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Vyhrajme krásne ihrisko pre Michalovce

Súťaž žihadielko 

je Späť

Všetky ihriská Žihadielka spája 
jednotný motív rozprávkovej včiel-
ky Maje, ktorej príbehy nielen deti, 
ale aj generácia ich rodičov veľmi 
dobre poznajú. Maja a jej priatelia 
sú aktívnou súčasťou herných prv-
kov obsiahnutých v rámci ihriska. 
Skladbou je určené pre deti vo veku 
od 2 do 12 rokov. Žihadielko so 
symbolom včielky Maje zaujme za-
ručene aj tých najmenších objavite-
ľov, ktorým je určená časť pri vstupe. 
Dopadovú plochu tvorí mäkká liata 
guma. Táto zóna ponúka veľa zábavy 
na pružinových hojdačkách, koloto-
či či v domčeku určenom pre deti od 
2 do 6 rokov. Samozrejmosťou je veľ-
ké pieskovisko. Práve vďaka dopa-
dovej liatej gume sa môžu aj tí naj-
menší vyšantiť do sýtosti. Dominan-
tou zóny pre deti od 6 do 12 rokov 
je veľký hrad so štyrmi vežami, kto-
rý nabáda odvážlivcov k množstvu 
lezeckých výziev. Z hradu sa dá od-
behnúť na dva rôzne typy hojdačiek 
umiestnených v zadnej časti ihriska. 
V tejto zóne tvorí dopadovú plochu 
štrk. Pri vstupe je stojan na bicykle, 
informačná tabuľa s prevádzkovým 
poriadkom a poruke je aj odpadkový 
kôš. Na zvýšenie bezpečnosti hrajú-
cich sa detí je celé ihrisko oplotené. 
Hlasovať za ihrisko Žihadielko mô-
žete každý deň do 28. februára 2017. 

Do hlasovania sa môže zapojiť len 
registrovaný hlasujúci. Zaregistrovať 
sa môžete podľa pokynov na stránke 
https://zihadielko.lidl.sk/ a to buď 
vyplnením a odoslaním registrač-
ného formuláru alebo prihlásením 
sa prostredníctvom svojho konta 
na sociálnej sieti Facebook, pričom 
v obidvoch prípadoch je potrebné 
zaškrtnúť políčko so súhlasom s pra-
vidlami hlasovania a so súhlasom 
so spracovaním osobných údajov.

Pri registrácii prostredníctvom 
registračného formuláru bude hlasu-
júcemu na ním uvedenú e-mailovú 
adresu zaslaný prihlasovací odkaz. 
V obidvoch prípadoch registrácie je 
potrebné v zmysle pokynov na we-
bovej stránke zadať do vyznačeného 
poľa telefónne číslo. Až overením 
telefónneho čísla je registrácia jed-
ným z uvedených spôsobov platná. 
SMS s jednorazovým registračným 
kódom je bezplatná.

Hlasovať môžete prostredníc-
tvom webovej stránky. Počas jed-
ného kalendárneho dňa je možné 
odovzdať maximálne dva hlasy a to 
kombináciou nasledovných dvoch 
spôsobov. Jeden hlas odovzdáte tak, 
že podľa inštrukcií uvedených na 
webovej stránke si vyberiete jedno 
mesto z hlasovacej mapy, ktorému 
chcete svoj hlas odovzdať. Druhý 

hlas môžete získať a odovzdať pros-
tredníctvom zapojenia sa do online 
hry Uletená Maja. Úlohou hráča 
počas hry je preletieť s včielkou 
Majou určenú minimálnu vzdiale-
nosť. 

Keď sa nám podarí spoločne 
vyhrať pre Michalovce ihrisko Ži-
hadielko – Mesto odmení jedného 
z hlasujúcich novým skútrom a via-
cerých zaujímavými cenami. Hlasu-
je sa každý deň počas trvania súťaže 
od 16. januára do 28. februára, teda 
celkovo 51 dní. Spolu môže každý 
hlasujúci odovzdať za celé obdobie 
hlasovania 102 hlasov. To, že ste tak-
to hlasovali každý deň, sa dá vyčítať 
z osobného profilu, kde sa hlasova-
nie za každý deň zapisuje a je počas 
celej súťaže archivované.

Ak nám záujemcovia o nový 
skúter po skončení hlasovania pošlú 
PrtScrn svojho profilu, a tam bude 
najmenej 90 hlasov, zaradíme tých-
to účastníkov do žrebovania o úplne 
nový skúter. Ďalších päť vyžrebova-
ných hlasujúcich odmeníme vecný-
mi cenami.

Veríme, že sa do hlasovania za-
pojí čo najviac ľudí, a že jedno z de-
siatich ihrísk urobí radosť deťom 
v Michalovciach. Hlasujte a pod-
porte dobrú vec!
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aktua l i ty
Pozývame vás na
súťaž v prednese 
slovenskej povesti

Šaliansky Maťko 
J. C. HronskéHo

24. januára 
o 9.00 hod.

Zemplínska knižnica 
G. Zvonického

Pozývame vás na
astronomické 
pozorovanie

Živé 
planetáriuM

27. januára 
o 17.30 hod.

Hvezdáreň Michalovce

Pozývame vás na

polročný 
konCert 

DFs ZeMplínik
30. januára 
o 17.00 hod.

veľká sála MsKS

Pozývame vás na
prednášku

MesiaCe 
planét

31. januára 
o 17.00 hod.

malá sála MsKS

Snehová 
perina
zima v celej svojej kráse 

2 Pomoc ľuďom 
v núdzi
stan pre bezdomovcov 

3 Budúcnosť 
aj s autizmom
špeciálny kurz

5 Novoročný 
turnaj
vo volejbale 

8

V roku 2016 súťaž o ihrisko Žihadielko vyvolala pozitívny ošiaľ a dokázala 
zjednotiť celé mestá. V našom meste sa do hlasovania zapojili malí aj veľkí 
a víťazstvo nám uniklo len o vlások. Prišiel čas, keď sa do tejto súťaže a hla-
sovania môžeme zapojiť opäť, a to už dnes! Desať miest s najvyšším počtom 
hlasov získa nové detské ihrisko Žihadielko a my veríme, že jedno z nich 
bude v Michalovciach.



� aktuality

pobačeňe Miža z varoša

Koňečňe žima, jaku sebe pametaju ľem starše ľudze. Jak ulapila na Miko-
laja, ta trime i u novim roku. Ňeľem mrazama, no i šňihu napadalo ňeure-
kom. Koňečňe i tota kračuňska jasnota na slupoch i stromoch prekrašňe švici. 
Ňe žebi doteraz ňebula šumna, no u taki čas calkom inakši vipatra. U ostat-
ňim čaše šňihu nasipalo, jak už davno ňe. Rano mi stanul, popatrel z oblaka. 
Šňihu haldi, budze treba daco robic. Vžal mi lopatu, co mam furt u pivňici 
a davaj šňih odmetovac. Po minutkoj jakbač me zabačil muj sušid i pridal še. 
Dobre nam to išlo. Krem odmitaňa šňihu me co to i slovo preruciľi. 

