
zdarma     •     piatok, 27. október 2017     •     ročník XXVIII, číslo 22

Koncert skupiny
 

DESMOD
Molekuly zvuku 

tour 2017

27. októbra 
o 18.30 hod.

Chemkostav aréna

Prednáška

CESTA SVETLA
Putovanie vesmírom 

rýchlosťou svetla

31. októbra 
o 17.00 hod.

malá sála MsKS

Módna prehliadka

FASHION DAY 
& SHOW 

31. októbra 
o 19.00 hod

Mestská športová hala

NESKORO VEČER
Talkshow 

Petra Marcina

5. novembra 
o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

Nová 
nemocnica
pred otvorením

2 Jubilujúci 
Zemplín
oslava 60. výročia

3 Zvuková 
slučka
pre sluchovo postihnutých

5 Strašiak 
Ondrej
v materskej škole 

7

Najstaršia škola v Michalovciach oslavovala výročie

BUDÚCNOSŤ 

SA ZAČALA VČERA

Gymnázium bolo zriadené ako 
Československé štátne reálne gym-
názium s vyučovacím jazykom slo-
venským v roku 1922 ako prvá škola 
tohto typu v slovenskej časti bývalej 
Zemplínskej župy. Správou „najvý-
chodnejšieho slovenského gymná-
zia“ bol poverený Otakar Formánek 
a slávnostné otvorenie sa uskutoč-
nilo 12. októbra 1922 vo dvora-
ne hotela Zlatý býk. Michalovské 
gymnázium, pri zrode ktorého stáli 
osvietení muži zemplínskeho centra, 
zohralo vo vývoji nášho regiónu ne-
oceniteľnú úlohu. 

Etnická, náboženská i sociál-
na pestrosť zloženia sa odrážala aj 
v skladbe študentov gymnázia. Pre-
važne demokraticky mysliaci českí 
profesori poskytovali v začiatkoch 
svojim zverencom nielen kvalit-
né vzdelávanie ale aj orientáciu 
v spoločenskom živote, ktorý nebol 
jednoduchý. Tu sa rodila elitná slo-
venská inteligencia. Prvú triedu na-
vštevovalo 41 študentov a  učilo sa 
v improvizovaných miestnostiach. 
Súčasná budova školy, postavená 
vo funkcionalistickom štýle bola do 
užívania odovzdaná v októbri 1931. 

Za uplynulých 95 rokov školu 
poznačili výrazné spoločensko-po-
litické zmeny, ktoré ovplyvnili chod 
školy. Inštitúcia počas svojej exis-
tencie 11-krát menila svoj názov 

až do dnešného pomenovania, ktoré 
získala v roku 1980. Škola pamätá 
17 riaditeľov, viac ako 450 učiteľov 
a jej bránami prešlo viac ako 18 000 
študentov. 

Škola po celé roky plnila svoj 
základný cieľ – vychovávať mladú 
vzdelanú generáciu. Stredobodom 
záujmu bol, je a bude študent a nejde 
len jeho vzdelanie, schopnosť samo-
statného a kritického myslenia či od-
vahu prijímať dôležité rozhodnutia. 
V rovnakej miere musí ísť o morálne 
kreovanie budúcich lídrov – vedú-
cich osobností s odvahou k  prav-
de a poctivosti, ktorú vyžaduje náš 
každodenný život. Škola vychovala 
celý rad výnimočných osobností 
z  politického, vedeckého, duchov-
ného, kultúrneho, športového a spo-
ločenského života. Všetci absolventi 
sa s hrdosťou hlásia k svojej škole 
a radi si spomínajú na roky strávené 
so svojimi spolužiakmi a učiteľmi. 

Za účasti vzácnych hostí – zá-
stupcov mesta, KSK, partnerských 
vysokých škôl, delegácií z družob-
ných gymnázií z Vyškova a z Užho-
rodu, spriaznených škôl a gymnázií, 
súčasných a bývalých učiteľov, absol-
ventov školy, jej žiakov a ďalších hos-
tí, sa pri príležitosti výročia konala 
12.  októbra slávnostná akadémia 
Škola si výročie pripomenula aj  ce-
lým radom sprievodných podujatí. 

Medzi ne patrili stretnutie žiakov 
základných škôl na Európskom dni 
jazykov, beseda, ktorá bola súčasťou 
cyklu Extrapolácie 2017, či Špacirki 
po varošu venované gymnáziu. Ško-
la v spolupráci s mestom a organizá-
ciou UNICEF zorganizovala bene-
fičný koncert detského speváckeho 
zboru Pro Musica Magnólia. 

Výročie prvého vyučovania 
na gymnáziu si pripomenuli aj špor-
tovou sprievodnou akciou s názvom 
95 km na bicykli okolo Šíravy. Po-
kojne si sadnite, zabavíme vás. To 
bol nápis pri sedačke, umiestnenej 
na námestí. Tí, čo prechádzali oko-
lo, mohli vidieť gymnazistov – hu-
dobníkov, tanečníkov a  spevákov 
na akcii s názvom Diván. 

Aj študenti partnerského gym-
názia z Vyškova mali možnosť vrátiť 
sa aspoň na chvíľu do histórie, ukáž-
ky historického šermu v priestoroch 
telocvične predviedli členovia Mi-
chalovského spolku šermiarskeho. 
Deň pred slávnostnou akadémiou 
si  gymnazisti pripravili zaujímavé 
pokusy z fyziky, chémie, informati-
ky a biológie. 

Gymnázium je dnes modernou 
a dynamickou školou 21. storočia. 
Má svoju históriu, ale má aj svo-
ju budúcnosť. Je to predovšetkým 
v rukách všetkých nás...

GPH

Gymnázium Pavla Horova má 95 rokov. V tejto jednej vete je ukryté veľké 
množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí a spomienok. Zostal 
tam kus života nielen študentov, pracovníkov školy, ale aj priaznivcov a pod-
porovateľov. Je teda čas na rekapituláciu, hodnotenie, zamyslenie sa nad mi-
nulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. 

pozývame...
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pobačeňe Miža z varoša

Doňedavna še tomu veku hutorilo jak o zasluženim odchodoj na odpo-
činok. No jak še čim daľej rodzi meňej dzeci, ta panove vidumaľi, že i do 
duchodu še idze pozňejši a pozňejši každi rok o dajaki mešac. Jak u šickim 
i tu dakedi mladi vižiraju, jak kebi už buľi u duchodze a dachtori starši ľu-
dze, jak kebi na ňich prišla druha mladojsc. No toti, co šejdzešat roki robja 
dobre meno našomu kraju zempľinskomu, maľi ščesce na dobrich ľudzi. I kec 
ňikda jim ľehko ňebulo, znaľi sebe poradzic, nazbirac novi pišňički, tance, 
običaje i pretvoric jich do takich programov, že radojsc bula popatrec, jak to 
šicko u Folklornim subore Zemplin daľi dokopi. Vera radojsc hrala šerdečko 
pri programe „Generacie“. Ozdaľ še ňedali zahaňbic ani pri koncerce s Košic-
ku filharmoniu. Nakoňec bi mi zabul, že štirececpejc roki robja zos malimi 
u Zempľiňiku. No a chto ňebul na ostatňim programe u Chemokostav are-
noj, ta može banovac. Bulo i tu vidno, že počľiva robota češka, no dzviha 
ľudzi do oblakov. Jakbač to dachtori vežmu: „No šak co? „Šak to tak ma buc.“ 
Treba aľe vidzec i povedzec. Podzekujme ľudzom, co to robiľi i robja s taku 
lasku a šercom pre šicko, co tu po nas ostaňe. Ozdaľ i daľše roki budu take 
žičľive na ľudzi takoho širokoho šerca, co budze cešic našu dušu zempľinsku. 
Ňe do duchodu, aľe do novich krasňejšich časov jim zaželajme veľo zdravja 
i sili do jich prekrasnej roboti. 

Vaš Mižo z varoša

Šejdzešat ročni oslavenec

Spoznávame Kavarnu

Otvorenie novej 
nemocnice sa blíži

14. 10.  účasť na koncerte FS Hnojňane pri príležitosti 40. výročia 
 založenia
16. 10.  stretnutie so seniormi v Dennom centre seniorov Stráňany
17. 10.  rokovanie mestskej rady
17. 10.  otvorenie výstavy zdravých jedál ku Svetovému dňu výživy 
 v Materskej škole na Školskej ulici
18. 10.  otvorenie mestskej ligy materských škôl v pohybovej  
 zdatnosti O pohár primátora
18. 10.  účasť na stretnutí FS Klubovanka pri príležitosti 30. výročia 
 založenia
19. 10.  rokovanie Rady cirkví
19. 10.  stretnutie Rady seniorov
19. 10.  účasť na podujatí DC na Ulici A. Šándora pri príležitosti  
 Mesiaca úcty k starším
20.10.  prijatie členov Okresnej rady Jednoty dôchodcov Slovenska 
 Michalovce
20. 10.  prijatie študentov zo Slovinska
21. 10.  reprezentácia mesta na jubilejnom koncerte FS Zemplín
22. 10.  účasť na slávnostnom koncerte ECAV a reformovanej cirkvi 
 pri príležitosti 500. výročia  reformácie 
23. 10.  rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
23. 10.  účasť na kontrolnom dni v novej nemocnici Sveta zdravia  
 Michalovce 
24. 10.  účasť na podujatí DC 3 na Ulici obrancov mieru  
 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
25. 10.  účasť na otvorení podujatia Správna voľba povolania  
 v Gymnáziu P. Horova 
25. 10.  prijatie jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
26. 10.  účasť na stretnutí seniorov v Dennom centre 1 na Ulici  
 obrancov mieru pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
26. 10.  reprezentácia mesta na oslavách 10. výročia Strednej  
 odbornej školy technickej v Michalovciach
27. 10.  porada primátora
27. 10.  účasť na stretnutí seniorov v Dennom centre na Okružnej 
 ulici pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

aktivity primátora

Posledný kontrolný deň 
so strategickými partnermi 
projektu Košickým 
samosprávnym krajom 
a mestom Michalovce 
sa uskutočnil v pondelok 
23. októbra. 

Pri tejto príležitosti bol oficiálne 
predstavený termín otvorenia ne-
mocnice novej generácie. Nová bu-
dova bude prvýkrát sprístupnená 
verejnosti už v utorok 21. novem-
bra a následne v sobotu 25. novem-
bra sa na jej pôde bude organizovať 
deň otvorených dverí. 

Nová nemocnica už disponuje 
právoplatným kolaudačným roz-
hodnutím, ktoré pri tejto príležitosti 
odovzdal primátor mesta Michalov-
ce Viliam Zahorčák riaditeľovi ne-

mocnice Vladimírovi Dvorovému.  
„Michalovskú nemocnicu už čoskoro 
čakajú pozitívne zmeny, ktoré pocítia 
nielen pacienti, ale aj jej personál. 
Rozšírime spektrum jej akútnych 
výkonov. Pomocou nových procesov 
a organizácie zdravotnej starostlivos-
ti chceme výrazne zvýšiť bezpečnosť, 
komfort a kvalitu. V týchto dňoch 
naši zamestnanci prechádzajú od-
bornými tréningami, aby boli na tieto 
zmeny dobre pripravení. Som veľmi 
rád, že ich rady posilnili viacerí noví 
špecialisti. Sťahovanie do novej budo-
vy sa má začať 5. decembra a malo by 
byť ukončené v priebehu niekoľkých 
dní. Robíme maximum pre to, aby 
bola nemocnica plne funkčná ešte 
pred Vianocami,“ vysvetlil MUDr. 
Vladimír Dvorový, riaditeľ nemoc-
nice Svet zdravia Michalovce.

Tomáš Kráľ

Kavarna je mesto 
v Bulharsku, ležiace 
v Dobričskej oblasti 
na čiernomorskom pobreží. 

S týmto mestom Michalovce 
podpísali zmluvu o partnerstve 
25. júna 2004. Nachádza sa 64 kilo-
metrov severovýchodne od Varny, 
49 km od Dobriču a  43  km južne 
od hranice s Rumunskom. Mesto 
má 11 850 obyvateľov. Bolo zalo-
žené v 5. storočí pred naším 
letopočtom starými gréc-
kymi kolonistami, ktorí sa 
usadili na Chirakmanskej 
štvrti v kolónii Byzone. 
V 3. a 2. storočí pred naším 
letopočtom mesto zohralo 
dôležitú sprostredkovateľskú 
úlohu medzi miestnymi trakč-
nými osadami a Grékmi. 

Napriek tomu, že táto časť bul-
harského pobrežia Čierneho mora 
bola nevhodná pre svoje drsné 
útesy, bolo to atraktívne centrum, 
pretože miestni obyvatelia vyrábali 
a obchodovali s  vysoko kvalitným 
obilím. 

V meste sa nachádza malý jach-
társky prístav, rybárska základ-
ňa, priestranná pláž a rekreačný 
komplex. Pamiatka Cape Kaliakra 
sa nachádza niekoľko kilometrov 
východne, rovnako ako malé plá-
žové letovisko Rusalka. V blízkosti 
sa vyvíjajú tri 18-jamkové golfové 
ihriská s  vilovými spoločenstvami 
a prístavmi. 

Oblasť okolo Kavarny ponúka 
príležitosti pre rozvoj ekoturisti-
ky a  špecializovaného cestovného 

ruchu – vyšetrovanie a fo-
tografovanie rastlín, delfí-
nov a  rôznych druhov rýb 
v pobrežných vodách. Roz-
manitosť vtákov priťahuje 
turistov zo všetkých častí 

sveta a prispieva k  tomu, 
že  Kaliakra a Yaylata sa stali 

jedným z najobľúbenejších miest 
v Bulharsku pre rozvoj ornitologic-
kého cestovného ruchu. 

Medzi pamiatky a zaujíma-
vosti v meste patrí Dobruja a Sea 
Display, malé námorné múzeum, 
mestské múzeum, kostoly či fon-
tány. 

Zdroj: internet



3 AKTUALITY 

I keď veľké výročie bude až o rok, 
je potrebné si ho pripomenúť aj dnes. 
Výročie vzniku Československa, ku 
ktorému oficiálne došlo 28. októbra 
1918 si SR pripomína ako pamätný 
deň. Historicky to bol pre Slovensko 
určite najlepší deň, aj keď nie naj-
jednoduchší. České a slovenské sna-
hy získali v priebehu prvej svetovej 
vojny reálnu šancu. Keďže v dôsled-
ku mnohoročnej tvrdej maďarizácie 
bolo na Slovensku málo vzdelaných 
ľudí so  slovenským národným pove-
domím, optimálnym bolo spojenie síl 
s národnými a politickými predstavi-
teľmi z českých krajín. V júni až v sep-
tembri 1918 postupne Francúzsko, 
Veľká Británia, USA a Japonsko 
uznali za oficiálneho predstaviteľa 
budúceho Česko-Slovenska zahra-
ničný čs. vrcholný orgán odboja, Čes-
ko-slovenskú národnú radu (ČSNR), 
založenú už vo februári 1916 v Parí-
ži. V júli 1918 české politické strany 
vytvorili ako domáci vrcholný orgán 
národnej a demokratickej revolúcie 
30-členný československý Národný 
výbor (NV). Dňa 14. októbra 1918 
Eduard Beneš dohodovým štátom 
oznámil, že 26. septembra 1918 
vznikla dočasná československá vláda 
s T. G. Masarykom ako prezidentom, 
predsedom ministerskej rady a minis-
trom financií, E. Benešom ako minis-
trom zahraničných vecí a vnútra a M. 
R. Štefánikom ako ministrom vojny. 
Vo Washingtone bola 18. októbra 
1918 vydaná deklarácia o českoslo-
venskej samostatnosti vypracovaná 
T. G. Masarykom, ktorý ju s podpismi 
všetkých troch československých vlád-
nych činiteľov odovzdal vláde USA. 
V Budapešti na Uhorskom sneme 
dňa 19. októbra 1918 vystúpil jediný 
zástupca Slovákov Ferdinand Juriga 
s požiadavkou na priznanie sebaur-
čovacieho práva pre slovenský národ. 

V Prahe 28. októbra 1918 NV vy-
hlásil samostatný československý štát.

Slovenskí politickí predstavitelia 
sa k československej štátnosti prihlá-
sili 30. októbra 1918 na zasadnutí 
Slovenskej národnej rady v  Turčian-
skom Svätom Martine dokumentom 
Deklarácia slovenského národa. Toľ-
ko politických aj historických faktov. 
Pre praktický život bežných občanov 
sa postupne menili orgány, štruktúra, 
otvárali sa nové možnosti v oblasti 
školstva, hospodárstva, organizácie 
politického života. V Michalovciach už 
v roku 1922 vzniklo slovenské gymná-
zium, ktorého 95-ročnicu sme si pripo-
menuli nedávno. Myšlienky samostat-
nosti a spoločenského pokroku dosiahli 
prvý predpoklad. Nadviažme na neho 
a rozvíjajme na prospech nás všetkých. 

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

28. OKTÓBER

z pera viceprimátora

Október patrí seniorom
Denné centrá seniorov, 
ktoré vyvíjajú 
činnosť na území 
mesta Michalovce sú 
registrovanou sociálnou 
službou. Mesto je 
zriaďovateľom ôsmich 
denných centier, v ktorých 
združuje približne 850 
seniorov.

Denné centrá slúžia ako spo-
ločenské strediská, sú miestom 
agitácií, zábavy a odpočinku pre 
dôchodcov. Ich hlavným poslaním 
je podnecovať aktivitu seniorov, za-
čleňovať ich do života spoločnosti, 
zbavovať ich pocitu osamelosti, 
uspokojovať ich kultúrne a spolo-
čenské potreby a podporovať osob-
né záujmy a záľuby. 

Mesto Michalovce financuje 
rozhodujúcou mierou náklady na 
chod centier, prispieva na nevy-
hnutnú údržbu priestorov, ktoré 

sú vo vlastníctve mesta, financuje 
rôzne kultúrne a spoločenské akti-
vity. Slávnostné stretnutia, ktoré sa 
uskutočňujú v týchto októbrových 
dňoch pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším, sú milou príležitosťou 
pre seniorov, aby si uctili prácu 
svojich kolegov a  odmenili jubi-
lantov dožívajúcich sa okrúhlych 
životných výročí. Na tieto akcie si 
pozývajú hostí zo širokého spolo-
čenského spektra. 

Denné centrá sú súčasťou Mest-
ského úradu v Michalovciach, 
konkrétne odboru sociálnych vecí, 
ktorý ich činnosť koordinuje a ria-
di. Preto neprekvapuje, že hosťom 
na každej z nich bol primátor mes-
ta so zástupcami riadiaceho odbo-
ru. Stretnutí sa zúčastnili aj pred-
nostka okresného úradu, pozvaní 
poslanci mestského zastupiteľstva, 
zástupcovia družobných inštitúcii 
a rodinní príslušníci. 

Súčasťou týchto slávnostných 
podujatí bol aj bohatý kultúrny 
program, ktorý vo väčšine prípa-

dov zabezpečovali seniori z vlast-
ných radov. 

Seniori využili reprezentatívne 
zastúpenie mesta najvyššou auto-
ritou a veľmi čulo sa zaujímali naj-
mä o nové investičné plány mesta 
v nadchádzajúcom roku, o plánova-
né kultúrne a spoločenské aktivity 
a predniesli aj postrehy na vylepše-
nie života v meste. Primátor mesta 
poďakoval členom denných centier 
za prácu, ktorú venovali v prospech 
mesta počas svojho aktívneho pra-
covného života a vyslovil vďaku aj 
za to, že v aktívnej práci pokračujú 
naďalej aj v seniorskom veku. 

Priebeh slávnostných schôdzí 
poukazuje na nesmierne bohatú 
činnosť seniorov v našom meste, 
na ich obrovskú vitalitu v tomto 
peknom období života a je najlep-
šou pozvánkou pre seniorov, ktorí 
zatiaľ nie sú organizovaní, ale túžia 
po spoločnosti a mnohostranných 
aktivitách, aby zavítali do kruhu 
svojich rovesníkov.

OSV

Zemplín, ľubojsc moja
Láska k folklóru spája. 
Už šesťdesiat rokov spája 
to nespočetné množstvo 
tanečníkov, speváčok 
či muzikantov. Pýtate sa, 
kde vyrástla a stále tá láska 
rastie? V našom meste, 
v Michalovciach.

Folklórny súbor Zemplín v tom-
to roku jubiluje. Spolu s ním jubilu-
je aj Detský folklórny súbor Zem-
plínik a tiež umelecký vedúci tohto 
súboru Milan Hvižďák. Počas celé-
ho roka sa konali sprievodné podu-
jatia, ktoré smerovali k jednému 
významnému výročiu. Oslavy sa 
začali v máji, kedy Detský folklórny 
súbor Zemplínik oslávil 45.  naro-
deniny. V Mestskej športovej hale 
v  Michalovciach si tí najmenší, 
naše deti, spolu s pedagógmi pri-
pravili pre svojich rodičov a širokú 
verejnosť slávnostný galaprogram 
s názvom Poklady z truhlice. 

Umelecký vedúci folklórneho 
súboru Zemplín Milan Hvižďák 
sa v tomto roku dožíva krásneho 
životného jubilea, 80 rokov. Práve 
na počesť tohto výnimočného člo-
veka k tomuto životnému jubileu 
vystúpil Folklórny súbor Zemplín 
vo Východnej v  celovečernom 
programe Zemplín, ľubojsc moja. 
Počas Zemplínskych slávností sa v 
galérii Zemplínskeho osvetového 
strediska konala výstava ocenení, 
fotografií a rôznych zaujímavostí 
o súbore Zemplín. Na svoj rod-
ný folklórny súbor nezabudli ani 

staršie generácie. V programe Takí 
sme boli si zaspomínali na neza-
budnuteľné spoločné roky. Ľudová 
hudba a spevácka zložka súboru 
v  netradičnom spojení so  Štátnou 
filharmóniou Košice prekvapili Mi-
chalovčanov koncertom s  názvom 
Naladení. Udialo sa tak koncom 
septembra v mestskom kultúrnom 
stredisku. 

Vyvrcholením roka plného pod-
ujatí bol slávnostný galaprogram, 
ktorý sa uskutočnil v sobotu 
21.  októbra v Chemkostav aréne. 
Folklórny súbor Zemplín oslavoval 
šesťdesiate výročie svojho vzniku. 
Organizátori podujatia divákom 
ponúkli prierez históriou súboru. 
Predchádzal mu krst knihy o Fol-
klórnom súbore Zemplín – Podoby 
Zemplína. Krstnými otcami a záro-
veň prvými gratulantmi boli Emil 
Ďurovčík, poslanec NR SR a pod-

predseda Košického samosprávne-
ho kraja a primátor mesta Micha-
lovce Viliam Zahorčák. Program 
režijne a scénicky zastrešili Miro-
slav Kisty, vedúci tanečnej zložky 
súboru a Kristián Dufinec. Vide-
oprojekcie, ktoré divákov progra-
mom sprevádzali, i samotné cho-
reografie mali tak silnú výpovednú 
hodnotu, že len málokto odchádzal 
z Chemkostav arény nedotknutý 
krásou tancov, spevu a hudby. 

Láska k folklóru či vyznanie 
vďaky za to, že sme mohli zažiť 
práve takýto večer? Michalovce, to 
je aj Folklórny súbor Zemplín, ne-
odmysliteľná súčasť nás všetkých. 
Preto sa chceme poďakovať i zabla-
hoželať. Mnoho takých tanečníkov, 
speváčok či hudobníkov, mnoho 
milovníkov folklóru, Ti prajeme, 
Folklórny súbor Zemplín!

Adela Vojnová
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Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva

MUDr. JÁN MIHALEČKO
Prosím o opravu výtlkov na Ul. užhorodskej a na Ul. farskej.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Výtlky na Ul. užhorodskej a na Ul. farskej budú vyspravené v termíne 
do 30. 9. 2017. 

Prosím o zváženie vytvorenia detského ihriska na Ul. moldavskej a za-
karpatskej. Oslovili ma občania uvedenej ulice, ktorí tvrdia, že detské 
ihrisko už na uvedenej ulici bolo, ale sa zrušilo pred deviatimi rokmi.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Mesto v roku 2012 pri realizácii stavebných úprav sídliskových plôch 
v meste Michalovce v rámci finančných možností zabezpečilo na sídlisku 
Východ v medziblokových priestoroch bytových domov (BD) B4 až B10 
osadenie jednotlivých prvkov detských ihrísk ako aj mobiliáru – lavičiek 
a odpadkových košov (fotodokumentácia v prílohe). Do budúcna bude 
Mesto Michalovce podľa finančných možností zabezpečovať realizáciu 
detských ihrísk na jednotlivých sídliskách či už z vlastných zdrojov alebo 
zo získaných cudzích zdrojov. 

Doc. Ing. MICHAL STRIČÍK, PhD.
Vážené mestské zastupiteľstvo, obrátili sa na mňa obyvatelia z Ul. Šte-
fánikovej. Vznikla tam zábrana pri budove firmy Domspráv. Bola táto 
zábrana postavená v súlade s nariadením dopravného inšpektorátu ale-
bo z akého dôvodu?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Vážený pán poslanec, dopravný inšpektorát nevydáva nariadenia v pred-
mete, na ktorý sa pýtate. Mesto Michalovce umiestnilo zábrany na pešej 
komunikácii z dôvodu ochrany života a zdravia chodcov, predovšetkým 
detí, ktoré navštevujú neďalekú materskú školu a dve základné školy.

Mgr. JÁN VÁRADY
 Interpelujem v záujme občanov sídliska Východ, ktorí žiadajú Mesto, 
jeho kompetentné orgány a organizácie o vyčlenenie špeciálnej plochy 
– výbehovej plochy pre psy. Nejedná sa o malé plochy, tzv. „venčovis-
ká – výkaliská“, ale o väčšiu plochu, ktorá bude ohradená a psy sa tam 
môžu vybehať, doslova vyšantiť. Súčasťou tejto plochy by malo byť 
aj výkalisko.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR
Mesto Michalovce má spracovaný pilotný projekt voľného výbehu pre 
psov. V súčasnosti sa hľadajú možné lokality pre jeho umiestnenie.

Mladí občania sídliska Východ, zvlášť blokov B3 až B9 ma upozorňujú 
na nedostatočný počet nenáročných – malých detských ihrísk v tejto lo-
kalite. Naše sídlisko opäť ožíva detským džavotom, mnohí mladí totiž 
bývajú v bytoch svojich rodičov a sídlisko teda až tak rýchlo nestarne. Je 
len na škodu veci, že sa pri predošlej rekonštrukcii a revitalizácii na ten-
to aspekt života ľudí pozabudlo. Verím však, že pri spoločnom úsilí kom-
petentných a zainteresovaných ľudí sa nám 2 – 3 ihriská v blízkej dobe 
podarí vybudovať. Interpelujem teda aj v mene našich detí a vnúčat.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Mesto v roku 2012 pri realizácii stavebných úprav sídliskových plôch 
v meste Michalovce v rámci finančných možností zabezpečilo na sídlisku 
Východ v medziblokových priestoroch bytových domov (BD) B4 až B10 
osadenie jednotlivých prvkov detských ihrísk ako aj mobiliáru – lavičiek 
a odpadkových košov (fotodokumentácia v prílohe). Do budúcna bude 
Mesto Michalovce podľa finančných možností zabezpečovať realizáciu 
detských ihrísk na jednotlivých sídliskách či už z vlastných zdrojov alebo 
zo získaných cudzích zdrojov. 

Ing. JOZEF BOBÍK
V ostatných rokoch sa pravidelne vyskytujú búrky, resp. smršte, ktoré 
poškodzujú majetok mesta a aj občanov mesta. Silné búrky nie je mož-
né dopredu predvídať a urobiť tak niektoré zabezpečovacie opatrenia. 
Niektoré však áno, preto navrhujem:
 Každoročne pred letnou sezónou zabezpečiť vyčistenie kanálových 
vpustov na uliciach mesta a odvodňovacích kanálov v intraviláne mes-
ta. Obmedzíme tým zatápanie majetku mesta a majetku občanov.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Vyčistenie kanálových vpustov v rámci mesta uskutočňujeme priebež-
ne v celom meste každoročne. V prípade potreby, ak sa kanálové vpusty 
vplyvom zlého počasia zanesú, alebo sa vytvorí z lístia tzv. zátka, čistíme 
operatívne. 

Odborné orezanie stromov na Rázusovej ulici pozdĺž parkoviska. Nie-
ktoré stromy zasahujú konármi nad parkovisko do hĺbky až 10 m, pri-
čom je riziko poškodenia parkujúcich áut.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Na Rázusovej ulici TaZS mesta Michalovce zrealizujú orez stromov 
do 30. 9. 2017. 

Mgr. MARTIN NEBESNÍK
Obrátili sa na mňa obyvatelia Ulice Ivana Krasku s požiadavkou vya-
sfaltovania časti chodníka, ktorý nebol dokončený v rámci minuloroč-
ných prác na chodníkoch na tejto ulici.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Zaasfaltovanie chýbajúcej časti chodníka na Ulici Ivana Krasku zrealizuje-
me v termíne do 40. týždňa. 

V rámci rekonštrukcie sídliska Juh bolo vyasfaltované parkovisko na 
Okružnej ulici neďaleko IX. MŠ. Parkovisku však chýba vodorovné 
značenie. Chcel by som požiadať kompetentných o realizáciu vodorov-
ného značenia.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Vodorovné značenie na Ul. okružnej TaZS mesta Michalovce zrealizujú 
v 38. týždni.

Na Okružnej ulici na parkovisku pred VI. ZŠ došlo pravdepodobne pô-
sobením podzemnej vody k prepadnutiu časti parkoviska. Tento stav 
ohrozuje bezpečnosť detí. Chcel by som požiadať kompetentných o ná-
pravu tohto stavu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Opravu parkoviska pred VI. ZŠ na Ul. okružnej zrealizujeme v termíne 
do 30. 9. 2017.

MUDr. DUŠAN GODA
Opakované interpelácie (do tretice) po neadekvátnej odpovedi 
od  JUDr. Doriča. 1. Kto dal príkaz na začatie konania na zmenu 
dopravného značenia na týchto uliciach: Ul. pekárenská a Ul. tová-
renská v rozpore s verejným záujmom? 2.  Kto je zodpovedný za to, 
že pri tomto konaní bol porušený cestný zákon, aká škoda vznikla 
mestu montážou a demontážou týchto značiek a komu bola zosob-
nená?
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Vážený pán poslanec, na Vaše opakované „interpelácie“ som Vám odpove-
dal na MsZ dňa 30. 8. 2017. 

Oslovili ma mladé rodiny zo sídliska Východ z Ul. zakarpatská. Niekto-
ré mamičky spomínajú, že keď ešte boli deťmi, aké pekné detské ihrisko 
tam mali a aj praktické lavičky na posedenie pri dozore na deti a na 
oddych. Teraz tam okrem asfaltového ihriska s basketbalovými košmi 
nemajú nič. Po vykonaní sanačných prác na podzemných sieťach sa na 
detské ihrisko zabudlo a neobnovilo sa. Žiadam v mene mladých mi-
chalovských rodín, aby bolo v dohľadnom čase obnovené detské ihris-
ko, ak možno aspoň v pôvodnom stave.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Mesto v roku 2012 pri realizácii stavebných úprav sídliskových plôch 
v meste Michalovce v rámci finančných možností zabezpečilo na sídlisku 
Východ v medziblokových priestoroch bytových domov (BD) B4 až B10 
osadenie jednotlivých prvkov detských ihrísk ako aj mobiliáru – lavičiek 
a odpadkových košov (fotodokumentácia v prílohe). Do budúcna bude 
Mesto Michalovce podľa finančných možností zabezpečovať realizáciu 
detských ihrísk na jednotlivých sídliskách či už z vlastných zdrojov alebo 
zo získaných cudzích zdrojov. 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli predložené na XVII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
30. augusta 2017. 

pokračovanie v nasledujúcom čísle
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ZVUKOVÁ 
SLUČKA UŽ 
AJ VO VEĽKEJ 
SÁLE MsKS
V súčasnom 
pretechnizovanom svete 
zohráva významnú 
úlohu debarierizácia, 
ktorou sa majú vytvoriť 
podmienky k tomu, 
aby pre hendikepovaných 
ľudí so zmyslovým, 
sluchovým, mentálnym 
postihnutím 
alebo so zníženou 
pohyblivosťou boli 
vytvorené podmienky 
pre rovnosť príležitostí, 
rovného prístupu 
k poskytovaným 
službám. 

Mestské kultúrne stredisko je 
jedným z mála kultúrnych zaria-
dení na území mesta, ktoré po-
stupne vytvára podmienky pre 
hendikepovaných ľudí (bezba-
riérové vstupy do budovy MsKS 
a k výťahu, špeciálne upravené 
sociálne zariadenie).

Z dôvodu komplexnej deba-
rierizácie sa vo veľkej sále MsKS 
nainštalovalo elektronické zaria-
denie, indukčná slučka, ktorej 
cieľom je uľahčiť sluchovo postih-
nutým ľuďom príjem zvukových 
informácií a zlepšiť ich zrozu-
miteľnosť. Dodanie a inštaláciu 
zabezpečila firma AudioCare – 
služby pre sluchovo postihnutých 
z Bratislavy. Priestor vo veľkej sále 
bol označený príslušným grafic-
kým symbolom, ktorý označuje 
prítomnosť indukčnej slučky. In-
dukčnú slučku môže využiť kaž-
dý, kto disponuje vhodným prí-
strojom na príjem signálu. 

Prístroje ale musia byť vyba-
vené indukčnou cievkou T-coil. 
Inštaláciou technológie založenej 
na indukčnom princípe MsKS 
pokrylo časť veľkej sály a  toto 
riešenie poskytne sluchovo po-
stihnutým ľuďom skoro plno-
hodnotný zážitok príjmu kvalit-
ných zvukových signálov diva-
delného predstavenia, koncertu 
alebo aj  filmového predstavenia. 
MsKS v  Michalovciach je jed-
ným z  mála kultúrnych stredísk 
na Slovensku, ktoré je vybavené 
touto technológiou.

mit

Zmodernizovaná predajňa
Spoločnosť Kaufland 
sa rozhodla pre 
modernizáciu jednej 
zo svojich predajní 
v Michalovciach, 
konkrétne tej, ktorá 
sa nachádza na Ulici P. O. 
Hviezdoslava. Tá prešla 
viacerými pozitívnymi 
zmenami. 

Inovácie priniesli zákazníkom 
nielen značné navýšenie komfortu 
pri nákupe, ale aj jeho urýchlenie. 
Na čo konkrétne sa môžete tešiť?

Obnovy priniesli hneď niekoľko 
pozitívnych zmien, ktoré nejeden 
obyvateľ tohto mesta určite ocení. 
Hneď po príchode k predajni si kaž-
dý určite všimne novú modernú pre-
sklenú fasádu. Novinkou je okrem 
toho aj samotný vchod do predajne, 
ktorý sa spoločnosť rozhodla rozšíriť 
tak, že zákazník sa hneď po príchode 
ocitne v oddelení ovocia a zeleniny. 
Pekáreň, ktorá je súčasťou každo-

denných nákupov, sa nachádza hneď 
za ním a mrazený tovar je odteraz 
umiestnený priamo pri pokladniach. 
Rýchlosť nákupu podporuje aj od-
stránenie stredovej regálovej steny, 
vďaka čomu sa zákazník môže pohy-
bovať nielen krížom cez celú predaj-
ňu, ale aj medzi jej jednotlivými od-
deleniami. Tie sú po novom farebne 
označené a doplnené viditeľnými ná-
pismi, ktoré Michalovčanom uľahčia 
aj orientáciu v celom predajnom 

priestore. Nákup sa tak stáva nielen 
jednoduchším ale aj intuitívnejším. 

Okrem nového chladiarenského 
a pultového nábytku zmeny pri-
niesli aj celkom nový dizajn infor-
mačného pultu, ktorý sa po novom 
nachádza priamo medzi pokladňa-
mi. K nim pribudli aj tie samoob-
služné. Okrem toho sú zákazníkom 
pri rýchlom nákupe k dispozícii už 
aj malé nákupné košíky. 

Martin Gärtner

Netradičná súťaž na vyučovaní
Počas Európskeho dňa 
jazykov Zákadná škola, 
J. A. Komenského 1 
v Michalovciach spestrila 
žiakom vyučovanie 
súťažou English T-shirt 
Day. 

Jej cieľom bolo nájsť na trič-
kách žiakov školy, čo najviac viet 
v anglickom alebo inom cudzom 
jazyku. Zvíťazili žiaci, ktorí ich 
nazbierali a preložili do slovenči-
ny najviac. Najúspešnejší zberači 
a prekladatelia boli za svoj dô-
vtip odmenení peknými cenami. 
V  prvej kategórii (5. – 6. ročník) 

sa  na prvom mieste umiestnila 
Simona Drábiková, druhé miesto 
patrilo Alexandre Póczovej. Pomy-
selnú bronzovú medailu si odniesol 
Dávid Němec. V druhej kategórii 
(7. – 9. ročník) patrilo prvé miesto 
Kristíne Horváthovej, na druhom 
mieste sa umiestnila Vanesa Činčá-
rová. Daniela Bežovská sa umiest-
nila v tejto kategórii na  treťom 
mieste. Vyučovacie hodiny v 8. a 9. 
ročníku boli oživené aj hrou Podaj 
to ďalej. Išlo o preklad textu do rôz-
nych jazykov, ktoré žiaci poznajú. 
Podarilo sa im to využitím anglič-
tiny, ruštiny, češtiny, maďarčiny, 
ale aj vietnamčiny. 

Žiaci pochopili, že ovládať jeden 
alebo viac cudzích jazykov je veľmi 

užitočné a prináša to množstvo vý-
hod. 

Mgr. Čeklovská, PaedDr. Šaffová 

ĎALŠIA ZELENÁ ŠKOLA 
V MICHALOVCIACH
Pre žiakov a pedagógov ZŠ na Okružnej 
ulici 17 sa 5. október stal ďalším význam-
ným dňom v dejinách školy. Ich dvojročné 
snaženie v environmentálnom programe 
Zelená škola bolo odmenené. Na Technickej 
univerzite vo Zvolene získali medzinárod-
ný certifikát Zelenej školy v oblasti Zeleň 
i ochrana prírody. Certifikácie sa zúčastnil 
aj prezident SR Andrej Kiska. V príhovore 
sa poďakoval všetkým pedagógom a žia-
kom, ktorí sa snažia meniť a pretvárať svoje 
okolie. Získaním certifikátu sa úsilie žiakov 
a učiteľov nekončí. Naďalej budú pokračo-
vať v začatej ceste, ktorá povedie k zdravšej, 
zelenšej a aktívnejšej škole i spoločnosti. 

Anna Nahálková



6  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Učenie v pohybe
Žiaci a učitelia 
Zelenej školy Teodora 
Jozefa Moussona v 
Michalovciach mali 
netradičný týždeň 
učenia sa. V rámci 
environmentálnej jari 
sa vyučovacie hodiny 
realizovali formou 
outdoorového vyučovania. 

Skrátka, učili sa vonku. A nie-
len to. Pani učiteľky pripravili také 
aktivity, aby sa pri nich čo najviac 
hýbali. To bolo cieľom tohto týžd-
ňa: aktívnym pohybom spoznávať 
svet okolo seba, zákonitosti príro-
dy, javy odohrávajúce sa v našom 
okolí.

Dokonca aj matematika bola 
vonku zábavou. Prváčikovia sa uči-
li počítať kroky, štvrtáci si preverili 
svoj odhad, ktorý následne skon-
trolovali meraním. Starší merali 
dĺžku, čas a vypočítali, akou rých-
losťou sa pohybujú. Na hodinách 
geografie využili GPS a chodili 
podľa azimutu. Tretiakom príroda 
ukázala premeny jesene, učili sa 
tiež spoznávať stromy. Aj anglič-
tina vonku bola super – farby sa 

detičky učili podľa farieb, ktoré im 
ponúka jesenná príroda. Na  hodi-
nách etickej a občianskej výchovy 
vznikli básne pod názvom Odkaz 
prírode. Fyzika je ťažká veda, ale 
meranie fyzikálnych veličín ako je 
dĺžka, hmotnosť, teplota už žiakom 
problémy robiť nebude. V  rámci 
biológie sa stromy poznávajú ľah-
šie, keď ich vidia žiaci pred sebou 
a nie v knihe na obrázku. No a in-
formatického I – Bobra žiaci riešili 
tímovou prácou priamo pod stro-
mom. V rámci dejepisu sa deviataci 
vybrali po historických pamiatkach 
Michaloviec a zastavili sa pri mi-
niatúre židovskej synagógy na Ná-
mestí osloboditeľov. 

Kým v bežný týždeň žiaci 
viac-menej sedia na vyučovacích 
hodinách a jediný pohyb, ktorý 
urobia je cesta od brány ku dve-
rám školy a po vyučovaní späť, čo 
je zhruba 160m, v tomto týždni 
môžeme povedať, že pohyb bol ak-
tívny. Každý žiak  absolvoval v prie-
mere tri vyučovacie hodiny vonku 
a pri zaujímavých aktivitách prešiel 
približne trasu 2km. Možno to nie 
je až tak veľa, ako by ste očakávali, 
ale v porovnaní s klasickým uče-
ním je to dosť.

Mgr. Lenka Paľová

Svetový deň mlieka na Strednej 
zdravotníckej škole 
Svetový deň mlieka 
v školách je každoročnou 
medzinárodnou 
udalosťou podporovanou 
a propagovanou 
od roku 2000 
Organizáciou pre výživu 
a poľnohospodárstvo. 
Mlieko a mliečne 
výrobky predstavujú 
jednu z najdôležitejších 
a nenahraditeľných zložiek 
plnohodnotnej ľudskej 
výživy. 

Cieľom je poukázať a vyzdvih-
núť ich biologicky významný obsah, 
nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí 

k tomu, aby mlieko zaradili do kaž-
dodennej súčasti života. Podstatou 
tohto dňa je oslava významu mlieka 
v školách. Je to spôsob, ako sa za-
merať na pomoc deťom, zvýšiť ich 
povedomie, upozorniť na dôležitosť 
pitia mlieka v školách a na jeho 
zdravotné prínosy pre rastúce deti. 

Tento rok bol druhým ročníkom 
Svetového dňa mlieka aj na Stred-
nej zdravotníckej škole v Michalov-
ciach. Žiaci mali možnosť ochutnať 
pasterizované kravské mlieko, čer-
stvé kravské i kozie mlieko. Počas 
prestávok si pochutnali aj na syroch 
z kravského mlieka ochutených ka-
piou a pažítkou, na syrokrémoch 
s  rôznymi príchuťami od Syrárne 
Bel Slovensko, a.s. Michalovce. 

Celá akcia prebehla pod zášti-
tou Mgr. Eriky Bobíkovej a Mgr. 

Ľubici Terebeššyovej. Hlavnými 
sponzormi boli Stredná zdravot-
nícka škola Michalovce a Syráreň 
Bel Slovensko a. s. Michalovce 
s produktmi Babybel, ktoré dostal 

každý žiak, za čo im chceme to-
uto cestou poďakovať a tešíme sa 
na ďalší ročník.

Mgr. Jana Gažíková 
a PhDr. Silvia Hadžuriková

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 
a získajte prehľad o aktuálnom kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 
mojemesto@msumi.sk

Jubilujúca Klubovanka
Pieseň čistá, rôznorodá, 
bohatá, veselá či tklivá je 
vždy ako život. Životom 
je aj pre členky speváckej 
skupiny Klubovanka, ktoré 
ňou denne žijú a spestrujú 
si tak jeseň života. 

Spevácka skupina vznikla v roku 
1987 a v tomto roku oslavuje tridsia-
te výročie. Do povedomia Micha-
lovčanov sa dostala pod vedením 
Valérie Kolesárovej, ktorá ju viedla 
päť rokov. Odvtedy až do dnešné-
ho dňa je vedúcou skupiny Helena 
Čopáková. Za najväčší úspech ich 
práce považujú Zemplínsku svad-
bu, s ktorou sa odprezentovali po 
celom Slovensku. 

Od roku 1995 sa k nim pridala 
aj mužská spevácka skupina pod 
vedením Štefana Mráza, ktorý ju 
viedol do roku 2007. V roku 2009 
vydala Klubovanka samostatné CD 

ľudových piesní regiónu Zemplína. 
Spevácka skupina vystupuje na rôz-
nych podujatiach mesta, ale aj po 
celom Slovensku. 

V stredu 18. októbra sa členo-
via Klubovanky stretli aby oslávili 
tridsiate výročie spevom. Denné 
centrum seniorov č. 3 a spevácka 
skupina Klubovanka si pre verej-
nosť pripravili koncert. Ich hosťami 
a gratulantmi boli žiaci zo Základ-
nej umeleckej školy v Michalov-
ciach pod vedením Ivana Žecika, 
Michalovskí heligonkári a spevácka 
skupina Ozvena. 

Zablahoželať im prišiel aj primá-
tor mesta Michalovce Viliam Za-
horčák, prednostka Okresného úra-
du v Michalovciach Jana Cibereová 
a asistent poslanca Národnej rady 
SR Jozef Sokologorský. Nech teda 
znie zemplínska pieseň pre vlastnú 
útechu a radosť iných aj v podaní 
speváckej skupiny Klubovanka. 

rr
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Strašiak Ondrej 
a jeho kamárati
V materskej škole, Ul. Jána 
Švermu 8, sa 17. októbra 
uskutočnila výstava 
tekvíc spojená s jesennou 
opekačkou v rámci 
Európskeho dňa rodičov 
a škôl.

Strašiak Ondrej už od rána ví-
tal prichádzajúce deti a ich rodi-
čov, ktorí prinášali k jeho domčeku 
spoločne vyrobených tekvicových 
panákov. Onedlho sa okolie domče-
ka rozžiarilo jesennými farbami 
a  sľubovalo výstavu tých najorigi-
nálnejších tekvicových nápadov. 
Deti mali možnosť dopoludnia po-
zorovať prácu učiteliek pri výzdobe 
strašiačikovho domčeka a  aranžo-
vaní jesenných produktov. Tešili sa 
na výnimočný deň, plný prekvapení 
a očakávania. Už popoludní sa spolu 
s rodičmi vybrali na návštevu k stra-
šiakovi Ondrejovi a jeho kamarátke 
čarodejke Dorke, aby si spoločne 
poprezerali nových tekvicových ka-
marátov. Skvelé nápady a rodinná 

fantázia vyčarili obdiv a  nejeden 
úsmev. Snaha rodín bola odmene-
ná makovým koláčom s citrónovou 
polevou z našej školskej jedálne. 
Šikovné ruky kuchárok im taktiež 
pripravili opekané zemiaky a šalát 
z kyslej kapusty k opečeným klobás-
kam, ktoré si rodičia priniesli so se-
bou. Prekvapením dňa boli veselé 
rozprávkové postavičky – Minnie 
a  Mickey Mouse, s ktorými sa deti 
zahrali a odfotografovali. Na celom 
dvore vládla príjemná atmosféra 
jednej veľkej rodiny, občas zahalená 
do bieleho dymu. 

O  túto pohodu sa s láskou po-
starali riaditeľka školy, učiteľky, 
kuchárky, upratovačky, pán škol-
ník, rodičia a triedni dôverníci. 
Deti žiarili šťastím, že v prítom-
nosti svojich najdrahších mohli 
stráviť netradičné popoludnie 
na školskom dvore materskej školy. 
Domov si veselo poskakovali s ba-
lónom v ruke a školským ovocím 
v mamkinej taške.

Iveta Čechovičová  

DESMOD – KONCERT
27. október o 18.30 hod., Chemkostav aréna

CESTA SVETLA ALEBO PUTOVANIE VESMÍRNOU RÝCHLOSŤOU 
SVETLA – PREDNÁŠKA
31. október o 17.00 hod., malá sála MsKS

FASHION DAY & SHOW – MÓDNA PREHLIADKA
31. októbra o 19.00 hod., Mestská športová hala

NESKORO VEČER – TALKSHOW PETRA MARCINA 
5. novembra o 19.00 hod., veľká sála MsKS

Výstavy
ŽIDIA V MICHALOVCIACH
od 8. septembra., Galéria pod nebom, Námestie osloboditeľov

12 SVETOV
Ilustrátori súčasnej českej knihy pre deti
do 30. novembra, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 

KRESBY MARIUSZ BAJEK – AUTORSKÁ VÝSTAVA
od 24. novembra – Zemplínske osvetové stredisko 

VÝSTAVA MODELOV RAKIET, SOND A DRUŽÍC 
do 30. novembra, Hvezdáreň Michalovce

VÝBER Z TVORBY ŠTEFANA PAVLUVČÍKA 
do 30. novembra, malá galéria MsKS 

Program kina
27. 10. piatok o 15.45 hod.

MALÝ YETI  2017
animovaný  BEL/FR
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov  Slovenský dabing 

27. 10. piatok o 17.30 hod.
28. 10. sobota o 17.15 hod.

MANŽELKA A MANŽEL  2017
komédia  TAL
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

27. 10. piatok o 19.30 hod.
28. 10. sobota o 21.15 hod.
29. 10. nedeľa o 19.30 hod.

JIGSAW  2017
horor  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

27. 10. piatok o 21.15 hod.
SNEHULIAK  2017
thriller USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

28. 10. sobota o 15.45 hod.
4. 11. sobota o 15.30 hod.
9. 11. štvrtok o 16.00 hod.

SPIEVANKOVO: KRÁĽOVNÁ HARMÓNIE  2017
hudobná rodinná komédia  SR
Mládeži prístupný  Originál verzia

28. 10. sobota (3D) o 19.15 hod.
GEOSTORM  2017
akčná, sci-fi, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

29. 10. nedeľa o 15.45 hod.
MY LITTLE PONY VO FILME  2017
animovaný  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

Postreh čitateľa
Posledné číslo 
Michalovčana ma veľmi 
zaujalo obsahom 
aj fotodokumentáciou. 
Vrátilo ma rekapituláciou 
významných udalostí 
až na začiatok roka. 

Čas si asi obul míľové čižmy 
a cvála opäť k jeho koncu. Za taký-
to darček sa patrí poďakovať. Takže 
milá redakčná rada a ostatní spolu-
pracovníci veľmi pekne vám ďaku-
jem. Podarila sa.

Nedá mi, aby som sa nevyjadrila 
k stálemu prispievateľovi a k  jeho 
pozitívnemu príspevku. Negácia 

všetkého, každého činu, skutku 
a  každej udalosti a profesie ma 
už ani nezaujímala. Zdalo sa mi, 
že príspevky mali podtex stále iné-
ho autora a využívala sa len pozícia 
poslanca, ktorého príspevky musia 
byť uverejnené. Je to môj „demo-
kratický“ pohľad a názor. Čuduj sa 
svete, ale pri zistení, že demokracia 
je výdobytkom historických zmien, 
pero začalo písať príspevok kultivo-
vane. Žeby predvolebná kampaň?

Nie nebudem pokračovať, ale 
opätovne chcem poďakovať readkcii 
a popriať, nech sa vám darí doku-
mentovať aktuálne dianie v Micha-
lovciach aj naďalej. 

Ľudmila Poláková
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Diverzita ako výzva pre učiteľa 

Bilancovanie aktivít dôchodcov 

Každý z nás sa už určite 
v živote ocitol v pozícii 
„outsidera”, či „insidera”.  
Dôležité je hľadať spoločnú 
cestu a východisko z tejto 
situácie.

Takouto cestou bol medziná-
rodný seminar v dňoch 5. – 7. 
októbra v Bratislave organizovaný 
Národnou službou pre elektronic-
kú spoluprácu škôl (ďalej len NSS), 
ktorá je súčasťou rektorátu Žilin-
skej univerzity v Žiline. V  rám-
ci eTwinningového programu 
Erasmus+, ktorý je programom 
EÚ v oblasti vzdelávania, odbor-

nej prípravy mládeže a športu, 
celý seminár organizovala, riadila 
a moderovala NSS. Nosnou témou 
seminára bola Školská inklúzia – 
jazyková a kultúrna minorita, róm-
ska minorita, deti so špeciálnymi 
potrebami. Obsahom medzinárod-
ného seminára bolo vzdelávanie 
realizované formou workshopov 
zameraných na konkrétne témy. 
Na základe výberu NSS sme mali 
príležitosť zúčastniť sa tohto semi-
nára. Priamo na ňom bolo možné 
získať informácie z daných oblastí 
a vymeniť si v praxi overené vlast-
né poznatky a skúsenosti s parti-
cipantmi zo zúčastnených krajín. 
Účasť na seminári potvrdilo 100 

účastníkov programu eTwinning 
z 21 krajín. Seminár reflektoval na 
aktuálne otázky školskej inklúzie. 
Workshopy boli vedené fundova-
nými odborníkmi z oblasti socio-
lógie, psychológie a pod. Ujasnili 
sa pojmy školskej inklúzie a  škol-
skej integrácie, ktoré sú veľakrát 
interpretované rôznymi spôsobmi.

Spoločná cesta znamená nehľa-
dať rozdiely, ale to, čo ľudí spája. 
Vytvárať vzťahy, nie vzďaľovať sa 
ľuďom, navzájom sa izolovať, či se-
gregovať. Spoločná vízia predstavu-
je využitie diverzity v práci učiteľa. 
Práve diverzita môže byť príležitos-
ťou pre každého človeka.

PhDr. Slávka Rudačková, PhD.

Základná organizácia – Jednota dôchodcov 
č. 2 Michalovce uskutočňuje poznávacie, 
kultúrne, športové a iné spoločenské akcie 
a zájazdy po Slovensku aj v zahraničí pod 
vedením jej predsedu Martina Fedorka. 

Členovia organizácie sa zúčastňujú na týchto podu-
jatiach a sú veľmi vďační za ich dotáciu Mestskému 
úradu Michalovce. Každé dva týždne sa schádzajú 
v  klubovni Jednoty dôchodcov Michalovce na Strá-
ňanoch aj na spoločenských aktivitách. Napríklad, 
vytvárajú veľkonočné ozdoby, stretnú sa na posedení 
s opekaním jedál so spevom a hudbou na Zemplínskej 
šírave, kde za sprievodu harmonikára Jána Zamutov-
ského si radi zaspievajú pekné slovenské a zemplínske 
pesničky. Z týchto podujatí si robia aj pamätné videá 
a fotografie na nástenku v miestnej klubovni. V ostat-
nom čase navštívili Bardejovské kúpele, Bardejov a Sta-
rú Ľubovňu s ich historickými pamiatkami, z ktorých 
ponúkame aspoň jednu fotografiu z histórie v Barde-

jovských kúpeľov – Cisárovna Alžbeta a členovia Zá-
kladnej organizácie – Jednota dôchodcov č. 2 Micha-
lovce. Nasledujúcimi aktivitami by mali byť zahraničné 
zájazdy do Poľska a na Ukrajinu.

Ing. Milan Krajňák

FESTIVAL 
TECHNICKÉHO 
TALENTU
Pod záštitou 
Európskeho týždňa 
odborných zručností 
pri príležitosti 
10. výročia vzniku SOŠ 
technickej Michalovce 
sa začiatkom októbra 
uskutočnil Festival 
technického talentu. 

V troch stánkoch umiestne-
ných na Námestí osloboditeľov 
v Michalovciach boli počas ce-
lého dňa prezentované študijné 
a učebné odbory, ako aj úspechy 
SOŠ technickej. Návštevníci mali 
možnosť vidieť praktické ukážky 
odborných zručností študentov 
školy s cieľom prezentácie po-
tenciálu technického odborného 
vzdelávania. Mnohí návštevníci 
sa do nich s radosťou zapájali. 
Výchovní poradcovia v rámci 
Detskej univerzity prezentovali 
tri vybrané aktivity z oblasti stro-
járstva, informatiky a stavebníc-
tva, prezentovali úspechy školy 
a  študentov. Každý návštevník 
dostal aj propagačné materiály 
SOŠ technickej Michalovce

Organizátori si pripravili 
aj moderované sprievodné akcie. 
Každú celú hodinu prebiehali sú-
ťažné kolá, v ktrorých mohli náv-
števníci vyhrať zaujímavé ceny. 
Ceny do súťaží venoval Hyper-
market TESCO Michalovce. Sú-
ťažilo sa aj o Zlatý poklad SOŠ 
technickej, družstvo žiakov si 
okrem zlatého pokladu odnieslo 
aj sladkú odmenu v podobe torty. 
Organizátori pripravili pre náv-
števníkov aj upomienkové darče-
ky – perníčky a zdobené drevené 
kolieska s logom školy, úspech 
mali aj balóny plnené héliom.

Festival navštívili deti micha-
lovských materských škôl, žiaci 
základných škôl z Michaloviec, 
ale aj z Vranova nad Topľou 
a z Palína. Návštevníci pozitívne 
hodnotili organizáciu Festivalu, 
získané informácie, aj možnosť 
zapojiť sa do praktických ukážok. 

Cieľom Festivalu technic-
kého talentu bolo prezentovať 
pozitívne stránky odborného 
vzdelávania a  predstaviť mož-
nosti štúdia na SOŠ technickej 
Michalovce. S radosťou je mož-
né konštatovať, že cieľ sa poda-
rilo naplniť.

Ing. Beáta Polláková

Pasovanie prvákov do cechu
tánovi Čierna Brada nájsť stratený 
poklad. Aby to dokázali, museli 
prejsť ťažkými skúškami, v ktorých 
ukázali svoju šikovnosť a múdrosť 
a čo všetko sa za pár dní v škol-
ských laviciach naučili. Predviedli, 
ako vedia recitovať, počítať, cvičiť, 
tancovať i spievať. Poklad sa im 
našťastie podarilo nájsť, takže si ho 
mohli potom s kapitánom rozdeliť.  
Po zložení prváckeho sľubu nasle-
dovala dlho očakávaná chvíľa – ka-
pitán Čierna Brada každého prváka 
pasoval za člena školského cechu 
a  odovzdal mu certifikát prváka. 
Deti veľmi emotívne prežívali toto 
milé podujatie a tešili z neho. Do-
mov odchádzali spotení, unavení, 
ale s veľkým úsmevom na tvári.

Touto cestou ďakujeme všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom po-
mohli pri príprave a organizačnom 
zabezpečení tejto nádhernej akcie.

učitelia 1. stupňa

Na ZŠ, Krymská 5 máme 
milú tradíciu – Pasovanie 
prvákov. Aj tento školský 
rok sme s radosťou 
pripravili pre svojich 
prváčikov takúto slávnosť.

Pomohli nám ju zorganizovať 
aj žiaci 4. ročníka, ktorí navštevujú 
tanečný krúžok a krúžok Kniha je 
môj kamarát. Celá akcia sa nies-
la v námorníckom duchu. Naši 
prváci sa premenili v tento deň na 
námorníkov, ktorí pomáhali kapi-
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Blíži sa čas spomienok 
V týchto dňoch viac ako 
inokedy navštevujeme 
cintoríny. Je to preto, aby 
sme si zaspomínali na tých, 
ktorí už nie sú medzi nami.

Áno, spomienka je stále živá. Je 
však dobré a vzácne, ak túto spo-
mienku dokážeme spojiť s vierou 
v  skutočnosť, že tí naši zosnulí sú 
stále prítomní v tomto svete. Sú len 
v inej dimenzii. 

Nie preto je náhoda, že tento 
sviatok sa nazýva Sviatok všetkých 
svätých. Práve to je narážka na 
pretrvávajúce spoločenstvo s tými, 
o ktorých uvažujeme, že spia spán-
kom pokoja. Neviem, či intenzív-
ne spoločenstvo možno stotožniť 

so  spánkom, lebo Večnosť, to je 
realita vzťahu jednoty a lásky člo-
veka s Bohom, lebo pre Boha všetci 
žijeme. Nik z nás si nemôže byť istý 
zajtrajškom, ale istota a nádej v Boží 
záujem o človeka je tou istotou. Ten-
to sviatok nemá byť príležitosťou 
na  to, aby sa v nás usídlil smútok. 
Náhrobné kamene by nemali vzbu-
dzovať pocit chladu a beznádeje. 

Naopak, mali by byť majákom, 
ktorý hovorí o dôstojnosti osôb 
žijúcich pred nami, ale v duchov-
nom zmysle sú vždy s nami. Môžu 
pre nás urobiť viac ako počas ži-
votnej púte. Nie sú ďaleko, žijú to-
tiž v našom srdci. Túžia, aby sme 
my boli pokračovateľmi hodnôt, 
pre ktoré žili.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Pamiatke zosnulých
Kniha spomienok otvára sa znova...

Bodne sťa ostrý meč
prudká bolesť v duši.

Odišli navždy, sú preč...
Ťažko sa s nimi lúči.

Chryzantémy krášlia miesta odpočinku,
v srdci nás ťaží bôľ.

Spomíname každú chvíľku,
keď tu bola, boli, bol...

Lístie šumí, vôkol vládne splín.
Hoc rozlúčka je bolestivá, my musíme ďalej ísť...

Svetlo nádeje sa rozhorí.
Čas dušičkový patrí vám, drahí zosnulí.

Ivana Šaffová

Pamätný deň – vznik ČSR
Vznik prvej 
Československej 
republiky oslávime 
už 28. októbra. Miestny 
klub Českého spolku 
si ako vždy pripomenie 
už 99. výročie pri buste 
jedného zo zakladateľov 
ČSR – Milana Rastislava 
Štefánika.

Vznik spoločného štátu Če-
chov a  Slovákov na troskách Ra-
kúsko-uhorskej monarchie v roku 
1918 patrí nepochybne medzi naj-
významnejšie medzníky moderných 
slovenských, ale aj európskych dejín. 
Vytvorenie prvej ČSR však nemožno 
chápať výlučne ako dôsledok 1. sve-
tovej vojny. Vzájomná komunikácia 
oboch národov v  kultúrnej, hospo-
dárskej aj  spoločenskej sfére mala 
hlboké korene už  v  predvojnovom 
období. 

V čase pred prvou svetovou voj-
nou nepôsobil na českej ani sloven-
skej politickej scéne politický smer 
presadzujúci rozbitie monarchie.  
Idea vytvorenia spoločného štátu 
vzišla napokon z českých politických 
kruhov, lebo mali historickú skúse-
nosť s vlastným štátom i vyšší stupeň 

organizácie politického života. Roz-
voj slovenského politického mysle-
nia však podstatnou mierou ovplyv-
nili aktivity amerických Slovákov. 

Vznik prvej republiky bol oboj-
stranne výhodný. Československo 
sa postupne etablovalo v spoločnos-
ti vyspelých európskych štátov. 

Z hľadiska všestranného rozvo-
ja však existencia spoločného štátu 
posunula najmä Slovensko výrazne 
dopredu. Okrem evidentného vzde-
lanostného, kultúrneho a hospodár-
skeho prínosu znamenala i možnosť 
slobodného vyjadrovania názorov 
na pôde zákonodárneho zboru. Ok-
tóber 1918 poskytol Slovensku aj re-
álnu šancu nájsť, respektíve obhájiť 
vlastnú národnú identitu v rámci 
spoločného štátu.

Vznik ČSR je preto pre občanov 
Slovenska jedným z najvýznamnej-
ších dátumov v dejinách 20.  sto-
ročia. Tradície, skúsenosti, otvore-
nosť a demokratické hodnoty tohto 
štátu si musíme stále pripomínať, 
aby sme náhodou zbytočne ne-
zablúdili na našej ceste dejinami. 
Lebo aj dnešok bude už zajtra his-
tóriou a zajtrajšok sa nás bude pýtať 
a hodnotiť náš dnešný stav. Odtiaľ 
pramení aj neustála aktuálnosť pri-
pomínania si vzniku ČSR.

Mgr. Vlasta Vojníková  
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ZÁMER NA PRENÁJOM
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce, 
ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho 
kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka 

na prenájom časť spoločného priestoru, o výmere 0,5 m2/nápojový 
automat na chodbe Strednej zdravotníckej školy, Masarykova 27, 
071 01 Michalovce, súp. č. budovy 1945, evidovanej na LV č. 3779, 

na parcele číslo 2507, katastrálne územie Michalovce. 

Výber z tvorby

Spevácky súbor Seniora

Galéria mestského 
kultúrneho strediska 
v novembri pripravila 
ďalšiu z expozícií Štefana 
Pavluvčíka.

Je to tretia časť širokospektrál-
neho pohľadu na tvorbu autora. Je 
naozaj pravdou, že človek je živý 
tým, keď tvorí. Pavluvčík tvorí, aby 
mohol potešiť milovníkov výtvar-
ného umenia. 

V tejto prezentovanej expozícii 
autor využíva techniku oleja, paste-
lu a kresby. Jeho tvorba je prevažne 

realistická, ale je evidentný pokus 
aj o abstraktný prejav, ktorý odráža 
najvnútornejšie prežívanie autora. 
Vo svojom výtvarnom prejave au-
tor využíva vhodnú kombináciu 
farieb, ktoré lahodia nielen oku 
diváka. 

Odraz stvárnenej reality je de-
tailný a  preto každé dielo pôsobí 
ucelene. Za inšpiráciou autor od-
chádza do plenéru a na obľúbené 
miesta. Svojím umením rád obo-
hatí iných. Expozícia je verejnosti 
prístupná v galérii do  konca no-
vembra.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Seniorsky hudobno-
spevácky súbor Seniora 
so svojimi zložkami Vánok 
a Starši chlopi v rámci 
Mesiaca úcty k starším 
začal sériu svojich 
vystúpení v sociálnych 
zariadeniach v  meste 
i v širšom okolí. 

Ako prví sledovali ich vystú-
penia v charitných domovoch na 
Stráňanoch (CHD prof. Hlaváča 
a CHD J. Jendžeľovského). Nasle-

doval ústav sociálnej starostlivosti 
Harmónia v Strážskom a v najbliž-
ších dňoch predvedú svoj program 
aj v DSS v Rakovci a Trebišove. 

Súbor Seniora sa pripravuje aj  
na koncert Staršich chlopov, ktorý 
sa uskutoční 15. novembra 2017 
v  Zlatom býku pod záštitou pri-
mátora nášho mesta. K dôkladnej 
príprave pomohlo aj septembrové 
sústredenie obidvoch zložiek sú-
boru v Trenčianskych Tepliciach 
vďaka finančnej podpore od mes-
ta, za čo touto cestou úprimne ďa-
kujeme.

Vladimír Tatarko
Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych 
a dôležitých informácii nájdete na 

MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA

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. 18 v Michalovciach,
d) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
e) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
f) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
g) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
h) Ul. Š. Kukuru č. 8 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 13. novembra 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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Objednávateľ: MUDr. Dušan Goda, Okružná 1297/ 52, 071 01 Michalovce
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Objednávateľ: Šport do Košíc a na Východ, Alejová 2, 040 11 Košice – Juh
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Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: A zase je choré? Imunita a deti.

Hostia: MUDr. Dana Jurečková, MUDr. Sylvia Borzová,
        PharmDr. Otília Mareková

 piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Budúcnosť sa začala už včera

Akadémia k jubileu 95 rokov od založenia Gymnázia P. Horova
denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti UPC Slovensko a GECOM, 
Facebook Redakcia Mistral, YouTube a www.tvmistral.sk

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Dorota Chripáková
Oliver Ďuran

Simona Kukurucová
Ema Wojtovičová
Daniela Sojčáková

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

František Pihulič  
a Lenka Landová
Radoslav Moskaľ  

a Veronika Valisková
Lukáš Šejvl  

a Eva Lipková
Patrik Ginda  

a MVDr. Jana Porvazová
Michal Kanda  

a Katarína Pazičová
Ing. Peter Jakub  

a JUDr. Lucia Makohusová
Michal Tkáč  

a Lea Pilníková
Ľuboš Čuchran  

a Veronika Jaščurová

blahoželanie
Dňa 25. októbra oslávila svoje životné jubileum 
90 rokov 

ANNA TODOROVÁ
Nech každý ďalší rok dá Ti vždy len šťastný krok. 
Nech Ti dá pán Boh lásku a šťastie.
Z úprimného srdca prajú syn Ján, dcéry Marta, 
Anička, Katka, vnúčatá a pravnúčatá.

VOĽBY = MOC A PRÁVO 
OBČANA II (O slobode)

Dnes chcem nadviazať na príspe-
vok z predchádzajúceho čísla. Zame-
riam sa na slobodu, a to najmä v po-
litickej rovine. Sloboda je definovaná 
v tomto duchu ako politická nezávis-
losť resp. možnosť voľne, BEZ CU-
DZIEHO NÁTLAKU sa prejavovať 
a rozhodovať. 

Položme si otázku, čo z toho vy-
plýva pre „radového“ voliča, ktorý si 
mnohokrát nahovára, že jeho „HLAS“ 
aj tak nič neznamená, alebo, že „karty 
sú už rozdané“ a pod. Pri všetkej úcte 
k voličovi chcem podotknúť, že takýto 
jeho názor nemusí byť práve najspráv-
nejší. Prečo? Pretože počas volieb 
„karty rozdáva“ ON (volič). V  tento 
okamih je ON pánom na politickom 
kolbišti – na ňom záleží ako sa vyvi-
nie povolebná politická situácia. ON 
je tým rozhodujúcim činiteľom v po-
litickom boji. Je veľmi dôležité uvedo-
miť si túto jedinečnú silu a moc, ktorú 
my všetci – voliči – máme. 

Nájdime si čas na rozhovory o po-
litike (t.č. komunálnej – regionálnej) 
s priateľmi, v rodine, v kolektívoch. 

Verte mi, nie je to márna debata. Iba 
tak môžeme dospieť k čo NAJVYŠŠEJ 
ÚČASTI nás – občanov – na voľbách. 
Toto je najdôležitejším predpokladom 
k tomu, aby bol konečný výsledok vo-
lieb čo najdemokratickejší a najspra-
vodlivejší. Iba tak môže vzniknúť reál-
ne zastúpenie (poslancami) občanov, 
odzrkadľujúce aktuálne rozloženie 
politických nálad a názorov v našom 
regióne. Iba tak môže byť garanto-
vané, že vznikne vyvážený a  reálny 
výsledok volieb, ktorý umožní nao-
zajstnú, širokospektrálnu, otvorenú 
a plodnú diskusiu v  zastupiteľstve 
(VÚC), čo je základným kameňom 
demokracie a tým aj nachádzaním 
najoptimálnejších riešení v prospech 
OBČANOV.

P.S.: Sloboda znamená – byť suve-
rénnym pánom svojich činov. Odo-
vzdanie voličského hlasu je jednou 
z možností, ako tento suverénny po-
čin uskutočniť (za volebnou „plentou“ 
je každý iba sám so sebou). 

MUDr. Dušan GODA
Nezávislý poslanec MZ 

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJŇUJE
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskor-
ších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach č. 303 
zo dňa 20. 6. 2017  

ZÁMER ODPREDAŤ PRIAMYM PREDAJOM
nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja): 
novovytvorený pozemok registra C-KN: 
– p. č. 907/236, druh pozemku zastavané plochy, výmera 72 m2; k. ú. Strá-
ňany, ktorý vznikol odčlenením na základe určenia Geometrického plánu 
č. 14328810-51/2016 zo dňa 25. 10. 2016.

Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna 
lehota, 10. novembra 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie vám poskytne-
me aj na t. č. 056/6864271, MVDr. Doričová. 

