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fotonávraty

Scientia
pro vita

premena tradičnej
školy na modernú

venované seniorom

Rozmiestnenie
kontajnerov
V meste Michalovce sú do
20. novembra rozmiestnené
veľkoobjemové kontajnery
pre občanov mesta na
uloženie objemného
a biologicky rozložiteľného
odpadu.

Veľkoobjemové kontajnery (VOK)
a kontajnery na bioodpad (oranžovej
farby) sú rozmiestnené na týchto stanovištiach: Úzka ulica, Konečná ulica, Gagarinova ulica, Ulica pri mlyne, Topolianska ulica, Vrbovská ulica (otočka),
Močarianska ulica (oproti PD), Ulica
J. Kollára, Ulica P. Jilemnického, Ulica
A. Kmeťa, Kamenárska ulica (zo zadu),
Hurbanovo nábrežie, cintorín Topolianska ulica, cintorín Močarianska ulica,
cintorín Kapušianska ulica.
V rámci jesenného upratovania sú
VOK a kontajnery na bioodpad vyvážané pravidelne 2x týždenne, a to v pondelok a piatok.
Nakoľko v meste Michalovce prebieha separovaný zber, žiadame občanov
mesta, aby biologicky rozložiteľný odpad (konáre stromov, kríky) ukladali
do kontajnerov na bioodpad oranžovej farby. Upozorňujeme, že VOK
sú rozmiestnené výlučne pre uloženie
objemného odpadu a bioodpadu občanov mesta a nie pre odpad pochádzajúci
z prevádzok a objektov podnikateľov.
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zdarma

•
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•

ročník XXVI, číslo 22

V utorok 27. októbra sa poslanci zišli na svojom šiestom rokovaní

Mestské
zastupiteľstvo
M

estskí poslanci prerokovali viac ako dvadsať materiálov. V programe
mali pripravené zmeny všeobecne záväzných nariadení, majetkovoprávne záležitosti ale aj správy o hospodárení obchodných spoločností
Mesta Michalovce.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Michalovce otvoril a viedol primátor mesta Viliam Zahorčák. V úvode poslanci schválili návrhovú komisiu a zobrali na vedomie informatívne
správy jednak o prijatých uzneseniach
mestskej rady, ale aj o riešení interpelácií poslancov z ostatného rokovania
zastupiteľstva. Správu o výsledkoch
vykonaných kontrol predložila hlavná
kontrolórka Marta Bobovníková.
V ďalšom programe poslanci prerokovali a schválili dodatky
k všeobecne záväzným nariadeniam
(VZN). Prvým z nich bol dodatok
k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení. Výška dotácie
sa upravuje na žiaka základnej umeleckej školy pre individuálnu a skupinovú formu, potenciálnych stravníkov školského stravovania pri základnej škole a tiež v školskom klube detí.
V poradí druhým dodatkom bol
návrh na zmenu VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, ktorým dochádza k úprave poplatkov za
poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, a to podľa jednotlivých
druhov a stupňov odkázanosti.
Mestskí zákonodarcovia schválili aj zmeny VZN o podmienkach
prideľovania mestských nájomných

bytov úpravou splatnosti nájomného z dôvodu zjednotenia splatnosti
nájomného s termínom plnenia, a to
vo všetkých lokalitách počnúc decembrom 2015. Ostatné ustanovenia
príslušných VZN o prideľovaní bytov
ostávajú nezmenené.
Nasledoval blok ekonomických
bodov programu. Prvým z nich bola
zmena rozpočtu Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce, ktorou dochádza k navýšeniu
transferu na bežné výdavky o sumu
30 tisíc eur. Vedúca finančného odboru Ing. Bereznaninová predkladala
zmenu rozpočtu Mesta Michalovce
v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Rozpočtovým opatrením sa bežné
príjmy Mesta zvyšujú celkom o 514
tisíc eur, bežné výdavky sa zvyšujú
o 87 tisíc eur, kapitálové príjmy sa
znižujú o 705 tisíc eur a kapitálové
výdavky budú nižšie o 29 tisíc eur.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu
po úpravách predstavuje prebytok vo
výške viac ako 1 546 tisíc eur. Príjmové finančné operácie sa zvyšujú
o 250 tisíc eur. Na svojom utorkovom
rokovaní poslanci odobrili aj prijatie
úveru, ktorý bol schválený v rozpočte na rok 2015 a doposiaľ nebol čer-

paný. Úver vo výške 600 tisíc eur je
určený na financovanie kapitálových
výdavkov a Mestu ho poskytne banka bez zabezpečenia, s maximálnou
splatnosťou desať rokov.
Plénum mestského zastupiteľstva
odobrilo aj ďalšie doplnenie lokalít do
zmien Územného plánu, majetkovoprávne záležitosti a prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.
Ďalším prerokovaným materiálom bolo zabezpečenie realizácie projektu cezhraničnej spolupráce. Mesto
získalo na tento projekt grant vo výške 105 tisíc eur, výška spolufinancovania predstavuje sumu 18 tisíc eur.
Partnerom nášho mesta je pre tento
projekt mesto Užhorod a jeho výsledkom by malo byť zriadenie voľných
prístupových bodov do siete internet,
vytvorenie nových elektronických informačných zdrojov, vydanie novej
publikácie, filmových dokumentov,
audiosprievodcov aj informačných
tabúľ.
Na svojom šiestom riadnom rokovaní sa poslanci oboznámili aj s informatívnymi správami obchodných
spoločností TV Mistral, s.r.o. a Služby
mesta Michalovce s.r.o..
Záver rokovania patril interpeláciám poslancov a bodu rôzne.
Iveta Palečková

Máme majstra
sveta
v kategórii grappling

aktuality
Pozývame vás na

Špacirki
po varošu

významné osobnosti
a zaujímavosti
30. októbra o 17.00 hod.
zraz pred mestským
cintorínom
prineste si so sebou sviečku

Pozývame vás na
galakoncert
s hudobným hosťom

LA GIOIA

6. novembra o 19.00 hod
veľká sála MsKS

Pozývame vás
na koncert pri príležitosti
30. výročia vzniku MsKS
Michalovce

Letokruhy
v kultúre
13. novembra o 18.00 hod.
veľká sála MsKS
vstup voľný

Hrady a kaštiele
Zemplína
Milovníci histórie si opäť prídu na svoje. Vďaka
zanietenosti a úsiliu Martina Molnára, historika
Zemplínskeho múzea v Michalovciach a Jána
Dobrovolského, súkromného zberateľa pohľadníc,
s prispením niekoľkých inštitúcií a jednotlivých zberateľov
i historikov, ktorí poskytli ďalšie dobové fotografie
a pohľadnice, už o pár týždňov uzrie svetlo sveta publikácia
s názvom Hrady a kaštiele Zemplína na historických
fotografiách a pohľadniciach.

Miesto prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia
Mesto Michalovce začalo realizovať projekt prevencie obchodovania s ľuďmi. Jeho hlavným zámerom bolo
zriadenie centra pomoci – Miesta prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia. Nové centrum pomoci
bolo oficiálne otvorené 22. októbra. Zúčastnili sa na ňom aj štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef
Buček, podpredseda KSK Emil ďurovčík, riaditeľ odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra SR Jozef
Halcin. Novovytvorené centrum sa stane miestom permanentnej poradenskej pomoci pre širokú verejnosť
nielen počas realizácie projektu, ale aj po jeho ukončení. Veríme, že aj takéto preventívne aktivity prispejú
k eliminovaniu problému obchodovania s ľuďmi.