Po chviľi višol i daľši sušid z vedľajšoho vchodu. Pozdravkal nam „Pan 
Boh pomahaj“. Muj sušid mu pohotovo odpovedzel: „Daj Panu Bohu pokoj, 
dojsc, že nam nadzeľil šňihu. Vežmi lopatu a poc nam ti pomohnuc“. To ňe-
mal hutorec. Ten druhi spuščil. A na co mame technicke službi? Ja placim 
daňe. Naj nam pridu šňih odmetac. A nam už vecej do reči ňebulo. Obidvo-
mi me doodmetovaľi, keľo bulo treba a išľi gu mne na čaj s rumom.

Dumace, že nam smakoval? Ľem ženi to dokončiľi: „Vi stare somare, čom 
sce sebe ňedaľi pokoj a do reči še z ňim puščiľi? Šak i vun je ľem ďjetko božje“.

Prekrasna žima, ňe? Naj budze teraz a porjadna.
Vaš Mižo z varoša

Žima u Mihaľovci

Interpelácie poslancov

Mgr. Ján váraDy
Opäť reagujem na svoju predošlú interpeláciu zo dňa 6. 9. 2016 ohľa-
dom jednotného prístupu k riešeniu čistoty stojísk veľkoobjemových 
kontajnerov TKO na Sídl. Východ. Ako som už skôr zdôraznil, tento 
problém je zvlášť pálčivý a s pribúdajúcim počtom neprispôsobivých 
a asociálnych občanov sa neustále zhoršuje. Týka sa najviac tých ulíc 
a blokov, ktoré sú v blízkom kontakte s osadou Angi-mlyn. Obča-
nia týchto dotknutých lokalít už nechcú čakať na tzv. pilotný projekt 
na Ul. leningradskej a jeho vyhodnocovanie. Požadujú urýchlené 
a komplexné riešenie. Ako som už predtým zdôraznil, sú ochotní po-
dieľať sa na realizácii projektu aj finančne spolu s mestom a TaZS mesta 
Michalovce. Sú ochotní pomôcť aj vlastnou prácou. TaZS mesta Micha-
lovce sa snažia udržiavať čistotu a poriadok okolo stojísk, tiež aj v pri-
ľahlých medziblokových priestoroch, ale čo v jeden deň upracú, na dru-
hý deň je všetko po starom. V predošlej odpovedi na moju interpeláciu 
mi odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce, že bude 
iniciovať v prvej polovici mesiaca október 2016 stretnutie k prerokova-
niu možných alternatív riešenia tejto problematiky. Neviem, či už roko-
vanie prebehlo, ale ak sa tak stalo, je mi ľúto, že ma nikto na zasadnutie 
neprizval. Verím, že v blízkej dobe sa tak stane a budem o koncepcii 
riešenia daného problému aktuálne informovaný. V mene občanov ďa-
kujem.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Dňa 9. 11. 2016 sa v zasadačke MsR na mestskom úrade uskutočnilo stretnu-
tie všetkých zainteresovaných za účelom riešenia daného problému. Bolo do-
hodnuté, že jednotlivé návrhy budú prejednané v jednotlivých spoločenstvách 
vlastníkov bytov a na základe ich záverov sa bude hľadať konečné riešenie.

phDr. Marta Horňaková
Na konci Ul. Juraja Fándlyho sa nachádza kanálový vpust, na ktorom 
chýba príklop. Žiadam o opravu tohto kanálového vpustu, pretože tou-
to ulicou prechádzajú deti do školy a hrozí nebezpečenstvo úrazu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Kanálový vpust na Ulici J. Fándlyho bol opravený v 34. týždni.

Chodník nachádzajúci sa na ľavej strane Ul. Vila Real vedúci od Ul. 
partizánskej k Bani je už viac rokov bez asfaltového koberca a pod-
kladová betónová vrstva sa vplyvom počasia drví. Občania tejto časti 
mesta žiadajú o jeho opravu, pretože poškodený chodník spôsobuje 
problém mamičkám s kočiarmi a tiež ďalším chodcom.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Po obhliadke Vami spomínaného chodníka konštatujeme, že tento nie je 
v takom stave, aby si vyžadoval okamžitú opravu. 

Vedľa chodníka na konci Ul. Pavla Horova sa nachádzajú listnaté stro-
my, ktorých mokré lístie v tomto daždivom počasí spôsobuje problémy 
starším chodcom pri prechode chodníkom. Riešenie tohto problému 
žiadajú výrubom týchto stromov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Nestotožňujeme sa s navrhovaným výrubom stromov. Na zlepšenie pod-
mienok pre občanov, ktorí tento chodník využívajú, zintenzívnime jeho 
čistenie od lístia. 

Na ceste Ul. Vila Real a Ul. Martina Benku sa nachádzajú rozsiahle vý-
tlky, prosím o ich opravu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu výtlkov na ceste Ul. Vila Real a Ul. Martina Benku budeme v zá-
vislosti od klimatických podmienok priebežne realizovať.

Dopravná značka zákaz státia na ulici vedúcej z Ul. Karola Kuzmányho 
smerom k úradu práce sociálnych vecí a rodiny je umiestnená za cestou 
vedúcou na parkovisko k prvému bytovému domu. Na začiatku tejto 
ulice sú často zaparkované jedno, alebo dve motorové vozidla. Týmto 
žiadam o preloženie tejto dopravnej značky na začiatok ulice k označe-
niu obytná zóna, čím sa zabezpečí plynulejší prejazd áut.

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
25. októbra 2016. (dokončenie)

pokračovanie na 6. strane

Januárová snehová 
perina v meste
Tohto roku sa nám pani 
Zima predstavila v celej 
svojej kráse. Najskôr nás 
potrápili silné mrazy 
a v druhý januárový 
víkend sa rozsypala 
snehová perina. Snehu 
bolo neúrekom a každý 
si ho „užil“ po svojom. 

Deti a niektorí dospelí sa tešili 
a svoju radosť pretavili aj do takých-
to milých výtvorov (na fotografii 
hore) ako je na priestore pred Chrá-
mom zoslania sv. Ducha na Ma-
sarykovej ulici. Iní sa už v prvý 
deň kalamitnej situácie nezdržali 
hromženia a nadávok na zlú údrž-
bu ciest a chodníkov, napriek tomu, 
že pracovníci technických služieb 
pracovali v maximálnom nasade-
ní. Ihneď po vyhlásení kalamitnej 
situácie prešli na krízový režim, 
teda z 8-hodinových pracovných 

zmien prešli na 12-hodinové, zvýšil 
sa počet obsluhy strojov, v teréne 
bolo 9 traktorov s radlicou (cestné, 
chodníkové, zametacie kefy), 3 sy-
pače, 6 nakladačov a 1 greader.  

Tieto stroje sú nasadzované 
podľa priority a možností využitia 
ľudského potenciálu. Systém je na-
stavený tak, že v prvom rade sa spo-
jazdňujú hlavné komunikácie, prí-
stupy k zdravotníckym zariadeniam, 
hasičským a policajným priestorom, 
areály technických služieb kvôli 
zvozu odpadu a trasy MHD. Nasle-
dujú chodníky a stojiská kontajne-
rov na odpad, zastávky, prechody 
pre chodcov a parkoviská. Vážnym 
problémom počas krízových stavov 
je, že zamestnanci idú až na hra-
nice svojich možností, čo sa spolu 
s chrípkovou sezónou, prejavuje 
v zvýšenom počte chorôb, t. j. prá-
ceneschopnosti. Aj v súčasnej dobe 
pracujú naše technické služby už len 
s minimálnym počtom pracovníkov. 

Iveta Palečková



� aktuality 

Silvestrovský ohňostroj na námes-
tí symbolicky predelil časové obdobie 
jedného roka v meste. Atmosféra ra-
dostná, sviatočná, výnimočná. Zvyk-
li sme si potešiť sa z príchodu niečoho 
nového, dúfajúc v niečo ešte lepšie. 

Každý z nás má osobné udalosti ra-
dostné, bežné i smutné. O tom je život, 
ktorý prináša pestrú paletu prežitkov, 
ktoré nás v živote postretnú. Miera 
úspešnosti je niekedy aj v našich ru-
kách. No nielen od nás sa odvíja dianie 
udalostí, realizácia procesov a hodnota 
úspešnosti. Sme síce malým kamien-
kom v mozaike tvoriacej spoločenskú 
hierarchiu, tendencií napredovania, 
niekedy stagnácie, ale niekedy i deštruk-
cie. Tvorivosť a úroveň poznania sú 
často logicky potrebné. Aj citová zložka 
zohráva dôležitú úlohu. Celý komplex 
napomáha k pocitom pohody alebo 
nespokojnosti. Nie je to len o nedoko-
nalosti nášho zraku, ktorý vedia využiť 
šikovní iluzionisti. Je to i o nedokona-
losti nášho vnímania reality a nášho 
rozhodovania pod vplyvom čarovných 
dejov, ktoré si často nechceme uvedomiť 
a pripustiť. Výnimočnosť časovej ohra-
ničenosti nám vlieva akoby nové sily. 
Sme plní odhodlania, predsavzatí. 

Ťarcha starých problémov ale ne-
pominula. Novým rokom začína nový 
cyklus. No v kontinuite so všetkým z do-
terajšieho prostredia a procesov. I keď 
by bol predchádzajúci rok akokoľvek 
úspešný alebo neúspešný, jeho nedorie-
šené veci neodišli. Dostali len prestávku 
na hľadanie riešení. Je určite dobré, že 
snaha dostane novú príležitosť. Nieke-
dy i to môže pomôcť vytriezveniu a po-
chopeniu, že niečo potrebuje aj čas na 
dozretie. Mnohé z toho, čo vnímame 
ako samozrejmosť, nám zvykne otvoriť 
niekto, kto naše mesto nepozná, alebo 
dlhšie nebol doma. Nie je výnimočné, 
keď pochváli, je uveličený alebo naopak 
postrehne niečo vylepšujúce. Napĺňa 
nás to nielen dobrým pocitom, no je 
aj zdrojom inšpirácie. Buďme kritickí 
k sebe, ale neznehodnocujme to dobré, 
čo príjemne prekvapí aj cudzích ľudí. 

Hrdosť na naše mesto sa nedá naordi-
novať ani vnútiť. Mala by vyplývať z po-
citu, že i my sa cítime byť jeho súčasťou. 
Aj my sme prispeli svojou maličkosťou 
k tomu, čo nás charakterizuje. Kde sme 
doma, kde chceme, aby prítomnosť po-
ložila základ perspektívnej budúcnosti. 
Tešme sa novému roku, ako roku príleži-
tostí na zlepšenia všetkého, čo máme vo 
svojich rukách. Začať ale musíme každý 
od seba. V tých najmenších drobnostiach 
tvoriacich nový deň. Len od nás sa môže 
atmosféra úsmevu ako pozitívna nákaza 
preniesť na okolie. Nech naše mesto bude 
aj v roku 2017 mestom priaznivým pre 
život spokojných občanov.

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

Obyčajný rOk

z pera viceprimátora

aktivity 
MC drObeC

Materské centrum (MC) 
Drobec koncom minulého roka 
pripravilo viacero zaujímavých 
aktivít pre rodiny s deťmi. V je-
senných mesiacoch to boli tvo-
rivé dielne a aj vydarená akcia 
s názvom Jesenný karneval. Spes-
trením akcie bolo bábkové diva-
dielko a prekvapením lampióny.

MC Drobec poskytuje pries-
tor deťom a ich rodičom aj na 
športové aktivity v telocvični 
ZŠ na Krymskej ulici. Jedným 
zo športov je bedminton. MC 
v spolupráci so Slovenským 
zväzom bedmintonu zorga-
nizovalo v novembri školenie 
určené nadšencom a najmä pe-
dagógom. Mgr. Júlia Poláčková, 
aktívna trénerka a bývalá ligová 
hráčka, vysvetlila a predviedla 
účastníkom školenia didaktiku 
jednotlivých úderov v bedmin-
tone. Predstavila program ,,Zač-
ni s bedmintonom“, ktorého zá-
merom je začleniť tento šport 
do pohybových a športových 
aktivít školopovinných detí. 
Každá zo zúčastnených škôl 
dostala ,,bedmintonový balík“. 
MC pokračuje v pravidelných 
tréningoch pre deti aj dospelých 
– každú stredu v čase od 17.00 – 
18.00 v telocvični ZŠ, Krymská. 
Ďalšie aktivity týkajúce sa tohto 
športu budú realizované v pr-
vej polovici roka 2017 aj vďaka 
projektu s názvom Bedminton 
je super hra, ktorý podporila 
ČSOB nadácia. V predvianoč-
nom čase sa uskutočnili tvorivé 
dielne a medzi drobcov prišiel 
aj Mikuláš.

Viac informácií nájdete na 
www.mcdrobec.webnode.sk.

Mgr. Adriana Jacečková

Ples mesta michalovce
Druhá januárová sobota patrila jubi-
lejnému X. ročníku reprezentačného 
plesu mesta Michalovce. Ples sa konal 
v Chemkostav Aréne. Slávnostné po-
dujatie dotváral zaujímavý program. 
Celým večerom sprevádzali plesajúcich 
hostí Michalovčania Janka Hospo-
dárová a Milan Junior Zimnýkoval.  
Na plese sa predstavila talianska 
spevácka legenda Drupi spolu s Da-
vide Matiollim. Okrem nich vystúpili 
aj spevácky zbor Pro Musica – Magnó-
lia, FS Zemplín, TŠ Grácia, Sláčikové 
kvinteto a hudobná skupina New Bar-
bados. Šéfkuchárom bol aj tento rok 
Vojto Artz, ktorý si pre hostí pripravil 
chutné menu. Na ples prijali pozvanie 
viacerí vzácni hostia, medzi nimi aj  Ji-
řina Bohdalová a Martin Dejdar. 

Aby pamäť pracovala
Tretí ročník pohybových 
a pamäťových cvičení 
pre seniorov pod 
názvom Aby pamäť 
lepšie pracovala sa začal 
koncom októbra 2016 
a trval do 9. decembra 
v Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického.

Celkovo išlo o osem stretnutí. 
Seniori sa stretávali každý piatok. 
Riešili rôzne úlohy a cvičenia, ktoré 
boli zamerané na aktivizáciu krát-
kodobej a dlhodobej pamäti. Tré-
ning pamäti učí seniorov používať 
rôzne pamäťové pomôcky a po-
mocou zábavných cvičení si mô-
žu zlepšiť koncentráciu, tvorivosť 
a rýchlosť vybavovania informácií. 

Cvičenia podľa tematických celkov 
boli rozvrhnuté nielen na indivi-
duálnu prácu, ale i na prácu v sku-
pinách, pričom súčasťou riešenia 
úloh bola aj práca s knihou z fondu 
knižnice. Nechýbali ani krátke po-
hybové aktivity. Tento fenomén tré-
novania pamäti sa stáva súčasťou 
života moderného seniora. V tom-
to ročníku sme zaradili do aktivít 
aj úlohy na PC. Pre väčší záujem 
4. ročník TP sa začína už 20. janu-
ára pre seniorov z klubu č. 5 pod 
vedením pani Barnovej.

Účastníci kurzu tréningu pamä-
ti mali aj tentokrát možnosť bez-
platne sa zapísať do knižnice. Tohto 
ročníka preventívneho a aktivizač-
ného programu sa zúčastnilo osem 
seniorov, ktorí získali aj osvedčenie 
o jeho absolvovaní.

Bc. Eva Ondová

Pomoc ľuďom v núdzi
Študenti a zamestnanci 
Vysokej školy zdravotníctva 
a soc. práce sv. Alžbety, 
detašované pracovisko 
Michalovce, využili 
vianočné sviatky na pomoc 
ľuďom v núdzi. 

Svoju pozornosť zamerali na ľudí, 
ktorí stratili strechu nad hlavou. 
Mnohí z nich využili možnosť nocľa-
hu v stane, ktorý postavili príslušníci 
Samohybného delostreleckého oddie-
lu v Michalovciach. S iniciatívou po-
staviť stan prišla mestská polícia a za 
podpory mestského úradu, Ozbroje-
ných síl SR, technických služieb, Čer-
veného kríža sa podarilo v priebehu 
niekoľkých dní myšlienku zrealizovať. 

Naši študenti a zamestnanci denne 
aj počas sviatkov prichádzali do sta-
nu a poskytovali ľuďom bez domova 
poradenstvo, pomáhali im so zabez-
pečením prikrývok, priniesli im teplé 

oblečenie, jedlo a hygienické potreby. 
V mnohých prípadoch bolo potrebné 
poskytnúť aj ošetrenie drobných po-
ranení. Za účelom zlepšenia stravo-
vacích podmienok iniciovali veliaci 
poddôstojníci 1. mechanizovanej 
roty, 22. mechanizovaného práporu 
v Michalovciach dobrovoľnú zbierku 
konzervovaných potravín, ktoré boli 
bezdomovcom vydávané ráno pred 
odchodom zo stanu. 

Pre ľudí bez domova je dôležité 
najmä to, že sa niekto zaujíma o ich 
problémy. Naším cieľom je okrem 
pomoci aj zmapovanie problémov 
v tejto komunite. Naše pracovisko už 
desať rokov vzdeláva budúcich sociál-
nych pracovníkov. Už počas štúdia 
ich vedieme k základnej myšlienke 
sociálnej práce – pomoci núdznym. 
Študenti a zamestnanci VŠZaSP 
sv. Alžbety, DP Michalovce, sa týmto 
klientom budú aj naďalej venovať.

Mgr. Gabriela Šamudovská
RNDr. Daniela Barkasi, PhD.
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Šaliansky Maťko J.C. HronskéHo
súťaž v prednese slovenskej povesti
24. 1. o 9.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického

polročný konCert DFs ZeMplínik
30.1. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
o Hline a Z Hliny – 600. výročie pozdišovskej keramiky
do 27. 1., galéria ZOS

ilustrátorský olyMp
do 31. 1., Zemplínska knižnica G. Zvonického

JoZeF olŠavský – listy (maľba)
do 31. 1., galéria MsKS

program kina
20. 1. piatok (2D) o 19.00 hod

21. – 22. 1. sobota (3D), nedeľa (2D) o 17.45 hod.
XXX: návrat XanDera CaGea  2017
akčný, thriller USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  2D: Slovenské titulky, 3D: České titulky

20. 1. piatok 17.00 hod.
vŠetko aleBo nič  2016
romantická komédia  ČR/SR/PL
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

20. 1. piatok o 21.00 hod.
21. – 22. 1. sobota, nedeľa o 19.45 hod.

roZpoltený  2016
horor, thriller USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

21. – 22. 1. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
trollovia  2016
animovaná rodinná komédia USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

24. 1. utorok o 19.30 hod.
ZaklaDateĽ  2016
životopisný, dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

25. 1. streda o 19.30 hod.
vŠetko aleBo nič  2016
romantická komédia  ČR/SR/PL
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

26. 1. štvrtok (2D) o 17.45 hod.
27. 1. piatok (2D) o 21.00 hod.
28. 1. sobota (3D) o 19.00 hod.

reZiDent evil : posleDná kapitola  2016 / USA
akčný, horor, sci-fi  2D: Slovenské titulky
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  3D: České titulky

26. 1. štvrtok o 19.45 hod.
29. 1. nedeľa o 17.45 hod.
31. 1. utorok o 19.30 hod.

spoJenCi  2016
vojnový, romantická dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

27. – 28. 1. piatok, sobota o 17.15 hod.
MiluJi ťe MoDŘe  2016
komédia  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Trojkráľové posedenie 
s naším jubilantom
Občianske združenie 
Močarany, Mesto 
Michalovce, Dom Matice 
slovenskej Michalovce 
a Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach pripravili 
v spoločenských 
priestoroch pri Pamätnej 
izbe Gorazda Zvonického 
6. januára stretnutie 
pozvaných hostí pri 
príležitosti životného 
jubilea PhDr. Ernesta 
Sirochmana.

Náš jubilant bol pri založení OZ 
Močarany v roku 2001 a ako pred-
seda organizoval najmä stavebné 
práce pri výstavbe domu smútku. 
Svojou aktívnou činnosťou prispie-
val k programu Gorazdových veče-
rov pri Kostole sv. Gorazda a spo-
ločníkov v Močaranoch a v roku 
2010 stal pri zrode projektu na zria-
denie Pamätnej izby Gorazda Zvo-

nického v priestoroch bývalej ško-
ly. Ako veľký znalec života a diela 
Gorazda Zvonického sa významne 
podieľal na organizovaní slávnosti 
na počesť nášho vzácneho rodáka.

OZ Močarany udelilo pri príle-
žitosti životného jubilea PhDr. Er-
nestovi Sirochmanovi Ďakovný 
list za jeho aktívnu činnosť v ob-
čianskom združení a v uchovávaní 
pamiatky na nášho významného 
rodáka.

Ku gratulantom sa pridali pred-
sedníčka OZ A. Kostovčíková, ria-
diteľka Domu MS v Michalovciach 
JUDr. M. Kušnírová a poslanec 
Mgr. J. Eštok, riaditeľka Knižnice 
Gorazda Zvonického PhDr. A. Va-
siľová, bývalí kolegovia z Gymnázia 
P. Horova a ďalší hostia. Slávnostný 
prípitok predniesol poslanec MsZ 
za Močarany MVDr. V. Kostovčík.

Slávnostným zápisom nášho ju-
bilanta do kroniky v Pamätnej izbe 
Gorazda Zvonického, kde bola inšta-
lovaná výstava jeho vydaných kníh 
a publikácií s podrobným rozpisom, 
sa naša milá slávnosť ukončila.

Anna Kostovčíková

V minulom roku, sme viac 
ako obvykle v Topoľanoch 
žili kultúrou. Projekt 
Topoľany žijú kultúrou 
pripravilo OZ Naše 
Topoľany a ponuka bola 
naozaj pestrá. 

Topoľančania mali možnosť za-
žiť uprostred leta v poradí už tretí 
Deň Topoľančanov, mali rozlúčku 
s letom na miestom futbalovom ih-
risku. Jesenný čas si spríjemnili spo-
ločnou návštevou Štátneho divadla 
v Košiciach, uviedli Divadlo pri fon-
táne s hrou „Žimne vre“ v priesto-
roch miestnej reštaurácie, pripravili 
evanjelizačný koncert skupiny F6 
v miestnom chráme a predvianočný 
čas si spríjemnili krásnym vystúpe-

ním folklórneho súboru Hatalov-
čan s názvom Vilija, v ktorom ožili 
zemplínske zvyky a tradície. Projekt 
vyvrcholil 27. decembra vianočným 
koncertom Moniky Kandráčovej, 
pred ktorým vystúpili s vinšom 
a koledou topoľanski koledníci.

Čarovná vianočná atmosféra 
v miestom chráme umocnená spe-
vom kolied Moniky Kandráčovej 
bola veľmi pôsobivá a dôstojná bod-
ka na záver spomínaného projektu. 
Nielen názov ale hlavne úmysel ce-
lého projektu sa naplnil, lebo Topo-
ľany žili kultúrou.

Za členov OZ Naše Topoľany, 
ale aj všetkých Topoľančanov patrí 
veľká vďaka Janke Gidovej Gon-
dovej, pretože bez jej pomoci by sa 
tento projekt nemohol zrealizovať.

Róbert Kunč

Topoľany žili kultúrou

deti deťOM
S pocitom vďaky a úcty sa chceme srdečne poďakovať všetkým 
tým, ktorí vo svojom voľnom čase prejavili ochotu a pomoc 
pri organizovaní 3. ročníka zbierky ošatenia a hračiek pre deti 
z Detského domova so sídlom na Ul. Fr. Kubača 7 v Michalovciach. 
S veľkou vďakou prijímame skutočnosť, keď sa nájde človek, 
ktorému bije srdiečko na správnom mieste. Takým človekom 
je aj Mgr. K. Karasová zo ZŠ T. J. Moussona. Rovnako ďakujeme 
za finančný dar. Aj vďaka vašej pomoci sa podarí vyčariť v očiach 
našich detí radosť, úsmev a šťastie.                            DeD Michalovce
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Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
téma: Zimná príprava a hodnotenie jesene MFk Zemplín

Hostia: Anton ŠOLTÍS, tréner a Tomáš SEDLÁK, hráč
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z tanečného festivalu DiaĽavy

z októbra 2014
denne od 14.00 hod. 

Budúcnosť aj s autizmom
Autizmus je pervazívna 
(prenikavá, postihujúca 
základné vývinové 
oblasti), celoživotná 
porucha vývinu, ktorá 
sa prejavuje v kvalitatívnom 
narušení sociálneho 
správania, komunikácie, 
vo veľmi obmedzenom 
rozsahu záujmov a aktivít 
a v obmedzenej schopnosti 
abstrakcie. 

Deti s autizmom potrebujú rané, 
špeciálne rozvíjanie, vzdelávanie a vý-
chovu. Autista má ťažkosti s rozozna-
ním a pochopením myšlienok, emócií, 
túžob a zámerov svojich a iných ľudí, 
a práve preto nie je schopný svoje re-
akcie prispôsobiť požiadavkám iných 
ľudí. Autistov pribúda, z osemdesia-
tosem detí má jedno túto diagnózu. 
Ešte pred niekoľkými rokmi to bol 
jeden autista na stodvadsať detí.

OZ PAPUČKY v priestoroch Sú-
kromnej základnej školy v Klokočove 
zorganizovalo v dňoch 13. – 14. de-
cembra kurz: Rozvoj sociálnych a ko-
munikačných schopností u detí a do-
spelých s Aspergerovým syndrómom 
a vysokofunkčným autizmom. Kurzu 
sa zúčastnili pedagógovia, psycholó-

govia, ale i rodičia z celého regiónu. 
Lektorom kurzu bol Mgr. Julius Bitt-
man, NAUTIS (APLA) Praha – pe-
dagóg skupinových a individuálnych 
terapií. 

Účastníci sa zorientovali v zá-
kladnej symptomatike Aspergerovho 
syndrómu, zoznámili sa s deficitami 
v oblasti sociálneho chovania a ko-
munikácie u ľudí s týmto syndró-
mom a vysoko funkčným autizmom 
a možnosťami ich kompenzácie. Časť 
kurzu bola venovaná praktickým ná-
cvikom sociálnych a komunikačných 
schopností. 

Deti a dospelí s PAS sú rôzni, tak 
ako sú rôzni väčšinoví intaktní ľudia. 
Jedinou spoločnou črtou všetkých 
diagnóz autistického spektra je so-
ciálny deficit v oblasti komunikácie 
a interakcie, ktorý však vysokofunkč-
né deti, dospievajúci a dospelí môžu 
v rôznej miere kompenzovať v závis-
losti od svojho individuálneho poten-
ciálu /kognitívne schopnosti, emoci-
onalita, osobnosť/, ako aj od prítom-
nosti dobrých väčšinových sociálnych 
vzorov a vhodného prístupu, ktorého 
nevyhnutnou súčasťou je pochopenie 
odlišného myslenia a vnímania týchto 
ľudí. Dúfajme, že aj tento kurz prispel 
k tomu, aby v nás tieto vzory a po-
chopenie našli.

Mgr. Marianna Maruničová

Michalovčan informuje

VíTAME MEDZI NAMI NAŠIch NAJMENŠích...

Matias Hreha
Barbora Boreková
Karolína Kertésová

Sára Lukáčová
Patrik Džurba

Michaela Danková

Michalovčan informuje

DO STAVu MANžElSkéhO VSTúPIlI...

Bc A. Matúš Pavlík Dis.Art.  
a Mgr. Daša Kostovčíková

Martin Mesároš  
a Renáta Mihalková
Ing. Mikuláš Mika  

a Mgr. Katarína Cinkaničová
Zoran Radovanović  
a Beáta Kanóczová

Milan Pulko  
a Alena Gujdová

Dňa 1. januára sa dožil krásnych 90 rokov života 

Ján Mucha 
K životnému jubileu mu želáme plnosť požehnania, 
v ktorom je zahrnuté všetko, čo je k životu potrebné 
a tvorí jeho podstatu. Nech jeho životná múdrosť 
a skúsenosť obohatí okolie a blízkych. S úctou 
manželka Anna a synovia Gabriel a Peter s rodinami.

blahoželanie

Vystúpenie, ktoré potešilo
každoročne v decembri 
zavítajú do nášho zariadenia 
žiaci Základnej školy 
v Rakovci nad Ondavou. 

A nezabudli na nás ani koncom 
roka, kedy nás prišli pozdraviť svo-
jimi scénkami a spevom so svojimi 
pedagógmi v počte 58 žiakov. Bolo to 
úžasné, veľkolepé vystúpenie, za ktoré 
im všetci veľmi pekne ďakujeme. 

Naše zariadene ONDAVA – Do-
mov sociálnych služieb Rakovec nad 
Ondavou navštívili aj naši dlhoroční 

priatelia, a to skupina Vánok a Starší 
chlopi z Mihaľovec. Svojím vianoč-
ným pásmom kolied a pesničiek pri-
blížili tú krásnu a túžobne očakáva-
nú atmosféru vianočných sviatkov. 
Do duše našich prijímateľov vniesli 
čarokrásne betlehemské čaro Vianoc. 
Prijímatelia boli veľmi potešení týmto 
vystúpením a unesení darčekmi, kto-
ré im doniesli naši priatelia. V závere 
bolo spoločné fotenie pri vianočnom 
stromčeku a kope darčekov. Ďakuje-
me za takto strávený adventný pred-
vianočný čas.

Bc. Ing. Gabriel Badida

Študovňa v novom šate
V Zemplínskej knižnici Goraz-

da Zvonického v Michalovciach, 
ktorá je v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Košického samosprávneho 
kraja, sa na konci roka 2016 usku-
točnila výmena starých knižných 
regálov na regionálnom oddelení 
a v študovni. Oddelenia za svoj 
nový vzhľad vďačia Fondu na 
podporu umenia prostredníctvom 
projektu Obnova a doplnenie 
knižných regálov. Knižnica posky-
tovala služby čitateľom aj počas ich 

výmeny. Na obnovu regálov bolo 
preinvestovaných cca 8 000 €.

Zamestnanci regionálneho od-
delenia a študovne radi privítajú 
čitateľov vo vynovených pries-
toroch, v ktorých majú možnosť 
prečítať si dennú tlač, časopisy, 
encyklopédie, kroniky a inú náuč-
nú literatúru a veria, že si i naďalej 
udržia priazeň čo najväčšieho poč-
tu čitateľov.

J. Mrázová, 
Mgr. M. Hrehovčíková

Olšavského listy
Mesiac január patrí v galérii 
mestského kultúrneho 
strediska profesionálnemu 
výtvarníkovi Jozefovi 
Olšavskému. 

Autor žije a tvorí v Michalov-
ciach. Širokej verejnosti, ktorá má 
k výtvarnému umeniu blízko, nie 
je neznámy. Má za sebou niekoľko 
autorských i samostatných expo-
zícií doma i za hranicami. Autor 
má prizvaných troch hostí. Jedným 

z nich je Wasco, ktorý je v mysliach 
mnohých stále živý. Prezentovaná 
expozícia má názov Listy. Pre rôz-
norodosť štýlov a techník môže ísť 
o listy knihy života. Autor odhaľuje 
pozitívnu stránku života i jeho tem-
notu a chaos. Pocity a túžby odieva 
do pestrých farieb, čo je podstatou 
bytia. Sám vie, že temnotu a chaos 
je treba usporiadať v sebe samom 
a každú črepinu poskladať do fareb-
ného zmyslu. Výstavná expozícia 
potrvá do konca mesiaca. 

viamo



�  

Na interpeláciu odpovedal Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽPaMR
Mesto Michalovce, odbor výstavby ŽP a MR požiadalo Okresné riaditeľ-
stvo policajného zboru v Michalovciach o vydanie súhlasného stanovis-
ka k premiestneniu dopravného značenia. Mesto Michalovce ako cestný 
správny orgán zároveň hľadá iné riešenie dopravnej situácie. 

Nájomníci domu na Nám. osloboditeľov č. 77 žiadajú o rekonštrukciu 
okien, pretože tieto sú už v dezolátnom stave.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Pre rok 2017 je v objekte Starý súd plánovaná oprava zatekajúcej časti stre-
chy a postupná výmena vykurovacích telies. S komplexnou rekonštruk-
ciou okien v celom objekte sa nateraz neuvažuje. Bežná oprava a údržba 
okien patrí medzi povinnosti nájomcu. V objekte bola vlastníkom zreali-
zovaná úprava spoločných priestorov a rekonštrukcia hygienických zaria-
dení, v rámci ktorej boli vymenené aj nové okná.

MuDr. JoZeF MakoHus
Na základe opakovaných podnetov občanov chcem upozorniť a požia-
dať o opravu prepadnutého kanálového vpustu na Humenskej ul. pred 
bytovým domom B, vchod 7 /označený zvislou dopravnou značkou/. 
Na uvedenej ulici boli realizované opravy sadnutých kanálových vpus-
tov, iba spomínaný zostal neopravený a prekáža cestnej premávke.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu kanálového vpustu na Humenskej ulici realizovali VVaK a v prie-
behu 45. týždňa túto opravu aj ukončili. 

ing. JoZeF BoBík
Niektorí občania nášho mesta sa domnievajú, že lokalita Hrádok je 
na okraji záujmu vedenia mesta a aj mestského zastupiteľstva. Pritom 
sa tu nachádza Cintorín Červenej armády, hvezdáreň, amfiteáter, mau-
zóleum rodiny Sztárayovcov a židovský cintorín. Popritom je to historic-
ké miesto, kde dokázateľne žili naši predchodcovia už pred sedem tisíc 
rokmi. Pán primátor, aký je predpoklad na zlepšenie údržby, prípadne 
aké opatrenia sú možné na revitalizáciu lokality Hrádok.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
Napriek tomu, že Mesto nie je vlastníkom väčšiny spomínaných objek-
tov a pozemkov lokality Hrádok, spolupracuje s ich vlastníkmi. V spo-
lupráci či v úzkej súčinnosti s Mestom došlo po vybudovaní chodníka 
od Ul. Hviezdoslavovej k Ul. topolianskej k oprave kamenného oplotenia 
židovského cintorína, odstráneniu zatekania a oprave dažďových žľabov 
a zvodov mauzólea, k vypracovaniu postupu opráv a pokynov pre udržia-
vanie kaplnky pracovníkmi pamiatkového úradu. Ukončila sa komplex-
ná rekonštrukcia hvezdárne vlastníkom tohto zariadenia. Najdôležitejšie 
sa však javí postupné nadobúdanie pozemkov v tejto lokalite. Do vlastníc-
tva Mesta pribudli pozemky pod Ul. Gagarinovou, Cintorínom Červenej 
armády a časť pozemkov pod komunikáciou ku kaplnke sv. Antona Padu-
ánskeho na Hrádku. Ďalšie rozsiahlejšie samostatné aktivity v tejto oblasti 
budú možné až po nadobudnutí ostatných, vrátane lesných, pozemkov 
lokality Hrádok.

Interpelácie poslancov
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dokončenie

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona 

č. 135/1967 o Pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ako 
orgán verejnej správy príslušný podľa § 24 zákona č. 153/2001 Z.z 

o prokuratúre v znení neskorších predpisov oznamuje doručenie 
rozhodnutia k protestu prokurátora číslo Kd 193/16/8800-10 
zo dňa 14. 11. 2016 k určeniu trvalého dopravného značenia 
na Ul. továrenská a Ul. pekárenská formou verejnej vyhlášky. 

Celé znenie rozhodnutia je umiestnené na úradnej tabuli 
Mesta Michalovce a internetovej stránke mesta.

Senior karta – vyhláška 
primátora mesta
Vyhláška primátora mesta 
č.1, vydaná v zmysle čl. 1, 
odst. 4, VZN č.174/2015

V zmysle čl. 1, odst. 4, VZN 
č. 174/2015, vyhlasujem obsah, 
podmienky vydávania, spôsob 
užívania a dĺžku platnosti Senior 
karty takto:
1.  Nárok na vydanie Senior karty 

majú občania s trvalým poby-
tom v meste Michalovce, ktorí 
dosiahnu v roku 2017, vek 65 
rokov.

2.  Senior kartu vydáva odbor so-
ciálnych vecí mestského úradu 
po predložení dokladu totož-
nosti a overení požadovaných 
údajov. Táto Senior karta je plat-
ná spolu s predložením dokladu 
totožnosti.

3.  Senior karta oprávňuje drži-
teľa na využívanie zliav, ktoré 
poskytuje mesto, ním zriadené 
organizácie, alebo iné organi-
zácie na základe dohody s mes-
tom.

n	Bezplatné parkovanie na parko-
vacích plochách v správe TaZS 
Michalovce.

n	Voľný vstup na kultúrne po-
dujatia MsKS označené „Vstup 
so Senior kartou“.

n	Voľný vstup na podujatia Zem-
plínskeho osvetového strediska.

n	Voľný vstup do mestskej plavár-
ne za evidenčný poplatok 5 cen-
tov, vstup do sauny spolu s pláva-
ním za 1,05 € (dni sú vyhradené 
TaZS).

n	Voľný vstup do Zemplínskeho 
múzea na stále expozície. (v ro-
ku 2017 po ukončení rekon-
štrukčných prác)

n	Voľný vstup do Hvezdárne. 
n	50 % zľava na celoročný členský 

poplatok v Zemplínskej knižnici 
G. Zvonického.

n	Zľavnený vstup na športové po-
dujatia: hokej, basketbal, tenis, 
hádzaná, futbal.

n	Zľavy na mestskú dopravu – 
podľa cenového výmeru MHD.

4. Organizácia, ktorá poskytuje zľa-
vy na kultúrne, spoločenské alebo 
športové podujatie, môže niekto-
ré akcie komerčného charakteru 
vylúčiť z poskytovania zliav. Túto 
skutočnosť oznámi, spolu s ozna-
mom o konaní akcie a zároveň to 
zverejní pri vstupe na akciu.

5. Všetky Senior karty sú platné 
neobmedzene.

6. Odbor sociálnych vecí MsÚ ve-
die evidenciu vydaných Senior 
kariet.

Od novembra 2016 
do apríla 2017 
bude sprístupnený 
Tatranský ľadový dóm, 
ktorý sa nachádza 
na hrebienku. V tomto 
roku sa použilo na stavbu 
90 ton ľadu, čo je o 20 ton 
viac ako v minulom roku. 
hlavným staviteľom 
ľadového kostola 
v spišsko-gotickom štýle 
je slovenský sochár Adam 
Bakoš.

Seniori Mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska 
Michalovce vycestovali za ľado-

vou krásou do Vysokých Tatier. 
Zo Starého Smokovca sa vyviezli 
pozemnou lanovkou na Hrebie-
nok, ktorý sa nachádza 1272 m 
n. m. Po návšteve ľadového chrá-
mu sa vybrali peši po nádherne 
slnkom zaliatej zasneženej ceste 
k Reinerovej kamennej chate. Rei-
nerova útulňa sa nachádza 1301 m 
n. m. Chatár Peter Petras už začal 
so svojím pomocníkom pracovať 
na snežnom Betleheme. Prezra-
dil, že na stavbu dovtedy použili 
38 520 lopát snehu. 

Vo večerných hodinách 
sa účastníci výletu vrátili domov 
príjemne unavení a s dobrým po-
citom, že videli ľadovú nádheru 
a krásu zasneženej tatranskej prí-
rody.

Anna Peterčíková

Tatranský ľadový 
dóm na hrebienku



�  

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do prenájmu garáž, Ulica okružná. Tel.: 0940 189 221
n	Kúpim ornú pôdu, pasienky alebo lúku v Čečehove.  

Tel.: 0905 157 792
n	Dám do prenájmu 1-izbový zrekonštruovaný byt 

v Michalovciach. Tel.: 0949 684 536
Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 

piva, hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), 
odznaky, etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, knihy, tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, 
vršky z fliaš, prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 
pohľadnice, obálky, dokumentky, legitimácie, knihy, porcelán, 
hodinky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Klietky pre chov prepelíc a pasce na líšky a kuny, liahne na 
vajíčka. Viac na www.123nakup.eu Tel.: 0907 181 800

Práca
n	Zamestnám zváračov CO2. Tel.: 0905 464 136, 00420 736 703 343

malý oznamovateľ

NAVžDy SME SA ROZlúčIlI...

spoločenská rubrika

Mária Priščáková (54)
Vojtech Takáč (84)
Andrej Cihan (77)
Ján Luby (58)
Anna Tannenbaumová (72)
Anna Poláková (91)
Ján Buksár (65)
Marinka Dzhongova (92)
Jozef Halecký (67)
Vladimír Ujhelský (65)

Dňa 24. januára uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko 

DanIEL FRYK
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, 
ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.

s nehou a láskou spomínajú manželka Mária a dcéry 
Slávka, Anna, Daniela s rodinami

spomienky

Dňa 6. februálna 2017 uplynie 20 rokov, 
čo odovzdala svoju dušu Stvoriteľovi 

Mgr. aLbIna PobuDová 
rod. Kráľová z Michaloviec vo veku 65 rokov. 
Prosíme tých, ktorí ste ju poznali 
o tichú spomienku s modlitbou
Dcéry Sylvia a Renáta s rodinami

Keby sa tak dal vrátiť čas, dotknúť sa Ťa dlaňou 
a zas počuť Tvoj hlas.

Dňa 22. januára uplynie rok, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel a ocko 

MIKuLáŠ LInK
s láskou v srdci spomína manželka 

a dcéry s rodinami

Dňa 10. decembra uplynul rok odvtedy, čo nás 
navždy opustila drahá mamka, babka, prababka 

Eva bEcanová
„Život je ako dúha, chvíľu hrá všetkými farbami 
a potom sa rozplynie v spomienkach.“
s láskou a úctou spomínajú dcéry Jana, Renáta, 
Martina a vnúčatá

Za Jánom Buksárom
Pondelkové ráno začalo 
pre nás pracovníkov 
kultúry tak zvláštne. 
V atmosfére melanchólie 
a smútku. Rady 
dlhoročných pracovníkov 
a kolegov v tíme opustil 
náš kolega a kamarát Ján 
Buksár. 

Nachádzali sme v ňom hlbokú 
ľudskosť, zmysel pre humor a po-

stoj zodpovednosti k životu. Vlast-
ná skúsenosť ho utvrdila v tom, 
že zdravie je len relatívny pojem. 
Aj napriek závažnému dlhodobému 
ochoreniu nikdy nestrácal nádej 
a do posledných okamihov si vážil 
každé stretnutie s ľuďmi i slová po-
vzbudenia. Niekedy boli zbytočné, 
lebo sám dokázal byť oporou a po-
vzbudením pre okolie. Jeho životný 
optimizmus, vzťah k hudbe a zvuku 
zostanú pre mnohých hodnotným 
a stále živým odkazom. Ďakujeme. 

kolektív MsKS

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJňuJE
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť
časť pozemku p. C-KN č. 4714/1, k. ú. Michalovce, o výmere 1465 m2, za úče-
lom užívania zelenej odstavnej plochy, na dobu neurčitú.   
Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 5. februára 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Šialený? No a!
Na konci roka 2016 sme 
sa stretli v Integre, o. z., 
s expertmi s vlastnou 
skúsenosťou, moderátormi 
a koordinátorom školského 
projektu „Šialený? No a!“. 

Zhodnotili sme celý rok na-
šej práce. Projekt sme zrealizovali 
na 13 stredných školách, vysokej 
a základnej škole v Michalovciach 
a okolí, v Sobranciach, Humennom 
a podarilo sa nám ho preniesť i do 
Opory N + G v Rimavskej Sobote, 

kde chcú v našom projekte pokra-
čovať. Do projektu sa zapojilo 280 
študentov a 14 učiteľov. Zároveň 
naďalej spolupracujeme s MOSTom, 
n. o. z Bratislavy, kde sme projekt 
preniesli ešte v roku 2015. Je dôležité 
rozprávať o duševnom zdraví, o čom 
sme sa nie raz presvedčili na školách. 
Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR 
za financovanie tohto úžasného pro-
jektu, všetkým učiteľom, Zemplín-
skemu osvetovému stredisku Micha-
lovce i expertom s vlastnou skúse-
nosťou, ktorí s nami spolupracujú.

PaedDr. Zuzana Karolová 



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. 8 v Michalovciach,
b)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
c)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
d)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
e)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
f)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g)  Ul. saleziánov č. 1285 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 6. februára 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Novoročný turnaj 
V prvú sobotu v roku 
2017 volejbalové 
kluby Vk Michalovce 
a TJ Štart Odeta 
Michalovce usporiadali 
2. ročník novoročného 
volejbalového turnaja 
O pohár primátora 
mesta Michalovce 
zmiešaných družstiev 
dospelých. 

Podmienkou účasti družstva na 
turnaji bolo, aby každé družstvo 
malo počas stretnutia na ihrisku 
minimálne 2 ženy. Výnimku v tom-
to (minimálne 1 žena na ihrisku) 
mohli mať len družstvá, ktorých 
vekový priemer na ihrisku musel 
byť nad 50 rokov. 

V Mestskej športovej hale v Mi-
chalovciach sa prezentovalo všetkých 
16 družstiev z miest takmer celého 
východného Slovenska. V celkovom 
počte 108 hráčov a hráčok. Svo-
jou účasťou organizátorov potešili 
aj hráči zo slovenskej volejbalovej 
extraligy. Z michalovských družstiev 
v turnaji štartovali tieto družstvá: 
Kamošši, Mikasa e Su Casa, Mala-
muti, Kaluža beach.

Družstvá boli žrebovaním rozdele-
né do 4 skupín po 4 družstvá, pričom 
2 skupiny (A, B) sa hrali na dvoch 
ihriskách v hlavnom stánku turnaja 
a ďalšie 2 (C, D) na dvoch ihriskách 
v Športovej hale Gymnázia P. Horova 
v Michalovciach. V celom turnaji sa 
odohralo spolu 32 stretnutí. Všetky 
stretnutia štvrťfinále, semifinále i zá-
verečné stretnutia o 3 a 1. miesto, sa 
hrali súčasne na 2 ihriskách v hlav-
nom stánku turnaja.  

Ceny a diplomy odovzdávali 
S. Krajňák a J. Vetrecin. Víťaz tur-
naja, družstvo Telepartia, dostal 
do svojho vlastníctva na obdobie 
jedného roka roka aj putovný pohár 
turnaja. Na druhom mieste skončilo 
družstvo Riadené strely a na treťom 
družstvo Agro EKO.

Za najperspektívnejšie hráčky 
boli vyhlásené K. Ondová, E. Spi-
šiaková a K. Šimaľová (všetky Ma-
lammuti). Najskúsenejším hráčom 
turnaja bol R. Babej (Kamošši) 
a najlepšou hráčkou a hráčom tur-
naja boli Z. Šepeľová (Absinthenti) 
– reprezentantka Slovenska v kat. 
U19 a K. Pavlinský (Telepartia).

Organizačný výbor turnaja by 
sa rád touto cestou poďakoval par-
tnerom a sponzorom, vďaka ktorým 
mal turnaj úspešný priebeh.

lk

Basketbal
i.Bk MiCHalovCe – spiŠská nová ves 
22. 1., 10.00 a 11.15 hod., starší mini žiaci – Východ; športová hala GPH 
Info: www.new.1bkmi.sk

i.Bk D MiCHalovCe – union koŠiCe
28. 1., 10.30 hod., mladé ženy – Karpatská liga; športová hala GPH
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Florbal
teaM ZeMplín – puCHírove leGenDy 
20. 1., 18.00 hod., MFL, 1. perióda – 6. kolo; Mestská športová hala

Wariors treBiŠov – senior teaM 
20. 1., 18.45 hod., MFL, 1. perióda – 6. kolo; Mestská športová hala

teaM HaDZi – Fannsport 
20. 1., 19.30 hod., MFL, 1. perióda – 6. kolo; Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

eastern WinGs – vŠk FtvŠ laFranConi uk Bratislava 
28. 1., extraliga žien – 15. kolo; Mestská športová hala

eastern WinGs MiCHalovCe – Šk slavia spu DFa nitra 
29. 1., extraliga žien – 16. kolo; Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Futbal
MFk ZeMplín MiCHalovCe – 1. FC tatran preŠov
21. 1., prípravné stretnutie „A“ mužstva

MFk ZeMplín MiCHalovCe – Fk treBiŠov
25. 1., prípravné stretnutie „A“ mužstva
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná
Hk iuventa – DHC sokol poruBa
21. 1., 17.30 hod., WHIL žien – 14. kolo; Chemkostav Aréna

Hk iuventa – tJ sokol písek 
22. 1., 15.00 hod., WHIL žien – 13. kolo; Chemkostav Aréna
Info: www.iuventa.sk

Ľadový hokej
Hk Dukla MiCHalovCe – Hk skaliCa 
27. 1., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga muži – 48. kolo
Info: www.duklamichalovce.sk

Hk MláDeŽ – p.H.k. preŠov 
29. 1., 10.30 hod., I. liga juniorov – 32. kolo; Zimný štadión
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

softtenis
o poHár priMátora Mesta
Mestská softtenisová liga mužov 
22. – 27. 1., 17.15 hod., IX. ročník – I. a II. liga – 10. kolo
30. 1. – 3. 2., 17.15 hod., IX. ročník – I. a II. liga – 11. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

volejbal
o poHár priMátora Mesta
Mestská volejbalová liga dospelých 
25. 1., 17.15 hod. – I. a II. liga – 12. kolo; Mestská športová hala
1. 2., 17.15 hod. – I. a II. liga – 13. kolo; Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk


