev 
– Inoveduc“ sa uskutočnil 
v dňoch 4. – 8. júla 
v Michalovciach. 
Zúčastnilo sa ho desať 
učiteľov a metodikov 
z východného Slovenska 
a desať zo Zakarpatskej 
oblasti Ukrajiny. hlavným 
cieľom projektu Inoveduc 
je zníženie existujúcich 
bariér cezhraničnej 
spolupráce.

Centrum pre európsku politiku 
v spolupráci s partnerskými orga-
nizáciami Zakarpatským inštitú-
tom postdiplomového pedagogic-
kého vzdelávania v Užhorode a mi-
movládnou organizáciou Karpatia 

Užhorod zorganizvalo seminár 
v rámci projektu InovEduc. Cieľom 
projektu je zníženie existujúcich 
prekážok cezhraničnej spolupráce 
medzi Slovenskom a Ukrajinou. Na 
seminári sa stretlo desať učiteľov 
z Prešovského a Košického kraja 
a desať zo Zakarpatia. Zúčastnení 
sa vzdelávali najmä v oblasti tradí-
cií a ľudovej kultúry v jednotlivých 
cezhraničných regiónoch.

Špecifickými cieľmi projektu sú: 
vyškolenie učiteľov na oboch stra-
nách hraníc, budovanie spolupráce 
medzi vzdelávacími inštitúciami, 
vytvorenie pracovno-metodických 
listov, ktoré budú ďalej slúžiť na šíre-
nie vedomostí a vytvorenie 3D mo-
delov vybraných objektov – desať na 
Slovensku a desať na Ukrajine.

Seminár v Michalovciach bol 
tretím z piatich. Ďalšie sa budú 
konať v októbri v Užhorode a v de-
cembri v Bratislave, predošlé sa ko-
nali v Košiciach a Užhorode.

Kamil Sládek

Števo „ČIKo“ BaranČíK – Koncert (country a folk)
17. 7. o 18.00 hod., tribúna pri MsÚ

MIchalovsKý organ – solIne guIlon (Francúzsko)
21. 7. o 19.10 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

výstavy
hlava – MaľBa – Katarína MacenKová
do 29. 7., malá galéria MsKS

Program kina
8. 7. piatok o 19.30 hod.

9. – 10. 7. sobota, nedeľa o 20.30 hod.

MIKe a dave zháŇaJÚ BaBY  2016
komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

8. 7. piatok o 21.20 hod. (2D)
9. – 10. 7. sobota (3D), nedeľa (2D) o 18.30 hod.

legenda o tarzanovI  2016
dobrodružný, akčný USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

9. – 10. 7. sobota, nedeľa o 16.30 hod.

hľadá sa dorY  2016
animovaná rodinná komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

12. 7. utorok o 20.15 hod.

v zaJatí dÉMonov 2  2016
horor USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

13. 7. streda o 18.00 hod.

traBantoM do PoslednÉho dYchu  2016
dokument, outdoor ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

13. 7. streda o 20.00 hod. (2D)

deŇ nezávIslostI: nový ÚtoK  2015
akčný, sci-fi USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

14. 7. štvrtok (2D) o 17.30 hod.
15. 7. piatok o 17.30 hod. (3D), o 21.15 hod. (2D)
16. 7. sobota o 16.00 hod. (3D), o 18.00 hod. (2D)
17. 7. nedeľa o 16.00 hod. (3D), o 18.00 hod. (2D)

18. 7. pondelok o 18.00 hod. (3D)
19. 7. utorok o 18.00 hod. (2D) 

doBa ľadová: MaMutí tresK  2016
animovaný komédia  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

14. 7. štvrtok o 19.15 hod.
18. 7. pondelok o 19.45 hod.

PattaYa  2016
komédia FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

14. 7. štvrtok o 21.00 hod.
15. 7. piatok o 19.15 hod.
16. 7. sobota o 19.40 hod.

oČIsta: voleBný roK  2016
akčný, horor, sci-fi USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Pomôž mi, aby som to 
dokázal sám

Materská škola S. H. Vajanské-
ho 5 v Michalovciach ďakuje mestu 
Michalovce za poskytnutie dotá-
cie z rozpočtu mesta na rok 2016. 
Finančný príspevok sme použili 
na kúpu počítača do triedy detí 
so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami. Počítač nám 
poslúži ako informačno-komuni-

kačný prostriedok pri vzdelávaní 
detí s viacnásobným postihnutím, 
zároveň nám pomôže aj pri rozvoji 
jemnej motoriky a vizuomotorickej 
koordinácie. Stal sa dôležitou kom-
penzačnou pomôckou, silným mo-
tivačným činiteľom pre všetky deti 
so zdravotným znevýhodnením.

Mgr. Beáta Vallová

hoNZa NeDvěD 
N á v r a T

17. september 2016 o 19.00 hod.
veľká sála MsKS



Michalovčan informuje

víTaMe MeDZI NaMI NaŠIch NajMeNŠích...

Amiel Valér Mižička
Šimon Pollák

Martin Hotovčin
Paulína Margitánová

Michalovčan informuje

�  kúltúra – školstvo

Do STavU MaNžeLSKého vSTúPILI...

Jozef Bujdoš  
a Ing. Martina Chvastová

Tomáš Majerník  
a Mária Medvecová

Mgr. Maroš Mitro  
a Lenka Irchová

Vladimír Kočiško  
a Gabriela Čečehovská

Zuzana Tokárová  
a Zdenko Kudráč

Martin Smažák  
a Zuzana Matejová

Miroslav Šofranko  
a Mgr. Alena Hlaváčová

Maroš Bajkor  
a Alžbeta Čerjaniková

Dňa 16. júla oslávia 50. výročie svadby 

ANNA a JÁN VARCHOLOVCI
Milovaným rodičom za ich lásku ďakujú, veľa 

zdravia a Božieho požehnania 
prajú dcéry Darina, Henrieta, 

synovia Miloš a Ján s rodinami

blahoželanie

hlava

Pracovníci mestského kultúrneho strediska si v rámci programu pri príležitosti 
osláv Dní mesta Michalovce pripravili pre návštevníkov zaujímavé prekvapenie. 
Tento rok sa niesol v znamení 600. výročia pozdišovskej keramiky a okrem tvori-
vej dielne, v ktorej si každý mohol vyskúšať výrobu keramických predmetov, bola 
na námestí aj živá hlinená socha. Jej tvorcom bol Ľubomír Lipai, posledný hrn-
čiar, ktorý sa venuje výrobe pozdišovskej keramiky. Jeho dielo pútalo pozornosť 
všetkých okoloidúcich a každý sa chcel odfotiť so živým mužom, ktorý bol obalený 
hrnčiarskou hlinou.

Galéria Mestského 
kultúrneho strediska 
Michalovce dáva v júli 
príležitosť nádejnej 
výtvarníčke Kataríne 
Macenkovej. 

Autorka žije v Strážskom. Štu-
duje na akadémii umení v Banskej 
Bystrici. Zdokonaľuje sa a objavuje 
seba v odbore maľba. Predstavovaná 
expozícia nie je rozsiahla, ale sleduje 
zaujímavú myšlienkovú líniu. Nos-
ným výtvarným prejavom je ľudská 
hlava, čo vyznieva ako zjednoduše-
né vyjadrenie. Samozrejme, že ide 

predovšetkým o ľudskú hlavu, kde 
je prvoradý zložitý proces premýšľa-
nia a ten je sprevádzaný rozličnými 
emóciami, citmi a gestikou. Samotné 
emócie sú čitateľné na tvári jednotliv-
cov. Prezentované štúdie autorky sú 
„maľbou autenticity a hĺbky” života. 
Možno povedať, že tvár sa aj v pre-
zentovanej expozícii autorky stáva 
zrkadlom. Tým zrkadlom, ktoré 
nastaví tvár maske pocitu, radosti, 
vážnosti, ale i smútku a bolesti. Ani 
sa nenazdáme a máme pred sebou 
pravdu o realite života. Spomína-
ná expozícia je verejnosti dostupná 
do konca mesiaca.