Často si to ani neuvedomujeme, ale
náš región je skutočne bohatý na šľachtické sídla. Vedeli ste napríklad o tom, že za
najkrajší romantizujúci kaštieľ v Uhorsku
sa považoval parchoviansky kaštieľ (úplne bol zničený po 2. svetovej vojne)? Vďaka pripravovanej knihe sa dozviete aj to,
kde žila a zomrela grófka Irma Sztárayová
– dvorná dáma obľúbenej cisárovnej Alžbety Habsburskej (familiárne prezývanej
ako Sissi). Dočítate sa i to, ktorý z kaštieľov Zemplína bol postavený podľa kalendára alebo ktorý kaštieľ patril „krásnemu
obesencovi“ – grófovi Júliusovi Andrássymu (išlo o jedného z najvplyvnejších
európskych politikov 19. storočia).
V publikácii, ktorá chce prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne, nájdete
dobové fotografie a pohľadnice desiatky

existujúcich, ale tiež zaniknutých zemplínskych hradov a kaštieľov. Prostredníctvom nich chcú autori oživiť zabudnutú
krásu týchto stavieb a príbehmi ozrejmiť
čitateľom osudy ich majiteľov.
Historické fotografie a pohľadnice
zemplínskych hradov a kaštieľov zbierali autori knihy vyše 16 rokov. Mnohé
z nich kúpili aj na burzách (cena jednej
pohľadnice sa mohla vyšplhať až na 100
či 150 eur). Vydanie publikácie finančne
podporilo i Mesto Michalovce a Košický
samosprávny kraj.
Knihu si môžete objednať už teraz,
a to na e-mailovej adrese buckova@zemplinmedia.sk. Podrobnejšie informácie,
vrátane technických parametrov publikácie, nájdete na www.zemplinmedia.sk.
Mgr. Eva Bučková


aktivity primátora
19. 10.
20. 10.
		
20. 10.
		
20. 10.
		
21. 10.
		
		
22. 10.
		
23. 10.
26. 10.
		
27. 10.
28. 10.
		
29. 10.
29. 10.
		
30. 10.
30. 10.

rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
otvorenie burzy informácií Správna voľba
povolania – príležitosť k úspechu
účasť na stretnutí Združenia vojnových
poškodencov a invalidov
účasť na stretnutí s členmi Jednoty dôchodcov
na Slovensku
reprezentácia mesta na oslavách 30. výročia
vzniku organizácie Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Michalovciach
otvorenie Miesta prvého kontaktu pred odchodom
do zahraničia
stretnutie s partnermi Reprezentačného plesu mesta
účasť na stretnutí členov Denného centra seniorov
na Stráňanoch
rokovanie mestského zastupiteľstva
účasť na podujatí k Mesiacu úcty k starším
v Dennom centre seniorov
účasť na stretnutí seniorov v Dennom centre I.
prijatie jubilantov v obradnej sieni MsÚ
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
porada primátora
účasť na stretnutí seniorov v Dennom centre III.

V armáde budú zmeny
Medzi koncepčne zásadnejšie
zmeny oproti súčasnému stavu
v armáde patrí novela zákona č.
346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá okrem
iného zavádza dva nové druhy
štátnej služby. A to stálu štátnu
službu a dočasnú štátnu službu.
V dočasnej môžu profesionálni
vojaci zotrvať najdlhšie 17 rokov.
Ide predovšetkým o profesionálnych vojakov, ktorí po skončení
dočasnej štátnej služby budú vytvárať zálohy ozbrojených síl.
Do stálej štátnej služby budú
môcť byť profesionálni vojaci vymenovaní z dočasnej štátnej služby. V stálej štátnej službe budú vojaci až do dosiahnutia hranice 55
rokov veku. Vojakom budú stúpať
platy v porovnaní s dnešným stavom dlhší čas, čím ich rezort obrany chce motivovať, aby zotrvali
v službe dlhšie. Zákon počíta tiež
s možnosťou úpravy príplatkov
niektorým príslušníkom ozbrojených síl ako napr. letovodom,
pilotom a tiež príslušníkom vojenského spravodajstva. Zákon
tiež prináša nový druh vojenských
ocenení, a to vojenskú medai-

lu Za zranenie v boji. Medaila
sa bude udeľovať profesionálnemu vojakovi Ozbrojených síl SR,
vojakovi cudzích ozbrojených síl,
občanovi SR alebo občanovi iného štátu, ktorý utrpel v priamo
bojovom strete s protivníkom zranenie alebo činnosťou protivníka
došlo k poškodeniu jeho zdravia.
Novou realitou bude možnosť
profesionálnemu vojakovi v čase
prípravy na plnenie úloh ozbrojených síl obmedziť osobnú slobodu
pri výcviku, ktorým sa má prehĺbiť alebo preveriť jeho psychická
odolnosť čo najvernejším priblížením k podmienkam plnenia úloh.
Ministerstvo si od zákona
sľubuje zatraktívnenie vojenskej
služby a nastavenie podmienok
tak, aby bolo povolanie vojaka
celoživotné. Pre nás Michalovčanov môže byť zaujímavosťou
to, že na novele zákona o štátnej
službe profesionálnych vojakov
sa podieľal náčelník Generálneho
štábu Ozbrojených síl SR Milan
Maxim, ktorý svoju vojenskú kariéru začínal v Michalovciach ako
veliteľ vojenského útvaru 1102.
Ing. Jozef Bobík

Nové osvetlenia
priechodov
Tak ako vlani aj tohto roku
sa Mesto Michalovce uchádzalo
o externé finančné prostriedky
na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. V minulom roku ho Mesto zmodernizovalo dodatočným osvetlením
priechodu pre chodcov na Ulici
Masarykovej, v blízkosti novej
autobusovej a železničnej stanice.
V tomto roku sme získali dotáciu
Ministerstva financií Slovenskej
republiky vo výške 10 000 eur.
Mesto bude spolufinancovať projekt sumou 5 400 eur.

Dodatočné osvetlenie priechodov pre chodcov sa zrealizuje
na Ulici Masarykovej pri bazilike minor a na križovatke ulíc
Okružná a Fraňa Kráľa. Stavebné
práce boli ukončené v októbri.
Osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov je užitočné najmä z bezpečnostného hľadiska.
Predstavujú frekventované miesta pohybu chodcov, cyklistov
a automobilov, preto realizácia
osvetlení bude pre občanov prínosom.
Ing. Peter Bánoci

Výkriky do ticha
November, keď príroda hýri
krásnou paletou farieb a chystá
sa k zimnému spánku, začína tak
trochu nostalgicky. Hneď prvého
– úctou k všetkým svätým, ktorí
nás predišli do večnosti a svojím
kresťanským životom si zaslúžili označenie svätý. Uctievame
si všetkých a utiekame sa k nim
s prosbami o pomoc. Pamiatku
verných zosnulých pozná snáď
každý z nás. Je to jediná istota,
že každý raz docestuje na ceste svojho života k tejto cieľovej
stanici s názvom „Konečná“.
V mysliach ľudí, ktorí tichučko

s kytičkou a kahančekom v ruke
putujú k svojim blízkym sa ozve
túžba obzrieť sa späť na spoločne
prežitý čas. V tom krátkom osudovom okamihu vidíme dobro aj
zlo. Vidíme lásku, radosť, krásu,
usmiate tváre, mosty priateľstva.
Úžasne zázraky a ponúkané príležitosti, ktoré mohli byť našou
súčasťou... Minuli nás. Nikdy
nám nepatrili, lebo nikdy „nebol čas“. V tom obzretí nebudem
určite sama a aspoň na chvíľu si
uvedomíme, že život je vlastne
len okamih.
Ľudmila Poláková

z pera viceprimátora

zber a separácia
odpadu

Slávnostné posedenie
Október je už tradične Mesiacom úcty k starším. Mestská
organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska Michalovce (MsO JDS)
usporiadala 20. októbra pre vybraných členov slávnostné posedenie, ktoré sa konalo v zasadačke Okresného úradu Michalovce
(OÚ). Hostí a prítomných seniorov privítala Mária Nadzamová.
Dôchodcov prišli pozdraviť Hnojňaňe, ktorí svojimi temperantnými pesničkami roztlieskali prítomných. K spestreniu programu

prispela pani Jurčová prednesom
básne Jeseň života. Prednostka
OÚ Jana Cibereová sa prihovorila prítomným a všetkým popriala
veľa zdravia a pohodu do ďalších
dní. Predsedníčka MsO JDS Michalovce Mária Hajduková stručne zhodnotila činnosť organizácie
a vyzdvihla záslužnú prácu ocenených členov. Prednostka OÚ,
primátor mesta Viliam Zahorčák
a Mária Hajduková odovzdali pamätné plakety svojim členom.
Anna Peterčíková

Obľúbenou témou diskusií na mestských zastupiteľstvách býva stav
separácie TKO s častým apelom na jej zlepšenie. Súvisiace témy sú: stav
životného prostredia, divoké skládky komunálneho odpadu, skládka
komunálneho odpadu a pod. Ak sme v týchto témach v úzkych, padne
všetko na otázku, čo robí Mesto. Áno, úloha Mesta v tom najširšom poňatí je originálna. Má vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky na zber
odpadu, jeho separáciu, likvidáciu, predaj, uloženie a prípadne iné použitie a využitie.
V tejto analýze je potrebné začať od tvorcu komunálneho odpadu.
Jednotlivý občan mesta Michalovce. Odpad, ktorý vytvorí. Kam ho
má umiestniť? Má k tomu nádoby na zber takéhoto odpadu z domácnosti? Je určite malým krokom vpred, aby sa odpad pred bytový dom
nedostával von oknom. Stávalo sa to v minulosti. Dnes je skôr nadrozmerný odpad odkladaný ku kontajneru. Problémom je niekedy aj výsledok nájazdu „pred-separačných“ občianskych komunít. Zvlášť stav
okolia pri kontajneroch po ich odchode. Je to špecifikum nielen nášho
mesta. Niekde to riešili uzatváraním týchto nádob do oplotených stojísk. Takáto situácia je pri bytových domoch. Iná je v oblasti individuálnej bytovej zástavby. Tam je malá nádoba na TKO umiestnená
za oplotením. Podľa týchto podmienok je riešený i problém separácie.
Pri bytových domoch stojiská na kontajnery na separovaný zber stoja
samostatne a vzdialenosť k nim je často dlhšia, ako ku kontajnerom
na TKO. V rodinných domoch je i separovaný zber organizovaný individuálne. S každým zvlášť.
Konštatovanou skutočnosťou je, že napriek poklesu počtu obyvateľov mesta stúpa množstvo komunálneho odpadu. Pritom množstvo
vyseparovaných zložiek skôr stagnuje. Je najvyšší čas organizovať i separovaný zber ináč, ako doteraz. Separačná linka v zariadení TaZS
na Ulici lastomírskej je prvým krokom k zvýšeniu množstva vyseparovaných komodít. Kompostáreň v tom istom zariadení je ďalšou, ktorá
prispeje k zlepšeniu stavu. Ak sa nám podarí zlepšiť separáciu i v bytových domoch, môžeme sa posunúť dopredu k zníženiu množstva TKO,
ktoré sa predtým dostávalo na skládku. Som presvedčený, že prevažnému množstvu – počtu Michalovčanov, to leží na srdci a prispejú
ku zlomeniu nepriaznivého stavu v plnení kazety na TKO na skládke
Žabany.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

Mesto Michalovce

a športové správy

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

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

VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012,
č. 309, zo dňa 3. 9. 2013, 383, zo dňa 17.6.2014, č. 53, zo dňa 28. 4. 2015
a č. 89, zo dňa 25. 8. 2015, a uznesenia MsZ č. 113 zo dňa 27. 10. 2015

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na parcele
p.č. 3267/24, pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku
p.C-KN č. 3267/24, o výmere 835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu
s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
B) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného čísla (sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou
p.C-KN č. 4731, o výmere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č.
4730/19, o výmere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením
z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej,
C) objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej súpisné
číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532, a pozemky p.C-KN č. 2532, zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere
785 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
D) novovytvorených a novourčených pozemkov C-KN v k.ú. Michalovce (plochy v areáli autoškoly na Ul. okružnej): p.č. 3937/4 o výmere 850 m2, p.č. 3937/1
o výmere 1409 m2, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 4012266206/2014 zo dňa 4. 2. 2014, a pozemkov C-KN v k.ú. Michalovce: pozemku p.č.
3936/1 o výmere 613 m2, ostatné plochy, pozemku p.č. 3936/4 o výmere 272
m2, ostatné plochy, pozemku p.č. 3936/5 o výmere 286 m2, ostatné plochy, pozemku p.č. 3936/7 o výmere 191 m2, ostatné plochy pozemku p.č. 3936/8 o výmere 240 m2, ostatné plochy, pozemku p.č. 3937/3 o výmere 135 m2, zastavané
plochy a nádvoria, pozemku p.č. 3939 o výmere 1175 m2, ostatné plochy,
E) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 3036/114 o výmere 1 124 m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 1432881018/2015 zo dňa 7. 7. 2015.
F) objektu súpisné číslo 609 na pozemku C-KN parcelné číslo 52, pozemkov C-KN parcelné číslo 51, záhrady o celkovej výmere 997 m2, a parcelné
číslo 52, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 766 m2, ktoré sú
vedené na LV č. 5157 v k.ú. Vrbovec.
G) pozemku C-KN, p.č. 1837/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 171 m2, v k.ú. Michalovce.
H) bytu č. 14, pozostávajúceho z troch obytných miestností s príslušenstvom,
v bytovom dome A7, 7. poschodie, vchod č. 4 na Ul. leningradskej v Michalovciach, súpisné číslo 3503, orientačné číslo 4, na pozemku C-KN p.č. 4659/23,
spolu s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a so
spoluvlastníckym podielom k pozemku 6813/345521, s určením ceny dražbou.
I) časti stavby vedenej na liste vlastníctva číslo 5157, a to stavby súpisné
číslo 1780, druh stavby budova pre šport a rekreačné účely, popis stavby
zimný štadión, ktorý je postavený na pozemkoch C-KN, p.č. 1/1 a p.č. 1/2,
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1209541/10749850.
J) novovytvorených pozemkov C-KN, p.č. 2859/7 o výmere 668 m2, zastavané
plochy a p.č. 2859/8 o výmere 58 m2, zastavané plochy, k.ú. Michalovce, ktoré
vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-69/2015 zo dňa 1. 10. 2015.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 16. novembra 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

ŽIHADLO

Téma: JUBILUJÚCI FILATELISTI
Hostia: Klub filatelistov MUDr. Ján Dobrovolský, predseda
a Dušan Lellák, člen
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Michalovce
zo dňa 27. 10. 2015
denne o 14.00 hod.

