
Mesto Michalovce sa už viackrát uchádzalo o nenávratný finančný príspe-
vok s projektom „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľné-
ho odpadu v Michalovciach“. Žiadosť bola schválená v decembri 2013, 

čím Mesto získalo z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu finančný príspevok 
vo výške viac ako dva milióny eur, Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním 
vo výške 107 tisíc eur.

Mesto vybuduje centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

VýstaVba 

koMpostárne

Odpady sprevádzajú takmer 
všetky činnosti ľudí, ohrozujú život-
né prostredie, ekosystémy. Jedným 
z najprijateľnejších riešení odpa-
dového hospodárstva je triedenie 
a zhodnocovanie komunálnych od-
padov. V našom meste sa s triede-
ním komunálneho odpadu začalo 
v roku 1995 zriadením dotrieďovacej 
linky na Ulici lastomírskej, v súčas-
nosti ide predovšetkým o komodi-
ty: papier, plasty, sklo, viacvrstvové 
obaly, obaly z kovu, svetelné zdroje. 
Separovanie odpadu sa realizuje jed-
nak do plastových vriec v rodinných 
domoch, do kontajnerov v bytových 
domoch a tiež donáškovým systé-
mom na zberné dvory technických 
a záhradníckych služieb. Do sepa-
rovania odpadu je zapojených 45 % 
domácností v rodinných domoch, na 
území mesta je rozmiestnených 336 
kontajnerov na separovaný odpad 
pri bytových domoch.

V roku 2012 mesto ukončilo 
implementáciu projektu s názvom 
„Rozšírenie separácie odpadov a mo-
dernizácia triediacej linky odpadov“, 
realizovaného v rámci Operačného 
programu Životné prostredie, ktorým 
sa okrem modernizácie triediacej 
linky pre vytriedené zložky vytvorili 
čiastočne podmienky pre zavedenie 
triedenia ďalšej zložky komunálneho 
odpadu a to komodity – biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad (ďalej 
BRKO). V rámci projektu bolo za-
kúpených 2000 ks zberných nádob 
o objeme 120 l pre triedenie BRKO 
a 1000 ks kompostérov, ktoré boli 
rozmiestnené vo vytypovaných obyt-

ných zónach zastavaných rodinnými 
domami. Napriek tomu sa nádoby 
na BRKO nevyužívali kvôli malej 
kapacite kompostovisk a neexisten-
cii kompostovacej technológie. Zber 
BRKO realizujú Technické a záhrad-
nícke služby mesta Michalovce, a to 
najmä zelený odpad z verejnej zelene 
– verejné priestranstvá, športoviská, 
areály 9 škôl a 8 materských škôl, 
mestské cintoríny. Zelený odpad tvo-
rí tráva, lístie, konáre, zrezané zelené 

časti kríkov a rastlinné zvyšky. Po-
zbieraný odpad zhodnocujú na dvoch 
kompostoviskách s kapacitou iba 10 
ton. Projekt po vybudovaní technoló-
gie predpokladá spracovanie až 1840 
ton BRKO ročne. 

Cieľom projektu je zlepšiť úroveň 
ochrany životného prostredia pros-
tredníctvom zvýšenia vyseparované-
ho množstva BRKO a vybudovaním 
centra pre jeho zhodnocovanie, zní-
ženia podielu BRKO vo zvyškovom 
odpade, zvyšovať zapojenie občanov 
do separovaného zberu, zlepšiť ich 
informovanosť v oblasti separácie.

Realizáciou aktivít projektu dôjde 
k vybudovaniu technologického cen-

tra na zhodnocovanie BRKO kom-
postovaním aeróbnym spôsobom, 
k zakúpeniu technológie fermentač-
nej linky EWA, dostavbe existujúcej 
rozostavanej haly pre manipuláciu 
s BRKO a potrebných inžinierskych 
sietí, zabezpečeniu doplňujúcich ob-
služných zariadení pre centrum, ako 
sú mostová nadúrovňová váha, do-
pravníky, nakladač s vidlami s pridr-
žiavačom, veľké a malé traktory, vrá-
tane prídavných zariadení ako vrták 
na pne, kosačka so zberom, kosačko-
vé ramená. Z finančných prostried-
kov projektu bude zakúpené aj ďalšie 
zberové vozidlo na BRKO, hákový 
nosič kontajnerov ako aj 25 ks veľko-
objemových kontajnerov na BRKO, 
ktoré budú rozmiestnené na území 
mesta. Po zhodnotení kompostu 
v aeróbnom fermentore vzniknutý 
surový kompost bude vyskladňovaný 
na vybudovaných spevnených plo-
chách kompostárne na dozrievanie. 
Po dvoch mesiacoch zrenia bude ho-
tový kompost naložený do veľkoob-
jemových kontajnerov a vyvážaný na 
aplikáciu rekultivácie zelených plôch 
na území mesta. 

Kompostáreň, včítane technolo-
gických zariadení, by nebolo možné 
zrealizovať bez nenávratného finan-
čného príspevku, o čom svedčí aj fakt, 
že hala, kde sa má realizovať kompos-
tovanie, stojí rozostavaná od roku 
1998. Veríme, že realizáciou projektu 
vznikne plne funkčné centrum pre 
zhodnocovanie BRKO a výsledný 
kompost bude môcť využívať nielen 
Mesto, ale aj jeho obyvatelia. 

RNDr. Jana Machová

aktua l i ty
Materské centrum Drobec 

vás srdečne pozýva na

VALENTÍNSKY 
KARNEVAL 

MC DROBEC
16. februára o 16.00 hod. 

ZŠ Krymská (7. ZŠ)
info: 0948 439 988

www.mcdrobec.sk

Filmový 
festival 

EXPEDIČNÁ 
KAMERA

Čo tento rok na Expedičnej  kamere 
uvidíte? Peší prechod jednej z najdrs-
nejších púští sveta, výpravu za Pygmej-
mi v Kongu, sólo lezenie veľkej trojky 
v Yosemitoch, pri ktorom sa tají dych, 
prvý BASE jump vo Vysokých Tatrách, 
kaňoning a prvý prieskum nádherných 
kaňonov v Kanade i jazdenie na jedno-
kolke v jaskyniach.

Ako bonus ponúkajú organizátori fes-
tivalu 3D film DOMINO: HRA V POD-
KROVÍ STRATENÉHO SVETA. Popi-
suje prieskumné výpravy do záhadných 
stolových hôr v pralesoch Venezuely, na 
ktorých sa podieľajú aj Česi, a ktoré v mi-
nulých rokoch priniesli rad dôležitých 
objavov z rôznych vedných odborov.

V našom kine si festival môžete po-
zrieť 25. februára. Začiatok je o 17. ho-
dine, vstupné je jedno euro, študenti, 
dôchodcovia, ZŤP a deti do 12 rokov 
– zdarma. Podrobný program nájdete 
na našej web stránke.

msks

Vo viac ako 200 českých 
a slovenských mestách 
sa vo februári a marci 

bude konať už 5. ročník 
Expedičnej kamery. 
Nenechajte si ujsť 

prehliadku najúspešnejších 
cestovateľských 

a outdoorových filmov 
uplynulej sezóny. Aj tentoraz 

je pripravená poriadna 
dávka dobrodružstva, 

objavovania, adrenalínu 
a napätia. Tentoraz aj v 3D.

Výstava
Juraja Kováča
galéria MsKS
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Archeologické
nálezy
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Najúspešnejší
športovci
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mesto michalovce na medzinárodnej výstave
ITF Slovakiatour patrí medzi najvýznamnejšie poduja-
tia cestovného ruchu v strednej Európe, ktoré prinieslo 
komplexný servis, prezentáciu služieb, turistické infor-
mácie a tipy, ako stráviť dovolenku v danej destinácii.
Mesto Michalovce, ktoré je srdcom dolného Zemplína, 
sa predstavilo návštevníkom ako turisticky atraktívna 
destinácia spolu so Zemplínskou oblastnou organizá-
ciou cestovného ruchu v spoločnom stánku Krajskej 
organizácie cestovného ruchu Košický kraj. Vzájomne 
prepojená komplexná turistická ponuka bola prezen-
tovaná odbornej a laickej verejnosti. K dispozícii mali 
návštevníci množstvo kvalitne spracovaných propagač-
ných materiálov, DVD o meste, regióne a ZOOCR s dô-
razom na historické informácie, možnosti rekreácie, 
oddychu, kultúrnych a spoločenských aktivít, ponuku 
ubytovacích a reštauračných služieb počas všetkých 
ročných období.
Mimoriadna návštevnosť expozície odrážala záujem 
o destináciu dolný Zemplín, ktorá splnila predstavy 
prezentácie regiónu. Účasť na výstave prináša zvýše-
nie povedomia v oblasti cestovného ruchu a posilnenie 
pozície na trhu. Návštevníci mali jedinečnú možnosť 
získať komplexné informácie o regióne a prostredníc-
tvom pestrej ponuky spoznať dolný Zemplín.

Iveta Pazičová

Medzinárodný veľtrh 
cestovného ruchu ITF 

Slovakiatour 2014 
otvoril v Incheba Expo 
aréne Bratislava svoje 
výstavné priestory pre 

návštevníkov už po 
dvadsiatykrát. Veľtrh sa 

uskutočnil od 30. januára 
do 2. februára 

na výstavnej ploche 
17 500 m2 a zúčastnilo 

sa ho 387 vystavovateľov 
z 24 zúčastnených krajín.

MsKS a Divadlo pri fontáne 
vás pozýva na 

recitačno-hudobné 
soirée troch generácií

ŠTAFETA
GENERÁCIÍ

20. februára o 17.30 hod. 
v malej sále MsKS

Hvezdáreň Michalovce
vás pozýva na prednášku

NAŠA hVIEzDA 
SLNKO

21. februára o 17.00 hod.
malá sála MsKS

FS Mihaľovski nevesti 
i beťare

vás pozýva na 
FAŠIANGOVú 

zÁBAVu
21. februára o 18.00 hod.

Hotel Družba

info: 0908 665 472
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Je nebezpečné dotýkať sa hviezd. Rovnako je protipólom svet bez fan-
tázie. I keď racionalita patrí k bežnému životu, ten priestor je veľmi širo-
ký a pre každého človeka vlastný. Farebnosť a pestrosť sú podstatnými at-
ribútmi, bez ktorých človek nie je človekom a život životom. Človek k ich 
tvorbe, ako i prijímaniu, hľadá počas celého života symboly. Nie kamen-
né, nie neskutočné. Také, ktoré pri ich vyslovení pochopí skoro každý. 

Preto je symbolom zaľúbených srdiečko. Aj keď zaľúbenosť má so sr-
diečkom málo spoločného, a je to skôr záležitosť chémie, feromónov a en-
dorfínov, s ich účinkom na zmyslové orgány a mozgové centrá. Vnímame 
to jednoducho. Je jasný rozdiel medzi symbolikou a skutočnosťou. Keďže 
ľudstvo má aj svoju históriu, zvyky, tradície, radosti, starosti i každoden-
né potešenia. Pre ich pripomenutie pridáva každému dňu v roku určitú 
symboliku. Niektoré sa vžili viac, iné menej. 

Ak si zalistujeme v takomto kalendári v mesiaci február, nájdeme 
tam niekoľko pozoruhodností. Jednou zaujímavosťou je, že vo februári 
máme nielen sviatok svätého Valentína- Deň zaľúbených, ktorý je štr-
násteho februára. Je tu i sviatok manželstva deviateho februára. Aby 
to bolo kompletné, hneď pätnásty február je Dňom osamelých. Krásna 
symbolika. Ak sa zaľúbenosť nenaplní, môže skončiť nielen smútkom, 
ale až osamelosťou. Vrcholom je jedenásty február, ktorý je Svetovým 
dňom chorých. Na tento zimný mesiac a fašiangový čas príznačné pri-
pomenutia. Len si ich niekedy prispôsobujeme nepatrične. V Deň man-
želstva zabudneme manželku v obchode. V Deň zaľúbených hľadíme 
po kolegyniach. Určite toto pomýlenie je aj dôsledkom obchodnej po-
litiky predaja tovarov, ktoré nám v záujme zvýšenia obratu neváhajú 
servírovať aj nezmysly. Pritom je najkrajšie, ak sa vieme bez ohľadu na 
tieto sviatky k sebe správať každý deň tak, akoby bol sviatkom. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Aby nám smutno 
nebolo

Po „hromňičnim“ čaše mi še zaš štretnul zo sušedom Rašpeľom. Išče 
mi še ho aňi ňescihnul opitac, jak še ma, takoj už začal dudrac: „An-
driš, už žebi tota žima skončila, od toho ňič ňerobeňa, dochodkarskoho 
poľihovaňa, čitaňa – už me boľi cali celo. Už žebi še daľi robic dajaki 
porjadni zahradkarski roboti.“

Hutorim mu, „Mižu, je polovka februara, išče aňi porjadna žima ňebula, 
išče še tej zahradkarskej jari načekame. Aľe co ce znam už roki jak milovňika 
prirodi, zahradkara, ovocinara, kvitočkara, ti už aj u februaru furt co to šu-
peš a richtuješ še na daľšu sezonu. U tim čaše každi mame svojo sposobi, co 
richtovac a jak, žebi nam to u tej našej zahradkoj či skľeňiku višlo. U malej 
skratkoj poradz paru slovami, co robiš, kec išče zahrada pod šňihom...“

„Andriš, u mocňich mrazoch najvecej cerpja ptačočki. Ňesipce jim 
nadrobeni chľib, bandurki, zviški kolačkov – možece jich zahubic. Bars 
valovšňni je ňesoľeni hovedzi luj i sipki sluňečňikovo šemjačka.

Už roki trimem na balkoňe cahani muškati. Ochabjam jich preži-
movac na suchim mesce, koncom februara zrežem a dam jim novu hľi-
nu. Každi vihonok zrežem na trecinu dlužki. Režem furt medži dvoma 
očkami. Cešim še z ňich cali ľeto do peršich mrazov.

U februaru u zahradke dokončujem prešvetľovaňe a zakracovaňe okrasnich 
drevinov. Dzive ruže i ostatňi krički možeme rezac, kec ňemaržňe, už od začat-
ku februara. Od konca februara aj vinič hroznorodi, žebi še ňestracila mjazga. 
Až do marca robim aj prešvetľovaci rez ovocnich stromov, co už rodza.

Parapetni deski u bice zos pasiji chasnujem, kec višejem paprigu, 
či paradički. Kec prisadi chceme visadzac u polovkoj maja, treba zo ša-
com začac koncom februara. Substrat: pisočnato – kompostova hľina.“

Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.

z pirka Andriša zo Straňan

nA Hromnice 
koniec sAnice

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: Vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
DFS Zemplínik
denne o 14.00 hod.

 27. 1.  rokovanie Rady cirkví

 27. 1.  zasadnutie Rady seniorov

 28. 1.  stretnutie s členmi ZO Slovenskej únie sluchovo 
  postihnutých

 29. 1.  rokovanie so zástupcom OZ Humanita

 30. – 31. 1.  účasť na ITF Slovakiatour v Bratislave

 3. 2.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady

 3. 2.  rokovanie školskej komisie KSK v Košiciach

 5. 2.  rokovanie s partnermi Plesu mesta 2014

 6. 2.  porada primátora

 7. 2.  účasť na slávnostnom otvorení roka 770. výročia 
  prvej písomnej zmienky o meste

19. reprezentačný ples KDH v Michalovciach privítal medzi sebou 
vzácneho hosťa, Pavla Hrušovského, predsedu poslaneckého klubu 
NR. Vo veľmi príjemnej atmosfére hostia zotrvali do skorých ran-
ných hodín. Pri rozlúčke sa už všetci tešili na budúcoročný jubilejný 
20. reprezentačný krajský ples KDH.                                   Ľ. Poláková

aktivity primátora

n V pondelok 27. januára sa v zasadačke mestského úradu usku-
točnili rokovania hneď dvoch poradných orgánov primátora mesta. 
Najskôr to bolo zasadanie Rady cirkví, teda zástupcov a predsta-
viteľov všetkých cirkví etablovaných na území mesta. Rada cirkví 
na svojom stretnutí prerokovala viacero aktuálnych tém, medzi nimi 
aj požehnanie novotvaru historizujúcej vlajky, ktorá bude vztýčená 
pred mestským úradom 7. februára, ale aj termín posviacky kríža 
na novom cintoríne. Zástupcovia seniorov na svojom rokovaní 
informovali primátora a vedenie mesta o aktuálnych problémoch 
a potrebách seniorov v našom meste.

n Primátor mesta Viliam Zahorčák sa v utorok 28. januára zúčastnil 
sa stretnutí členov Základnej organizácie Slovenskej únie sluchovo 
postihnutých v malej zasadačke mestského kultúrneho strediska. Stret-
nutie viedla predsedníčka organizácie Valéria Mitrová a predmetom 
rokovania boli aktuálne otázky členov tejto organizácie, ich podnety 
a návrhy pre zlepšenie fungovania základnej organizácie. Stretnutie 
kultúrnym programom spestrili Mihaľovske ňevesti i beťare.

n V dňoch 30. januára až 2. februára sa v priestoroch výstaviska 
Incheby v Bratislave uskutočnil medzinárodný veľtrh cestovného 
ruchu a gastronómie ITF Slovakiatour. Zastúpenie na ňom malo 
aj naše mesto v spoločnom prezentačnom stánku Košického sa-
mosprávneho kraja. Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo 
30. januára dopoludnia v Incheba Expo aréne.

n Mestský úrad v Michalovciach – odbor sociálnych vecí oznamuje, 
že občania, ktorí žiadajú obnovenie Senior karty pre rok 2014, si ich môžu 
vyzdvihnúť v budove „B“ Mestského úradu v Michalovciach, Námestie 
slobody č. 1, Mgr. Jana Šestáková, 1. poschodie, kancelária č. dverí 182.

Krátke správy samosprávy

Radosť nakupovať
V dnešnom uponáhľanom sve-

te nás v priebehu dňa určite pote-
ší úsmev, milé slovo, pochvala. Sú 
medzi nami ľudia,ktorí vedia roz-
dávať radosť tým druhým, i keď 
nie sú práve správne „naladení“, 
majú tiež svoje osobné, či rodin-
né problémy. Najmä ide o ľudí, 
ktorí dennodenne prichádzajú 
do styku s verejnosťou z titulu 
svojho zamestnania. Medzi takú-
to skupinu ľudí patria predavači, 
či predavačky. Určite mi dajú Mi-
chalovčania za pravdu, že v meste 

sú väčšinou predavačky ochotné. 
Medzi tie obchody v meste, kde 
je obsluha na úrovni, patrí urči-
te predajňa Mladosť na námestí. 
Ja osobne, ako aj moji známi, tam 
chodíme často nakupovať a všetci 
máme z nákupov dobrý pocit. Je 
príjemné nakupovať najmä v od-
delení papiernictva, kde pani pre-
davačka je vždy príjemná, usmie-
vavá a ochotná odborne poradiť. 
Jedným slovom je radosť tam 
nakupovať... 

Ladislav Juhás

Riešenie interpelácií 
poslancov predložených 
na XIX. zasadnutí MsZ 
13. 12. 2013

Ing. MIChAL STRIčÍK, PhD
2. mesto michalovce je významným podporovateľom mládežníckeho špor-
tu na území mesta. na základe rozhovoru s viacerými rodičmi sa pýtam, 
či je možné iniciovať zo strany mesta požiadavku na športový hokejový klub 
hK mládeŽ michalovce aby zaradil zástupcov mesta, rodičov a piatej zá-
kladnej školy do orgánov klubu, čím by sa zabezpečila lepšia organizačná 
a finančná činnosť, ako aj výmena informácií medzi zainteresovanými.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Športový hokejový klub HK MLÁDEŽ Michalovce je samostatným právnym 
subjektom. Mesto Michalovce spolupracuje a podporuje aktivity klubu a jeho 
činnosť s mládežou, ale nemôže nariadiť klubu aby zaradila zástupcov mesta, 
rodičov a V. ZŠ, Ul. školská do orgánov klubu. Mesto sleduje prácu klubov 
s mládežou a v prípade potreby riešenia určitých problémov iniciuje stret-
nutia. Aj v roku 2013 bolo takéto stretnutie, kde sa dohodli zainteresované 
strany na riešení možnosti podpory športových – hokejových tried na V. ZŠ, 
Ul. školská. Na podporu mládežníckeho športu Mesto v rozpočte každoročne 
schvaľuje finančné prostriedky pre kluby podľa schválených kritérií a medzi ne 
patrí aj hokejový klub HK MLÁDEŽ s finančnou čiastkou 20 000 € na rok. 

MuDr. FRANTIŠEK zITRICKý 
Pri vykonávaní revízie elektrickej energie sú určité časti mesta odpájané 
od elektrickej energie. Bude odpojená od elektrickej energie v najbližšom 
období aj poliklinika? aby bola zabezpečená lekárska starostlivosť alterna-
tívnym spôsobom, prosím o oznámenie termínu v dostatočnom predstihu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mestský úrad Michalovce neeviduje termíny prerušenia distribúcie elektrickej 
energie. Na základe doručeného listu z Východoslovenskej distribučnej, a. s. 
ohľadom jednotlivého prerušenia distribúcie elektrickej energie, je toto ozná-
menie uverejnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce, webovej stránke mesta 
a v televízii Mistral. V prípade, ak sa týka prerušenie distribúcie elektrickej 
energie  okrajových častí mesta (Ulica vrbovecká, kapušianska, topolianska 
a močarianska), Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach zabezpečuje 
oznámenie o prerušení z Východoslovenskej distribučnej, a.s. na informač-
ných tabuliach v týchto častiach mesta. V prípade, že Mesto Michalovce obdrží 
oznámenie o prerušení elektrickej energie v budove na Námestí osloboditeľov 
25, v ktorej sídlia ambulancie a zdravotnícke zariadenia, osobitným spôsobom 
bude Mesto Michalovce lekárov o tejto skutočnosti informovať v dostatočnom 
časovom predstihu tak, aby mohla byť zabezpečená lekárska starostlivosť.

Na XIX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
Michalovce, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 
2013, interpelácie predložili poslanci: MUDr. Jozef 
Makohus, Ing. Michal Stričík,PhD. a MUDr. František 
Zitrický (dokončenie z predošlého čísla).

Kopec Hrádok v severnej časti mesta, naj-
mä jeho južný a juhovýchodný svah, je najvýz-
namnejším miestom z hľadiska počiatkov a 
ďalšieho vývoja Michaloviec. Výhodná poloha 
pri vodnom toku, prítomnosť surovín, výskyt 
lovnej zvere a ďalšie pozitívne skutočnosti 
spôsobili, že na tomto mieste vznikla pomerne 
rozsiahla neolitická osada, ktorá predstavuje 
nateraz najstaršiu sídliskovú jednotku na úze-
mí mesta. Osídlenie ľudu kultúry s východnou 
lineárnou keramikou (6. tisícročie pred n. l.) 
bolo zistené už v 50-tych rokoch 20. storočia. 
Napriek tomu, že význam osady tušili viacerí 
bádatelia zaoberajúci sa neolitom, pre neprí-
stupnosť miesta sa archeologický výskum ne-
mohol rozvinúť. Až neskôr, po sprístupnení 
priestoru, v čase stavebných prác na novovzni-
kajúcom sídlisku IBV pri Hrádku, mohli byť 

preskúmané početné neolitické sídliskové ob-
jekty, v ktorých sa nachádzali často prekvapivé 
a unikátne nálezy. Popri zdobenej keramike 
a pracovných nástrojoch sú to najmä početné 
doklady zhotovenia hlinenej ľudskej plastiky 
a drobných keramických ozdôb. Počas výsku-
mu v roku 2008 sa okrem pravekých objektov 
zachránili aj stredoveké obydlia a hospodárske 
jamy – spolu takmer 60 objektov. 

Ďalší, rovnako dôležitý priestor z hľadiska 
poznania dejín Michaloviec pred prvou písom-
nou správou, je situovaný v južnej časti mesta 
v polohe Široké. V spomínanej polohe boli po-
čas zemných prác pri výstavbe Hypermarketu 
Tesco porušené sídliskové objekty z obdobia 
včasného stredoveku. Neskôr, v rokoch 2009 
a 2010, boli v priebehu záchranného arche-
ologického výskumu na stavbe komplexu ob-

chodného centra (v susedstve Tesca) odkryté 
ďalšie. V danom priestore sa vďaka záchran-
ným akciám podarilo zaregistrovať takmer 40 
slovanských sídliskových objektov. Boli zrejme 
súčasťou väčšej osady, ktorá sa rozprestierala 
na pravostrannej terase Laborca. Komplex síd-
liskových obytných objektov a hospodárskych 
stavieb z polohy Široké, spolu s archeologický-
mi nálezmi, predstavuje dnes najspoľahlivejší 
súbor, dokladajúci rozsiahlejšie slovanské osíd-
lenie na území mesta Michalovce. Ťažisko osíd-
lenia v osade predpokladáme v 9. – 10. storočí.   

Na základe doterajších výsledkov výsku-
mu očakávame v tejto časti mesta výskyt ďal-
ších archeologických objektov. V budúcnos-
ti, v prípade akýchkoľvek stavebných aktivít 
plánovaných v okolí spomínaných obchod-
ných centier, bude nevyhnutné realizovať na 
stavebných plochách predstihový záchranný 
archeologický výskum. 

Viac informácií o výsledkoch archeologic-
kých výskumov a najstarších dejinách mesta 
prinesie TV Mistral v druhej časti cyklu pri-
pravovaného k 770. výročiu prvej písomnej 
správy o Michalovciach. 

PhDr. Lýdia Gačková

Archeologické objekty 
a nálezy na okraji mesta

770 rokov histórie mesta Michalovce

oznam
V Sociálnej poisťovni, pobočka Michalovce došlo od 
16. januára 2014 k zmene všetkých telefónnych čísel 
z dôvodu prechodu pevnej siete na TO ORANGE. 
Nové telefónne čísla sú dostupné na internetovej stránke 
Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

Primátor mesta Michalovce, vyhlásil výberové konanie 
na obsadenie pracovnej pozície: 
asistent terénneho sociálneho PracovníKa
Výberové konanie sa uskutoční dňa 17. februára 2014 
o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti na prízemí, č. dverí 129, 
Mestského úradu Michalovce, Námestie osloboditeľov 
č. 30. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do 
zamestnania je 12. februára 2014 o 12.00 hod. Bližšie 
informácie o výberovom konaní sú zverejnené na úradnej 
tabuli mesta a na internetovej stránke mesta Michalovce. 

Stalo sa peknou tradíciou, že malí pacienti z detského oddelenia  
Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru v Michalovciach, a.s. dostanú 
hračky od svojich zdravých kamarátov.

Žiaci II. základnej školy zo Švermovej ulice v Michalovciach, zor-
ganizovali zbierku hračiek pre našich malých pacientov. Žiaci opa-
kovane obdarovali hračkami svojich kamarátov, ktorí sa liečia určitý 
čas v nemocnici, pretože ich zdravotný stav si to vyžaduje. Ďakujeme 
vedeniu školy a všetkým žiakom i ich rodičom za ušľachtilý dar, ktorý 
vyčaril úsmev na mnohých detských tváričkách.

Za kolektív detského oddelenia a všetkých malých pacientov ďa-
kuje MUDr. Dana Jurečková, PhD.

Poďakovanie
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VíTAME MEDZI NAMI NAšIch NAJMENších...

Ema Becová
Michal Majerník
Sofia Semanová

blahoželania
Naša drahá mamka, stará mama, manželka
MAGDA hLINIčANOVÁ
oslávila 29. januára v rodinnom kruhu svoje 
životné jubileum 65 rokov. Ty si stála pri nás 
vždy v časoch radosti i bolesti, bola si pre nás 
oporou v našich životoch. Želáme Ti do ďalších 
rokov veľa zdravia a Božieho požehnania!
Manžel, dcéry Jana a Ľudmila s rodinami

V týchto dňoch oslávi svoje okrúhle 
životné jubileum dekan rímskokatolíckej 

farnosti duchovný otec
Mgr. STANISLAV PAVúK

K Vášmu jubileu Vám vyprosujeme 
veľa Božích milostí, požehnania a zdravia. 

V modlitbách si na Vás spomínajú vďační veriaci.

dva týždne v kultúre Michalovčan informuje

Do STAVU MANžElSKého VSTúPIlI...

Alojz Goron 
a Jana Popiková

Michael Wünsch 
a Zuzana Butkovská

Valentínske koncerty 
obchodné centrum 
Zemplín pripravuje pre 
svojich návštevníkov 
aj v tomto roku viaceré 
kultúrne podujatia, tie 
s dlhodobou tradíciou, 
ale aj úplne nové 
projekty. 

Vo februári si prídu na svoje fa-
núšikovia skupiny Hurikán a Ned-
vědovcov. Viac marketingová 
manažérka OC ZEMPLÍN, Mgr. 
Eva Bučková. „Valentínsky mesiac 
február sa bude v OC ZEMPLÍN 
niesť v znamení hudby. Presne 14. 
februára si u nás prídu na svoje tí, 
ktorí majú radi skupinu Hurikán. 
O týždeň, 22. februára, k nám zas 
zavítajú František Nedvěd so sy-

nom Vojtom, aby potešili svojich 
priaznivcov.“ Kapela Hurikán 
pôsobí na slovenskej hudobnej 
scéne už neuveriteľných 45 rokov. 
Na koncerte v obchodnom centre 
zahrá kapela tie naj hity zo svojho 
repertoáru, ale nebude chýbať ani 
najnovšia pieseň.   

František a Vojta Nědvedovci 
zaspievajú počas sobotného veče-
ra najväčšie hity bratov Nedvědov-
cov, keďže brat Františka, Honza 
Nedvěd, ukončil svoje verejné vy-
stupovanie v júni minulého roka 
zo zdravotných dôvodov. 

Okrem toho v obchodnom 
centre chystajú aj prekvapenie 
– ochutnávku fašiangových miniši-
šiek a veľkej megašišky. Viac uvidíte 
a dozviete sa, ak navštívite obchodné 
centrum v uvedených termínoch. 

eb

úspešní v projekte
Štátny inštitút odborného 

vzdelávania (ŠIOV) Bratislava rea-
lizuje projekt: podpora profesijnej 
orientácie žiakov základnej školy 
na odborné vzdelávanie a prípra-
vu prostredníctvom rozvoja po-
lytechnickej výchovy zameranej 
na rozvoj pracovných zručností 
a práca s talentami.

Do projektu je ako jediná 
z michalovských základných škôl 
zapojená Základná škola Teodora 
Jozefa Moussona (I. ZŠ). Príno-
som pre školu bude moderné vy-
bavenie na vyučovanie predmetov 
chémia, fyzika, biológia a tech-
nická výchova, ktoré by malo byť 
do školy dodané v priebehu me-
siacov február a marec 2014. 

V dňoch 26. – 29. novembra 
2013 prebehli v Národnom teni-
sovom centre v Bratislave prvé sú-
ťaže realizované v rámci projektu 

pod názvom: Škola mojej profesie. 
Zo 49 zapojených základných škôl 
v rámci Slovenska naši žiaci získali:

1. miesto – Eva Hamašová 
a Andrea Geregová vo vedomost-
nom teste z chémie

1. miesto – Michael Šubák 
v súťaži v informatike – tvorba 
vizitky a 2. miesto v tej istej súťa-
ži získal Peter Pavlo. Zároveň títo 
žiaci boli úspešní aj v ďalšej sú-
ťaži – Spracovanie fotografie, kde 
obsadili dvakrát 2. miesto.

1. miesto získala aj žiačka Anna 
Valkovičová v súťaži Chov koní 
a 3. miesto Katarína Ruttkayová 
vo výrobe cukrárenských ozdôb.

Presvedčili sme sa, že naši 
žiaci môžu byť právom hrdí na 
svoje získané vedomosti a zruč-
nosti a nestratia sa ani v širokej 
celoslovenskej konkurencii.

Vedenie školy

Envirománia
V Košiciach sa 29. januára 

uskutočnil 4. ročník ekologickej 
súťaže pod názvom Envirománia.

Z 22 súťažných príspevkov 
– projektov, do finálového kola 
odborná porota vybrala 10 naj-
lepších z Košického kraja.

Medzi nimi boli aj mladé 
ekologičky zo Základnej školy 
Teodora Jozefa Moussona. V Ko-
šiciach prezentovali projekt, 
ktorý vypracovali pod vedením 
učiteľky L. Paľovej pod názvom 

Menej je u nás viac. Svoj projekt 
odprezentovali tak zaujímavo, 
že ich odborná porota ocenila 
1. miestom.

Záštitu nad súťažou v tomto 
roku prevzala SAŽP Banská Bys-
trica.

Sme veľmi radi, že naše envi-
ronmentálne snaženie bolo oce-
nené odborníkmi v tejto oblasti 
a že sme boli najúspešnejšími 
v rámci Košického kraja.

Mgr. Lenka Paľová

Dňa 31. januára 2014 
sa dožili 60 rokov 
spoločného života 
naši drahí rodičia 
JÁN hECL 
a zuzANA hECLOVÁ
k diamantovej svadbe 
im blahoželáme 
a za všetko zo srdca ďakujeme
syn Ján a dcéra Ľubka 
s rodinami.

Do roka je veľa dní, do týždňa len sedem, 
ale takých ako dnes, taký je len jeden.

Dňa 11. februára sa dožíva krásnych 80-tin
JOzEFKA NEMCOVÁ

Všetko najlepšie praje dcéra s manželom 
a vnuci Kostadin a Jordan

Mestské kultúrne stredisko
VzTYčOVANIE NOVOTVARu hISTORIzuJúCEJ VLAJKY 
PRI OTVORENÍ ROKu 770. VýROčIA PRVEJ PÍSOMNEJ 
zMIENKY O MESTE MIChALOVCE
7. 2. o 10.00 hod. pred MsÚ

PIESNE DONSKýCh KOzÁKOV – VOLNIJ DON 
Sólisti donského kozáckeho súboru na veľkom turné po Európe
7. 2. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

 ŠTAFETA GENERÁCIÍ
recitačno-hudobné soiréé troch generácií
20. 2. o 17.30 hod., malá sála MsKS, vstup voľný

hvezdáreň
ASTRONOMICKÉ POzOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia 
5. 2. a 7. 2. o 18.00 hod., 12. 2. a 14. 2. o 18.30 hod., 19. 2. o 18.30 hod.

Výstavy
JuRAJ KOVÁč – VýSTAVA OBRAzOV (maľba)
3. 2. – 28. 2., malá galéria MsKS

VASIľ SVALJAVčIK – VýBER z TVORBY
20. 1. – 14. 2., galéria ZOS

Program kina Centrum
 8. – 9. 2. sobota, nedeľa o 15.30 hod.

LEGO PRÍBEh  3D
animovaná rodinná komédia  2014
Vstupné: 6 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

 8. 2. sobota o 17.30 hod. 
 9. 2. nedeľa o 19.40 hod. 

PREDĹŽENý VÍKEND 
romantická dráma  2013
Vstupné: 4 €, študenti 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

 7. – 8. 2. piatok, sobota o 19.30 hod. 
 9. 2. nedeľa o 17.30 hod.

ROBOCOP
akčný, krimi, sci–Fi  2014
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

11. – 12. 2. utorok, streda o 19.30 hod. 

NYMFOMANKA II.  Premiéra
dráma  2013
Vstupné: 3 €  DÁNSKO
Mládeži neprístupný do 18 rokov České titulky

13. 2. štvrtok o 19.30 hod.
14. 2. piatok o 20.00 hod. 
15. 2. sobota o 19.30 hod.
16. 2. nedeľa o 18.00 hod.

DĚDICTVÍ ANEB KuRVASENEŘÍKA
A TEĎ SI VÁS KOuPIM VŠEChNY!  Premiéra
komédia  2014
Vstupné: 4 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

14. 2. piatok o 18.00 hod.
VALENTÍNSKY VEČER
zIMNý PRÍBEh
romantický, fantasy  2014
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

15. – 16. sobota, nedeľa o 16.00 hod.

LEGO PRÍBEh
animovaná rodinná komédia  2014
Vstupné: 4 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

15. 2. sobota o 17.45 hod.
16. 2. nedeľa o 20.00 hod.

hERKuLES: zROD LEGENDY  3D
/akčný, dobrodružný, historický/  2014
Vstupné: 6 €, študenti 5 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

18. – 19. 2. utorok, streda o 19.30 hod.

VŠETKY MOJE DETI  Premiéra
dokumentárny  2013
Vstupné: 3,50 €  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

20. – 23. 2. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 18.00 hod.

BABOVŘESKY 2
komédia  2014
Vstupné: 4 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

20. – 21. 2. štvrtok, piatok o 20.00 hod.

KLuB POSLEDNEJ NÁDEJE
dráma  2014
Vstupné: 4 €, študenti 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

Zemplínske múzeum v Michalovciach
prosí verejnosť o spoluprácu

pri získavaní a zhromažďovaní materiálov
z pozostalostí po priamych účastníkoch 1. sv. vojny

 ako podkladov k pripravovanej výstave

Bojovali v 1. svetovej vojne
zo sPomienoK, Ktoré Žijú v nás...

Výstava sa uskutoční pri príležitosti 
100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny.

– pátrajme v rodinných archívoch – oživme spomienky  
– pripomeňme si blízkych – dajme úctu...

Všetky poskytnuté pramene 
(fotografie, zápisky, denníky, pohľadnice, predmety) 

budú využité len pre potreby ZM,
 na jeho vedecko-výskumnú a múzejno-pedagogickú činnosť.

Po ich zdigitalizovaní budú vrátené. 

Materiály môžete priniesť do polovice apríla 2014.
Kontakt: 056/644 10 93

Mgr. Mária Fuchsová, Mgr. Tibor Tabak

Najkrajšie kalendáre
V Zemplínskej knižnici Goraz-

da Zvonického v Michalovciach je 
v súčasnosti sprístupnená zaují-
mavá výstava kalendárov. Od roku 
1992 sa každoročne koná súťaž 
a výstava slovenskej kalendárovej 
tvorby pod názvom Najkrajšie ka-
lendáre Slovenska. Nominované 
kalendáre hodnotí porota zložená 
z výtvarníkov, grafikov, fotogra-
fov, polygrafov a iných odborní-

kov. Vyhlásenie výsledkov sa koná 
pri otvorení výstavy v Banskej 
Bystrici. Podujatie vzniklo z ini-
ciatívy predsedu novinárskeho 
Klubu fotopublicistov. Spoluorga-
nizátorom bola a dodnes zostala 
Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici. Výstavu môžete navštíviť 
v čase otváracích hodín knižnice 
do 22. februára.

zkgz

„Veďecki viskum“
Ochotnícke Divadlo pri fon-

táne, ktoré pracuje pri Mestskom 
kultúrnom stredisku Michalovce, 
pripravilo reprízu predstavenia 
Veďecki viskum, s podtitulom 
Šmišne obrazki zo života. Herci 
ho uviedli na podujatí Mihaľov-
ski deski, kde sa hrá v nárečí.

V dialekte naštudovali šesť ske-
čov. V nich bizarným spôsobom 
nanovo skúmajú a vyvracajú zná-
me vedecké objavy a teórie. Vy-
brali sa napríklad aj na severný pól 

hľadať snežnú kobru. V najhorú-
cejší augustový deň minulého roku 
priniesli herci aj vlastnú obetu. 
Hrali vonku na tribúne v 36 stup-
ňovej horúčave v otepľovačkách, 
čiapkach a rukaviciach. Zaujímavý 
je aj pohľad “vedeckého tímu” na 
lásku, stroskotanie Titaniku, či od-
kiaľ pochádzala Mona Lisa.

Reprízu predstavenia si mô-
žete pozrieť 27. februára o 17.30 
v sále MsKS Michalovce.

msks

Vystavuje Juraj Kováč
Aj keď február patrí medzi 

zimné mesiace, v galérii Mest-
ského kultúrneho strediska Mi-
chalovce zavládne pomyselné 
teplo. Môže ísť o hrejivý pocit 
v duši, ktorý u návštevníka vyvo-
lá pohľad na ucelenú expozíciu 
Juraja Kováča, ktorý žije a tvorí 
v Lastomíre. Pracoval v oblasti 
propagačného výtvarníctva. Ne-
možno ho zaradiť medzi výtvar-
níkov s profesionálnym zamera-
ním. Jeho tvorba je však ucelená. 
Má presne stanovený zámer, kto-
rým je stvárnenie prírody a kra-
jiny. Týmto spôsobom sa autor 

vyjadruje. V prírode a krajine 
nachádza inšpiráciu pre svoje 
smerovanie. Autor vo svojej tvor-
be využíva olejovú a akrylovú 
techniku. Diela sú veľkoplošné 
a dokážu diváka vtiahnuť do deja 
obrazu, ktorý je charakteristický 
dynamikou. Rozmiestnenie kra-
jiny je kombinované farebnosťou 
tak, že sa divák dobre cíti. Pohľad 
na krajinu vyvoláva túžbu prejsť 
sa ňou a v priestore hľadať zmy-
sel života.

Výstava potrvá do konca me-
siaca.

PaedDr. Ivana Mochorovská    
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dva týždne v športe

NAVžDy SME SA RoZlúČIlI...

spoločenská rubrika

PhDr. Eva Jenčíková (46)
Anna Puhajdová (73)
Michal Vojtovič (71)
Jozef Tirpák (83)
Ján Dzvonik (87)
Ján Lukáč (84)
Dušan Marcin (66)
Helena Abelovská (90)
Hedviga Timková (95)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do prenájmu garsónku na Ulici nad Laborcom.  

Tel.: 0948 032 666
n	Dám do prenájmu obchodné priestory na Námestí 

osloboditeľov. Výmera 38 m2. Tel.: 0905 356 762
n	Dám do prenájmu 3-izbový byt v Michalovciach.  

Tel.: 0907 970 595
n	Predám stavebný pozemok, Stráňany, Ulica Fidlíkova, 

dohodou. Tel.: 0905 837 436
n	Predám 1-izbový byt v Michalovciach s balkónom v OV. 

Voľný ihneď. Tel.: 0918 814 971
n	Predám RD v peknom prostredí pri lese. Cena dohodou.  

Tel.: 0944 042 301
n	Dám do prenájmu 2-izbový komplet prerobený, novo 

zariadený byt s lodžiou pri centre mesta, Ulica saleziánov, 
Michalovce. Tel.: 0905 570 561

n	Predám garáž na Ulici leningradskej 2, oproti kasárňam.  
Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273

n	Predám RD (5 + 1), pozemok 24 m x 123 m, všetky IS, ovocný 
sad, úplná sociálna výbava. Cena dohodou.  
Informácie – Tel.: 056 6281 698

n	Predám 3-izbový byt v Michalovciach na Ulici okružnej.  
Cena 42 000 €. Tel.: 0904 875 281

n	Predám RD na Ulici Timravy, Michalovce. Tel.: 0903 019 708
n	Ponúkam do prenájmu 1-izbový byt na Ulici Hollého 

v Michalovciach. Tel.: 0908 046 740
n	Predám 3-izbový byt na Ulici užhorodskej 3, Michalovce. 

Cena dohodou. Tel.: 0907 934 436

Rôzne
n	Predám auto Lada Samara 2108. Cena dohodou.  

Tel.: 0908 404 156
n	Výkup a predaj funkčných chladničiek, práčiek, mrazničiek, mraziacich 

boxov a plynových sporákov. Tel.: 0904 240 673, 057 7750 046
n	Predám na zváranie dve kyslíkové fľaše, 1 fľašu na plyn, 

hadice, horáky, rezáky. Tel.: 0907 534 726

Služby
n	Ponúkam kompletné vedenie účtovníctva, mzdy, DPH, 

vrátane poradenstva a daňového priznania za výhodnú cenu. 
Tel.: 0948 204 787

n	Potrebujete prerobiť byt, dom? Zaručená kvalita a flexibilita. 
Volajte Tel.: 0944 325 486, 056 6282 424

malý oznamovateľ

spomienka
Čas nedokáže zahnať smútok, 
chýbaš nám stále a všade.
Dňa 18. februára si pripomenieme 
1. výročie úmrtia manžela, otca a deda
MIChALA FRYKA
za tichú spomienku ďakujú manželka 
a deti s rodinami

poďakovanie
Aj keď si odišiel, zostávaš v našich srdciach tak, 

akoby si stále žil.
Dňa 12. januára 2014 nás navždy opustil 

manžel, otec, dedko, pradedko 
MIChAL RAC

Ďakujeme všetkým, ktorí ste ho prišli vyprevadiť 
na poslednej ceste.

smútiaca rodina

Slávnostné vyhodnotenie najúspešnejšieho kickboxéra SZKB za rok 
2013 sa uskutočnilo 1. februára v Prešove. Z celkového počtu 14 nomi-
novaných reprezentantov SR v kategóriách dospelých, juniorov a ka-
detov bol na podujatie nominovaný medzi elitu najúspešnejších kick-
boxérov Slovenska a ocenený aj pretekár michalovského Športového 
Kickbox klubu František Lukáč, ktorý okrem iného na ostatných Maj-
strovstvách Európy juniorov 2013 v Poľsku získal titul majstra Európy 
v kategórii kick light do 63 kg. SZKB udelil poďakovanie aj trénerovi 
Ľubošovi Takáčovi za vzornú prípravu reprezentantov SR v roku 2013.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PoNúKA
byt do nájmu v zmysle vzn msz v michalovciach č.79/2004 o podmien-
kach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej v bytovom dome 
“h” v michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne do 14. 2. 2014. Žiadosti 
podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy. 
Číslo bytu:  Adresa   Poschodie   Počet izieb  Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
C-12       Ul. konečná 20  6. poschodie  3-izbový      71,56 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.
sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, 
budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne 
informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PoNúKA
byty do nájmu v zmysle vzn msz v michalovciach č.70/2003 o nájme 
bytov na obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 14. 2. 2014.
Počet bytov: 2
Číslo bytu:  Adresa   Poschodie   Bytový dom  Počet izieb  Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------------
37    Ul. obrancov mieru 4       1.    (malometrážny)    garsónka          28,19 m2

112  Ul. obrancov mieru 4       4.     (malometrážny)    garsónka          28,19 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 2,19 €/m2.
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalov-
ciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Futbalový turnaj 
V poslednú januárovú nede-

ľu strana SMER-SD usporiadala 
už 4. ročník futbalového turnaja 
o Pohár predsedu SMER-SD. 

Turnaj sa uskutočnil v telo-
cvični GPH v Michalovciach. 
Podujatia sa zúčastnilo šesť muž-
stiev zo Strážskeho, Horoviec, 
Moravan, Sliepkoviec a Micha-
loviec. Súťažiace družstvá boli 
rozdelené do dvoch skupín po 
troch účastníkov. Víťazom celé-
ho turnaja sa stalo mužstvo z Mi-
chaloviec Východ, keď vo finále 
porazilo družstvo Moravian 7:3. 
Na treťom mieste sa umiestni-
lo mužstvo zo Strážskeho, ktoré 
porazilo Horovce 10:2. Horovce 
skončili štvrtí. Na piatom mieste 
sa umiestnilo mužstvo Michalov-
ce Hrádok a na šiestom mužstvo 

zo Sliepkoviec. Najlepším strel-
com turnaja sa stal Peter Mul-
ler zo Strážskeho, ktorý zaťažil 
brankárov 11 gólmi. Najlepším 
brankárom sa stal Ľubomír Bačo 
z Moravian. Najlepším hráčom 
celého turnaja sa stal Jozef Žar-
nay z Michaloviec Východ.

Prvé tri mužstvá získali po-
háre, všetky družstva diplomy 
a najlepší hráči v individuálnych 
hodnoteniach diplomy a vecné 
ceny. Jednotlivé zápasy rozhodo-
vali Benjamín Bančej a Vladimír 
Čan. Slávnostného otvorenia 
a ukončenia turnaja sa zúčastnila 
PhDr. Jana Cibereová, podpred-
sedníčka okresnej organizácie 
SMER-SD, ktorá odovzdala účin-
kujúcim spomínané ocenenia.

RSDr. Ján Mikula

Najúspešnejší športovci 
ocenení na plese

Rada športových klubov mesta 
Michalovce ako poradný orgán pri-
mátora mesta na svojom zasadnutí 
v decembri minulého roka prero-
kovala predložené návrhy na oce-
nenie najúspešnejších športovcov 
a športových kolektívov zo strany 
jednotlivých športových klubov. 
Pri samotnom hodnotení v kolek-
tívnych športoch brala do úvahy 
výsledky dosiahnuté na úrovni 
krajských, celoslovenských a me-
dzinárodných súťaží. V indivi-
duálnych športoch dosiahnuté 
umiestnenia na bodovacích, resp. 
majstrovských turnajoch a na me-
dzinárodných súťažiach.

Na základe uvedených vý-
sledkov Rada športových klubov 

mesta odporučila primátorovi 
mesta na slávnostnom vyhod-
notení oceniť najúspešnejších 
jednotlivcov a športové kolektí-
vy v kategórii dospelých, ktoré 
sa uskutočnilo na Plese športov-
cov a priateľov športu na moteli 
Kamenec na Zemplínskej šírave. 
Najúspešnejší športovci a kolektí-
vy prevzali ocenenia z rúk vicep-
rimátora mesta MUDr. Benjamí-
na Bančeja. 

Medzi najúspešnejších špor-
tovcov mesta Michalovce boli za 
uplynulý rok vyhlásení 14 jed-
notlivci a dva kolektívy.

Zoznam všetkých ocenených 
nájdete na www.michalovce.sk. 

L. Kalaninová 

POhYBOVÁ zDATNOSŤ MATERSKýCh ŠKôL 
O POhÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská liga materských škôl IV. ročník – 3. kolo 
13. 2. 2014 o 9.00 h.
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Basketbal
I.BK-D – ROŽňAVA
15. 2. 2014, 18.00 h., II.basketbalová liga mužov – 16. kolo
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

I.BK – SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Oblastné majstrovstvá žiakov – 10. kolo 15. 2. 2014, 10.30 h., 11.45 h.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Florbal
huMENNÉ STARS – CITROEN FLORBAL TEAM 
13. 2. 2014, 17.00 h.

FBK MIChALOVCE – FT MLADÁ MATICA MIChALOVCE
13. 2. 2014, 18.00 h.
Mestská liga vo florbale – 8.kolo

EASTERN wINGS MLÁDEŽ MIChALOVCE – FBK V. KAPuŠANY 
13. 2. 2014, 19.00 h.
Mestská liga vo florbale – 7. kolo

FBK MIChALOVCE – FBC SPIŠSKÁ NOVÁ VES
15. 2. 2014, 10.00 h., 13.00 h.

FBK MIChALOVCE – GAMA KOŠICE
II. florbalová liga muži – 6. kolo
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

hádzaná
hK IuVENTA – BAYER LEVERKuSEN 
8. 2. 2014, 17.30 h., Osemfinále Pohára EHF – prvý zápas

hK IuVENTA – BAYER LEVERKuSEN 
9. 2. 2014, 17.30 h., Osemfinále Pohára EHF – druhý zápas 

hK IuVENTA – SLOVAN DuSLO ŠAľA 
12. 2. 2014, 17.30 h., WHIL žien – 15. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

ľadový hokej
hK DuKLA – MhK 32 LIPTOVSKý MIKuLÁŠ 
9. 2. 2014, 17.00 h., I. hokejová liga muži – 44. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

hK MLÁDEŽ – hK LEVICE 
15. 2. 2014, 14.00 h., I. liga juniorov – 39. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

hC VLCI SLANEC – hKM SNINA 
8. 2. 2014, 17.45 h.

hK 87 STROPKOV – hC PARChOVANY 
8. 2. 2014, 19.00 h., Zemplínska amatérska hokejová liga 
2. ročník – 12. kolo, Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484

hC POLAR BEARS MIChALOVCE – hC EAGLES SEčOVCE 
15. 2. 2014, 17.45 h.

hC GAMA MIChALOVCE – hC SOBRANCE 
15. 2. 2014, 19.00 h., Zemplínska amatérska hokejová liga 
2. ročník – 12. kolo, Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484

Volejbal
VK – MŠK VRANOV NAD TOPľOV
16. 2. 2014, 10.00 h. a 12.00 h., 
Majstrovstvá SR kadetiek oblasť Východ – 9. kolo

VK ŠTART ODETA – KDS KOŠICE
16. 2. 2014, 14.00 h. a 16.00 h.
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu – 11. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

O POhÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých – V. ročník
I. liga – 10. kolo, 13. 2. 2014, 18.45 h. a 20.15 h. 
Mestská volejbalová liga dospelých – V. ročník
II. liga – 6. kolo, 18. 2. 2014, 17.30 h. a 18.30 h. 
Mestská volejbalová liga dospelých – V. ročník
I. liga – 11. kolo, 20. 2. 2014, 18.45 h. a 20.15 h. 
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Stolný tenis
ŠKST – MKST VEľKÉ KAPuŠANY „B“ 
9. 2. 2014, 10.00 h., II.liga mužov – 8. kolo 
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840