PaedDr. Ivana Mochorovská
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Posledná rozlúčka
Pri sv. omši u saleziánov 
sme sa 1. júla dozvedeli 
o vážnom stave Františka 
chudého, ktorý 4. júla, 
vo veku nedožitých 
87 rokov, ukončil svoju 
životnú púť. 

Don František bol členom komu-
nity saleziánov v našom meste celých 
šestnásť rokov. Ako človek bol v ob-
ľube u ľudí všetkých vekových kate-
górií. Medzi jeho výrazné charakte-
ristické črty patrila láskavosť, vysoký 
stupeň empatie, pokora a skromnosť. 

Keďže základom saleziánskej spi-
rituality je práca s mládežou, medzi 
mladými ho familiárne volali Ferko. 
Živo sa zaujímal o život farnosti 
i o jej jednotlivých členov. Neoddeli-
teľnou súčasťou jeho pastorácie bola 
návšteva nemocníc v meste. Jeho 
trpezlivosť a povzbudenie dokázali 
„zodvihnúť z prachu zeme bedárov.“ 
Natrvalo mi zostanú v pamäti naše 
krátke stretnutia, v ktorých som vní-

mala jeho schopnosť oceniť iných 
a tak vyzdvihnúť hodnotu človečen-
stva. 

V komunite bratov nechcel zaos-
távať, vždy premýšľal ako byť nápo-
mocný minimálne dobrým slovom. 
Bol maximálne prispôsobivý. Preto 
sa ihrisko dokázalo zmeniť na plochu 
pre korčuliarov. Keď mu zdravotný 
stav nedovoľoval byť činný v pasto-
rácii, vypomáhal v spovednici, v kto-
rej bolo vždy zažaté. Bez pochýb mu 
záležalo na integrálnom rozvoji člo-
veka. Jeho život bol naplnený, lebo 
hľadal spôsob naplnenia a nie dôvod 
ako uniknúť pred realitou, ktorá preň 
nebola jednoduchá. 

Nemyslel na seba, ale v čase ktorý 
daroval iným sa sám stával darom. 
Vo viere sa hodnota daru nestráca, 
ale zväčšuje. Pre pastoračnú činnosť 
v meste mu bolo udelené mestské 
ocenenie. Don František Chudý bol 
súčasťou mesta.  

Posledná rozlúčka s donom 
Františkom bola 6. júla v Bratislave.

PaedDr. Ivana Mochorovská

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 a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, č. 309, zo dňa 3. 9. 2013, 
č. 383, zo dňa 17. 6. 2014, č. 53, zo dňa 28. 4. 2015, č. 89, zo dňa 25. 8. 2015, 
č. 133, zo dňa 10. 12. 2015, č. 154, zo dňa 23. 2. 2016 a č. 172, zo dňa 19. 4. 2016

