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aktua l i ty

Pozývame vás na
koncert

Biele Vianoce 
lucie Bílej
23. novembra 
o 19.00 hod.

Mestská športová hala

Pozývame vás na

Pietny akt 
kladenia VencoV 
pri príležitosti 72. výročia 

oslobodenia mesta 
Michalovce

25. novembra 
o 10.00 hod.

Cintorín ČA – Hrádok

Seminár pre 
učiteľov
rok S. H. Vajanského

3 Deň školských 
knižníc
kráľovstvo Rozprávkovany

4 Úspechy 
študentov
SOŠT Michalovce

5 Strelecký 
trojboj
O pohár primátora mesta

8

hvezdáreň 

v novom šate

Hvezdáreň Michalovce spolu 
so svojím zriaďovateľom, Košickým 
samosprávnym krajom, sa viackrát 
snažili zapojiť do výziev, z ktorých 
by mohli získať financie na rekon-
štrukciu vily T. J. Moussona. Príby-
tok maliara Zemplína bol už dlho 
v zlom technickom stave a jeho 
oprava bola nevyhnutná.

Rekonštrukcia zahŕňala odvlh-
čenie základov, zateplenie budovy, 
nové vonkajšie a vnútorné omietky 
i výmenu elektrických, vodovodných 
a kúrenárskych vedení. Pochôdzková 
terasa bola zaizolovaná a vydláždená, 
kupoly dostali nové oplechovanie, 
vymenili sa okná, dvere i podlahy, 
obnovili sa sociálne zariadenia, pri-
budol presklený výťah a malá šatňa. 
Priestory okolo hvezdárne skrášlila 
zámková dlažba, trávnik, pribud-
li lavičky, smetné koše, osvetlenie 
aj nové oplotenie. V rámci projektu 
bol vedľa budovy vybudovaný plane-
tárny náučný chodník. Dodaný bol 
aj nový nábytok a prenosné planetá-
rium, s ktorým pracovníci hvezdár-
ne už počas rekonštrukcie navštevo-
vali školy v našom regióne. 

V nových priestoroch budú 
pracovníci hvezdárne aj naďalej 
organizovať kultúrne a zábavné po-

dujatia pre rôzne vekové kategórie. 
Vo svojej činnosti budú pokračovať 
aj členovia astronomického krúžku 
a nebude chýbať ani premietanie 
filmov a tvorivé dielne. Prehliadky 
nočnej oblohy, o ktoré je veľký záu-
jem, sa budú konať na terase na po-
hodlných ležadlách. V kupole pri 
ďalekohľade si zasa pozorovatelia 
oddýchnu na sklopných sedadlách. 
Viacúčelová sála na poschodí či klu-
bovňa na prízemí poslúžia na pre-
mietanie, prednášky i pohybové ak-
tivity. Za pekného počasia sa bude 
využívať aj vonkajší priestor s la-
vičkami pod stromami. Pracovníci 
hvezdárne plánujú pripravovať Živé 
planetárium – pozorovanie nočnej 
oblohy na rôzne témy (slnovraty, 
rovnodennosť, Valentín, kométy), 
ale aj rôzne environmentálne prog-
ramy. Po rekonštrukcii majú pries-
tor aj na komorné premietanie klu-
bových a dokumentárnych filmov, 
cestopisné programy, vyučovanie 
hrou – pokusy z fyziky, meditačné 
programy v kupole i pozorovanie 
perzeíd pre verejnosť. 

Povinné päťpercentné spolufi-
nancovanie zo strany KSK bolo vo 
výške 7 521 €. Ďalších 512 462 € 
tvorili výdavky na mobilné plane-

tárium, nábytok a náučný chod-
ník, stavebné práce, stavebný do-
zor a 35 491 € na dodatočné práce 
– preložku kanalizačnej prípojky, 
doplnenie stĺpov vonkajšieho osvet-
lenia, materiál na strechu, vnútorné 
omietky. Projekt rekonštrukcie bol 
z dielne Ing. arch. Mariany Bugalo-
vej z architektonického ateliéru Li-
nea Michalovce. Zhotoviteľom stav-
by bola spoločnosť DÚHA, a. s.

Hvezdáreň od roku 1986 sídli 
v Pamätnom Moussonovom dome, 
ktorý je evidovaný v registri ne-
hnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok (NKP). T. J. Mousson sa 
narodil v roku 1887 v obci Hogyész 
v Maďarsku. Po štúdiách sa v rokoch 
1911 až 1944 usadil v Michalovciach. 
Najprv učil na meštianskej škole a ne-
skôr pôsobil ako slobodný umelec. 
Mousson s východným Slovenskom, 
osobitne so Zemplínom, zrástol. Sám 
sa považoval za naturalizovaného 
Zemplínčana. Diela T. J. Moussona, 
maliara zemplínskeho slnka a ľudu, 
takmer tri desaťročia zaznamenáva-
júceho život a etnografické zvláštnos-
ti tohto kraja, sa nachádzajú v mno-
hých slovenských a zahraničných 
múzeách i súkromných zbierkach.

Zuzana Bobriková

Komplexná rekonštrukcia Moussonovho domu a parku bola ukončená. Slávnostné 
otvorenie Hvezdárne Michalovce sa konalo 8. novembra. Projekt Astronomický 
areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku bol realizovaný z Regionálneho 
operačného programu, z prioritnej osi Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. 
Celkové výdavky dosiahli 698 383 €. Nenávratný finančný príspevok z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja bol vo výške 142 908 €. Košický samosprávny kraj 
uvoľnil na tento účel zo svojho rozpočtu 555 475 €. 

Pozývame vás na
Vystúpenie folklórnych 

súborov a skupín

na ZeMPľiňe tak
14. novembra 
o 17.00 hod.

veľká sála MsKS

Pozývame vás na
hudobný program

ondrej kandráč 
a hostia

16. novembra 
o 18.00 hod.

Mestská športová hala

astronomický areál sa po komplexnej rekonštrukcii otvára verejnosti



� aktuality

pobačeňe Miža z varoša

Keľo raz pridzem do varoša, furt še nad dačim čudujem. Tak jak nad 
dachtorima relacijami u  televizoru. Chto s kim na farmoj plače u prikľece. 
Chto keľo nakradnul. Do koho chto zos motorom uderil. Komu jake ňeš-
česce še pritrafilo. Same pľetki. Dakedi še bojim do tej ladički co i opatrec. 
Ľem tota moja me vecka dojida: „Vidzel ši? To už jagbač konec šveta bu-
dze!“ I ňedavno mi išol gu dochtoroj. Patrim, pred kulturu same kameri 
coškaľ obskakuju. Pridzem bľižši, a to kolo kopki hnoja še kruca. Dumam 
sebe, ta to už bars veľke čudo, tot hnuj. Jagbač do zahradki bi še aj mňe 
pridal. Patrim a tam aj napisane: Tu daco šmerdzi. Chlapci, šak hnuj pa-
chota pre každoho gazdu, ňe smrad. I čitam daľej. To proci placenomu 
parkovaňu. Hutorim jim: „Chvaľim vas. Parkovaňe bi malo buc zadarmo 
u calim švece, neľem u Mihaľovci. A chto ňebudze mac dze, ta naj motor 
preda, kupi sebe koňa a toho privjaže gu dopravnej značkoj – Zakaz par-
kovaňa motorov.“

Vaš Mižo z varoša

Čudo u televizoru

Podpora malého 
a stredného podnikania
Národná rada SR na 
svojom októbrovom 
zasadnutí schválila okrem 
iných zákonov aj vládny 
návrh zákona o podpore 
malého a stredného 
podnikania o zmene 
a doplnení zákona 
č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti MH SR 
v znení neskorších predpisov. 

Návrh zákona upravuje pôsobnosť 
Ministerstva hospodárstva SR pri po-
skytovaní podpory v oblasti malého 
a stredného podnikania. Zákon hlav-
ne definuje oblasti a formy poskyto-
vania podpory a súčasne umožňuje 
uplatňovanie európskych zásad roz-
voja malého a stredného podnikania. 
Zákon taxatívne vymenúva priame 
a nepriame formy pomoci, ktoré mi-
nisterstvo plánuje realizovať. 

Ako priamu formu podpory po-
skytovanú v peňažnej forme zákon 
upravuje nenávratný finančný príspe-
vok podľa zákona č. 292/2014 o prís-
pevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov na realizáciu projektov na zá-
klade zmluvy o poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku v súlade 
so schváleným Spoločným strategic-
kým rámcom SR pre štrukturálne 
fondy v programovom období 2014 
– 2020 a dotáciu na podporu malého 
a stredného podnikania.

Popri tradičných formách nepria-
mej podpory poskytovanej v nepe-
ňažnej forme, akou je poskytovanie 
informácií a poradenstva v oblasti 
podnikania, vzdelávanie v oblasti 
podnikania, organizovanie a podpo-
ra účasti na stážach, súťažiach, vý-

stavách alebo iných podujatiach za-
meraných na podporu podnikania, 
zavádzajú sa aj nové, inovatívne for-
my nepriamej podpory, a to najmä 
poskytovanie profesnej a osobnost-
nej podpory podnikania tzv. men-
toring a podpora podnikateľských 
subjektov pri stanovení a dosiahnutí 
vlastných cieľov tzv. koučovanie. Ná-
vrh zákona taktiež definuje žiadateľa 
o podporu, ktorým môže byť mikro-
podnikateľ, malý podnikateľ a stred-
ný podnikateľ v zmysle príslušných 
európskych nariadení.

Zákon taktiež rieši potrebu väč-
ších objemov dotácií na výskum, 
vývoj a inovácie, ktorých cieľom  je 
podporiť podnikateľské subjekty na 
území Slovenskej republiky, ktoré 
majú potenciál zvyšovať svoju kon-
kurencieschopnosť prostredníctvom 
riešenia projektov priemyselného 
výskumu, experimentálneho vývo-
ja a inovácií vlastných produktov, 
služieb alebo technológií. Dotácie 
na podporu priemyselného výskumu, 
experimentálneho vývoja a inovácií 
sú vysoko motivujúcim nástrojom pre 
podnikateľský sektor na investovanie 
prostriedkov do rozširovania ľudské-
ho potenciálu zameraného na oblasti 
výskumu a vývoja a do podpory ino-
vačného rozvoja cez financovanie vý-
skumných, vývojových a inovačných 
činností. Tento zákon nadobudne 
účinnosť od 1. januára 2017.

Možno skonštatovať, že po dl-
hých rokoch sa jedná o prvý ucelený 
návrh zákona, ktorý bude jedno-
značne podporovať malých a stred-
ných podnikateľov a bude vytvárať 
také podnikateľské prostredie, ktoré 
umožní zamestnávať čo najviac ne-
zamestnaných ľudí, ktorí sa v súčas-
nosti nemôžu uplatniť na trhu práce.

Ing. Emil Ďurovčík
poslanec Národnej rady SR

3. 11.  účasť na rokovaní s predstaviteľmi spoločnosti FIN.M.O.S.
4. 11.  porada primátora
4. 11.  účasť na podujatí denníka Korzár k uvedeniu do života  
 týždenníka Zemplínske noviny
6. 11.  účasť na slávnostnej bohoslužbe v chráme reformovanej 
 kresťanskej cirkvi
7. 11.  rokovanie republikovej Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách
8. 11.  účasť na otvorení zrekonštruovanej Hvezdárne    
 v Michalovciach
9. 11.  zastúpenie mesta na konferencii k mestskému cestovnému 
 ruchu v Liptovskom Mikuláši
10. 11.  rokovanie na odbore školstva VÚC Košice
10. 11.  účasť na Medzinárodnej vedeckej konferencii Vysokej školy   
 zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
11. 11.  zastúpenie mesta na stretnutí dobrovoľných hasičov  
 pri príležitosti  140. výročia ich vzniku
11. 11.  účasť na podujatí Červené maky

aktivity primátora

MeMoranduM o partnerstve a spolupráci
Zástupcovia Mesta Michalovce a Únie vojnových veteránov Slovenskej re-
publiky podpísali 19. októbra Memorandum o partnerstve a spolupráci. Táto 
spolupráca by mala prispieť k napĺňaniu a propagácii odkazu bojov za ná-
rodnú slobodu, mier a demokraciu. Obaja signatári budú podporovať reali-
záciu výchovno-vzdelávacích aktivít najmä na školách (besedy s vojnovými 
veteránmi), napomáhať výchove k vlastenectvu, odvahe a národnej hrdosti 
a taktiež podieľať sa na činnostiach smerujúcich k šíreniu dobrého mena Slo-
venskej republiky doma aj v zahraničí.

Gastronomické trhy
Mesto Michalovce 
organizuje Zimné 
gastronomické trhy 
od 5. decembra 2016 
do 7. januára 2017. 

Na Námestí slobody bude 
umiestnených osem stánkov, v kto-
rých bude možné predávať domáce 
koláče, šišky, trdelníky, gofre, pa-
lacinky, langoše, pečené gaštany, 
mäso a mäsové výrobky. Predaj 
bude prebiehať podľa podmienok 
ustanovených orgánom potravinár-
skeho dozoru pre potraviny určené 
na priamu konzumáciu, pohostin-
ské a reštauračné služby, rýchle ob-

čerstvenie a stravovanie a podobne. 
Tri stánky budú umiestnené na Ná-
mestí osloboditeľov pri vianočnom 
stromčeku. V týchto stánkoch bude 
možné predávať medovinu, vianoč-
ný punč, pečené gaštany, vianočné 
pečivo, palacinky a tepelne spraco-
vané mäsové výrobky. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
do 18. novembra 2016, do 12.00 hod. 
Obsadenie sa bude realizovať for-
mou dražby 21. novembra 2016 
o 14.00 hod. v zasadačke MsKS 
na prízemí. Bližšie informácie na 
čísle 056/686 41 29 – Mgr. Michal 
Paľovčík alebo 056/ 686 41 05 – Tu-
ristická informačná kancelária mes-
ta Michalovce.



� aktuality 

Ľudská činnosť má milión tvárí. 
No najvýraznejším zdrojom pohybu 
a pokroku bola vždy mladá generácia. 
Nezaťažená predsudkami, majúca 
dosť energie a sily hľadať si svoju cestu 
k pokroku spoločnosti. Posúvanie ve-
domostí človeka v molekulových štruk-
túrach, objavovanie nových kompo-
nentov, technický a technologický pok-
rok. Skúmanie spoločenských pohybov 
a ekonomických štruktúr. Všetky tieto 
vymoženosti sú neustále v pohybe. 
Občas ich pribrzdí spoločenská a po-
litická kataklyzma. Existujú i pohyby 
brzdiace, ba až ničivé.

Extrémne politiky sa nezaobídu 
bez obetí a strát toho najvzácnejšieho, 
ľudských životov. Snaha, aby sa ne-
opakovali, nás vedie k pripomínaniu 
nasledujúcim generáciám. Takým je 
i 17. november. Je štátnym sviatkom 
od roku 2001. Jeho korene siahajú do 
28. októbra roku 1939. Vtedy nacisti 
v reakcii na demonštrácie českosloven-
ských študentov a proti oslave vzniku 
prvej Československej republiky tvrdo 
zasiahli. Použili aj strelné zbrane, za-
hynul mladý robotník Václav Sedláček. 
Trinásti ďalší účastníci demonštrácie 
utrpeli ťažké zranenia, medzi nimi aj 
študent medicíny Univerzity Karlovej 
Jan Opletal, ktorý o dva týždne zrane-
niam podľahol. Pri jeho pohrebe znovu 
zasiahli silové zložky armády a polície. 
Popravili deväť študentov a viac ako ti-
síc poslali do koncentračných táborov.

Ako spomienku na rozpútanie 
fašistického teroru proti českým vyso-
kým školám a ich študentom v roku 
1939 Medzinárodný zväz študentstva, 
a v roku 1941 na manifestácii solidari-
ty s českými študentmi v Londýne, vy-
hlásil 17. november za Medzinárodný 
deň študentstva. V roku 1989 si v tento 
deň študenti v uliciach opäť pripome-
nuli smrť medika J. Opletala, zatvore-
nie VŠ a súčasne protestovali proti ko-
munistickému režimu. Demonštrácia 
v Prahe, ktorá bola potlačená policaj-
nými zložkami, vyvolala solidaritu ob-
čanov, ktorí sa postavili proti policaj-
nému násiliu, politickému útlaku a ne-
slobode. Akcie, ktoré sa odohrávali na 
uliciach, prebiehali pokojne a vyústili 
do tzv. Nežnej revolúcie, čím umožnili 
slobodné demokratické voľby. Poslanci 
NR SR v roku 2001 rozhodli, že 17. no-
vember bude štátnym sviatkom ako 
Deň boja za slobodu a demokraciu.

Dnes si pripomíname tieto smutné 
udalosti ako míľniky boja za slobodu 
a demokraciu. Na pamiatku obetí 
a pripomenutie ostražitosti pred novo-
dobými utláčateľmi slobody a demok-
racie. Na podporu rozvoja vzdelanos-
ti, ako najväčšieho bohatstva národa.

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

17. november

z pera viceprimátora

Združenie na podporu tvorivých aktivít seniorov 
v Michalovciach ďakuje touto cestou Mestskému 

úradu v Michalovciach za poskytnutú dotáciu 
z rozpočtu mesta v roku 2016, vďaka ktorej mohlo 

naplniť niektoré zo svojich cieľov a predsavzatí.

Seminár pre učiteľov
Rok 2016 bol vyhlásený 
za Rok Svetozára 
Hurbana Vajanského pri 
príležitosti stého výročia 
jeho úmrtia.

V spoločenskej sále Základnej 
umeleckej školy v Michalovciach 
sa 25.októbra konal seminár pre 
učiteľov slovenského jazyka pod 
názvom Vajanského odkaz dnešku. 
Podujatie bolo obohatené premiet-
nutím elektronickej verzie brožúry 
o Vajanskom, ktorú vydala Matica 
slovenská v Martine. Hlavnými or-
ganizátormi podujatia boli: Zem-
plínska knižnica G. Zvonického, 
Dom MS a Základná umelecká 
škola v Michalovciach. Prednášal 
Mgr. Peter Cabadaj, vedecký ta-
jomník Matice slovenskej, literárny 
historik a spisovateľ a jeho pred-
nášku umeleckým slovom dopĺňala 
Mgr. Jelka Timková.

Svetozár Hurban Vajanský sa na-
rodil 16. januára 1847 v Hlbokom 
a zomrel 17. augusta 1916 v Marti-
ne. Bol najstarším synom J. M. Hur-
bana, teda synom jedného z prvých 
troch vodcov revolučného hnutia 
Slovákov v rokoch Slovenského ná-
rodného povstania 1848 – 1849. 

O Vajanského básnickej tvorbe 
vieme, že posunula vývin sloven-
skej poézie dopredu. Už vo svojom 
vynikajúcom debute Tatry a more 
(1879) sa dokázal vymaniť z roman-
tickej štúrovskej predstavy poézie. 
Jeho prozaická tvorba bola mno-
hostranná. Písal rozprávky, novely, 
črty i romány zo všetkých spoločen-
ských vrstiev vtedajšieho slovenské-
ho života. Zážitky z ciest po Európe 
spracoval v pútavých cestopisoch.

Podujatie sa konalo v rámci pro-
jektu Čítajme a tvorme v knižnici. 
Z verejných zdrojov ho podporil 
Fond na podporu umenia.

PhDr. Alena Vasiľová

Už sa stalo tradíciou, že v Mesia-
ci úcty k starším seniorské spevácke 
skupiny z Michaloviec, Vánok a Star-
ši chlopi, navštevujú Domov sociál-
nych služieb Ondava v Rakovci nad 
Ondavou. Sú to naši dlhoroční pria-
telia, ktorých si naši klienti veľmi ob-
ľúbili a tešia sa stále na ich prítomnosť 
a vystúpenie. Tak tomu bolo aj mi-
nulý mesiac, keď zavítali do nášho 
zariadenia s kultúrnym programom, 
ktorý našich klientov veľmi zaujal. 
Hudba, spev, milé hovorené slovo 
zanechali v prijímateľoch nášho DSS 
hlbokú a milú spomienku. 

Bc. Ing. Gabriel Badida 

oKTÓbrové 
STreTnUTIe

Denné centrum na 
Ul. Andreja Šándora 
v Michalovciach 
pripravilo pre svojich 
členov 24. októbra 
stretnutie pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším. 

Jeho vedúca privítala prí-
tomných predstaviteľov mesta 
– PhDr. Janu Cibereovú, poslan-
kyňu a prednostku okresného 
úradu v Michalovciach, Ing. Jána 
Jasovského, vedúceho odboru so-
ciálnych vecí, a všetkých svojich 
členov i ďalších hostí.

V úvode A. Kostovčíková vyz-
dvihla vydarené podujatia v tom-
to roku – púť do Ríma „Po stopách 
G. Zvonického“ a „Močarianske 
dni“ a poďakovala všetkým, kto-
rí sa podieľali na ich organizo-
vaní. Mestu patrí poďakovanie 
za materiálno-technické vyba-
venie priestorov denného centra 
a za podporu našich aktivít. 

Svojím príhovorom potešili 
i obohatili našu slávnosť prednos-
tka okresného úradu, vedúci od-
boru i predsedníčka samosprávy 
M. Gavlíková. Ďalší program sa 
niesol v znamení spomienok v ré-
žii H. Chvostaľovej „Ako sme žili 
v Močaranoch“ a krásnych piesní 
v podaní súboru Močaranka a Klu-
bovanka. Na slávnosti sme osobit-
ne blahoželali našim jubilantom.

Príjemné posedenie s malým 
občerstvením a pekná zábava pri 
pesničkách pokračovali so žela-
ním – nech každý nový deň na-
šich seniorov je naplnený zdra-
vím, šťastím a spokojnosťou. 

Anna Kostovčíková

Milé 
vystúpenie

Samospráva Denného 
centra 3 pozvala 
14. októbra svojich členov 
na posedenie. 

Na úvod všetkých prítomných 
privítal predseda samosprávy Jaros-
lav Koščo. Po úvodných príhovoroch 
sa o dobrú náladu postarala spevác-
ka skupina Klubovanka. O niekoľko 
dní neskôr, 19. októbra, sa v tých 
istých priestoroch konalo ďalšie 
posedenie pri príležitosti Dňa úcty 
k starším, ktoré organizoval výbor 
Základnej organizácie Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých. 

Na oboch podujatiach sa zú-
častnili predstavitelia mesta Mi-
chalovce – zástupca primátora 
mesta MUDr. Benjamín Bančej, 
vedúci odboru sociálnych vecí 
a rodiny Ing. Ján Jasovský a re-
ferentka odboru sociálnych vecí 
a rodiny Bc. Renáta Cibiková. 
Posedenie spestrila folklórna sku-
pina Klubovanka, ktorá okrem 
spevu predviedla aj tanec v poda-
ní Fera Petriľáka, Aleny Lukáčovej 
a Gabiky Lipeckej. Po občerstvení 
nasledovala voľná zábava a mno-
hí si spoločne s Klubovankou za-
spievali.

Jaroslav Koščo

Mesiac úcty k starším
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Deň školských knižníc
Každoročne sa štvrtý 
pondelok v októbri zapĺňa 
školská knižnica v ZŠ T. J. 
Moussona deťmi. Nebolo 
to inak ani 24. októbra, 
v Medzinárodný deň 
školských knižníc. 

Od rána sa v knižnici striedali žia-
ci všetkých vekových kategórií, aby sa 
dostali do kráľovstva zvaného „Roz-
právkovany.“ Prišli k nám rozpráv-
kové postavičky a ich úlohou bolo 
voviesť deti do svojho knižného krá-
ľovstva a pomáhať im čítať tie najk-
rajšie príbehy. A aby svoju čitateľskú 

gramotnosť rozvíjali ďalej, pustili sa aj 
do úloh, ktoré im rozprávkové bytosti 
nachystali. Naši najmladší si obliekli 
rozprávkové šaty a stali sa na chvíľu 
pirátmi, princeznami, dokonca k nám 
do knižnice zavítal aj Janko Hraško 
a skutoční Indiáni. Nezaostávali ani 
starší žiaci. Siedmaci vypracovali 
nádherné prezentácie o štúrovcoch 
a ôsmaci či deviataci pracovali s en-
cyklopédiami a vytvárali projekty. 

Oslava sa niesla v duchu výroku 
J. A. Komenského, ktorý povedal: 
„Nemilovať knihy znamená nemi-
lovať múdrosť. Nemilovať múdrosť 
však znamená stať sa hlupákom.“

E. Nemjová

Svet Tadeáša Wagnera
Pohľad na svet očami 
dvanásťročného Tadeáša 
Wagnera, trpiaceho 
svalovou dystrofiou, 
sprostredkúva mestské 
kultúrne stredisko na 
výstave Môj svet. Malý 
umelec sa ani vo svojej 
zložitej situácii nevzdáva.

Jeho výtvarný prejav je jasným 
a veľmi dôležitým posolstvom pre 
okolie i svet. Prezentovanou tech-
nikou ucelenej expozície je perok-
resba. Diela ukrývajú v sebe pohyb. 
Návštevník galérie môže nadobud-
núť pocit, že plocha obrázku je roz-
tancovaná. To môže byť odkaz na 
radosť, ktorá sa rodí v Tadeášovom 

vnútri. Navyše plocha obrazu ob-
sahuje mnoho detailných prvkov, 
ktoré medzi sebou súvisia a tvoria 
celok. Autor takmer na každom 
obraze stvárnil dôležité komuni-
kačníé prvky, akými sú domy, ces-
ta, slnko. Dom je preň symbolom 
istoty a rodiny. Cesta zas symbo-
lom vzťahov a stretaní na úrovni 
ľudskosti. 

Slnko je podstatou svetla a tepla 
aj v živote každého z nás. Mesto či 
vidiek bez týchto symbolov a limi-
tov v mysli Tadeáša ani nejestvuje. 
Domy v zdanlivom pohybe sú od-
kazom na fakt, že nikto z nás si v ži-
vote nevystačí sám.

Výstava Tadeáša Wagnera je 
prístupná verejnosti do konca no-
vembra.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Stretnutie fotoklubov
V Zemplínskom osvetovom 

stredisku v Michalovciach sa 2. no-
vembra stretli dva fotokluby: Zem-
pFo Michalovce a Karpatské obzory 
Humenné, ktoré takýmto spôsobom 
chceli nadviazať spoluprácu. Na pr-
vom stretnutí si fotoklub Karpatské 
obzory pripravil prednášku s názvom 
Ako začať fotografovať, ktorú odpre-
zentoval Jozef Feigl. Bola zameraná 

na kompozíciu vo fotografii, dôraz 
na prvok v kompozícii a spomenutý 
bol aj zlatý rez, ktorý sa využíva už 
veľmi dlho nielen vo fotografii (cca 
300 r. pred Kr.). Celá prednáška bola 
obohatená o fotografie, na ktorých 
bolo vysvetlené všetko to, čo bolo 
povedané, ale tiež i o skúsenosti, 
ktoré sú na nezaplatenie. 

Zuzana Karolová

VystúPenie Fs ZeMPlín
13. 11. o 14.00.hod., veľká sála MsKS

regionálna Prehliadka cirkeVných ZBoroV
13. 11. o 14.00 hod., Bazilika minor Zoslania Svätého Ducha

na ZeMPliňe tak...
vystúpenie folklórnych súborov a skupín 
14. 11. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

VystúPenie Fs sVojina
18. 11. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

Biele Vianoce lucie Bílej – koncert
23.11. o 19.00 hod., Mestská športová hala

siMa MartausoVá & Band tour 2016 – koncert
24. 11. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Výstavy
žiVot BoBra Xii. – fotografie tomáša hulíka
do 18. 11., galéria ZOS

140 rokoV doBroVoľného hasičského ZBoru 
V MichaloVciach
11. – 24. 11., Zemplínska knižnica G. Zvonického

tadeaš Wagner – PerokresBy 
12-ročný autor trpiaci svalovou dystrofiou
do 30. 11.

Program kina
11. 11. piatok o 21.00 hod.

12. – 13. 11. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
PrVý kontakt  2016
sci-Fi  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

11. 11. piatok 17.00 hod. 
Pirko  2016
dráma SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originálna verzia 

11. 11. piatok o 19.00 hod. 
dieVča Vo Vlaku  2016
mysteriózny thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

12. 11. sobota o 17.30 hod. 
iMt sMile a lúčnica – Made in sloVakia  2016
muzikál SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originálna verzia

12. 11. sobota o 15.45 hod.
16. 11. streda o 17.30 hod. 

trolloVia  2016
animovaná rodinná komédia  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

13. 11. nedeľa o 17.30 hod.
17. 11. štvrtok o 19.30 hod. 

egon schiele  2016
životopisný, dráma  RAKÚSKO/LUXEMBURSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

16. 11. streda o 19.30 hod.
hacksaW ridge: Zrodenie hrdinu  2016
životopisný, dráma, vojnový  USA/AUTRÁLIA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

OSVYUM 
aukčná spoločnosť vás pozýva na 

7. AUKCiU
VýTVARNýCH DiEl

27. novembra 2016 (nedeľa) o 17.00 hod.
Hotel MOUSSON, Michalovce

Aukcia sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Michalovce 
Viliama Zahorčáka
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Michalovčan informujeMichalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: Hvezdáreň Michalovce v novom

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
iuvENta MiCHalovCE – slovaN Duslo šaĽa

denne od 14.00 hod.

slEDuJtE NÁs aJ Na
www.tvmistral.sk • www.michalovce.sk • na facebooku • YouTube 

a v regionálnom spravodajstve TV ZEMPLÍN v sieti DVB-T, TV REGIÓN 
v sieti Magio, UPC Slovensko a Antik 

Do STAVU MANžElSKéHo VSTÚPili...

Matúš Humeník  
a Ing. Jana Porvasová

Tibor Ridaj  
a Marianna Kaloková

Martin Pollák  
a Mgr. Miriama Sabová

Mgr. Andrea Blichová  
a Milan Maskaľ

Matúš Bednár  
a Bronislava Horníková

Erik Šipoš  
a Nikoleta Dzurjaníková

Ing. František Lechman  
a Ing. Lucia Toporová

Michal Tomčo  
a Marika Baková

VíTAME MEDZi NAMi NAŠiCH NAJMENŠíCH...

Maximilián Dobrovolský
Matej Antonič

Michaela Petríková  
Martin Pihulič

Dominika Stričková
Júlia Kakarová

žijeme v dobe techniky, 
bez ktorej si nevieme svoj 
život ani predstaviť. Pritom 
si mnohí ani neuvedomujú, 
aké nároky sú kladené 
na spotrebu elektrickej 
energie. 

Zásoby neobnoviteľných zdrojov sa 
pomaly míňajú, sú vyčerpateľné a stále 
viac sa začínajú využívať obnoviteľné 
zdroje energie – voda, vietor, slnečná 
energia, biomasa, geotermálna energia. 
Práve tejto problematike sa venovali 
študenti Strednej odbornej školy tech-
nickej v Michalovciach, Štefan Gorás 
a Šimon Ircha, vo svojom projekte 
Energetický audit našej školy. Zúčast-
nili sa krajského kola Festivalu vedy 
a techniky AMAVET v kategórii Ener-
gia a transport. Obsahom ich projek-
tu bolo teoretické vyčíslenie spotreby 

elektrickej energie na našom pracovis-
ku Partizánska 1 a návrh výroby a vy-
užitia energie z obnoviteľných zdrojov 
(vietor a slnko).  

Súťaž sa konala na pôde Univerzi-
ty P. J. Šafárika v Košiciach. Naši žiaci 
so svojím projektom postúpili do ce-
loštátneho kola a okrem toho získali aj 
špeciálnu cenu firmy GLOBALLOGIC. 

Ďalší veľký úspech zaznamenal štu-
dent SOŠT Š. Gorás v celoslovenskej fo-
tografickej súťaži Keby som bol vodohos-
podár, ktorú vyhlásila Slovenská agen-
túra životného prostredia v spolupráci 
s Ministerstvom ŽP SR. Porota vybrala 
šesť víťazných fotografií, z toho tri patrili 
Š. Gorásovi, čo mu zabezpečilo 1. miesto. 
Porota ocenila predovšetkým Štefanocu 
trilógiu – pohľad na silu vody, jej skrote-
nie v nádrži, ale aj vodu ako zdroj oddy-
chu. Získal vecné ceny a pre celú triedu 
výlet na vodné dielo Gabčíkovo. 

Ing. Nataša Masnicová

blahoželanie

Ing. BLAŽEJ BODNÁR
Ku krásnym 70. narodeninám len to najkrajšie, 
čo život môže dať, chceme Ti zaželať. Nech len 

zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou 
ďalších rokov Tvojho života.

praje syn Vladimír s manželkou Zuzanou 
a vnúčatá Peťko, Matúško, Julinka

V týchto dňoch sa dožíva významného 
životného jubilea 90 rokov 

ANDREJ BuMBERA 
Veľa zdravia, šťastia a lásky do ďalších rokov 
života mu želajú manželka Mária, 
dcéra Mária a synovia Ján a Pavol s rodinami.

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

PRENAJAť PRiAMyM PRENÁJMoM
garáže, nachádzajúce sa na parcele c - Kn, p. č. 972 na nám. slobody 
v Michalovciach.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej le-
hote, 28. november 2016, do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Koncert lucie Bílej
Pre mnohých obyvateľov nášho 

mesta sa 23. november môže stať ne-
zabudnuteľným dňom. Práve vtedy 
k nám zavíta stálica na scéne nielen 
českej populárnej hudby, Lucie Bílá. 
Koncertný program sa bude niesť 
v atmosfére blížiacich sa Vianoc. 
Hudobný prejav osemnásťnásobnej 
českej zlatej slávice v sebe zahŕňa 
celú škálu emócií. Lucie Bílá teda 
vyspieva sny, túžby, radosť, či reali-
tu bolesti a sklamania. Tie nie sú len 

osobnou výpoveďou speváčky, ale sú 
súčasťou života každého jednotlivca. 
Uznávaná umelkyňa prichádza, aby 
umením, ktorým hudba a spev jed-
noznačne sú, dodala prítomnému 
publiku potrebnú odvahu k napl-
neniu zmyslu života. O tento zámer 
sa usiluje aj mestské kultúrne stredis-
ko ako organizátor koncertu, ktorého 
realizácia je pod záštitou primátora 
mesta, Viliama Zahorčáka.

im

Úspechy študentov SoŠT
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach 
č. 214, zo dňa 6. 9. 2014 a č. 230, zo dňa 25. 10. 2016 

oDPREDAť PRiAMyM PREDAJoM
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
A) novovytvorené pozemky nachádzajúce sa na Ul. stavbárov v Michalov-
ciach, E-KN p.č. 5338/6, druh pozemku zastavané plochy, výmera 137 m2 

a p. č. 5338/7, druh pozemku zastavané plochy, výmera 79 m2, k.ú. Micha-
lovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-16/2016, 
zo dňa 20. 5. 2016.
B) novovytvorené pozemky nachádzajúce sa na Ul. krátkej v Michalovciach, 
C-KN p. č. 820/30, druh pozemku zastavané plochy, výmera 292 m2, p. č. 
820/31, druh pozemku zastavané plochy, výmera 196 m2 a p. č. 820/32, druh 
pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2, ktoré vznikli určením Geometric-
kého plánu č. 14328810-21/2016, zo dňa 25. 5. 2016,
C) novourčený pozemok C-KN p. č. 4252/19, druh pozemku ostatné plochy, 
výmera 153 m2, k. ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plá-
nu č. 14328810-115/2016, zo dňa 15. 2. 2016,
D) novovytvorený pozemok C-KN p. č. 694/2, druh pozemku zastavané plo-
chy, výmera 144 m2, k.ú. Vrbovec, ktorý vznikol určením Geometrického plá-
nu č. 14328810-32/2016, zo dňa 23. 8. 2016,
E) novourčený pozemok C-KN, p. č. 4471/26, druh pozemku zastavané 
plochy, výmera 213 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe určenia 
Geometrického plánu č. 14328810-33/2016 zo dňa 22. 9. 2016.

Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnopráv-
na lehota, 28. novembra 2016, do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete 
aj na č. tel.: 056/686 42 81 – Ing. Kukolos.

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. 214 zo dňa 6. 9. 2016 
a č. 230, zo dňa 25. 10. 2016. 

oBCHoDNÚ VEREJNÚ SÚťAž
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) 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. (diel-
ňa), postavenej na parcele p. č. 4948, vedenej 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. plo-
cha a nádvorie o celkovej výmere 119 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Mi-
chalovce, 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 5767 m2, ktorý 
vznikol na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810-35/2016, zo dňa 
20.7.2016, z pôvodného pozemku p.C-KN č. 4955/1, zast. plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 8273 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu 
s vonkajšími úpravami a oplotením areálu stavby č. súp. 5915 (Administratív-
na 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 výmere 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,
B) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p. č. 4730/3 a po-
zemku 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 výmere 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,
C) 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 celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej 
výmere 785 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k. ú. Michalovce,
D) pozemku registra C-KN, p. č. 4233/1, druh pozemku ostatné plochy, vý-
mera 1 733 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrál-
nym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k. ú. Michalovce, obec Michalov-
ce, okres Michalovce,
E) pozemku registra C-KN p.č. 4611/2, druh pozemku záhrady, výmera 
60 m2, k. ú. Michalovce, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalov-
ce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157,
F) pozemkov registra C-KN: p. č. 4645/102, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 77 m2, p. č. 4645/104, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 379 m2, p. č. 4645/103, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 809 m2, ktoré sú evidované Okresným úradom Micha-
lovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce,
G) pozemku registra C-KN p. č. 4687/3, druh pozemku ostatné plochy, 
výmera 2 299 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.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 28. novembra 2016, do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Infor-
mácie dostanete aj na č. tel.: 056/686 42 81 – Ing. Kukolos.

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. 682/78 
o výmere 23 m2 a č. 682/79 o výmere 21 m2 v k. ú. Michalovce, ktoré vznik-
li určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28. 9. 2012.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 28. novembra 2016, do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. In-
formácie dostanete aj na č. tel.: 056/686 42 81 – Ing. Kukolos.

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:
a)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach 
 (lekáreň, zdravotnícke zariadenie)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 28. novembra 2016, do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan



� iNZErCia 

malý oznamovateľ

NAVžDy SME SA RoZlÚčili...

spoločenská rubrika

Mikuláš Červeňák (76)
Mária Šimaľová (86)
Michal Mihalik (57)
Elena Romanová (52)

Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí si prišli uctiť 
pamiatku na vojakov Červenej armády, 
pochovaných na Cintoríne Červenej armády 
na Hrádku v Michalovciach.

s úctou Alexander Kuchtarov

poďakovanie

Dňa 8. novembra bolo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec a starý otec 

MILAN SOPOCI
s láskou spomínajú manželka 

a synovia s rodinami

Dňa 8. novembra uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila milovaná manželka, 
mamka a babka 

MARTA HOLuBKOVÁ
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
s láskou a úctou spomína manžel a deti s rodinami

Dňa 15. novembra uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný otec a dedko 

JÁN FEDOR
Tí, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
s láskou a úctou spomína rodina

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 alebo 
vymením za 2,5-izbový byt po rekonštrukcii s doplatkom. 
Tel.: 0908 446 411

n	Predám garáž na Ulici humenskej v Michalovciach, oproti 
bloku C, č. 5335. Tel.: 0944 230 981

n	Predám 6-árový pozemok v centre Michaloviec.  
Tel.: 0905 473 191

n	Predám stavebný pozemok, Ulica močarianska, Michalovce. 
Tel.: 0918 360 300

n	Ponúkam obchodné priestory v centre Michaloviec, 50 m2. 
Tel.: 0918 360 300

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné známky/

žetóny (1 liter piva, materiál hliník, rok 1944), plakety 
(zaslúžilý pracovník, materiál bronz, rok 1967), etikety, 
účtenky, listy, obálky, faktúry, tabule a iné predmety. Kontakt: 
Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Vymením zbierku zapaľovačov, kalendárikov, servítok a vlajočiek 
za niečo iné. Lokalita – Michalovce. Tel.: 0908 027 603

n	Vypracem a vyveziem veci z priestorov garáží, pivníc, 
nepotrebné veci, ale vypracem aj byty (pri predaji), taktiež 
prevoz tovaru do 1 tony, dĺžka 3,2 m. Po obhliadke aj zadarmo 
(Michalovce). Tel.: 0904 822 860

n	Spílim strom, iba v Michalovciach. Listnatý aj za odvoz dreva. 
Tel.: 0904 822 860

n	Zmulčujem (posekám) konáre u vás doma, aj vyveziem 
(Michalovce). Tel.: 0904 822 860

n	Predám Peugeot 301 – 1.6 D, 3-ročný, 48 tis. km., nízka 
spotreba. Tel.: 0918 449 123

Služby
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu 

paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz perín v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme zdarma. Tel.: 0915 325 381, 056 6497735

Dňa 7. novembra uplynul rok, 
čo navždy dotĺklo srdiečko milovaného syna a brata 

MILANA BALÁŽA
s láskou spomínajú mama 
a sestra s rodinou

spomienky

n	18. novembra od 7.40 do 16.00 hod. úseky: Ulica J. Jessenia 
č. d. 6, 8, 10, celá Ulica I. Krasku, celá Ulica J. Kostru, celá 
Ulica F. Hečku, celá Ulica záhradná, celá Ulica J. Alexyho, celá 
Ulica M. Aleša

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

prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 3. novembra uplynulo 10 rokov 
od smrti manžela, otca a dedka 

JÁNA KONTRu
s láskou spomínajú manželka, 

synovia Slavo, Stano 
a dcéra Jana s rodinou

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, 
nezabudne a spolu s nami si dňa 17. novembra 
pripomenie nedožité 90. výročie 
narodenia nášho otecka 

RSDr. JÁNA OLEJÁRA
deti Ján, Marta, Eva

Ružena Kločanková (81)
Anna Michalková (75)
Ing. Michal Stričik (73)
Július Takáč (88)
Tibor Horváth (70)

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.

Dňa 12. novembra uplynie 10 rokov od chvíle, 
čo nás náhle opustil manžel, otec a dedko

pplk. ANDREJ CHRuSTIČ
s láskou a úctou spomínajú manželka 

a deti s rodinami

Dňa 2. novembra uplynul rok od smrti 

ŠTEFANA PAVLÍKA
Ktorí ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
s úctou a vďakou spomínajú 
manželka a deti



� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športeMatičný pohár
V Michalovciach 
sa 22. októbra konal Pohár 
Matice Slovenskej v tlaku 
na lavičke. Štartovalo 
52 účastníkov z celej 
Slovenskej republiky.

ŠK Zemplín Silový trojboj získal 
na tomto podujatí osem medailí vy-
hodnotených bez dresov: 1. miesto 
Erik Kondrát v kategórii dorasten-
ci s dresom, 1. miesto Matej Fečko 
– juniori, 1. miesto Alexandra Ba-
lická – ženy, v kategórii telesne pos-
tihutí 1. miesto František Anthony 

a 3. miesto Štefan Golas, v kategó-
riách juniori 2. miesto Ľuboš Kráľ, 
ženy – 3. miesto Marianna Hajdu-
ková a juniori – 3. miesto Kristián 
Pinkovský.

Navštívil nás štatutárny tréner pre 
telesne postihnutých Mgr. Michal 
Čapla, ktorý bol uvedený do Siene 
slávy IFBB Las Vegas. Zároveň sa ro-
bil výber telesne postihnutých špor-
tovcov na Európsky pohár do Poľska 
(Wroclav Streberna stanga). Z nášho 
oddielu boli nominovaní Štefan Go-
las, František Anthony a Ladislav 
Lechan st.

Ladislav Lechan ml.

Začiatkom novembra sa 
uskutočnil už 13. ročník 
súťaže v streleckom 
trojboji o putovný 
pohár primátora mesta 
Michalovce. 

Napriek nepriazni počasia sa na 
strelnici pod Hrádkom zišli pretekári z 
celého východu. Súťaž otvoril zástupca 
primátora MUDr. Benjamín Bančej. 

V kategórii pištoľ zvíťazil Daniel 
Denci z KVvZ Poruba pod Vihor-

latom s 318 bodmi. Stal sa zároveň 
aj držiteľom pohára. Na druhom 
mieste skončil Jozef Pavlovčík a na 
treťom Vladimír Hamadej, obaja 
z domáceho klubu v Michalovciach. 
V kategórii revolver si poradie na pr-
vých dvoch miestach vymenili Jozef 
Pavlovčík s druhým Danilom Den-
cim a na treťom mieste skončil naj-
mladší člen domáceho klubu Tomáš 
Baboš. Prešovčanom sa veľmi nedari-
lo a Košičan Karel Ulman si vystrieľal 
prvé miesto v Michalovskej 50-ke.

Ing. Jozef Barna

Basketbal
i. Bk MichaloVce – BkM sPu nitra 
19. 11., 16.00 hod., dorastenecká liga – kadeti; športová hala GPH 

i. Bk MichaloVce – Bk lokoMotíVa sereď 
20. 11., 11.00 hod., dorastenecká liga – kadeti; športová hala GPH 
Info: www.new.1bkmi.sk

Florbal
eastern Wings MichaloVce – FBc Mikuláš PrešoV
19. 11., 18.00 hod., Extraliga žien – 7. kolo, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Futbal
MFk ZeMPlín – žP šPort PodBreZoVá
19. 11., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – 16. kolo

MFk ZeMPlín – žilina 
12. 11., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 

MFk ZeMPlín – žP šPort PodBreZoVá
19. 11., 11.00 a 13.00 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 

hádzaná
hk iuVenta – hk as trenčín 
16. 11., 17.30 hod., WHIL žien – 11. kolo, Chemkostav aréna

hk iuVenta – FeherVár kc 
13. 11., 13.00 hod., Pohár EHF – 3. kolo/1.zápas; Chemkostav aréna

hk iuVenta juniorky – hkM chirana Medical šurany 
17. 11., 16.00 hod., I. liga žien – 9. kolo, Chemkostav aréna
Info: www. Iuventa–zhk.sk

ľadový hokej
hk dukla – hc Penguins PrešoV  
11. 11., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 22. kolo

hk dukla – hc toPoľčany 
18. 11., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 24. kolo
Info: www.duklamichalovce.sk

hk Mládež – P. h. k. PrešoV  
13. 11., 10.30 hod., 1.liga juniorov – 16. kolo

hk Mládež – hc košice s. r. o.  
17. 11., 17.00 hod., extraliga dorast – 42. kolo

hk Mládež – hk trnaVa  
19. 11., 14.00 hod., extraliga dorast – 21. kolo

hk Mládež – hk ružinoV 99 BratislaVa a. s. 
20. 11., 10.30 hod., extraliga dorast – 22. kolo

hk Mládež – Mšk hVieZda dolný kuBín 
17. 11., 12.30 hod., Liga kadetov – 17. kolo
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

turistika
PrechádZky koloVou horou 
17. 11., 7.30 hod., VII. ročník

jesenné stretnutie kVts
17. – 21. 11.
Info: www.kstmichalovce.sk

koloVa hora                                    
17. 11., 7.30 hod., VII. ročník
Info: www.kst-turista.sk

Strelecký trojboj