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

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
A) za účelom prenájmu na dobu neurčitú nebytové priestory a pozemky, nachá-
dzajúce sa v objekte: na Ul. okružnej č. 2 v Michalovciach.

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej 
lehote, 13. novembra 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Michal Hitra (83)
Juraj Hospodár (81) 
Rastislav Iliško (36)
Terezia Šimaľová (77)
Anna Opálková (84)
JUDr. Andrej Chuda (63)
Anna Baranová (82) 
Emília Hamadejová (80)
Anna Ondová (64)
Katarina Rudášová (92)
Anna Lukačová (89)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám – prenajmem 3-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0907 970 595
n Dám do prenájmu 2-izbový byt (55 m2) v centre mesta – na Pasáži. 

Tel.: 0907 435 757
n Súrne kúpim 2-izbový byt na Ulici okružnej alebo Štefánikovej, 

prípadne Sídlisko Západ. Som súkromná osoba. Tel.: 0948 242 311
n Predám rodinný dom v Michalovciach. Tel.: 0905 473 191
n Predám záhradu v katastri mesta Michalovce. Tel.: 0948 447 622
n Predám murovanú chatu so záhradkou (423 m2) v Michalovciach, 

lokalita Ihričky. Dohoda istá. Tel.: 0915 876 530

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, pozdi-
šovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

malý oznamovateľ

spomienky

poďakovanie

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

Dňa 30. októbra uplynie 20 rokov od úmrtia 
milovaného manžela, otca, dedka 

DUŠANA MEŇKYHO
s láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéry 

Lenka a Jaroslava, Tomas a vnúčik Dávidko

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
kolegom, susedom, známym za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke 
dňa 26. septembra s našou drahou mamkou 

ANNOU MAKOVICKOU
Kto žije v srdciach svojich milých, nie je mŕtvy, 
je len vzdialený. smútiaca rodina

Žiarila z nej láska a dobrota, 
bude nám chýbať do konca života.
Dňa 29. októbra uplynie 10 rokov odvtedy, 
čo dotĺklo šľachetné srdce

ĽUDMILY KONČÍKOVEJ
s láskou a úctou spomína manžel Jozef, dcéry Emília, 
Vlasta a synovia Jozef a Vladimír s rodinami

Dňa 19. októbra 2017 uplynulo 6 rokov
keď nás navždy opustil milovaný otec, a dedko

ŠTEFAN JUSKO
S láskou spomínajú

dcéra Anna a syn Ľubomír s rodinami.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
oznamujú verejnosti, že dňa 1. 11. 2017 (streda)

bude kúpalisko a sauna zatvorené

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Východoslovenská distribučná spoločnosť a. s., Košice 

pripravuje realizáciu stavby: Michalovce, Gagarinova – 
úprava NN (vzdušné elektrické NN vedenie) a DP (domové 

prípojky), ktorá sa dotýka ulíc: J. A. Gagarina, T. J. Moussona, 
Odbojárov, J. Palkoviča, J. Palárika, J. Kalinčiaka, Zemplínska 
a B. Nemcovej. VSD a. s. Košice týmto oznamuje vlastníkom 

a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú 
byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi 

nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, 
má nárok na náhradu škody. Grafická príloha je zverejnená 

na úradnej tabuli mesta Michalovce, nachádzajúcej 
sa vo vestibule mestského úradu.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 

zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Zateplenie 
bytového domu Milénium“ so súp. č. 1893 na pozemku reg. C-KN 
č. 2909 v k. ú. Michalovce. Celé znenie stavebného povolenia je 

umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

ZÁUJEMCOM O PREDAJ 
na Námestí slobody 1 počas Zimných 

gastronomických trhov (od 5. decembra 
do 7. januára) oznamujeme, že dražba predajných 

miest sa uskutoční 8. novembra o 14.00 hod. 
v mestskom kultúrnom stredisku na prízemí. 
V ôsmich stánkoch bude možné predávať 

medovinu a vianočný punč, domáce koláče, 
šišky, trdelníky, palacinky, gofry, langoše, pečené 

gaštany, mäso a mäsové výrobky podľa podmienok 
ustanovených orgánom potravinárskeho dozoru. 

Zároveň sa uskutoční dražba miest pre predaj 
pri vianočnom stromčeku v troch stánkoch 

od 5. decembra do 7. januára 2018 bude možný 
predaj: medoviny, vianočného punču, pečených 

gaštanov, vianočného pečiva, palaciniek a tepelne 
spracovaných mäsových výrobkov.  

prerušenie distribúcie elektriny

n	7. novembra od 7.30 do 11.30 hod., úseky: Michalovce časť 
Močarany: Ul. močarianska č. d. 63 – 117 (nepárne čísla domov), 
č. d. 74 – 128 (párne čísla domov), celá Ul. Júliusa Barča-Ivana, 
celá Krásnovská ulica. 

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

V nedeľu 8. októbra sa v Michalovciach uskutočnil 3. ročník jesenného behu 
Michalovčanov. Organizátori preteku si tentokrát zvolili za štart a cieľ pre-
tekov areál Strednej odbornej školy technickej na Ulici partizánskej 1. Muž-
skú kategóriu ovládol Michal Červeňák z klubu AC Michalovce a ženskú 
Sandra Ivánková z KOB ATU Košice. Najmladšími pretekármi bola Sára 
Kuľhová a Matej Mítnik. Najstaršími bežcami preteku boli Ľudmila Fali-
sová a Gerard Parilak. Kompletné výsledky a fotogalériu nájdete tu: http://
www.jesennybeh.preteky.com/vysledky.html.

Basketbal
1. BK MICHALOVCE – BKM ISKRA SVIT 
28. 10., 16.00 hod., DL juniori; športová hala GPH 
Info: www.new.1bkmi.sk

1. BK D – ROŽŇAVA
28. 10., 16.00 hod., Mladé ženy – Karpatská liga; šp. hala GPH 

1. BK D – SPIŠSKÁ NOVÁ VES
29. 10., 10.00 hod., Mladé ženy – Karpatská liga; šp. hala GPH 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC NITRA
28. 10., 11.00 hod., I. LSD U19 – 13. kolo

MFK ZEMPLÍN – FC NITRA
4. 11., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 14. kolo

MFK ZEMPLÍN – SLAVOJ TREBIŠOV
29. 10., 10.00 a 12.00 hod., I. LMD U15, U14 – skupina Východ

MFK ZEMPLÍN – MŠK SLOVAN TRENČIANSKE TEPLICE
28. 10., 13.00 hod., I. liga ženy – 7. kolo  

MFK ZEMPLÍN – MŠK SLOVAN TRENČIANSKE TEPLICE
28. 10., 15.00 hod., I. liga juniorky U19 – 7. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – TJ DRUŽSTEVNÍK ČIČAROVCE 
5. 11., 13.30 hod., IV. Liga Juh – muži VsFZ - 16. kolo, 
Info: Ing. Jozef Horňák, tel. : 0903 655 433

Hádzaná
HK IUVENTA – DHC SLAVIA PRAHA
28. 10., 15.00 hod., MOL liga žien - 8. kolo, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA 
29. 10., 15.00 hod, I. LSD - 4. kolo

HK IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA
29. 10., 13.00 hod, I. LMD - 4. kolo
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

Judo
MAJSTROVSTVÁ SR ŽIEN, MUŽOV A DRUŽSTIEV ST. ŽIAKOV 
4. 11., 10.00 hod., Mestská športová hala 
Info: V. Kohút, tel: 0908 362 137

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – PREŠOV PENGUINS 
27. 10., 17.30 hod., I. hokejová liga mužov, STD Arena Vranov n/T

HK DUKLA INGEMA – HC MIKRON NOVÉ ZÁMKY B
1. 11., 17.30 hod., I. hokejová liga mužov, STD Arena Vranov n/T

HK DUKLA INGEMA – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
8. 11., 17.30 hod., I. hokejová liga mužov, STD Arena Vranov n/T
Info: www.duklamichalovce.sk

Strelectvo
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE
Strelecký trojboj, 5. 11., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
PIRNAGOV VRCH
1. 11., 7.50 hod., Info: www.kstmichalovce.sk

Úspešný kickboxer
Michal si vybojoval 
1. miesto na Majstrovstvách 
Slovenskej republiky 2017 
v kickboxe a tým sa zaradil 
do širšieho reprezentačného 
tímu na Majstrovstvá sveta 
v kickboxe organizácie 
WAKO. 

Šampionát sa uskutoční začiat-
kom novembra v neďalekej Buda-
pešti. V rámci plánovanej prípravy 
na tento šampionát  Mišo absolvoval 
reprezentačné stretnutie a dva kon-
trolné turnaje. 

Ten prvý sa konal 6. – 7. októbra 
v Budapešti a Michal vo svojej hlav-
nej disciplíne kicklight -84 kg doká-
zal poraziť svojich súperov a  s  pre-
hľadom zvíťazil. Rovnako sa mu 

darilo aj v disciplíne light-contact. 
Uplynulý víkend sa konal v Prahe 
veľmi dobre obsadený turnaj Czech 
Open 2017 v kickboxe, o čom svedčí 
aj dvanásť zúčastnených krajín a 703 
pretekárov vo všetkých disciplínach. 
Súťaž začala pre Michala vo štvrť-
finále, kde 3:0 na body zvíťazil nad 
maďarským pretekárom Máté Gyön-
gyösim. Rovnako úspešne sa mu da-
rilo aj v semifinále proti ďalšiemu 
maďarskému pretekárovi Balázsovi 
Kisovi. 

Vo finále tejto kategórie bol súpe-
rom Michala Stričíka slovinský pre-
tekár Edin VUCELJ. Finálový zápas 
bol po celý čas vyrovnaný, no Michal 
postupne získaval nad svojím súpe-
rom prevahu, ktorú dokázal preme-
niť na svoje finálové víťazstvo.

Michal Stričík

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:  
1. časť pozemku p. č. 2910/1, k.ú. Michalovce o výmere 293,22 m2, ktorý sa 
nachádza medzi bytovým domom na Ulici Kuzmányho 13 a radovými gará-
žami, za účelom užívania ako pridomové záhradky.
2. časť pozemku p. C-KN p.č. 3744, k.ú. Michalovce, o výmere 4.00 m2, ktorý 
sa nachádza na Ulici Komenského 20, Michalovce pred bytovým domom, 
za účelom realizácie závesného balkóna.

Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie cenových ponúk v hmot-
noprávnej lehote, do 13. novembra 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan


