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Kino Centrum bude
premietať aj 3D filmy
Michalovské kino Centrum spustí 3. apríla skúšobnú prevádzku nového
digitálneho projektora. Jeho zaobstaranie bolo posledným krokom
na ceste k úplnej digitalizácii. Kino Centrum bude súčasťou premietania
celosvetových premiér, bude premietať aj filmy s trojdimenzionálnou
grafikou.
Digitalizácia bola nevyhnutná, keďže v blízkej budúcnosti sa
prestanú vyrábať distribútorské
kópie na 35 mm filmových pásoch a kiná, ktoré digitalizáciu
podcenili, budú kvôli technologickej zastaranosti zatvorené.
Kino Centrum je jedným
z oddelení Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach
a zohráva dôležitú úlohu v kultúrnom a spoločenskom živote
obyvateľov nášho mesta. Je jednosálové, s kapacitou 432 miest
aj s balkónom. Len v roku 2011
ho navštívilo 25 977 návštevníkov a odpremietalo sa 380 filmových predstavení.
Prvým krokom k dosiahnutiu
digitalizácie obrazu kina Centrum bola zásadná rekonštrukcia kinotechniky. V roku 2010
bolo kino vybavené komplexnou
zvukovou technikou so štandardom Dolby Digital Surround
EX, čo znamenalo predprípravu
zvukovej časti pre komplexnú
digitalizáciu kina podľa štandardu DCI. Odbor informatizácie
a grantov MsÚ spolu s MsKS vypracoval projekt pre úplnú digitalizáciu kina a projekt úspešne
obhájili na pôde Audiovizuálne-

ho fondu(AVF). Začiatkom decembra 2011 mesto Michalovce
získalo z AVF dotáciu vo výške
32 500 €, zvyšok dofinancovalo
Mesto Michalovce. Úplná digitalizácia kina si vyžiadala finančné
náklady vo výške 137 610 €.

Po ukončení procesu verejného obstarávania na zabezpečenie
tzv. 2D a 3D digitalizácie sa už
mohli začať práce, aby michalovské kino Centrum splnením
prísnych noriem, kritérií a pravidiel právom získalo prívlastok
digitálne. V uplynulých dňoch
prebehla inštalácia digitálneho
projektora, kinoservera, výmena
plátna za väčšie oproti pôvodnému. Kým doteraz diváci sledovali
premietanie na plátne o rozmeroch 8 m x 3,4 m, nové plátno má
rozmery 10 m x 4,3 m. Nový digitálny projektor vystriedal svojich
analógových predchodcov, vyrobených v roku 1988. Premietal sa
na nich obraz z 35 mm filmového
pásu. Po novom už budú filmy

premietané z digitálnych kópií,
ktoré budú uložené na pevných
diskoch kinoservera a premietaný obraz bude v kvalite Full HD.
Okrem dvojdimenzionálneho
premietania bude možné premietať aj trojdimenzionálne digitálne filmy vďaka možnostiam
nového projektora a zakúpeniu
3D okuliarov pre divákov. Doteraz bolo najbližšie digitálne kino
v Košiciach, digitalizáciou kina
Centrum sa možnosť digitálneho
premietania podstatne priblížila divákom z regiónu Zemplína.
Ostrá prevádzka digitálneho kina
sa začne 19. apríla.
Veľkou výhodou digitálneho
premietania, okrem výrazného
zlepšenia kvality obrazu, bude aj
dostupnosť a aktuálnosť ponuky
filmových titulov. Ak sa k nám
filmové novinky doteraz dostávali s niekoľko týždňovým až niekoľko mesačným oneskorením,
odteraz budeme mať k dispozícii aktuálne filmové tituly hneď.
V prípade celosvetových premiér
sa tie budú premietať v rovnakom
čase ako inde na svete.
Prajeme vám všetkým neopakovateľné zážitky!
Ing. Iveta Palečková

Pedagógovia
u primátora

Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor mesta Viliam Zahorčák
prijal v obradnej sieni mestského
úradu v stredu 28. marca pedagógov, ktorí pôsobia v školách na
území mesta. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo v obradnej
sieni Mestského úradu v Michalovciach. Zúčastnilo sa ho 40 vybraných pedagógov materských,
základných a stredných škôl, ktorí boli ocenení ďakovným listom
a kyticou kvetov. Svojím programom prítomných pedagógov
potešili žiaci Základnej umeleckej školy na Ul. Štefánikovej 20
v Michalovciach.
Mgr. Pregová

Začína sa oprava nadjazdu
Stavenisko je už odovzdané a nič nebráni tomu, aby sa rekonštrukcia začala.
Zmluvný termín výstavby je 16 mesiacov od odovzdania staveniska. Cena
stavebných prác podľa zmluvy o dielo je viac ako dva milióny eur.
Slovenská správa ciest začne 1. apríla realizovať stavebné
práce spojené s rekonštrukciou
nadjazdu. V prvej etape pôjde
o rekonštrukciu ulíc Pekárenská a Továrenská, ktoré budú
slúžiť ako obchádzková trasa
počas uzatvorenia samotného telesa nadjazdu z dôvodu
jeho rekonštrukcie. Prvá etapa
potrvá približne do 20. apríla
a zahŕňa aj opravu troch železničných priecestí. Po nej už
bude nasledovať samotná rekonštrukcia nadjazdu, v rámci

ktorej bude uzatvorená cesta
I/50 v smere Košice – Sobrance
obojstranne a obchádzka bude
riešená po miestnych komunikáciách Pekárenská – Továrenská ulica.
Hoci rekonštrukcia nadjazdu
bola avizovaná už minulý rok,
k jej realizácii dôjde až teraz.
Stavba je riešená v rámci akcie Modernizácia a rekonštrukcia mostov na cestách I. triedy
a na túto akciu bola zmluva so
zhotoviteľom podpísaná v januári 2012.

Rekonštrukcia bude stáť 2,1
milióna eur a zahŕňa rekonštrukciu mostného nadjazdu a priľahlých úsekov cesty I/50 v intraviláne mesta Michalovce. Počíta sa
v nej s rekonštrukciou podpery,
so zlepšením nosnosti nosnej
konštrukcie, vyspravením hornej
a spodnej stavby. Vzhľadom na
zmenu voľnej šírky na mostnom
objekte z dvoch na tri pruhy,
a teda priradením dvoch pruhov
smerom do mesta, vznikne väčšia
plynulosť cestnej premávky.
ivpa

Príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov
vám praje
redakcia Michalovčana

Základná škola
úspešná v projektoch
IV. základná škola na Komenského ulici
v Michalovciach bola úspešná v dvoch projektoch.
Prvým z nich je projekt ENPI
– cezhraničnej spolupráce štyroch krajín v celkovej sume
106 425 €. Jeho cieľom je v spolupráci s partnerskými školami
z Užhorodu
a Sátoraljaújhely
spoznávať kultúru, spoločenský
život a krásy danej krajiny. Projekt je rozvrhnutý na 14 mesiacov
a bude prebiehať formou návštev
v partnerských krajinách.
Deti budú vyvíjať aktivity ako
kempovanie, bicyklovanie, splavovanie rieky na loďkách, korčuľovanie sa na kolieskových korčuliach,
lezenie na horolezeckej stene, hrať
florbal, bedminton, absolvujú
plavecký kurz, masáže, odbehnú
na MMM v Košiciach štafetu 42
x 1 km a budú ochutnávať regionálne jedlá, variť lekvár, vyrábať
keramiku, ale aj zabávať sa.

Druhý projekt, ktorý bol škole
schválený, je Modernizácie vzdelávania z Ministerstva školstva SR
v hodnote 160 500 €. Nadväzuje
na úspešné anglické triedy, ktoré sú
v škole už druhý rok a v nich sa učí
anglický jazyk metódou CLILL.
Projekt je rozdelený na 2 aktivity. Prvá je zameraná na zvýšenie
kompetencií učiteľov pre potreby
zavádzania inovácií do výučby. Pedagogický personál bude zaučený
skúsenými lektormi a odborníkmi
z praxe. Druhá aktivita je zameraná na tvorbu učebných materiálov
pre potreby zavádzania inovatívnych metód do výučby anglického
jazyka s využitím informačných
technológií. V rámci druhej aktivity bude nakúpené zariadenie
a vybavenie školy.
Mgr. Jaroslav Semko

Pozvánka na zhromaždenia obyvateľov mesta
V dňoch 16. – 27. 4. 2012 vždy o 17.00 hod. sa v meste Michalovce budú konať zhromaždenia obyvateľov mesta. Uskutočnia
sa v jednotlivých volebných obvodoch podľa spracovaného
harmonogramu v každom zo šiestich obvodov samostatne.
Hlavným bodom programu bude doterajšie plnenie Programu rozvoja mesta na roky 2011 – 2014 a diskusia občanov
a volených predstaviteľov mesta, smerujúca k aktuálnym problémom mesta a jeho občanov.
Dátum

Volebný obvod

Miestnosť

16. 4.

I. Centrum

MsKS – malá zasadačka

17. 4.

II. Východ

III. ZŠ, Moskovská 5

18. 4.

III.  Juh

IV. ZŠ, Komenského 1

19. 4.

VI. Kapušianska

SOŠT, Kapušianska 4

20. 4.

V. Stráňany

SOŠT, Partizánska 1

25. 4.

VI. Močarianska

Močarianska č. 119 – bývalá MŠ

26. 4.

IV. Západ, Sever

II. ZŠ,  J. Švermu

27. 4.

VI. Topolianska

TOPO-life, Topolianska 168

Pri príležitosti
Svetového dňa zdravia
pripravil
Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
pre seniorov – členov
Jednoty dôchodcov
mesta Michalovce

zdravotno-výchovné
dopoludnie
12. apríl 2012
v priestoroch
Jednoty dôchodcov
na Partizánskej ulici

V spoločenskej miestnosti
Zemplínskej knižnice
Gorazda Zvonického
sa uskutoční krst
knihy rozprávok
spisovateľky

Anny Garbinskej
Matúšov
zlatý dukát
12. apríl o 16.00 hod.

Zemplínske múzeum
vás pozýva
na výstavu kraslíc

Krása veľkonočnej
škrupinky
do 5. apríla
v portrétnej sále
hlavného kaštieľa

aktivity primátora

Mládežnícky parlament

19. 3. rokovanie so zástupcami Mesta Spišská Nová Ves
19. 3. prijatie úspešných športovcov – michalovských florbalistov
20. 3. rokovanie so zástupcami mládežníckeho mestského
zastupiteľstva
20. 3. rokovanie Školskej komisie VÚC Košice
21. 3. otvorenie športovej súťaže materských škôl
26. 3. porada vedenia k materiálom na rokovanie mestskej rady
27. 3. rokovanie regionálnej Rady ZMOS
28. 3. prijatie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov
29. – 30. 3. účasť na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu 		
		
v Krakowe na pozvanie družobného mesta Jaroslav

V našom meste sa už
od januára 2012 môžu
mladí Michalovčania
realizovať v novej
organizácii Mládežnícke
zastupiteľstvo mesta
Michalovce.

Z poslaneckých interpelácii
Riešenie interpelácií poslancov predložených
na VIII. zasadnutí MsZ Michalovce 21. februára
2012.

MUDr. Štefan LIPČÁK:

Opakovane som žiadaný obyvateľmi lokality – časť Kapušianskej
smerom k Vrbovcu – Vrboveckej o tlmočenie ich požiadavky na
dokončenie toho chodníka na pravej strane, ktorý začína od vyústenia Ul. tichej na Ulicu kapušiansku, po cintorín. Je to úsek možno nejakých 30 metrov. Obyvatelia tejto lokality sú vďační za ten
chodník, ktorý bol urobený na ľavej strane, len to považujú za taký
nedostatok trošku, že sa to tam nedotiahlo k tomu cintorínu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Mesto túto aktivitu plánuje realizovať najskôr v roku 2013, pretože
v tomto roku dominujú iné stavby. Naplánovaná je rekonštrukcia priľahlých ulíc centrálnej mestskej zóny, a to: S. Chalupku, Pasáž, Duklianska, ďalšie aktivity spojené s európskymi fondmi, ale aj pokračujúca výstavba nového cintorína. Z toho dôvodu by sme mohli pristúpiť
k výstavbe a rekonštrukcii chodníkov až v nasledujúcom období.

Rudolf KLEIN:

Občania z V. volebného obvodu – z ulíc: Športová, M. Bónu, Starolaborecká žiadajú Mesto Michalovce – MsÚ o vybudovanie mechanickej zábrany na Ul. športovej pozdĺž rieky Laborec (zvodidlá), nakoľko najmä v zimnom období je riziko, že sa môže ocitnúť
vozidlo v rieke Laborec a pod. Ďalej žiadajú vybudovanie chodníkov aj rekonštrukciu a doplnenie verejného osvetlenia. Čo sa týka
chodníkov, tak by som uviedol aj ulice: Lipová, Topoľová, Smreková, ale aj mnohé iné v V. volebnom obvode.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Na základe rokovania so správcom vodného toku, bolo konštatované, že z technických dôvodov a z dôvodov údržby vodného toku
rieky Laborec umiestnenie stabilného oplotenia ako trvalej prekážky na brehu Laborca nie je možné. Bezpečnosť cestnej premávky je
možné zabezpečiť dodržiavaním povolenej rýchlosti. Rekonštrukciu
chodníkov ulíc: Lipová, Topoľová, Smreková, ale aj iných rovnako no
aj viac poškodených Mesto plánuje realizovať najskôr v roku 2013.
V tomto roku dominujú iné aktivity. Naplánovaná je rekonštrukcia
priľahlých ulíc centrálnej mestskej zóny, a to: S. Chalupku, Pasáž,
Duklianska, ďalšie aktivity spojené s európskymi fondmi, ale aj pokračujúca výstavba nového cintorína. Z toho dôvodu by sme mohli
pristúpiť k výstavbe a rekonštrukcii chodníkov až v nasledujúcom
období.
pokračovanie v ďalšom čísle

z pirka Andriša zo Straňan
„Andriš porac, co sebe treba počac z tim bendzinom na tich našich
pumpoch. Na jednej z ňich mi bul henadi tankovac, ta chlapci odo
mňe pitaľi euro aj pejdzešac centi za ľiter.“ „Mižu, sušid bratu, znaš
že ľubim poradzic. Zamkňi ti svuj motor do garažu a calkom sebe
ho ňevšimaj. Henadi ci aj dochtor engedoval, že kec budzeš chodzic
pešo aj zdravičko ci še zľepši. Z mojej pririchtovanej „pešej varošskej publikaciji“ mi ci vibral chodzeňa co jich bizovňe schasnuješ.
Šicki vichodza z našoho pľacu, spred bivalej Bali na Straňanoch:
- Gu našomu mostoj zrobiš 682 krokov za 6 minut15 sekund, dze
ce čeka kolega co mu chodziš pomahac do skľeňika.
- Na autobusku kec idzeš do zahradki na valal odkračaš 814 krokov za 7 minut 35 sekund.
- U rimokatolickim kosceľe budze 30. marca o 17.00 hodziňe Križova cesta. 1.048 krokov mušiš odkračac, co znam tvojo chodzene, zrobiš to za 9 minut a 44 sekund.
- Žena ci chodzi do kaľvinskoho koscela, muši odkračac 1.262 krokov a budze tam za 12 minut a 14 sekund.
- 31. marca ci do „Totalki“ treba kračac na 4. ročňik pratovaňa Laborca
(Verbovca – Straň. most) 1.049 kroky, schasnuješ 10 minut a 10 sekund.
- Nahlašeňe na poľiciu, že ci ukradli už druhi bicigeľ, ce vidze na
1.153 kroki za 11 minut a 7 sekund
- Do Lidla – 1.510 kroki za 11 minut a 45 sekund.
- Po šoudru do Kauflandu 1.539 kroki – 14 minut 20 sekund.
- Do MSKS (+ Mistral) na XVI. dňi vodi, na Bulgara Kostu Ivanova za 12 min a 5 sekund – 1.234 kroki . Bizovňe ši asertivni
u Mistrale sebe možeš privirobic na reklamoch.
- Na varošsku chižu odkračaš 1.375 kroki za 13 minut a 26 sekund.
- Naša straňanska pošta furt na veľki šveta zavarta, hlavnu poštu
ci budze treba zos veľkonočnima kartkami odkračac 1.729 kroki
za 16 minut a 51 sekund.
- Na našo dzivčata hadzanarki do starej športovej hali odkračaš
2.131 kroki za 20 minut a 43 sekund.
- Bars mocni vilaňe na fotbaľe švica na našim prešumnim hrisku.
Našo chlapci sebe muša na ňich zviknuc. Oravcom gola ňedali,
aľe Lučencu bizovňe 4 daju. Kec chceš, budz pri tim, odkračaš
2.103 kroki dochodkarskim krokom za 20 minut 25 sekund.
- Po Veľkej noci ci treba pujsc za ujcom do Bratislavi. Gu pokladňi
na žeľezničnej staňici ci treba prejsc za 35 minut a 52 sekund.
Odkračaš 3.362 kroki.
Mižu bratu Rašpeľ, ščešľivi krok, grajcare za bendzin u žebňi.“ Co še
ňestalo, može še stac. Šicko dobri, mojo rodaci. Požehnanu Veľku noc!

Táto organizácia nahradila
bývalú radu mladých, poradný
orgán primátora mesta a vznikla
z podnetu mladých Michalovčanov. Hlavným mottom mládežníckeho zastupiteľstvo je: Chrániť a obhajovať záujmy mladých
ľudí. Jeho hlavnou úlohou sa stane vytvárať vhodné podmienky
pre záujmovú činnosť mladých
ľudí v našom meste, zvyšovať ich
záujem o kultúru, vzdelávanie
a šport. Mladí Michalovčania sa

môžu stretávať na zasadnutiach
mládežníckeho
zastupiteľstva,
kde budú diskutovať o aktuálnych problémoch mladých ľudí
alebo o možných akciách v našom meste. Členmi tejto organizácie sú volení delegáti zo základných a stredných škôl v meste.
V súčasnosti majú spolu tridsať
členov. Mládežnícke zastupiteľstvo má aj svoje predsedníctvo,
ktoré riadi celú organizáciu, vedie zasadnutia a predkladá návrhy primátorovi a poslancom
MsZ. Predsedom je Tomáš Doležal a podpredsedom Mgr. Michal
Korpa. Mládežnícke zastupiteľstvo má vypracovaný aj program
aktivít a plán práce na rok 2012.
V súčasnosti členovia pracujú na
svojej webovej stránke, z ktorej sa
dozviete viac o tejto organizácii.

Prvá lastovička oblastnej organizácie CR
Novela Zákona o podpore cestovného ruchu upravuje možnosť
obcí združovať sa do oblastných
organizácií CR a doriešenie financovania združení CR. Podľa nového znenia bude zdrojom financovania organizácií okrem doterajších zdrojov aj poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu. Novela motivuje samosprávy k zefektívneniu
výberu daní za ubytovanie.
Možnosti zákona využili aj
samosprávy a podnikatelia na
dolnom Zemplíne. Po splnení
podmienok vytvorenia oblastnej
organizácie, bola 2. marca 2012
na ustanovujúcom valnom zhromaždení založená Zemplínska
oblastná organizácia cestovného
ruchu, ktorá združuje 5 samospráv
– Mesto Michalovce, obce Vinné,

Kaluža, Klokočov, Suché a 10
podnikateľských subjektov. Na
ustanovujúcom valnom zhromaždení zakladajúci členovia schválili zakladateľskú zmluvu, voľbu
členov predstavenstva, dozornej
rady a výkonného riaditeľa, stanovy, výšku príspevkov na rok 2012,
plán aktivít a rozpočet. Predsedom
predstavenstva sa stal primátor
Michaloviec V. Zahorčák. 8. marca
bola Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu zaregistrovaná na Ministerstve dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja.
Zavedenie systémového financovania destinácií je predpokladom zvyšovania konkurencieschopnosti a udržateľnosti cestovného ruchu na dolnom Zemplíne.
I. Pazičová

Upravené názvy
zastávok MHD

Na základe zistenia skutkového stavu predkladá nový prepravca zoznam upravených názvov zastávok MHD v Michalovciach. Upravované
názvy zastávok boli buď neaktuálne alebo zastávky boli už v minulosti
zrušené a ich názov zostal v používaní. Upravené názvy sú použité v názvoch novoosadzovaných označení zastávok a v cestovnom poriadku.
Doterajší názov	Nový názov
J. Hollého, Byzant
kpt. Nálepku 8 alebo Družba /podľa smeru/
Štadión
Futbalový štadión
Učilište pozemných stavieb
Vajanského, Stadio
Odeta
Hotel Mousson
Vajanského 2391
Vajanského 52
NOVEX
Vajanského 80
Topoľany 111
Topoľany 113
Topoľany 159
Topoľany 111
Sídl. Juh, Ekostav
Rozkvet
Močarany 166
Močarany 154
Zempmilk
Syráreň BEL
SPTŠ
Obchodná akadémia
Sídl. SNP
Sídl. SNP, blok A1
Partizánska 107
Partizánska 37
Ul. SNP 73
Ul. SNP 83
Partizánska, SPŠE
Partizánska, SOŠT
NsP, Psychiatrická liečebňa
Psychiatrická nemocnica

zvieratká na adopciu


z pera viceprimátora

Predveľkonočné
prípravy
Podľa počasia zdanlivo zima ustupuje teplým skoro letným dňom.
Iba kalendár nás opravuje, že končí ešte len tretí mesiac roka – marec.
Extrémy prírody s prejavmi v počasí akoby ospravedlňovali extrémy
v spoločnosti. Školské zariadenia bojujú o žiakov, s ktorými prichádzajú finančné prostriedky. Bohužiaľ častou metódou účel svätí prostriedky. Obchod v snahe prilákať kupujúceho používa klamlivú reklamu.
Rôzne záujmové skupiny zneužívajú sociálne cítenie občanov na vylákanie finančných prostriedkov pre klamlivé sociálne programy.
Výrobné organizácie sú schopné pre čo najväčšie zisky používať
zdravotne nebezpečné komponenty. Kritériom úspechu sa stávajú jednotlivci pretŕčaní na obrazovkách televízií.
Obsahom záujmu sa stávajú senzácie, škandály, podvody, tragédie.
Pointou novinárskej práce sa stáva vidieť za všetkým len osobný prospech,
spochybňovanie na každom kroku, nastavovanie krivého zrkadla aj tým
najlepším úmyslom. Často počujeme slová: „taká je doba.“ Je to skutočne
potrebné pre rozvoj spoločnosti? Je nutné mať také množstvo negatívnej
energie? Práve sviatky Veľkej noci nám môžu naznačiť odpoveď.
V časoch, keď sa navzájom vyvražďovali celé národy v boji o moc,
sa objavil niekto, koho nezlomila ani mučenícka smrť. Svojich nasledovníkov oslovil   nielen svojím životom, svojou mučeníckou smrťou,
svojím zmŕtvychvstaním,   ale najmä učením o živote večnom.
Zdroj večných právd ostáva rovnako aktuálny dnes ako aj v minulosti. Nie ten má pravdu, kto hlasno kričí. Pravda sa nemusí skrývať
za uhladené, pekne podané klamstvá. V každej dobe sa všetky veci včas
vyfarbia. A v ohni sa dobré veci zotavia a len tie nepotrebné zhoria.
Buďme preto naklonení všetkému novému, no kritickí k všetkému
potrebnému.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Žihadlo

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

denne od soboty o 14.00 hod.

Predstavujeme mestskú políciu
Od 1. januára 2012 príslušníci MsP Michalovce vykonávajú
službu podľa nového členenia a to tak, že mesto je rozdelené do 6
služobných obvodov a do každého služobného obvodu sú pridelení konkrétni policajti, ktorí tam budú vykonávať obchádzkovú
a hliadkovú službu s tým, že za zverený obvod aj zodpovedajú.
V predchádzajúcich číslach Michalovčana sme vám predstavili
prvé štyri obvody, dnes prinášame informácie o obvode č. 5
Obvod č. 5

ml. inšp. Ľuboš Maňo

ml. inšp. Peter Sýkora

pravá strana Masarykovej k Humenskej ceste, P. O. Hviezdoslava,
J. G. Tajovského, Gen. Petrova, Pribinova, A. I. Dobrianskeho,
L. N. Tolstého, Š. Moyzesa, A. Kmeťa, A. S. Puškina, Cyrila
a Metoda, Timravy, M. Nešporu, J. Záborského, S. H. Vajanského,
N .V. Gogoľa, J. Jánošíka, J. Bottu, Remeselnícka, Kamenárska,
Hrnčiarska, Tehliarska, Agátová, J. I. Bajzu, P. J. Šafárika,
Zemplínska, T. J. Moussona, J. Kalinčiaka, J. Ľ. Holubyho,
M. Koperníka, J. Kalinčiaka, T. Vansovej, Odbojárov, B. Nemcovej,
Svornosti, J. A. Gagarina, Topolianska, Jarná, Letná.
Občania sa môžu na týchto policajtov obracať vo veciach, ktoré
majú v kompetencii mestskí policajti počas náhodných stretnutí,
alebo ich osobne navštíviť na oddelení MsP na Ul. duklianskej
č. 4. Pokiaľ svoje požiadavky oznámia na oddelení MsP, tieto
budú príslušným policajtom tlmočené a sú povinní sa nimi zaoberať a promptne ich riešiť.
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP

VÝZVA

Darujte svoje 2 %

michalovskej nemocnici

Carmen

je 2-ročná kríženka labradora a teriéra, s ktorou sa nikdy nebude
jej majiteľ nudiť. Je to aktívna, hravá, priateľská fenočka, vášnivá
aportérka, vhodná do rodiny s deťmi, inými psami, či mačkami.
Je veľmi inteligentná, rýchlo sa učí novým povelom. Podmienkou
adopcie je podpísanie adopčnej zmluvy a uhradenie adopčného
poplatku. Kontakt: 0908 667 858, utulokmi@gmail.com

Prečo práve nám? Sme občianske združenie založené
zamestnancami Nemocnice s poliklinikou Michalovce,
a.s., ktorého cieľom je, okrem ochrany a podpory zdravia
obyvateľov aj podpora nákupu zdravotníckej techniky
a pomoc pri rekonštrukciách jednotlivých oddelení.
Údaje o nás: IČO: 42245788, Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Zdravie Zemplína, Sídlo: Špitálska 2, 07101 Michalovce



dva týždne v kultúre...

spoločenská rubrika

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

VŠETKO V TEBE MÁM

Samuel Adam
Patrik Čornej
Jakub Ondila
Zuzana Hakošová
Marcel Popik

štvrtý výročný koncert gospelovej skupiny Agatangel
14. 4. 2012 – 17.00 hod., veľká sála MsKS
vstupné: dobrovoľné

FRAGILE

vystúpenie vokálnej skupiny
22. 4. 2012 – 19.00 hod., veľká sála MsKS
Vstupné: 11 €

Poďakovania

Zemplínska knižnica

Ďakujeme kolektívu onkologického oddelenia Nemocnice
s poliklinikou Michalovce
pod vedením primára MUDr. Jozefa Roška,
lekárovi MUDr. Radoslavovi Barillovi a kolektívu zdravotných
sestier za príkladnú starostlivosť počas liečby našej mamičky Márie
Kondášovej
dcéry Jana a Mária

Noc s Andersenom

Medzinárodné podujatie venované detskému čitateľovi
so zameraním na podporu čítania a zatraktívnenia knižníc.
Hosť: pedagóg Ján Pochanič
30. – 31. 3. 2012

Výstavy
PREMENY ŽENY

KRISTÍNA PAVLUVČÍKOVÁ a GALÉRIE UMĚNÍ PP - ČR
2. 4. – 8. 5. 2012, malá galéria MsKS

tvorba 2012

regionálna súťažná výstava prác neprofesionálnych výtvarníkov
do 12. 4. 2012, galéria ZOS

Program kina Centrum
30. – 31. 3. piatok, sobota o 19.30 hod.
1. 4. nedeľa o 19.30 hod.

ŠTYRI SLNKÁ

komédia, dráma
Premiéra
ČR
2012
Vstupné: 2,50 € Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia
30. 3. piatok o 17.30 hod.
31. 3. sobota o 16.00 hod.
1. 4. nedeľa o 16.00 hod.

HUGO A JEHO VEĽKÝ OBJAV

dobrodružný
USA
2011
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
3. – 4. 4. utorok, streda o 18.00 hod.
6. 4. piatok o 18.00 hod.
Premiéra
7. – 8. 4. sobota, nedeľa o 16.00 hod.

LORAX 3D

animovaná komédia
USA
2012		
Digitálna 3D projekcia. Vstupné deti: 5 €, dospelí 6 €
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
4. 4. streda o 19.30 hod.
5. 4. štvrtok o 20.00 hod.
Premiéra
7. – 8. 4. sobota, nedeľa o 19.30 hod.

HNEV TITANOV 3D

akčný, dobrodružný, fantasy
USA
Digitálna 3D projekcia. Vstupné: 6 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
11. 4. streda o 19.30 hod.

2012
Slovenské titulky

ALOIS NEBEL

dráma, animovaný film na motívy komiksovej predlohy Premiéra
ČR
2011
Vstupné: 2,50€
Mládeži prístupný
Česká verzia
12. – 15. 4. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.

PRCI, PRCI, PRCIČKY: STRETÁVKA
romantická komédia
USA
Digitálna 2D projekcia. Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Premiéra
2012
Slovenské titulky

Regionálna súťažná
klavírna prehliadka
Vynikajúcim stimulom
pre rozvoj mladých
talentov sú súťaže. Je to
možnosť prezentovať
svoj talent, nadanie a
schopnosti.
Regionálna súťažná klavírna
prehliadka, ktorú organizuje Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici č.20 v Michalovciach,
má už niekoľkoročnú tradíciu.
V tomto školskom roku sa konala 16. marca pod názvom Poetika
klavíra. V štyroch kategóriách
súťažilo 52 súťažiacich zo ZUŠ na
Štefánikovej ulici v Michalovciach,
SZUŠ Talentum v Michalovciach,
základné umelecké školy z Humenného, Sniny, Sobraniec, Trebi-

šova a Sečoviec. Výkony všetkých
súťažiacich si zasluhujú uznanie
a pochvalu. Zvlášť treba oceniť
tých, ktorí sa umiestnili v Zlatom
pásme. Veď zúčastniť sa takejto
súťaže kladie zvýšené nároky na
prácu učiteľa aj domácu prípravu žiaka. Výkony súťažiacich
hodnotila odborná porota zložená z profesionálnych klaviristov
a pedagógov VŠMU v Bratislave,
Prešovskej univerzity v Prešove,
Konzervatória v Košiciach a ZUŠ.
Plne veríme, že tradícia tejto
klavírnej súťaže, ktorá umožňuje talentovaným deťom získať
na domácej pôde neoceniteľné
skúsenosti a ktorá dvíha úroveň
kultúrneho diania v meste, bude
aj naďalej pokračovať.
Emília Schudichová

Hókusy – pokusy
„Hókusy – pokusy. Príďte
k nám na skusy“. Týmito slovami
pozývali žiakov, rodičov i širokú
verejnosť vyučujúce prírodovedných predmetov Základnej školy, Okružná 17 v Michalovciach
na výstavu zaujímavých pokusov. Návštevníci výstavy mali
možnosť vyskúšať si divného
skokana, potápača, spektroskop,
či účinky magnetického poľa...
Zámerom pedagógov bolo nielen sprístupniť vedecké poznat-

ky, ale najmä umožniť žiakom
rozvíjať vnútornú potrebu po
poznávaní, rozvíjať tvorivosť
a hľadať si svoju vlastnú cestu
k vede. Žiaci sú schopní získavať
poznatky viacerými modernými
metódami, ale najmä metódou
objavov, teda vlastnou aktívnou
činnosťou. Pri tom sa totiž učia
javy poznávať, lebo len vlastné
skúsenosti z bádania im môžu
pomôcť pochopiť význam vedy.
www.zsokrumi.edu.sk

Veľký týždeň
Pôstne obdobie vrcholí
a pred nami je Veľký
týždeň, v ktorom si
kresťania pripomenú
tajomstvo našej spásy.

nostnosť nie je až tak podstatná.
Kristus vie, že do Jeruzalema
prichádza trpieť. Je dobré spomenúť, že Kristus prichádza do
Jeruzalema na mláďati oslice. Je
to známka pokory. Ďalej vnímame paradoxy, ktoré sú evidentné vo zvolaniach: Hosana!
a Ukrižuj! Zápas dobra so zlom
teda zakúsi aj Kristus. Na Zelený štvrtok ustanovuje kňazstvo
a Eucharistiu a zanecháva príkaz lásky, v čom je symbolika
služby a obety.
Na Veľký piatok sa ani v jednom z chrámov neslúži obeta
svätej omše, pretože sa uskutočňuje tá najvznešenejšia obeta Krista na kríži. Ticho Bielej
soboty v sebe nesie tajomnosť
očakávania. Cirkev zotrváva na
modlitbách a v tichej meditácii.
Kristus leží v hrobe. Veľkonočná nedeľa je oslavou vzkrieseného Krista. Pokoj vám ja som
to! Aleluja! Je to silný odkaz pre
všetkých ľudí.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Zdá sa, že nepôjde len o pripomienku udalostí, ktoré sa
odohrali kedysi dávno. V mysliach mnohých je to tak dávno,
že sa stotožnia s presvedčením:
„Nás sa to netýka!“ Nie je to celkom tak. Keďže Kristus prišiel
na túto zem pre všetkých ľudí
a nie pre konkrétnych jednotlivcov, dnes môžeme konštatovať,
že spása je pre všetkých. V tomto týždni nepôjde teda o pripomienku, ale o sprítomnenie
udalostí, ktoré možno právom
nazvať ako spásne konanie Boha
voči človeku.
Veľký týždeň začína Kvetnou
nedeľou. Vtedy si pripomíname
slávnostný vstup Krista do Jeruzalema. Aj keď je tu dôraz na
slávnostný vstup, predsa sláv-

Chcem sa poďakovať Nemocnici s poliklinikou
Michalovce, očnému oddeleniu – primárke
MUDr. Izabele Lopuchovej a celému kolektívu
za obetavý a ľudský prístup počas mojej
hospitalizácie na tomto oddelení.
vďačný pacient Ján Hamadej

Týmto sa chceme poďakovať

hasičom

z Hasičského a záchranného zboru Michalovce,
ktorí svojou prácou ochránili náš majetok
od následných škôd.
rodina Vojníková
Chcem sa poďakovať
za príkladnú starostlivosť personálu
II. interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou
Š. Kukuru Michalovce pod vedením
MUDr. Mariána Štefana
počas mojej hospitalizácie.
Ján Timočko

Michalovčan informuje...
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
Pavol Hujdič, 63-ročný
Ján Šácha, 74-ročný
Michal Čverčko, 62-ročný
Vladislav Karšňák, 68-ročný
Zuzana Ihnátová, 8l-ročná
Július Oleár, 84-ročný
Jozef Bereš, 68-ročný
Andrej Mikita, 47-ročný

Spomienky
Dňa 28. marca uplynuli 3 roky od doby,
čo nás navždy opustila naša
drahá mamička a babička

Anna Vrašťáková

vo veku 74 rokov
Kto ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.
s láskou spomína dcéra s rodinou
Dňa 26. marca uplynulo 5 rokov,
keď nás navždy opustil náš drahý

Jaroslav Tkáč

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie,
ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.
Čas plynie, smútok zostáva v našich srdciach.
s nehou a láskou spomínajú
manželka, synovia s rodinami
Kytice kvetov na hroby dávame a s láskou
spomíname na našich zosnulých kolegov

Petra Brudza
a

Ing. Mariána
Sopka
ktorí nás navždy opustili
pred tromi rokmi.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku
kolektív pracovníkov
Mestskej polície Michalovce

Chceme poprosiť všetkých, ktorí si doposiaľ
nevyzdvihli fotografie
z uverejnených spomienok a blahoželaní
v dvojtýždenníku Michalovčan, aby si ich prevzali
na MsÚ Michalovce v turisticko – informačnej kancelárii

Ján Besterczi, 71-ročný
Eva Komariková, 52-ročná

Spomienky
Dňa 7. apríla 2012 uplynú dva roky,
čo nás vo veku 72 rokov navždy opustil
drahý otec a dedko

Ing. Emil Michalovčík

s láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami
17. 11. 1955 – 19. 3. 2002
plk. in memoriam

JUDr. Ján Paľo

Je tomu už 10 rokov, keď neúprosný osud ocka
a manžela nám vzal, len bolesť v srdciach, smútok,
spomienky a prázdny domov nám zanechal.
manželka s deťmi
Dňa 1. apríla uplynie 10 rokov
od smrti milovaného manžela,
otecka, dedka a pradedka

Ladislava Thuroczyho
s láskou spomína manželka
a deti s rodinami

V týchto dňoch si pripomíname nedožité
80. a 84. narodeniny

Alenky a plk. v. v. Ing.
Jaromíra Černochovcov
spomíname – dcéry Vlasta a Alena s rodinami



dva týždne v športe...

malý oznamovateľ...

Florbal

Kúpa – predaj – prenájom/byty

O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej florbalovej ligy mužov
12. kolo, 2. 4. 2012, 18.00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

n Predám garáž pri bývalom Chempiku s vysporiadaným
pozemkom. Cena dohodou. Tel.: 0915 656 515
n Predám stavebný pozemok v tichej lokalite blízko centra.
Tel.: 0944 393 987
n Predám 2–izbový byt 52 m2 s balkónom v OV, Ulica
konečná. Čiastočne rekonštruovaný. Cena dohodou.
Tel.: 0904 554 449
n Predám garáž s vysporiadaným pozemkom na Ulici
M. Rázusa. Cena dohodou. Tel.: 0949 172 053
n Dám do prenájmu garáž pri Nay elektrodome Michalovce.
Tel.:0905 192 106
n Na prenájom 50 m2 v centre Michaloviec.
Tel.: 0915 864 655
n Predám 7–izbový poschodový rodinný dom s pozemkom
1 400 m2 v tichej lokalite – Biela hora. Cena dohodou. RK
prosím nevolať. Tel.: 0907 481 514
n Dám do prenájmu nezariadený 2–izbový byt v centre mesta
Michaloviec. Tel.: 0902 167 706
n Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom
a elektromerom. Tel.: 0940 752 138
n Dám do prenájmu 3–izbový byt na Sídlisku Východ.
Cena dohodou. Tel.: 0911 011 063

Futbal
MFK Zemplín – MŠK Tesla Stropkov
I. LSŽ VA/SŽVB U15, U14 – 16. kolo
30. 3. 2012, 10.00 hod. a 12.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
MFK Zemplín – FC Nitra
I. LS/MD – 19. kolo, 31. 3. 2012, 11.00 hod., 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
MFK Zemplín – LAFC Lučenec
II. liga mužov – 23. kolo, 31. 3. 2012, 17.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFK Zemplín – ŠK Odeva Lipany
I. LSŽ VA/SŽVB U15, U14 – 17. kolo
5. 4. 2012, 10.00 hod. a 12.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
TJ Močarianska – TJ Družstevník Moravany
II. B trieda mužov ObFZ – 16.kolo, 8. 4. 2012, 15.30 hod.
Info: Juraj Sabov, tel.: 0907 977 758

Silový štvorboj
O pohár primátora mesta
IV. ročník súťaže O najzdatnejšieho študenta, študentku SŠ,
4. 4. 2012, 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Stolný tenis
ŠKST „A“ – STK Lokomotíva Košice „B“
II. liga mužov skupina Východ - 14. dvojkolo
1. 4. 2012, 10.00 hod.
ŠKST „A“ – STO Mokrance
II. liga mužov skupina Východ - 14. dvojkolo
1. 4. 2012, 15.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Volejbal
O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých, II. liga - 21. kolo,
3. 4. 2012, 18.00 hod..
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Vybíjaná
O pohár primátora mesta
IV. ročník mestskej ligy 3. – 4. ročníkov žiakov ZŠ – 4. kolo
2. 4. 2012, 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Strelectvo
Klubový strelecký pretek
8. 4. 2012, 8.00 hod.
Info: Michal Hostovičák, tel.: 0915 957 797

Turistika
Veľkonočný výstup na Šimonku
9. 4. 2012
Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243

Prekvapivé 3. kolo
vo vybíjanej
Mestská liga
zmiešaných družstiev
3.- 4. ročníkov žiakov
základných škôl
O pohár primátora
mesta pokračovala
v uplynulých dňoch
tretím hracím
kolom, ktoré
prinieslo niekoľko
prekvapujúcich
výsledkov.
Hneď v prvom zápase jeden
z favoritov na celkové prvenstvo,
VIII. ZŠ, prekvapujúco prehrala
so stále sa zlepšujúcou I. ZŠ 7:10,
ktorá v ďalšom zápase s doposiaľ
vedúcou II. ZŠ prehrala len tesne
8:10. Naopak, zápas dvoch vyrovnaných družstiev IV. ZŠ a V. ZŠ
skončil hladkým víťazstvom „päťky“ v pomere 5:2 a ďalší zápas
„silnej trojky“ medzi II. ZŠ a VI-

II. ZŠ skončil jasným víťazstvom
II. ZŠ v pomere 8:4, čím im vrátili prehru z predchádzajúceho
kola. Aj výsledok ďalšieho zápasu
medzi V. ZŠ a VI. ZŠ možno považovať za prekvapenie kola, keď
„päťkári“ hladko podľahli VI. ZŠ
6:9 a VIII. ZŠ tak isto prekvapujúco podľahla IV. ZŠ 7:8.
Doposiaľ vedúce družstvo
súťaže II. ZŠ si po 3. kole „zásluhou“ zakopnutí VIII. ZŠ upevnilo
svoje vedúce postavenie a náskok
siedmich bodov pred záverečným
kolom im dáva reálnu nádej na
celkové prvenstvo v tomto súťažnom ročníku. V poslednom kole
bude zaujímavé sledovať zápasy
o 2. miesto medzi VIII. ZŠ a I. ZŠ,
medzi ktorými je len bodový rozdiel, ale tak isto i zápasy o celkové 4. miesto medzi IV. ZŠ a V. ZŠ
môžu byť veľmi zaujímavé.
Posledné 4. kolo sa uskutoční
2. apríla 2012 (pondelok) o 8.30
hod. na II.ZŠ.
nk

Ešte vo februári sa malí džudisti stretli v Krakove so súpermi z domáceho
Poľska, Čiech a Ukrajiny. V konkurencii 280 pretekárov si prvé miesta vo
svojich kategóriách vybojovali Martin Varady, Martina Varadyová, Dirk
van Der Valk a Dominika Kincelová. Filip Sidun bol zároveň členom
víťazného zmiešaného družstva SVK – Ukrajina. V marci zas bodovali
žiaci ŠK Zemplín na turnaji v Litve. Za účasti 15 krajín a vyše 500 pretekárov si medailové umiestnenie z našich vyslúžili Dominika Kincelová,
Martina Varadyová a Radka Mullerová.
vp

31. marca 2012
sa jubilea 70 rokov
v zdraví dožíva

Pavol Derfényi
Z dávnejšej minulosti si ho
verejnosť pamätá najmä ako
úspešného športového funkcionára v michalovskej mužskej
hádzanej a výborného fotografa.
V období po spoločenských
zmenách bol zvolený za poslanca NR SR za HZDS. Dve volebné
obdobia pôsobil ako zástupca primátora Michaloviec, bol spoluzakladateľom a dlhoročným predsedom redakčnej rady mestských
novín Michalovčan.
V prvej dekáde nového tisícročia stál na čele Slovenského zväzu
hádzanej. S jeho menom sa spájajú najväčšie úspechy mužskej reprezentácie v ére samostatného Slovenska.
Jubilantovi želáme, aby si nadlho zachoval pevné zdravie, vnútornú energiu a schopnosť tešiť sa z lásky svojich najbližších!
Rudolf Gadomský, prezident Handball Club winLand Michalovce

správy zo športu...
n Iba polovičný úspech
Michalovskí druholigisti MFK Zemplín odohrali iba polovicu zo štyroch už odohraných kôl. Majú k dobru stretnutia v Senci a doma
s Liptovským Mikulášom. V ostávajúcich dvoch stretnutiach získali
z plánovaných šesť bodov iba dva body. Prvý bod získali v krajskom
derby v Moldave nad Bodvou A 1:1. Potom sa bezgólovou remízou
0:0 rozišli doma s Dolným Kubínom. Takto stratili kontakt s vedúcou Myjavou, s ktorou chceli súperiť o postup. Na svojom konte
majú zatiaľ 32 bodov. V piatom jarnom kole v sobotu 31. 3. privítajú
na svojom trávniku Lučenec. Hrá sa o 17.30 hod. – už pod umelým
osvetlením. Verme, že do tretice im to konečne vyjde. Potom 4. apríla
o 17.30 zohrajú prvé odložené jarné stretnutie v Senci. Vedúca Myjava má 47 a druhá Podbrezová 39 bodov.
n Obnovili Čečehovský polmaratón
Agilní funkcionári z Čečehova v okrese Michalovce po viacročnej odmlke zapríčinenej finančnými problémami znovu obnovili Čečehovský
polmaratón. Bol to už XVI. ročník a na štarte sa zišlo 94 bežcov zo Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. Najviac sa darilo zahraničným pretekárom, ktorí obsadili prvých desať miest. Primát patrí Maďarovi Adámovi
Kovácsovi, ktorý zabehol trať za 1:05:13 hod. Druhý bol Poliak Eduard
Hapák (1:10:25) a tretí znovu Maďar Tomáš Harszányi (1:10:59). Až na
štvrtom mieste dobehol prvý Slovák - Peter Janovič – BK Šaca časom
1:20:17 hod. Z okresu štartovalo 20 bežcov, z toho jedna žena. Zo samotných Michaloviec 8 bežcov, z toho jedna žena. Náš najlepší Tomáš
Ruskovský ŠCK Michalovce bol na 17. mieste s časom 1:23:43 hod zo
žien na 91. mieste Ľudmila Falisová AC Michalovce – 2:21:57 hod.
n WINLAND v treťom zápase play-off úspešný
Michalovskí extraligoví hádzanári získali celkom 7 bodov pred piatymi
Košicami s 2 bodmi. V play-off vo štvrťfinále to však Michalovciam nevyšlo. Zhodne prehrali doma aj u súpera. Prekvapuje to, že s Košicami nikdy
predtým neprehrali. Michalovčania nezvládli svoje stretnutie doma a prehrali ho 27:34 (17:19). Podobne to bolo aj v druhom zápase – v Košiciach
kde prehrali 24:31 (14:15). V treťom stretnutí hádzanári HC winLand
zdramatizovali štvrťfinálovú sériu Tipos Extraligy, keď zdolali na domácej
palubovke celok 1. MHK Košice 23:21a stav série tak znížili na 1:2.
n Domáca výhra
Druholigoví basketbalisti 1.BK Michalovce porazili v domácom prostredí celok ŠK Kežmarku 82:63 (47:26). Zatiaľ vedú tabuľku s 38
bodmi pred Dastetom Kežmarok s 37 bodmi a Kapybary s 36 bodmi.
Práve medzi týmito celkami sa rozhodne aj v play-off o víťazovi. Do
konca základnej časti sa Michalovce predstavia so Sabinovom B, v Prešove s Eliatom (31. 3), doma majú voľno 14.4. a záver odohrajú 21. 4.
v Krompachoch s Kovohutou - teda všetky tri na súperovej palubovke.
ka

Rôzne
n Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom
technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003.
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050
n Predám štartér na Škodu Favorit – 1 ks menší + 1 ks
s prevodovkou. Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273
n Výhodné pôžičky a hypopôžičky až do 100 000 € na kúpu
nehnuteľností, rekonštrukciu, aj čokoľvek iné.
Tel.: 0907 921 829, 0902 980 104
n Predám očistené orechy – 3 €/kg. Tel.: 0918 876 616
n 39-ročná matka s 12–ročným synom hľadá súrne
ubytovanie. Zn. Lacno + pomoc v domácnosti.
Tel.: 0904 667 004

Služby
n Doučujem matematiku – ZŠ, SŠ, VŠ – 1. ročník.
Tel.: 0948 059 051

Sto jarných kilometrov
Už tradične letnú turistickú
sezónu na Zemplíne naštartovala
akcia „Otvorenie 100 JKM - hrad
Brekov“, ktorú zorganizoval Klub
slovenských turistov Strážske.
Dobré počasie prilákalo 25.
marca turistov zo širokého okolia.
Zastúpení boli aj turisti z ďalších
klubov: Prvý michalovský klub
turistov, KST Turista Michalovce,
KST Krokus Hanušovce nad Topľou, KST Opál Vranov nad Topľou
a KST Loko Humenné. Z pekného počasia sa tešilo cca 280 nad-

šencov zdravého pohybu v prírode, členovia klubov a ich známych
s trojgeneračným zastúpením.
KST Strážske sa postaral aj
o súťaže pre deti a dospelých –
hod polenom, preťahovanie lanom a hod šípok na cieľ. Nechýbala ani opekačka pri ohníku.
Turisti z Prvého michalovského klubu turistov sa o 12. hodine autami presunuli do Podskalky, kde pokračovali v ďalšej
túre na humenský Sokol.
Eleonóra Mayerová

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
ponúka

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 79/2004
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej
v bytovom dome “H” v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne do 13. 4. 2012. Žiadosti
podané po termíne nebudú brané do úvahy.
Číslo bytu
Adresa
Poschodie 	 Počet izieb Podlahová plocha
---------------------------------------------------------------------------------------------B-14  	 Ul. konečná 18 	 7. poschodie 	 3-izbový 	
67,71 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s užívaním bytu): 1,32 €/m2
Žiadosť, prílohy a bližšie informácie získate na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk, odbore hospodárenia s majetkom
Mestského úradu v Michalovciach, budova MsÚ Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Rozmiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov počas upratovania
V dňoch 19. marca až 20. apríla budú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre občanov mesta Michalovce na uloženie
objemného odpadu:
VOK budú rozmiestnené na týchto stanovištiach:
Ul. úzka, Ul. konečná, Ul. Gagarinova, Ul. agátová, Ul. Pri
mlyne, Ul. topolianska, Ul. vrbovská (otočka), Ul. močarianska
(oproti PD), Ul. J. Kollára, Ul. P. Jilemnického, Ul. A. Kmeťa,
Nábrežie J. M. Hurbana, cintorín Topolianska, cintorín
Močarianska, cintorín Kapušianska
V rámci jarného upratovania budú tieto VOK vyvážané pravidelne 2-x týždenne, a to v pondelok a v piatok.
Nakoľko v meste Michalovce prebieha separovaný zber,
žiadame občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad
(konáre stromov, kríky) uložili vedľa VOK.
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