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 a na základe Uznesenia
MsZ v Michalovciach č. 53, zo dňa 28. 4. 2015

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj pozemkov v lokalite Ulíc moskovská – volgogradská,
určených na individuálnu výstavbu garáží ako predmet odpredaja:
novovytvorené pozemky p. C-KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/75 o výmere 21 m2, č. 682/76 o výmere 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78
o výmere 23 m2, č. 682/79 o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2 a č. 682/81
o výmere 21 m2, v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012 zo dňa 28. 9. 2012.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 16. novembra 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a
Ozdaľ za cali život mi še teľo po schudzoch ňenachodzil, jak u tim
mešacu. Ňe žebi mi to chibelo, no kec ci pošľu paradni pismo, ta ci ňeda,
žebi ši ňepošol. Šickomu na pričine tot oktober – mešac nas seňijorov.
Perši bul naš klub – Ďenne centrum pre starich ľudzi. Ňe že bim tam ňechodzil, no pozvanka me kuščok torsla. Bo zname, kedi še tam štritame
a ňetreba pošilac pisma. Bul mi zvedavi, ta mi še vibral.
Po oficijaľitoch – že gratulacije jubilantom. Kec mi čul i svojo meno,
ta až utedi mi še obačil. Šak i ja toho roku mal okruhle jubileum. I mi už
na ňoho zabul, bo bulo išče u ľece. I na koncerce pre seňijorov u kulture
mi bul. Bo dichovka, to moja muzika. Včera prišla kartka z varošskej
chiži. I tam pozivaju seňijorov – jubilantov, co u tim roku maľi okruhle
narodzeňini. Ozdaľ še vam vidzi malo? Zabul mi išce na Jednotu dochodcov i na zdravotňe poscihnutich. Ňebulo kedi toho roku aňi orechi
pozbirac u sadze. Ozdaľ išče budze chviľa. Bo na dobre orechovňiki jich
budze treba.
Vaš Mižo z varoša



Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré
boli predložené na V. zasadnutí MsZ v Michalovciach
25. augusta 2015.
(dokončenie)
Mgr. Ján Várady
Ako člen Rady školy pri 3. ZŠ
na Ul. moskovskej reagujem na
otázky učiteľov, zamestnancov,
ale aj rodičov žiakov tejto školy,
prečo sa s rekonštrukciou hlavnej budovy, ale aj s prístavbou
budovy na Angi mlyne nezačalo
začiatkom prázdnin, ale až teraz. Stratili sme 2 mesiace a rekonštrukčné aj stavebné práce
budú prebiehať počas vyučovacieho procesu a zároveň počas
horšieho ročného obdobia (jeseň – zima). Verím, že vybraná
stavebná firma svojim úsilím
doženie zameškaný čas a nebude finišovať na Vianoce.
Na interpeláciu odpovedal Ing.
Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Zmluva s dodávateľom stavebných prác bola podpísaná 26. 6.
2015, stavenisko budov na Ulici moskovskej aj mlynskej bolo
odovzdané 2. 7. 2015. Pri búracích prácach v mesiaci júl 2015
na Ulici moskovskej došlo k zisteniu nových skutočností – zmena
rozmerov okien súvisiaca s rozdielnym rozmerom vonkajších
a vnútorných ostení okien, ktorá
viedla k zmenám konštrukcií.
Bolo preto nevyhnutné so SORO odkonzultovať, či zmeny takého rozsahu podliehajú zmene
projektu, alebo budú tolerované
v rámci oprávnených výdavkov.
V prácach sa mohlo pokračovať
až po spresnení akceptovateľných
odchýlok. Okná v učebniach boli
vymenené ešte v mesiaci august,
vyučovací proces tak nebol prácami narušený. Ostatné okná
v kabinetoch a na chodbách budú
vymenené do 15. 9. 2015.
V budove školy na Mlynskej ulici
boli od začiatku výstavby zrealizované základy, ležatá kanalizácia
a vankúš pod prístavbou. V pôvodnej budove boli urobené búracie práce, ležatá kanalizácia, priečky a časť atiky. Proces výstavby na
tejto budove bol projektantom naplánovaný na 10 mesiacov, z čoho
vyplýva, že v žiadnom prípade sa
stavba počas 2 mesiacov prázdnin
nedá stihnúť. Zhotoviteľ sa však
dodatkom zaviazal skrátiť termín
výstavby do 31. 11. 2015. Tieto
skutočností škola v spolupráci
s mestom riešili už pred začatím
samotného projektu, a to otázku
priestorov i dopravy žiakov z Ulice mlynskej na Ulicu moskovskú
pre zabezpečenie plynulosti vyučovacieho procesu.
Upozorňujem kompetentnú organizáciu, ktorá spravuje verejné osvetlenie, že už dlhší čas (cca
3 mesiace) nefunguje verejné
osvetlenie na križovatke Ul. užhorodskej a Sobraneckej cesty.
Tieto ulice sú veľmi frekventované, využívané aj vo večerných
a nočných hodinách, lebo nadväzujú a vyúsťujú na most cez
Laborec. Tento je v súčasnosti
v rekonštrukcii a vytvára dopravný lievik, kolóny a zápchy,
ktoré zhoršujú bezpečnosť cestnej premávky.
Na interpeláciu odpovedal Ing.
Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu verejného osvetlenia na
Ul. užhorodskej a Ul. sobraneckej zrealizujeme do 20. 9. 2015.
Občania Sídl. Východ opätovne žiadajú o možnosť ochrany
smetných nádob, ako aj kontajnerov na separovaný zber TKO
proti vandalom, rabovačom,
tzv. separátorom a pokútnym
zberačom druhotných surovín.
Sú možné viaceré technické rie-

Vlastníkovi nehnuteľnosti bolo
vydané stavebné povolenie, v ktorom je uvažované aj s opravou
fasády.

šenia a je potrebné tento akútny
problém urýchlene riešiť, lebo
znečistenie týchto stanovíšť je
neúnosné, nehygienické a neestetické. Mnohí občania nášho sídliska sú rozhorčení, že sa
tento problém nevyriešil už pri
komplexnej rekonštrukcii pred
4 – 5 rokmi.

Chodník oproti ZpS na Ul. J.
Hollého je v úseku asi 20 m značne poškodený. Zvlášť v nočných
hodinách je pre slabšie vidiacich
občanov – seniorov nebezpečný.
Verím v skorú nápravu s tým, že
sa nebude čakať až na komplexnú rekonštrukciu celej mestskej
časti.

Na interpeláciu odpovedal Ing.
Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
V zmysle Programu rozvoja
mesta Michalovce na roky 2015
– 2018 čl. XIV. Priority jednotlivých volebných obvodov c. pre
II. volebný obvod VÝCHOD
mesto plánuje zrealizovať pilotný projekt prístreškov na smetné
nádoby v časti Sídliska Východ.

Na interpeláciu odpovedal Ing.
Július Oleár, riaditeľ TaZS
Nestotožňujem sa s Vaším podnetom, že oproti ZpS je 20 m
značne poškodený chodník.

„Psičkári“, ale aj ochrancovia
prírody požadujú zriadenie
väčšieho počtu venčovísk z dôvodu veľkého počtu psov. Zároveň žiadajú aj o ich oplotenie.
Na interpeláciu odpovedal Ing.
Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Na území mesta Michalovce bolo
zriadených 7 lokalít voľných výbehov pre psov, tzv. venčoviská.
Všetky voľné výbehy pre psov sú
v správe Technických a záhradníckych služieb Mesta Michalovce. Ide o lokality, ktorých stav po
poslednej kontrole je nasledovný:
lokalita 1 – Ul. J. Švermu za bl.
A-9: (parcela č. C-KN 3066/1 výmera 27 703 m²) terén výbehu je
pokosený, kôš na psie exkrementy je k dispozícii, výbeh pre psov
je označený zvislou tabuľou.
lokalita 2 – Ul. nad Laborcom
(oproti bl. V-1 a V -3): (parcela č.
E-KN 9414/2 výmera 13997 m²)
a pri Laborci (parcela č. E-KN
9414/2 výmera 13997 m²) terén
výbehu je pokosený, kôš na psie
exkrementy je nahradený klasickými odpad. košmi,
lokalita 3 – Ul. Petra Jilemnického – okružná – F. Kráľa ( oproti
Auto servisu ): (parcela č. C-KN
4635 výmera 1154 m²) terén výbehu je pokosený, kôš na psie
exkrementy je k dispozícii,
lokalita 4 – Ul. leningradská – pri
križovatke Užhorodská a Sobranecká (parcela č. C-KN 4659/1
výmera 98907 m²) terén výbehu
je pokosený,
lokalita 5 – Ul. okružná ( pri OC
Demos, za parkoviskom )
parkoviskom (parcela č. C-KN
3369/1 výmera 1479 m²)
terén výbehu je pokosený,
lokalita 6 – Ul. Martina Rázusa
(zelený pás vedľa polyfunkčného
objektu) (parcela č. C-KN 3036/1
výmera 29793 m²) terén výbehu
je pokosený,
lokalita 7 – Ul. J. Hollého (zelený
pás pred bytovými domami B8
a B10) (parcela č. C-KN 682/1
výmera 110655 m²) terén výbehu je pokosený.
Oplotené výbehy pre psov je
možné zrealizovať na nároží
Ul. Petra Jilemnického a Ulice
okružná, ďalej na Sídlisku Západ
v lokalite súčasného venčoviska
za blokom A9 a na Sídlisku Východ za garážami na Leningradskej ulici ako aj v blízkosti Ulice
Hurbanovo nábrežie. Návrh na
riešenie výbehov pre psov bude
prerokovaný v príslušnej komisii
a po schválení finančných prostriedkov MsZ bude realizovaný.
Fasáda a výzor pekárne Ilas sú
v zlom, neestetickom a nehygienickom stave. Bolo by potrebné
požiadať majiteľa o nápravu.
Na interpeláciu odpovedala Ing.
Anna Mrázová, vedúca odboru
V,ŽPaMR

MUDr. Jozef Valiska
Obrátili sa na mňa občania
ohľadom opravy výtlkov na ceste v medziblokovom priestore
medzi blokmi D a E na Ul. prof.
Hlaváča. Táto cesta slúži nielen
obyvateľom uvedených blokov,
ale aj pre zásobovanie podnikateľských objektov na Ul. prof.
Hlaváča.
Na interpeláciu odpovedal Ing.
Július Oleár, riaditeľ TaZS
Uvedené výtlky vyspravíme do
30. 9. 2015.
Obyvatelia Ul. pasáž žiadajú
o riešenie problému – rušenie
nočného pokoja zákazníkmi reštauračného zariadenia na tejto

Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
Občania mesta sa na mňa obrátili s prosbou, aby vedenie mesta
pri rokovaniach so Svetom zdravia presadzovalo, aby do názvu
novej nemocnice bol zakomponovaný MUDr. Štefan Kukura,
ktorý bol priekopníkom zdravotníctva na Zemplíne.
Na interpeláciu odpovedal JUDr.
Gabriel Dorič
Oslovili sme Nemocnicu novej
generácie Michalovce, a.s. s interpeláciou poslanca.
Občania Sídliska Juh sa dožadujú, aby čo najskôr bolo sprevádzkované miestne trhovisko
pri Rozkvete.
Na interpeláciu odpovedal Ing.
Július Oleár, riaditeľ TaZS
Nakoľko pôvodné trhovisko pri
reštaurácii Rozkvet bolo podľa
nášho názoru už nedôstojné, rozhodli sme sa pre výrobu nových
predajných pultov. Na ich realizáciu však potrebujeme viac času.
Občania ma požiadali, aby som
interpeloval mesto a požiadal
o riešenie narušeného vstupu
na polikliniku v priestore od
parkoviska (bočný vstup).
Na interpeláciu odpovedala PhDr.
Milada Tomková, riaditeľka MsKS
Na Vašu interpeláciu ohľadom
riešenia narušeného vstupu na
polikliniku (bočný vstup), MsKS

ulici. Zariadenie navštevujú
najmä mladiství. Občania riešili tento problém aj prostredníctvom mestskej polície, ale
k zlepšeniu situácie nedošlo.

ako správca budovy polikliniky
sa týmto problémom zaoberal
a dohodol s TaZS mesta Michalovce, že túto opravu zrealizujú
v jesenných mesiacoch.

Na interpeláciu odpovedal Ing.
Július Oleár, riaditeľ TaZS
V danej veci bol kontaktovaný
majiteľ, ktorý bol upozornený
na rušenie nočného kľudu. Momentálne v prevádzke prebieha
rekonštrukcia a po jej skončení
majiteľ prisľúbil zjednanie nápravy. MsP rámci hliadkovej služby
bude tomuto problému venovať
zvýšenú pozornosť.

MUDr. Štefan Lipčák

RNDr. Lýdia Sidivárová
Na základe intervencií obyvateľov volebného obvodu č. 4
predkladám nasledujúcu interpeláciu: Na základe podnetu
obyvateľov Ulíc B. Nemcovej
a A. Kmeťa prosím o zaradenie
rekonštrukcie chodníka na Ul.
B. Nemcovej a rekonštrukcie
miestnej komunikácie na Ul.
A. Kmeťa do plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií
a chodníkov na roky 2015 až
2018.
Na interpeláciu odpovedal Ing.
Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mestská rada na zasadnutí dňa
18. 8. 2015 schválila Plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a
chodníkov na roky 2015 až 2018.
Ul. Boženy Nemcovej a Andreja
Kmeťa nie sú zahrnuté do schváleného plánu rekonštrukcie.

Občania bývajúci na Ul. meďovskej sa sťažujú na časté konfliktné situácie vyvolávané rómskymi občanmi bývajúcimi na Ul.
mlynskej a žiadajú o zabezpečenie poriadku v tejto lokalite
a inštaláciu kamier za účelom
monitorovania Ul. meďovskej.
Na interpeláciu odpovedal JUDr.
Dušan Šanta, náčelník MsP
Z pohľadu verejného poriadku
Ul. meďovská patrí medzi problémové lokality. Problémy pretrvávajú prevažne v letných mesiacoch, kedy tam hliadky MsP často
zasahujú. Neprístojného správa
sa tam dopúšťajú najčastejšie
maloleté osoby z Ul. mlynskej,
ktoré sú hliadkami upozorňované
prípadne z priestoru vykazované.
Inštaláciu kamier na Ul. meďovskej v blízkej budúcnosti nebude
možné zrealizovať, nakoľko v tejto časti mesta nie sú optické siete.
MsP bude Ul. meďovskej a okoliu
aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť.
Občania bývajúci na Ul. kapušianskej sa vo večerných hodinách nemajú ako dopraviť
z mesta domov a žiadajú o zabezpečenie spoja autobusu č.
4 o večerný spoj o 18.30 hod.,

ktorý by mal zástavku na Ul.
kapušianskej pred Strednou
odbornou školou technickou,
pracovisko Kapušianska 6, a na
Ul. kapušianskej pred odbočkou na Ul. Tešedíka.
Na interpeláciu odpovedala Ing.
Anna Mrázová, vedúca odboru
V,ŽPaMR
Odbor výstavby, ŽPaMR požiadal dopravcu o zabezpečenie požadovaného spoja MAD.
Občania bývajúci na Ul. vrbovskej a Ul. kapušianskej žiadajú,
aby sa v rámci harmonogramu
kosenia verejnej zelene kosila
aj zeleň pri plote cintorína na
ploche o rozsahu cca 5 x 2 m pri
vstupe na cintorín zo strany asfaltového parkoviska. Uvedená
lokalita je bežne zarastená zeleňou do výšky cca 1 metra.
Na interpeláciu odpovedal Ing.
Július Oleár, riaditeľ TaZS
Ďakujeme za upozornenie. Vami
spomínanú plochu verejnej zelene sme zaradili do harmonogramu kosenia.
Občania bývajúci na Ul. topolianskej viac rokov opakovane
poukazujú na zlý stav Ul. topolianskej, na ktorej sa každoročne opravujú len výtlky, žiadajú
o vykonanie jej kompletnej rekonštrukcie.
Na interpeláciu odpovedal Ing.
Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mestská rada na zasadnutí dňa
18. 8. 2015 schválila Plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a
chodníkov na roky 2015 až 2018.
Na Ul. topolianskej je schválená
rekonštrukcia chodníka.
Občania bývajúci na Ul. M.
Rázusa 2 poukazujú na parkovanie motorových vozidiel pred
vstupom na chodník vedúci k
vchodu č. 2 bloku A7, čo bráni v prípade potreby prístupu
k vchodu č. 2 bloku A7 iným
motorovým vozidlám, vrátane
vozidiel záchrannej zdravotnej
služby. Žiadajú o zabezpečenie
zákazu státia motorových vozidiel pred vstupom na tento
chodník z cestnej komunikácie, napr. vodorovnou značkou.
Ďalšou požiadavkou občanov
bývajúcich na Ul. M. Rázusa
je, aby sa vzhľadom na v blízkej budúcnosti plánovanú rekonštrukciu Sídliska Západ,
v súčasnosti zrealizovala aspoň
provizórna dočasná oprava hlbokých výtlkov (niektoré až cca
15 cm) na parkovisku pri bloku
A7.
Na interpeláciu odpovedal JUDr.
Dušan Šanta, náčelník MsP
K riešeniu parkovania motorových vozidiel pred vstupom
k vchodu č. 2 bloku A7 na Ul. M.
Rázusa bol o stanovisko požiadaný Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Michalovciach.
Riešenie problému bude možné
až po obdŕžaní stanoviska.
Na interpeláciu odpovedala Ing.
Anna Mrázová, vedúca odboru
V,ŽPaMR
Mesto Michalovce, odbor výstavby ŽPaMR požiadalo Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Michalovciach o vydanie
súhlasného stanoviska k umiestneniu dopravného značenia.
Žiadosť bolo zo strany ORPZ
SR, ODI Michalovce vyhovené.
Vodorovné dopravné značenie
bude nastriekané v najbližších
dňoch.
Na interpeláciu odpovedal Ing.
Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu výtlkov na Ul. M. Rázusa
zrealizujeme do 30. 9. 2015.

Doc. Ing. Michal Stričík,
PhD.
Na Sídlisku Stráňany pri vežiaku V3 medzi predajňou pekárne
Remetské Hámre a priľahlým
parkoviskom sa nachádza odkrytá šachta. V súvislosti s nebezpečenstvom úrazu, ktoré
hrozí pri tejto šachte prosím
kompetentných mesta o pomoc
pri zabezpečení jej zakrytia.
Na interpeláciu odpovedal Ing.
Július Oleár, riaditeľ TaZS
Napriek tomu, že Vami uvádzaná šachta jednoznačne nepatrí
do správy TaZS mesta Michalovce, zrealizujeme jej zabezpečenie
pred prípadnými úrazmi.
V súčasnosti Obvodný banský úrad v Košiciach zverejnil
v Obchodnom vestníku číslo
128/2015 výberové konanie na
prevod dobývacích priestorov,
z ktorých jedno sa nachádza
v katastri mesta Michalovce na
Bielej Hore. Aký vplyv by mohlo mať obnovenie ťažby hallozytu a keramických ílov, či už
v súčasnosti, alebo v budúcností na obyvateľov nášho mesta
a les Biela hora?
Na interpeláciu odpovedala Ing.
Anna Mrázová, vedúca odboru
V,ŽPaMR
Mesto Michalovce nemá k dispozícii informácie o aktivitách
Obvodného banského úradu
v Košiciach. Požiadalo preto Obvodný banský úrad o poskytnutie potrebných informácií.
Na základe podnetov od mnohých občanov upozorňujem,
že na sídlisku Stráňany veľmi
často dochádza k obťažovaniu
občanov spoluobčanmi, ktorí majú trvalý pobyt, alebo sú
na „návšteve“ na Ul. Mikuláša Gerbu. Títo občania veľmi
často znečisťujú aj prostredie
pred nákupným a zdravotným
strediskom, autobusovými zástavkami, či nábrežie Laborca.
V tejto súvislosti prosím o častejšie dohliadanie na dodržiavanie čistoty a verejného poriadku
príslušníkov mestskej polície,
ako aj pracovníkov Technických
a záhradníckych služieb mesta
Michalovce.
Na interpeláciu odpovedal JUDr.
Dušan Šanta, náčelník MsP
MsP Michalovce prijíma opatrenia za účelom riešenia situácie na
Sídlisku Stráňany, konkrétne pred
OC BALLA a v okolí. Za týmto
účelom bola v mesiaci júl osadená bezpečnostná kamera, ktorá
monitoruje celý tento priestor.
V prípade, že sa tam zdržiavajú
osoby, najčastejšie z Ul. gerbovej
a správajú sa neprístojne, je tam
okamžite vysielaná hliadka MsP,
ktorá zjedná nápravu. V blízkej
budúcnosti bude osadená kamera aj na Ul. konečnej, čo taktiež
prispeje k vyššej bezpečnosti
a poriadku v tejto časti mesta.
Nad verejným poriadkom budú
aj naďalej vo zvýšenej miere dohliadať hliadky MsP.
Je možné zabezpečiť aktivačné
práce a poveriť zodpovedných
pracovníkov z radov nezamestnaných v okrajových častiach
mesta Michalovce starostlivosťou o cintoríny, domy smútku,
autobusové zastávky a verejne
priestranstvá?
Na interpeláciu odpovedal JUDr.
Gabriel Dorič
Mesto Michalovce prerokuje
s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny možnosť vykonávania
práce v častiach mesta Močarany,
Topoľany a Kapušianska, nezamestnanými z týchto častí mesta.



Fotonávraty k podujatiam

Mesto Michalovce sa už dlhodobo snaží o vytváranie podmienok pre rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového života. Každoročne sa v našom
meste koná veľa zaujímavých podujatí z rôznych oblastí. Ich pestrosť potvrdzujú fotografie a krátke popisy na týchto dvoch stranách. Jarni Jurmarok,
Podvihorlatský maratón, Deň Južanov, S.O.S. deň, Zemplínsky jarmok a Zemplínske slávnosti, či Špacirki po varošu – to je len zlomok z toho, čo v našom
meste môžete vidieť a zažiť. Medzi obľúbené podujatia patria taktiež divadelné vystúpenia, festivaly a koncerty. Na fotografiách si môžete pozrieť zábery
z divadelných predstavení v slovenských nárečiach Mihaľovski deski a z tradičnej prehliadky historických vozidiel Zemplín Veterán Ralley. Náš objektív
zachytil aj momenty z historického festivalu Život na Veľkej Morave a z letného festivalu MY sme Východ Michalovce, na ktorom okrem zaujímavého
hudobného programu nechýbali ani foto stena, populárna spoločenská hra Aktivity vo východniarskej verzii a samozrejme pivo. Medzi fotografiami nájdete
aj českú spevácku legendu Karla Gotta a zábery z prvého Jesenného behu Michalovčanov.

Jarni
jurmarok
Jarný jarmok v Michalovciach bol
slávnostne otvorený 30. apríla.
Neodmysliteľnou súčasťou programu
bolo už tradičné stavanie mája
v podaní FS Zemplín. Nechýbala ani
súťaž vo varení kotlíkového guľáša
spojená s ochutnávkou, prvomájová
Jarná cena Michaloviec (jazdecké
preteky v centrálnom mestskom
parku) a detská súťaž v love rýb
udicou na jazierku Baňa.

Podvihorlatský
maratón
Šport v našom meste je čoraz
viac populárnejší. Podvihorlatský
maratón, obľúbené bežecké
podujatie, sa v Michalovciach konal
1. mája. Jeho 31. ročník prilákal
na Námestie osloboditeľov desiatky
bežcov a divákov. Okrem maratónu
sa v ten istý deň športovci mohli
tešiť na 13. ročník michalovského
polmaratónu a 10. ročník IN LINE
maratónu na korčuliach.

deň
Južanov
Poslanci michalovského mestského
zastupiteľstva za volebný obvod
Juh, mestské kultúrne stredisko
a mesto Michalovce zorganizovali
už 15. ročník obľúbeného Dňa
Južanov. Podujatie sa uskutočnilo
v areáli Základnej školy
na Okružnej ulici. Program
odštartovalo športové popoludnie
a podvečer nasledovali tanečné
a spevácke vystúpenia.

SOS deň
Záchranári deťom
Policajných psov v akcii,
zlaňovanie z vrtuľníka, zadržanie
páchateľa, ostreľovačov, hasenie
požiaru auta po nehode, záchranu
života a mnoho iného mohli vidieť
všetky deti aj dospelí na podujatí
S.O.S. deň 2 – záchranári deťom.
Jeho druhý ročník sa konal 5. júna
na parkovisku pred OC Zemplín.
Na tejto akcii sa zúčastnili všetky
záchranárske zložky.

MIHAĽOVSKI
DESKI
Mozaiku letných kultúrnych
podujatí v Michalovciach každý
rok v lete spestrí aj jedinečná
prehliadka divadelných predstavení
v slovenských nárečiach Mihaľovski
deski. S podporou Ministerstva
kultúry SR oslovili organizátori
podujatia divadelné telesá z blízkeho
i ďalekého Slovenska a, ako káže
pravidlo festivalu, i jeden súbor
našich zahraničných krajanov.

Zemplín Veterán
Ralley
V tomto roku sa konal jubilejný
10. ročník obľúbeného podujatia
Zemplín Veterán Rallye. Prehliadka
historických vozidiel, automobilov
a motocyklov do modelového roku
1975, sa stala už pevnou súčasťou
spoločenského života v našom meste.
Trojdňový zraz veteránov zorganizoval
Klub historických vozidiel z Michaloviec.
Súčasťou programu bola výstava
a prezentáciou jednotlivých vozidiel.


historický festival
– Život na Veľkej
Morave
Vrátiť sa do obdobia starých
Slovanov, spoznávať techniky boja,
preniknúť do tajov slovanskej
mytológie a každodenného života
našich predkov prostredníctvom
scénických vystúpení, ukážok
súbojov, dobových remesiel,
či chutných jedál. To všetko ste mohli
zažiť počas II. ročníka historického
festivalu Život na Veľkej Morave.

Zemplínsky
jarmok
Už tradične patrí tretí augustový
víkend v Michalovciach
Zemplínskemu jarmoku.
Návštevníkom sa predstavili
divadelníci ale i drobnochovatelia
a na svoje si prišli aj fanúšikovia
motocyklov. Na Námestí slobody
sa predviedli nablýskané motocykle
a pripravené boli aj súťaže
a autogramiáda Ivana Jakeša –
viacnásobného účastníka Rely Dakar.

Zemplínske
slávnosti
V dňoch 15. až 16. augusta žilo naše
mesto hudbou, spevom i tancom.
Novinkou programu Zemplínskych
slávností bolo tancovanie karičky.
Po prvýkrát sme sa pokúsili naučiť
tancovať tento typický zemplínsky
tanec čo najviac ľudí. Zapojiť sa mohol
každý, kto mal chuť a elán. Návštevníci
mohli vidieť krásne vystúpenia v podaní
folklórnych súborov nielen z Michaloviec
a okolia, ale aj zo zahraničia.

špacirki
po varošu
Už štvrtý rok organizuje Mestské
kultúrne stredisko v Michalovciach
spolu so Zemplínskym múzeom Špacirki
po varošu. Tento zaujímavý spôsob
poznávania histórie prináša možnosť nielen
si vypočuť informácie v podaní fundovaných
odborníkov ale aj navštíviť miesta, o ktorých
mnohokrát ani len netušíme, že existujú.
Tento rok sa špacirki doposiaľ venovali
dvom témam: Židia v Michalovciach
a Chrám zoslania Svätého Ducha.

My sme Východ
Michalovce
Festivaly pod názvom My sme
Východ, ktoré sa konajú v mestách
na východnom Slovensku,
potvrdzujú, že najlepšia zábava
je na východe. V Michalovciach
sa tento festival konal v sobotu
29. augusta. Pre návštevníkov bol
pripravený skvelý hudobný program
v podaní kapiel INCONITO &
Kristián Dufinec, Drišľak, Chiki liki
tu-a, M. Čekovský BAND a Hex.

karel
gott
Do Michaloviec zavítala česká
spevácka legenda. V nedeľu 4. októbra
vystúpil Karel Gott na svojom koncerte
v Chemkostav aréne a v pondelok
navštívil náš mestský úrad a Základnú
umeleckú školu na Štefánikovej ulici.
Členovia zboru Pro Musica Magnólia
sa navyše tešili zo symbolického šeku
v hodnote 1000 eur, ktorý osobne
odovzdal Karel Gott dirigentke zboru
Viere Džoganovej.

jesenný
beh
V nedeľu 11. októbra sa na Jesennom
behu Michalovčanov zúčastnilo 112
pretekárov. Boli medzi nimi muži,
ženy, ale aj mládež. K prvým trom
najrýchlejším spomedzi mužov patrili
Lukáš Šalata, Tomáš Ruskovský a Adam
Saxun. V ženskej kategórii skončila
na prvom mieste Katarína Hamadejová,
na druhom Andrea Valkenet
Margitanová a na treťom mieste
sa umiestnila Michaela Haburová.



Mesto Michalovce seniorom
Je všeobecne známe, že druhý jesenný mesiac
patrí seniorom. Mysleli na nich aj predstavitelia
nášho mesta.
Mestský úrad Michalovce
v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom už tradične
organizuje podujatie s názvom
Vďaka vám. Táto pekná tradícia
vznikla pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším. Počas celého
októbra sa akosi viac venujeme
našim seniorom, a aj spomínaná
kultúrna akcia je toho dôkazom.
Tento rok si organizátori pre
svojich hostí prichystali zaujímavý program pod taktovkou
dychovej hudby Vychodňare. Nechýbal príhovor primátora Viliama Zahorčáka a seniorov prišiel
pozdraviť aj vedúci odboru sociálnych vecí Ján Jasovský.
Potlesk a úsmevy na tvárach
obecenstva boli pre organizátorov i účinkujúcich najväčšou
odmenou.
Seniori sa v októbri stretávajú
každoročne aj na pôde mestského
úradu. Sú to naši jubilanti, ktorí
oslávili v roku 2015 okrúhle 70.,

75., 80., 85., 90. a 95. narodeniny.
Tento rok ich v obradnej sieni privítal primátor mesta 29. októbra.
Všetkým prítomným seniorom
vyjadril úctu a uznanie, poďakoval im za ich doterajšiu prácu
a osobne zablahoželal k životnému jubileu. Svojím vystúpením
potešili prítomných aj členovia
FS Zemplínik.
Na začiatku mesiaca bolo pre
michalovských seniorov otvorené nové, v poradí už ôsme, denné
centrum. Jeho hlavným poslaním
je podnecovať aktivitu seniorov,
prispievať k ich lepšiemu začleňovaniu sa do života spoločnosti, či uspokojovať ich kultúrne
a spoločenské potreby.
Mesto Michalovce vytvára
pre seniorov aj priestor na vzdelávanie. V januári tohto roku
bol ukončený projekt Zvýšenie
kvality života seniorov v meste
Michalovce vzdelávacími aktivitami, v rámci ktorého mohli zá-

Jeseň života
Každý vek má svoju poéziu, čaro.
Prechádza jarou, letom, jeseňou života,
za celý život to nie je málo
a klbko spomienok sa rozmotá.
Kladiete si otázku: Je to málo či veľa?,
veď ste ešte nedosiahli vytúženého cieľa.
Tešíte sa, keď sa Vašim deťom darí,
ich úspechy vyčaria úsmev v tvári.
ujemcovia navštevovať kurzy zo
siedmych rôznych oblastí. V súčasnosti prebiehajú kurzy v oblasti informačno-komunikačných
technológií.

Október sa končí, nezabúdajme však na to, že úctu naším
starkým by sme mali prejavovať
počas celého roka.
Mária Ciganocová

Tématické tvorivé dielne
Október sa tradične
pripomína ako
mesiac úcty k starším.
Aj Zemplínske
osvetové stredisko
na nich nezabúda
a každoročne pre nich
pripravuje tvorivé
dielne.
Do dôchodkového veku prichádza stále viac ľudí z profesií,
kde odborné vzdelávanie bolo
súčasťou ich pracovných aktivít. Táto skupina seniorov má
vypestované vzdelávacie návyky
a vzdelávanie sa stalo súčasťou
ich životného štýlu. Uspokojiť

ich potrebu po nových informáciách, či získaní nových zručností sa snaží aj naše zariadenie.
V mesiaci október sme pripravili dve tvorivé dielne, ktoré
boli tematicky zamerané na toto
ročné obdobie. Venovali sme sa
výrobe jesenných dekorácií, práci
s hlinou, maľbe na sklo, plsteniu,
pleteniu z trávy a zdobeniu predmetov servítkovou technikou.
Okrem nových zručností odchádzali účastníci tvorivých dielní aj
s vlastnoručne pripravenými výrobky. Tieto dielne sme pripravili
pre seniorov nášho mesta, s ktorými nás spája spolupráca pri
príprave iných podujatí. V tvorivých dielňach budeme pokračovať aj v mesiaci november.
Mgr. Adela Vojnová

Roky plynú, pribúdajú vrásky, šediny.
Raz všetci budeme patriť do seniorov veľkej rodiny.
Prijmite kyticu veršov ako prianie,
nech ďalšie roky života prinesú pokoj, zdravie,
by ste ešte dlho kráčali po životnej púti
a mali k tomu veľa síl a chuti.
		

Ivana Šaffová

Október Mesiac úcty k starším
Pozdravilo ma
mladé ľudské stvorenie.
Ó, aké to bolo milé
počuť hlas
z detských úst.
Keď to ľudské mláďa pozdravilo,
dalo najavo, ako mu
to svedčilo,
i keď ma nepoznalo.
Ono velebilo starobu
svojím srdcom i ústami,
i keď žije
na hlučnej zemi.
Plný dojatia som bol,
že si ma niekto všimol,
a bez prosenia
ma aj oslovil.
Všetky ročné obdobia majú svoje čaro a ani v jeseni tomu nie je
inak. Október, typický jesenný mesiac. Chladné rána a večery,
babie leto či krásne sfarbené lístie na stromoch. Okrem týchto
charakteristických znakov je október ešte niečím výnimočný
– je Mesiacom úcty k starším.
Počas celého mesiaca si rôznymi spôsobmi pripomíname a dávame do popredia úctu
k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo
lepšie. Rádia, televízie, denná tlač, ale aj politici sa akosi viac zameriavajú na seniorov
a ich potreby. Dôležité je však zdôrazniť sku-

točnosť, že aj napriek tomu, že počet šedín na
hlavách našich starkých sa zvyšuje, sú stále
iniciatívni a zapájajú sa do rôznych spoločenských aktivít. Jedným z nich je aj Ladislav
Ďaďovský, ktorý sa aktívne venuje poézii.
Prečítajte si ukážku z jeho tvorby:

Obdivujem každé ľudské mláďa,
čo v srdci nosí
semienka lásky a tie v pravý čas
vie aj rozsievať.
To ľudské mláďa ukázalo,
že dokáže nielen obliekať
a starať sa o bábiky,
ale aj starobe úctu prejaviť.
Ladislav Ďaďovský

Na babičkinej
hojdačke
Dátum 1. október,
deň, ktorý bol v roku
1990 vyhlásený
za Medzinárodný deň
starších osôb, som si
vybrala na krst svojej
novej knihy s názvom
Na babičkinej hojdačke.
Na cestu k čitateľskej verejnosti ju vyprevadila prednostka
okresného úradu PhDr. Jana Cibereová okuliarmi mojej starej
mamy. Tieto okuliare si moja stará mama nasadila vždy, keď zobrala knižku a čítala nám z nej.

Názov tejto knižky ako aj jej
obálka vyjadrujú vzťahovú generačnú prepojenosť, ktorá je aj
v dnešnej modernej dobe veľmi
dôležitá. