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pozývame...

SLÁVNOSTNÝ 
KONCERT

pri príležitosti 
40. výročia založenia 
Detskej ľudovej hudby 

ZUŠ

29. apríl o 16.30 hod. 
veľká sála mestského 
kultúrneho strediska

STAVANIE 
MÁJA

30. apríl o 17.00 hod.
 tribúna pri MsÚ

ZEMPLÍNSKA 
HELIGÓNKA

4. máj o 14.00 hod.
veľká sála Mestského 
kultúrneho strediska 

v Michalovciach

PIETNY AKT 
KLADENIA VENCOV 

PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA 
VÍŤAZSTVA NAD 

FAŠIZMOM

7. máj o 10.00 hod. 
Cintorín Červenej 

armády na Hrádku

Nevšedný 
zážitok
z Veľkonočného koncertu

2 Doma 
v EÚ
Európska roadshow

3 Noc 
s Andersenom
v knižnici

4 Šestka získala 
tretí titul
vo futsale
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2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Ňigda tak dobre ňebudze , žebi me buľi calkom spokojni a už nič ňechceľi. 
Kec mame robotu, ta taku, žebi za ňu bulo veľo peňezi. Kec nam ňič ňechibi, 
ta ňezname, co z rozkošu. Kec mame bicigeľ, ta chceme i luxuš. Kec ňema-
me dzeci, ta choľem psa. Kec mame chľeba i kolbasu, ta muši buc gu tomu 
i pivo. Kec žima, ta chceme ľeto. Kec pada dižč, ta čom slunko ňešvici? Kec 
horuco, ta čom tak horuco?! Jagbač to tu budze furt a ľem tam bi nam dobre 
bulo, dze me išče ňebuľi. Choľem podľa toho, jak zname sebe ceňic, co dňeška 
mame. Ňehutorim, že šicki ľudze tak rozdumuju. Naščesce vecej jest takich, 
co u živoce hľedaju, jak šumňe žic i zmahac še. Najnovši še jak plane hruški 
zo stromu zjavuju kibici. Ňič dobroho ňespraviľi, ňikomu ňepomohľi, rečovac 
še naučili a gu šickomu, co še spravi, ľudzi balamuca. Jagbač sebe dumaju, 
že už nam tak bars dobre, že treba šicko dac do moci tich najňeschopňejšich. 
Kec ňit vojny, ta naj deštrukcija i ňeschopnojsc nas poštretňe. Ozdaľ zdrava 
gazdovska mišeľ išče ňeumarla a ľudze še z toho planoho sna zobudza a ňe-
ochabja umric šicko, co ľem jim može chasnovac. Bo dobroho teľo veľo treba, 
žebi še šickim ušlo. Zato treba i šickim še spametac i oči otvoric, žebi vecka 
ľem pre plač ňeostaľi. 

Vaš Mižo z varoša

Zname, co chceme

 16. 4.  rokovanie mestskej rady
 17. 4.  rokovanie Predsedníctva ZOOCR v Michalovciach
 23. 4.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 23. 4.  zasadnutie krízového štábu
 23. 4.  účasť na televíznej debate k téme Európske mesto športu 2019
 24. 4.  rokovanie republikovej Rady ZMOS v Banskej Bystrici
 25. 4.  zasadnutie ZOOCR na Zemplínskej šírave
 26. 4.  porada primátora
 26. 4.  otvorenie futbalového turnaja Civil cup
 27. 4.  účasť na oficiálnom podpise zmluvy k projektu  
  Green network v Ivano-Frankovsku na Ukrajine

aktivity primátora

Zapojte sa 
do grantovej výzvy

Nevšedný zážitok na 
Veľkonočnom koncerte

Do práce na bicykli

Chcete zmeniť detské 
ihrisko vo vašej komunite, 
rozvíjať športové aktivity 
pre deti v škôlke, skrášliť 
verejné priestranstvá 
vo vašom susedstve alebo 
uskutočniť iné dobré 
projekty vo vašej miestnej 
komunite? 

Neváhajte osloviť vhodnú nezis-
kovú organizáciu, obec, škôlku ale-
bo príspevkovú organizáciu a  pri-
hláste sa do šiestej edície grantové-
ho programu Vy rozhodujete, my 
pomáhame, ktorú vyhlásilo Tesco, 
aby podporilo projekty zamerané 
na zlepšenie prostredia vo vašom 
okolí. Celkovo bude medzi 231 
projektov prerozdelená suma 169 
400 eur. Organizátorom grantové-

ho programu je spoločnosť Tesco, 
spoluorganizátorom Nadačný fond 
Tesco v Nadácii Pontis. 

Uchádzači môžu predkladať 
svoje žiadosti do 5. mája online 
na portáli https://tesco.sk/poma-
hame/. Zo všetkých podaných 
žiadostí následne grantová komi-
sia vyberie tri najlepšie projekty 
za každý región. Vybrané projekty 
postúpia do hlasovania, ktoré bude 

prebiehať vo  všetkých obchodoch 
spoločnosti Tesco v období od 17. 
júna do 14. júla. 

O  víťazovi rozhodnú zákazníci, 
ktorí budú hlasovať v  obchodoch 
Tesco a vyberú organizácie, ktoré 
získajú granty vo výške 1300 eur, 
600 eur a 300 eur. Poradie víťazov 
vyhlásime v druhej polovici júla 
2019. 

Rastislav Sabo

Veľkonočná nedeľa 
v Michalovciach bola 
tohto roku výnimočná. 
Občianske združenie 
Prešovská gotika a Mestské 
kultúrne stredisko 
Michalovce pripravili 
Veľkonočný koncert. 
Pre návštevníkov to bol 
nevšedný zážitok. 

Na pódiu sa vystriedali hudob-
níci Patrícia Džalajová, Patrik Ka-
nuščák, Nikola Mesarošová, hus-
listky Campagnoli kvarteta, speváci 
Martin Babjak, Miriam Brandisová, 
La Gioia a Detský spevácky zbor Pro 
Musica s dirigentkou Vierou Džoga-
novou. Zbor pôsobiaci pri Základnej 
umeleckej škole v Michalovciach od 

roku 1998 často reprezentuje Sloven-
sko na medzinárodných súťažiach. 
Odtiaľ si priniesol veľa ocenení 
i skúseností. Známy je aj z vystúpení 
s hudobnými telesami a v televízii.

V pestrom programe zazneli 
známe operné árie, skladby maj-
strov hudobnej klasiky ale aj iných 
hudobných žánrov. Moderátorkou 
večera bola Janka Hospodárová, 
známa z televíznej obrazovky, ktorá 
vyrastala v našom meste a k výcho-
du sa hrdo hlási. Umelci od Bratisla-
vy až po Michalovce obetovali pre 
tento koncert pohodlie v rodinnom 
kruhu v čase veľkonočných sviatkov 
a všetci vložili do vystúpenia svoje 
srdce. Diváci ich za to odmenili búr-
livým potleskom. Výťažok z koncer-
tu bude venovaný na záchranu kul-
túrneho dedičstva.

nč

V týchto dňoch prebieha 
na Slovensku registrácia 
do kampane Do práce 
na bicykli 2019. Prvý 
a najdôležitejší krok sme 
urobili my – zaregistrovali 
sme naše mesto do tejto 
celoslovenskej kampane. 

Teraz je rad na vás, obyvatelia Mi-
chaloviec, ale aj zamestnanci, ktorých 
firma sídli v našom meste. Vytvorte 
si 2 – 4 členné súťažné tímy a najne-
skôr do 5. mája sa zaregistrujte na in-
ternetovej stránke www.dopracena-

bicykli.eu. Princíp súťaže je jednodu-
chý – dochádzať počas mája do práce 
na bicykli, čím podporíte myšlienku 
ekologickej, zdravej a  finančne vý-
hodnej dopravy do zamestnania. Ak 
sa do tejto kampane zapojíte, máte 
možnosť zabojovať o atraktívne ceny 
v podobe elektrického bicykla, elek-
trokolobežky či skladacích bicyk-
lov, a zároveň podporíte naše mesto 
v  súťaži o cyklostojiská s verejný-
mi cyklopumpami, ktoré poputujú 
do  piatich samospráv. Kampaň nie 
je určená len pre zamestnancov, ale 
zúčastniť sa jej môžu tiež študenti 
stredných a vysokých škôl.

rr
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Tento rok oslávi Slovensko 
15. výročie svojho vstupu 
do Európskej únie. Pri tejto 
príležitosti pre vás 
Zastúpenie Európskej 
komisie spolu s partnermi 
pripravilo podujatie Doma 
v EÚ, ktoré sa uskutoční 
vo vybraných mestách 
po celom Slovensku. 

Môžete sa tešiť na skvelú atmo-
sféru a atraktívny kultúrny program 
pre všetky vekové kategórie.

Mesto, ktoré navštívime 2. mája, 
sú Michalovce. Na Námestí oslobo-
diteľov vystúpi v  rámci podujatia 

Doma v EÚ skupina Denis Lacho 
Band, ale to nie je všetko. Na hlav-
nom pódiu sa taktiež vystriedajú 
miestne umelecké súbory zo ZUŠ 
Talentované deti. V rámci sprie-
vodného programu si môžete overiť 
svoje vedomosti o Európskej únii v 
kvízoch, zmerať si sily v súťažiach 
a zapojiť sa do kreatívnych aktivít 
súvisiacich s EÚ a Európskym kul-
túrnym dedičstvom. 

V stánku Zastúpenia Európskej 
komisie sa 2. mája dozviete všetko 
o členských krajinách Európskej 
únie i o príležitostiach, ktoré vám 
EÚ ponúka. Nebudú chýbať ani 
informácie o dobrovoľníctve a Eu-
rópskom zbore solidarity, ale aj 
o ďalších možnostiach, ktoré nielen 

vysokoškolákom ponúka program 
ERASMUS+.

Celodenný program vyvrcholí 
spoločnou diskusiou s vedúcim Za-
stúpenia Európskej komisie na Slo-
vensku Ladislavom Mikom a  ne-
meckým veľvyslancom, Joachimom 
Bleickerom. Samozrejme bude 
priestor aj pre otázky verejnosti. 
Diskusia sa uskutoční v kaviarni 
Mims Coffee na Námestí oslobodi-
teľov od 18.00 do 19.00 hod.

Organizátorom podujatia Doma 
v EÚ v Bratislave je Zastúpenie 
Európskej komisie na Slovensku. 
Partnermi podujatia sú Európsky 
parlament – Informačná kancelária 
na Slovensku a Mesto Michalovce. 

ts

Doma v EÚ – Európska roadshow

GALÉRIA POD 
NEBOM ZNOVU 
OTVORENÁ
Michalovce sú 
Európske mesto 
športu 2019 a k tejto 
téme je v tomto roku 
vytvorené aj Galéria 
pod nebom. Fotografie 
sú z archívu mestského 
úradu. Výstava 
potrvá do leta, kedy 
ju vystrieda ďalšia 
– k 100. výročiu 
Československého 
Červeného kríža, ktorú 
v spolupráci s SČK 
pripravuje Zemplínske 
múzeum. V závere leta 
by sme potom v Galérii 
pod nebom radi 
zverejnili aj zaujímavé 
fotografie a informácie 
k storočnici 
Zemplínskej župy. 

Mestské kultúrne 
stredisko v Michalovciach 
každý mesiac pripravuje 
hodnotné výstavy, 
aby si prišli na svoje 
milovníci výtvarného 
umenia. 

V máji bude verejnosti sprístup-
nená výstava Miroslava Babinčáka, 
ktorý bude prezentovať portréty 
známych osobností kultúrneho 
sveta. Pôjde o osobnosti svetového 
formátu, ale aj tie, ktoré prezentujú 
svet hudby, filmu, divadla či politi-
ky u nás doma. Portréty sú realizo-
vané kresbou. Každá tvár divákovi 
napovie, že ide o identitu človeka. 
Toho, kto má za sebou skúsenosť 
poznačenú minulosťou, ale preta-
venú do prítomnosti, v ktorej ide 
o jediné, byť pre druhých. 

Možno sa na výstave stretneme 
s tvárou bytosti, ktorá už nie je me-
dzi nami. Spomienky sú však živé 
a my vieme, že tu tá-ktorá osobnosť 
bola, aby svojím vnútorným kapitá-
lom obohatila aj náš osobný život. 
Preto možno pokojne konštatovať, 
hľa človek tu bol a je pre ľudí. Vý-
stava portrétov potrvá celý máj.

PaedDr. Ivana Mochorovská

VÝSTAVA 
MIROSLAVA
BABINČÁKA 
V GALÉRII
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Medzinárodné podujatie 
Noc s Andersenom je 
zamerané na rozvoj detskej 
čítavosti a čitateľskej 
gramotnosti. Tohto 
roku bol jeho 14. ročník 
nazvaný Andersen známy 
a neznámy. Do podujatia 
bolo zapojených 234 
slovenských verejných 
knižníc, školských knižníc 
a škôl s celkovým počtom 
zúčastnených 9900 detí. 
Podujatie bolo finančne 
podporené Fondom 
na podporu umenia. 

Marec je tradične vnímaný ako 
Mesiac knihy a Noc s Andersenom 
nesmie chýbať. V našej Zemplín-
skej knižnici Gorazda Zvonického 
Michalovce sme privítali 51 spáčov  
zo ZŠ T. J. Moussona, ZŠ Okružná 
ulica a ZUŠ Michalovce. 

Po sľube spáčov ich čakala roz-
právka O Guľkovi Bombuľkovi v po-
daní bábkohercov Bábkového divad-
la Košice. Podujatie bolo finančne 
podporené Fondom na  podporu 
umenia. Kráľovská večera nenechala 

nikoho na pochybách o  tom, že  to 
bol rozprávkový večer. Divadelná 
skupina literárno-dramatického 
odboru Základnej umeleckej školy 
v  Michalovciach  (LDO ZUŠ) Asi 
tak sa predstavila svojím divadiel-
kom Prvá pusa. Úspech u  spáčov 
zožala aj divadelná skupina Babuľky 
s rozprávkou Zlatá rybka. 

Pani učiteľka Anka Kornajová 
z  LDO ZUŠ pripravila veľmi za-
ujímavé dramatizované cvičenia, 
do ktorých sa zapojili všetci spáči. 

Pri ich dramatických výkonoch 
sa  knižnica otriasala v základoch. 
Baterkový pochod mestom bol ces-
tou odvahy aj pre tých, čo sa nikoho 
neboja. 

Spacakoviny je tá časť Noci, 
na  ktorú sa tešia všetci spáči. Pri-
pravili si miesta na spanie medzi 
svojimi obľúbenými knihami a Noc 
sa zavŕšila obľúbenou rozprávkou. 
Ráno pri kráľovských raňajkách 
bolo o čom rozprávať. 

Mgr. Iveta Majvitorová

Noc s Andersenom 2019

Na pôde Strednej priemysel-
nej školy dopravnej v Košiciach sa 
5. apríla konalo krajské kolo 41. roč-
níka Stredoškolskej odbornej čin-
nosti. Súťažilo sa v sedemnástich sú-
ťažných odboroch. Strednú zdravot-
nícku školu v Michalovciach úspeš-
ne reprezentovala žiačka Kvetoslava 
Čorbová, ktorá sa so svojou prácou 
Sám v dave v odbore Pedagogika, 
psychológia a sociológia umiestnila 
na vynikajúcom 1.  mieste. Konzul-
tantkou práce bola Katarína Hos-
podárová. Autorke srdečne blahože-
láme a držíme palce v celoštátnom 
kole SOČ, ktoré sa uskutoční 24. – 
26. apríla na pôde SOŠ automobilo-
vej v Košiciach. 

Katarína Hospodárová

STREDOŠKOLSKÁ 
ODBORNÁ 
ČINNOSŤ

Na krajskom finále 
umelecko-jazykovej 
súťaže Jazykový kvet 
9. apríla v Košiciach 
sa žiakom Základnej 
školy, J. A. Komenského 
1 v Michalovciach 
mimoriadne darilo. 

Divadielko At the market 
(žiaci 4.A, 4.B) v kategórii drá-
ma obsadilo 1. miesto. Rovnako 
aj recitátori podali skvelé výko-
ny. Tamarka Hamadejová získala 
v dvoch kategóriach prvé a druhé 
miesto. Oleksandra Mysiv 8.A 
nás reprezentovala v kategórii 
INSLOGERO – ukrajinský jazyk. 
Aj ona sa umiestnila na krásnom 
1.  mieste. Nesklamala ani Tam 
Anh Nguyenm, ktorá si recitáciou 
v slovenskom jazyku vyrecitovala 
prvé miesto.

PK CUJ

NA JAZYKOVOM 
KVETE SA NÁM 
OPÄŤ DARILO

Olympijská kvapka krvi
Olympijská kvapka 
krvi – mobilný odber  
sa organizoval 8. apríla 
v priestoroch Strednej 
zdravotníckej školy 
Michalovce. 

Na organizácii sa podieľali SZŠ 
Michalovce, Olympijský klub Mi-
chalovce, Územný spolok Sloven-
ského Červeného kríža Michalovce 
a Transfuziologicko-hematologic-
ké oddelenie Nemocnice Svet zdra-
via Michalovce. 

Odberu sa zúčastnilo 61 záu-
jemcov, ktorí spĺňali kritériá dar-

covstva zo športových klubov YETI 
– otužilecký klub, Kickbox klub 
a študenti a zamestnanci stred-
ných škôl v Michalovciach, napr. 
Stredná odborná škola technická, 
Gymnázium Pavla Horova, Stredná 
odborná škola obchodu a  služieb, 
Obchodná akadémia a taktiež širo-
ká verejnosť. K samotnému odberu 
bolo úspešne pripustených 35 dar-
cov.  

Všetkým zúčastneným zo srdca 
ďakujeme, že sa aj v tomto uponá-
hľanom svete zastavili a našli si čas, 
aby sa zúčastnili  vysoko humánnej 
aktivity – darcovstva krvi.

Koordinátorky MSČK

DEŇ 
NARCISOV

100 žiakov Strednej 
zdravotníckej školy 

v Michalovciach navštívilo 
11. apríla takmer 50 obcí 
Zemplína. Žiaci v obciach 
a na SZŠ v Michalovciach 

vyzbierali 2887,64 € 
a odovzdali ich Lige proti 
rakovine, Onkologickému 
oddeleniu Nemocnice Svet 

zdravia  Michalovce. 

Ď A K U J E M E

Upozorňujeme na

ZÁKAZ 
PARKOVANIA 

NA CESTE 
PRE CYKLISTOV 

mestská polícia vám 
môže udeliť blokovú 
pokutu až do výšky 

50 €
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

Neformálna 
dobrovoľnícka práca

Veľkonočné tvorivé 
dielne

V minulom roku naše 
mesto odštartovalo 
týždeň dobrovoľníctva. 
Zapojilo sa doň i Denné 
centrum seniorov č. 4 
na Zakarpatskej ulici. 

I keď to bol len jeden týždeň, 
rozhodli sme sa pokračovať v tejto 
zmysluplnej činnosti. Členky DC 
č.4 niekoľkokrát ročne navštevujú 
seniorov v Michalovskom domo-
ve seniorov na Ul. Jána Hollého. 
Tvoria spolu jednoduché ale pekné 
práce, ktorými si klienti domova 
seniorov skrášlia svoje príbytky. 

Začiatkom apríla sme takto tvorili 
veľkonočné kraslice servítkovou 
technikou. Zároveň sme seniorov 
obdarovali vázičkami, ktoré sme 
zhotovili v našom dennom centre. 
Tieto činnosti nás obohacujú, pri-
spievajú k rozvoju empatie, kogni-
tívnych i nekognitívnych funkcií. 
Pomáhame tak klientom Michalov-
ského domova seniorov spestriť ich 
stereotypný život. 

Našou neformálnou dobrovoľ-
níckou prácou prinášame trochu 
svetla a lásky. Snažíme sa zaujať ich 
niečím novým, a zároveň ich roz-
veseliť. 

Marta Saloňová

Nič nepoteší viac ako niečo, 
čo si môžete vlastnoručne 
vyrobiť a zároveň 
prejaviť svoju fantáziu. 
V predveľkonočnom 
období sa nielen naši žiaci 
ale aj ich rodičia v utorok 
ráno 2. apríla zúčastnili 
veľkonočných tvorivých 
dielní. 

Konali sa na Základnej škole pre 
žiakov s autizmom na Ulici školská 
10, v Michalovciach. Svojou prí-
tomnosťou nás potešili nie len ro-
dičia ale aj naše milé pani učiteľky 
a ochotné asistentky, ktoré naučili 

deti vyrábať veľkonočné ozdoby, 
dotvoriť zajačikov z  polystyrénu 
a vyrobiť si kohútov z papiera.

Tradičné maľovanie a zdobenie 
kraslíc voskom, výroba veľkonoč-
ných ozdôb, zhotovovanie košíka 
i  svietnika, maľovanie hlinených 
kvetináčov dotváralo atmosféru 
blížiacej sa Veľkej noci. Rodičia si 
taktiež mali možnosť vyskúšať aj 
netradičné techniky, ako sú pat-
chwork a vintage. Teší nás, že aj ta-
kýmto spôsobom sme mohli prispieť 
k zmysluplnému využitiu voľného 
času detí i rodičov, podporiť ich záu-
jem o tvorivosť a veríme, že vytvore-
né výrobky im budú pripomínať čas 
príjemne strávený na našej škole.

Ľudmila Kočanová

EKOBEH 
26. apríl o 8.30 hod., Lesopark Hrádok

ŽIVÉ PLANETÁRIUM
26. apríl o 21.00 hod., Hvezdáreň v Michalovciach

SLÁVNOSTNÝ KONCERT 
pri príležitosti 40. výročia založenia Detskej ľudovej hudby základnej 
umeleckej školy, 29. apríl o 16.30 hod., veľká sála MsKS

NEPOBOZKANÁ
autorské stretnutie s Miroslavou Varáčkovou, 29. apríl o 9.00 hod. 
a 11.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

VŠETKO KNIHY ZOŽLTNÚ, ALE KNIHA PRÍRODY 
MÁ KAŽDÝ ROK NOVÉ NÁDHERNÉ VYDANIE
prednáška a prezentácia, 30. apríla o 9.00 hod., Zemplínska knižnica

STAVANIE MÁJA
30. apríl o 15.00 hod., tribúna pri MsÚ

OSLAVY VSTUPU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
DO EUŔOPSKEJ ÚNIE
2. máj o 15.00 hod., tribúna pri MsÚ

DZEVETNASTI JARNI JURMAROK
3. – 4. máj, tribúna pri MsÚ

ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA
4. máj o 14.00 hod., veľká sála mestského kultúrneho strediska

NÁRODNOSTNÁ OTÁZKA A JEJ VPLYV NA VÝVOJ 
A EXISTENCIU I.ČSR
prednáška JUDr. M. Schýbala, 6. mája o 15.00 hod., Zemplínska knižnica  

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV 
PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
7. máj o 10.00 hod., Cintorín Červenej armády na Hrádku

Výstavy
AMFO 2019
regionálna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie
do 3. mája, galéria Zemplínskeho osvetového strediska

V TIENI SVETLA
výstava fotografií S. Orolina a F. Demského, do 30. apríla, malá galéria MsKS

VODNÉ DOBRODRUŽSTVÁ II. 
výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej z knihy Slovensko, krajina plná 
tajomstiev, do 28. apríla, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

´68 NA VLASTNEJ KOŽI
do 20. mája, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Nám. osloboditeľov č. 13 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 13. mája 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Nela Kopeňová

Tobias Maščák

Tomáš Sabo

Max Bobik 

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Tomáš Oros  
a Nikola Čižmáriková

Noviny Mistral
a športové správy

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

Piatková relácia 
 Špacirki na kaveju

Téma: Zemplín – pamiatky a knihy
Hostia: Ing. Daniela Galandová – regionalistka, 

          PaedDr. Martin Molnár –  historik
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Veľkonočný koncert v MsKS

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko a GECOM, Facebook Redakcia Mistral, 

YouTube a www.tvmistral.sk

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Strelecké preteky
Slovenský strelecký zväz 
usporiadal v Košiciach 
v dňoch 13. – 14. marca 
Majstrovstvá Slovenska 
v športovej streľbe 
mládeže. 

Súťaže sa zúčastnilo 120 mla-
dých strelcov z celého Slovenska, 
ktorí si účasť vystrieľali v postu-
pových súťažiach. Nechýbal me-
dzi nimi ani michalovský stre-
lecký talent Juraj Eľko, žiak ZŠ 

P. Horova, člen streleckého klubu 
Mládež Michalovce. Na  svojich 
prvých majstrovstvách Sloven-
ska si počínal výborne. Vo svojej 
kategórii dorast obsadil v  streľbe 
z  pištole, 40 rán výsledkom 350 
bodov, výborné 2. miesto. Záro-
veň jeho výsledok bol vyhodnote-
ný ako druhý najlepší bez rozdielu 
kategórií. Na záver majstrovstiev 
bola vyhodnotená Národná liga 
mládeže v streľbe, v ktorej J. Eľko 
obsadil tretie miesto.

J. Kisty
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prerušenie distribúcie elektriny

n	30. apríla od 10.40 hod. do 14.10 hod., úseky: Ul. Verbovčík č. 3 – 21 
– nepárne, parcela č. 307/1, Ul. Mojmírova č. 13, Ul. farská č. 2 – 36 
– párne, č. 1 – 9 – nepárne, Kerta parcela č. 58/3 a 58/8, Ul. grófa 
Antala Sztárayho č. 1, 3, 7, 9, 11, 12/10, 12/8, Ul. Ľudovíta Štúra č. 2 – 
20 – párne, 53, 51, 49, 43, 39, 37, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 15, 13, 9, 7, 3, 1

n	2. mája od 7.00 hod. do 17.30 hod., úseky: Kapušianska 2, 
Užhorodská 78, 78A, 432.

n	6. mája od 6.50 hod. do 18.30 hod., úseky: Ul. P. I. Čajkovského 
č. 4 – 34 – párne, 9 – 19 – nepárne, Ul. Pri sýpke č. 2 – 14 – párne, 
5 – 17 – nepárne, Ul. Petra Jilemnického č. 1 – 35 – nepárne, 2 – 30 
– párne, 55 – 47 – nepárne, 43, 39, 5749, Ul. kpt. Nálepku 14

n	14. mája od 7.40 hod. do 17.40 hod., úseky: Ul. P. I. Čajkovského 
č. 4 – 20 – párne a 9 – 17 – nepárne, Ul. Jána Hollého č. 9

n	15. mája od 7.00 hod. do 18.00 hod., úseky: Ul. P. I. Čajkovského č. 4 
– 34 – párne, 9 – 19 – nepárne, Ul. Fraňa Kráľa č. 1 – 21 – nepárne, 
2 – 36 – párne, Ul. Jána Jesenského č. 2, 4, Ul. A. S. Makarenku č. 1

n	16. mája od 8.00 hod. do 14.50 hod., úseky: celá osada Angi Mlyn 
(Ul. mlynská)

n	16. mája od 8.10 hod. do 14.50 hod., úseky: Mlynská 0, Pri mlyne 0, 
Pri mlyne 5703, Pri mlyne 4718/33

n	22. mája od 08.30 hod. do 13.00 hod., úseky: Betlenovce č. d. 3, 5, 
15, 17, parcela č. 789/2

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

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Voľné záhradky (3 ár, 6 ár) na pestovanie zeleniny (bezodplatne), 

Ulica kapušianska. Tel.: 056 6423785, 0915 644 483
n	Kúpim 2-izbový byt v Michalovciach, ulice Štefánikova, Hollého, 

Kuzmányho. Platba v hotovosti. Tel.: 0948 031 202. Nie sme 
realitná kancelária.

malý oznamovateľ

májové športové podujatia
EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2019 

PODVIHORLATSKÝ MARATÓN, POLMARATÓN 
A ŠTAFETA NA POLMARATÓNSKEJ TRATI 
1. máj, 9.30 hod., Námestie osloboditeľov 

JAZDECKÉ PRETEKY
1. máj, 10.00 hod., Park študentov

RYBÁRSKE PRETEKY PRE DETI 
1. máj, 8.00 hod., jazierko Baňa

CAMP BRITSKEJ HOKEJOVEJ REPREZENTÁCIE
od 2. mája

ŠPORTOVÉ HRY DETÍ Z CENTIER 
pre deti a rodiny Košického kraja, ZŠ, J. A. Komenského, 2. máj

STRELECKÝ VIACBOJ 
preteky ku Dňu víťazstva nad fašizmom, 5. máj

SLOVENSKO – NÓRSKO
prípravný zápas pred MS v hokeji, 7. máj

HROMADNÝ VÝJAZD NA HORSKÝCH BICYKLOCH 
Michalovce – Vihorlat – Michalovce, 8. máj

JAZDA VĎAKY NA PIRNAGOV VRCH
8. máj

ŠERMIARSKY TURNAJ FEBUS
11. máj, 8.00 hod., športová hala GPH

TENISOVÝ TURNAJ – MEMORIÁL L. REPICKÉHO
18. máj, GPH/Tenisové centrum Lobax

STRELECKÁ SÚŤAŽ – REGIONÁLNA LIGA ŠARIŠ ZEMPLÍN
19. máj

OKRESNÉ KOLO V ATLETIKE ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ-SAŠŠ 
ZŠ, J. A. Komenského 1, 21. máj

POZNAJ SVOJ REGIÓN 
cyklotúra študentov a pedagógov GPH, 25. máj

MICHALOVSKÁ LIGA CESTNEJ CYKLISTIKY – 2. PRETEKY
26. máj

JARNÝ SPLAV LABORCA 
vodácke preteky, 26. máj

OLYMPIJSKÝ TÝŽDEŇ 
Mestské športové olympiády MŠ, ZŠ, Seniorov
27. – 31. máj

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ V4 KADETOV A KADETIEK 
basketbal, 31. máj – 2. jún

MC DONALD´S CUP
minifutbal žiakov ZŠ, ZŠ, Okružná 17, máj

JUNIORSKÁ ŠTAFETA 42 X 1 KM
30. máj



dva týždne v kultúredva týždne v športe

Atletika
XXXV. ROČNÍK PODVIHORLATSKÉHO MARATÓNU
XVII. ROČNÍK MICHALOVSKÉHO POLMARATÓNU
IV. ROČNÍK POLMARATÓNSKEJ ŠTAFETY
1. 5., 9.30 hod., Nám. osloboditeľov 30
Info:www.podvihorlatskymaraton.sk

Basketbal
I.BK MICHALOVCE – MBK HANDLOVÁ 
27. 4., 16.00 hod., DL Juniori, skupina o 7. – 12. miesto; šp. hala GPH

I.BK MICHALOVCE – MBA PRIEVIDZA 
28. 4., 10.00 hod., DL Juniori, skupina o 7. – 12. miesto; šp. hala GPH
Info:http://new.1bkmi.sk/

Florbal 
ALFA UŽHOROD – 4KA
SNINA PENGUINS – NEZNAM TEAM
ALFA UŽHOROD – HADZI
26. 4., 18.10 hod., 19.00 hod., 19.50 hod., Mestská florbalová liga, MŠH

NEZNAM TEAM – HADZI
SENATORS – 4KA
29. 4., 19.00 hod. Mestská florbalová liga, Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
27. 4., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17,U16 – 26. kolo

MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA
27. 4., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – nadstavbová časť – 6. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD
28. 4., 10.00 hod., II. liga ženy, skupina C – 15. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK NOVES SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
5. 5., 10.00 hod., II. liga ženy, skupina C – 16. kolo

MFK ZEMPLÍN – FC SPARTAK TRNAVA
5. 5., 11.00 hod., I. LSD U19 – 27. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – MFK SPARTAK MEDZEV
28. 4., 16.00 hod., IV. Liga Juh – muži VsFZ – 23. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

TJ SOKOL MOČARANY – ŠK NACINÁ VES
28. 4., 16.00 hod., V. zemplínska liga muži – 19. kolo, Močarany
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
IUVENTA MICHALOVCE – BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
27. 4., 17.30 hod. – 1. zápas semifinále národného play-off
28. 4., 10.30 hod. – 2. zápas semifinále národného play-off

HK IUVENTA – BÁNOVCE/PARTIZÁNSKE
5. 5., 15.00 hod, I. LMD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – BÁNOVCE/PARTIZÁNSKE
5. 5., 16.45 hod, I. LSD, Chemkostav aréna
Info: http://www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

Jazdectvo
JARNÁ CENA MICHALOVIEC 
1. 5., 10.00 hod., Park mieru
Info: Mgr. Martin Bulík, tel.: 0905 284 244
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Úspešní trojbojári  
Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska 
v silovom trojboji 
sa uskutočnili 12. – 14. 
apríla v Lučenci. Zúčastnil 
sa ich aj michalovský klub 
ŠK Zemplín.

Prihlásených bolo 280 prete-
károv z viacerých krajín. V piatok 
štartovali v silovom trojboji naši 
juniori a muži. Vo svojich kategó-
riách obsadil Rado Matesz druhé 
miesto v  kategórii juniori, Mário 
Pavlík v tej istej kategórii 5. miesto. 
Dominik Čiesla sa v kategórii muži 

umiestnil na 5. mieste. Siedme 
miesto patrilo Petrovi Mandela-
kovi. V sobotu 13. apríla štartovali 
v  silovom trojboji pretekárky, mi-
chalovské juniorky a ženy. V ka-
tegórii juniorky sa na prvom mieste 
umiestnila Jana Ďurčáková, v žen-
skej kategórii sa na druhom mies-
te umiestnila Eva Padová. Druhé 
a štvrté miesto v mŕtvom ťahu ob-
sadila Nikol Hudáková. V kategórii 
masters sa Marianna Hajduková 
umiestnila na skvelom prvom mies-
te. V nedeľu v tlaku na lavičke štar-
toval náš pretekár Jozef Auder v ka-
tegórii muži a obsadil tretie miesto.

 Lechan Ladislav st.

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

Šestka opäť s titulom 
Majstrovstvá Slovenska 
vo futsale žiakov ZŠ 
sa uskutočnili 16. – 17. 
apríla. V prvých dvoch 
ročníkoch dokázali chlapci 
dvakrát zvíťaziť a tretí titul 
získali na tohtoročnom 
okrúhlom 5. ročníku.

Usporiadateľom turnaja bolo 
mesto Topoľčany. Družstvá boli vy-
losované do dvoch skupín, kde odo-
hrali zápasy medzi sebou. Chlapci 
v skupine porazili Spišskú Starú Ves 
8:0, Nové Zámky 7:2, B. Bystricu 8:4 
a vyhrali svoju skupinu. Na druhý 

deň ráno ich v semifinále čakalo 
družstvo Kysuckého Nového Mesta, 
nad ktorým vyhrali 5:2.

Vo finále sa chlapci znova stretli 
s B. Bystricou. V tomto zápase 
dokázali, že sú najlepší a zvíťazili 
suverénne 6:0. Titul zaslúžene ces-
toval na východ. O titul Majstra 
Slovenska sa zaslúžili: Filip Mišina, 
Branislav Bobik, Tobias Bujňáček, 
Marcel Tancoš – najlepší strelec 
turnaja, Peter Blaško, Filip Florian, 
Roland Balog, Adam Elizeuš, Matej 
Pešta, Ján Baňas. Trénerom druž-
stva bol Mgr. Martin Melník, vedú-
cim Daniel Pešta.

Martin Melník