oBchoDNú verejNú SúŤaž
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na parcele p.č. 4950, 
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (vrátnica), postavenej na 
parcele p.č. 4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), 
postavenej na parcele p.č. 4952, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby 
bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k ú. 
Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4954, vedenej na 
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 
4948, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4950, zast. plo-
cha a nádvorie o celkovej výmere 609 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, 
pozemku p.C-KN č. 4951, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 26 m2, vede-
nom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4952, zast. plocha a ná-
dvorie o celkovej výmere 45 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 
p.C-KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, vedenom na LV 
č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie o cel-
kovej výmere 119 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN 
č. 4948, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4955/1, druh pozemku 
zastavaná plocha, výmera 8273 m2, ktorý vznikol na základe určenia Geometric-
kého plánu č. 14328810-61/2015, zo dňa 9. 10. 2015, z pôvodného pozemku p.C-
KN č. 4955, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 10 907 m2, vedenom na LV 
č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu
B) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na parcele p.č. 3267/24, 
pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/24, o vý-
mere 835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2, ktoré sú evidované 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
C) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod 
touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného čísla 
(sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, o vý-
mere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce 
sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2 v k.ú. 
Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý 
sa nachádza na Ul. lastomírskej,
D) objektu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej  súpisné 
číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532, a pozemky p.C-KN č. 2532, zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy a nádvoria o cel-
kovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré sú vedené 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
E) rozostavanej stavby zdravotného strediska bez súpisného čísla, na sídl. SNP.
F) pozemku registra C-KN p.č. 2859/6, druh pozemku zastavané plochy a ná-
dvoria, výmera 668 m2, k.ú. Michalovce, ktorý je evidovaný Okresným úradom 
Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, resp. jeho časti 
na základe samostatného geometrického plánu,
G) novovytvoreného pozemku C-KN, p.č. 3732/6, druh pozemku ostatné plochy, 
výmera 1298 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu 
č. 36582972-58/2016, zo dňa 18. 4. 2016,
H) pozemkov registra C-KN, p.č. 1568/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
výmera 410 m2, p.č. 1568/176, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 
4 845 m2, p.č. 1568/194, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 511 m2, 
p.č. 1568/195, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 66 m2, stavby sú-
pisné číslo 1471, druh stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis 
stavby materská škola, ktorá je postavená na pozemku C-KN, p.č. 1568/194, stavby 
bez súpisného čísla, druh stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis 
stavby kotolňa, ktorá je postavená na pozemku C-KN, p.č. 1568/195, k.ú. Stráňany, 
vedených Okresným úradom, katastrálnym odborom, Michalovce, na LV č. 5157.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmot-
noprávnej lehote 25. júla 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 
056/6864281 – Ing. Kukolos.

Tatranská javorina
Členovia Základnej 
organizácie slovenského 
zväzu zdravotne 
postihnutých 
v Michalovciach 
sa za spoznávaním 
Slovenska vybrali 
do Tatranskej javoriny. 

Keď prezident Andrej Kiska sprí-
stupnil pre verejnosť Poľovnícky 
zámoček Hohenlohe v decembri mi-
nulého roka, výbor ZO SZZP na to 
zareagoval a začiatkom februára sa in-
formoval o možnostiach navštíviť ho.

Ráno 16. júna sa 48 členov vy-
dalo autobusom smerom k Tatrám. 
Pred zámočkom sa rozdelili na dve 
skupiny. Po prehliadke spojenej s vý-
kladom si obzreli aj kostolík a krás-
ne upravené okolie. 

Na ceste späť sa zastavili v Starom 
Smokovci. O dobrú náladu sa posta-
rali aj členky skupiny Klubovanka, 
podporované časťou skupiny Strá-
ňanka. Za to, že sa táto pekná akcia 
mohla uskutočniť, naše poďakovanie 
patrí Mestskému úradu Michalovce 
a pánovi primátorovi Viliamovi Za-
horčákovi za finančnú podporu.

Jaroslav Koščo
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NavžDY SMe Sa roZLúČILI...

spoločenská rubrika

Viliam Boťo Petický (74)
Michal Cibík (92)
Milan Andrašov (61)
Mária Kováčová (72)
Anna Šipošová (81)
Barbora Meňkyová (92)

Ladislav Rofár (65)
Helena Plišková (79)
Jozef Vaľko (68)
Jozef Manduľák (63)
Anna Hurtuková (77)
Mgr. Jolana Chomová (65)

malý oznamovateľ

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 garáž na Ulici B. S. Timravy pri Nay Elektrodom,  
pozemok v osobnom vlastníctve. Tel.: 0907 997 743

n	Predám 4-izbový byt s veľkým balkónom na 6. posch.,  
80 m2 + pivnica 4 m2, Ulica J. Švermu, Michalovce.  
Byt je v osobnom vlastníctve a kúpou voľný. Tel.: 0907 997 743

n	Predám lacno garáž s pozemkom v radovej zástavbe na Ulici 
okružnej pri Tesco. Tel.: 0905 475 903

n	Dám do prenájmu garáž pri cintoríne. Cena 20,00 €/1 mesiac.  
Tel.: 0908 435 573

n	Predám 4-árovú záhradku v osobnom vlastníctve s murovanou 
chatkou v záhradkárskej osade Laborec za bývalou STS.  
Cena 10 990 €. Tel.: 0948 520 210

rôzne
n	Kúpim parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám 3-radličný pluh, málo používaný. Cena dohodou.  

Tel.: 0907 534 726
n	Odmením sa za nájdené kľúče na trase od: Orion Club (Ulica prof. 

Hlaváča) po 6. ZŠ. Tel.: 0915 092 489

Služby
n	Ponúkam vedenie účtovníctva, 10-ročná prax. Tel.: 0948 554 654
n	Elektrikár ponúka služby – nová elektroinštalácia v byte či rodinnom 

dome, rekonštrukcia elektrických rozvodov, oprava a výmena 
elektroinštalácií. Tel.: 0950 461 683

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 a na základe Uznesenia 
MsZ v Michalovciach č. 53, zo dňa 28. 4. 2015

oBchoDNú verejNú SúŤaž
na odpredaj pozemkov v lokalite Ulíc moskovská – volgogradská, určených 
na individuálnu výstavbu garáží ako predmet odpredaja:
novovytvorené pozemky p. C-KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/76 o výmere 
21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78 o výmere 23 m2, č. 682/79 o výmere 
21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2 a č. 682/81 o výmere 21 m2, v k.ú. Michalovce, kto-
ré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28. 9. 2012.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 25. júla 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete 
aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos. 

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
PoNúKa
byty do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov 
mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č.116/2009 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 1. 7. 2016 do 18. 7. 2016. 
Počet bytov: 3 
Číslo bytu   Adresa                Poschodie     Bytový dom     Počet izieb   Podl. plocha
--------------------------------------------------------------------------------------------
24       Obrancov mieru 4       5. NP            A-2                   1,5                   46,23 m2

25       Obrancov mieru 4       5. NP            A-2                   Garsónka      28,50 m2

29       Obrancov mieru 4       5. NP            A-2                   Garsónka        30,79 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 2,19 €/m2.
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.
sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach,  
budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne in-
formovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
PoNúKa
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov, 
v bytovom dome na Ulici mlynskej (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 1. 7. 2016 do 18. 7. 2016. 
Počet bytov: 1
Číslo bytu:      Adresa:                         Poschodie:           Bytový dom:      Počet izieb:
--------------------------------------------------------------------------------------------
12                     Mlynská  2895/5        1. poschodie         C/M         2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.
sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, 
budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko.



� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

ÚspešNé fUtbAlistky
Futbalistky MFK Zemplín Michalovce sa na tretí pokus konečne dostali 
do najvyššej súťaže. Po dvoch nezdaroch, keď im postup najskôr vo východnej 
skupine vyfúkol Bardejov a potom Kysucký Lieskovec, im v sezóne 2015/2016 
už nikto nestál v ceste. Suverénnym spôsobom, keď v dvadsiatich zápasoch 
zaznamenali bilanciu osemnásť výhier a dve prehry, sa stali víťazkami prvej 
ligy skupina Východ. Do karát im zahralo odstúpenie FC Baník HN Prievi-
dza & Handlová, ktoré spôsobilo, že Michalovčanky nehrali ani baráž s víťa-
zom západnej skupiny a postúpili tak do najvyššej súťaže. Úspešné futbalistky 
privítal na mestskej radnici primátor Viliam Zahorčák.

Peter Brendza

Futbal
MFK zeMPlín – FK as trenČín
16. 7., 19.00 hod. – FORTUNA liga muži – 1. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Jachting
Pohár tatuM – MaJstrovstvá oBlastI 
9. – 10. 7., 8.00 hod., Zemplínska šírava – Medvedia hora
Info: Z. Mošpan, tel.: 0907 340 061

turistika 
Ku PraMeŇu laBorca 
17. 7., 6.30 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Základná organizácia únie 
nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska Michalovce 
(Zo úNSS) zorganizovala 
vo svojich priestoroch 
2. júna šachový turnaj 
jednotlivcov. 

V rámci kraja ho organizuje 
únia už niekoľko desaťročí. Počas 
tohto obdobia sa na turnajoch vys-
triedalo veľa nevidiacich a slabozra-
kých hráčov nielen z Košického, ale 
aj z Prešovského kraja. Každoročné 
stretnutie šachistov je zaujímavé. 
Hráči si z podujatí odnášajú krásne 
zážitky, precvičia si svoje zručnosti 
a tiež ich potešia odmeny – vec-
né ceny, zakúpené z prostriedkov 
ÚNSS ZO Michalovce, Krajského 
strediska Košice a od sponzorov.

Na tohtoročnom podujatí sa 
zúčastnilo desať účastníkov. Prvé 
miesto si vybojoval hlucho-slepý 
Martin Kovalík z neziskovej or-
ganizácie Maják zo Zdoby. Druhé 
a tretie miesto ostalo doma vďaka 
Dušanovi Lenhardtovi a Marti-
novi Babinčákovi. Košice repre-
zentovali Viliam Pristáš (štvrté 
miesto) a Milan Sabovík (šieste 
miesto). Členovia ZO Trebišov 
a rodina Tutkovcov si podelili pia-
te a ôsme miesto. Siedme miesto 
obhájil reprezentant ZO Sobrance 
Dušan Bobanec. Na predposled-
nom mieste sa umiestnil Jaros-
lav Varga z Michaloviec a desiata 
priečka patrila Jurajovi Balážovi 
z NO Maják.

Všetci prežili popoludnie plné 
zážitkov z kráľovskej hry – šach.

Výbor ZO ÚNSS Michalovce

Šachový turnaj

TECHNICKÉ A ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY 
MESTA MICHALOVCE

oznamujú, že

MeSTSKé KúPaLISKo
bude otvorené aj v letných mesiacoch
od 1. júla do 21. augusta 2016

s možnosťou opaľovania sa 
na trávnatej ploche v areáli kúpaliska

otváracie hodiny:
UToroK – NeDeĽa 

od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Vstupné na 1 osobu (vrátane detí): 2,00 € 

od 15.00 do 18.00 hod. 1,00 € 
Rodič s dvoma a viac deťmi do 15 rokov má vstup za 1,00 €

Basketbalový klub chlapcov 
1.BK Michalovce sa zapojil do 
projektu Vy rozhodujete mi po-
máhame 2016, ktorý s podporou 
nadácie TESCO a nadácie PONTIS 
vyvrcholil v polovici júna. Zákaz-
níci Tesca svojím hlasovaním roz-
hodli o výherných projektoch v 77 
regiónoch Slovenska. V našom re-
gióne vyhral projekt 1.BK Micha-
lovce: Športuj a daj lopte správny 

smer. V rámci projektu zlepšíme 
podmienky na športovanie na ZŠ, 
Komenského 1, ale aj v materských 
školách. 29. júna bol v priestoroch 
predajne odovzdaný symbolický 
šek a vedenie pobočky pripravilo 
milé privítanie aj s pohostením. Je 
výborné, že sa spoločnosť rozhodla 
investovať a podporiť svojich zá-
kazníkov priamo v regiónoch.

1.BK Michalovce  

Basketbalový klub 
víťazom projektu 

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan


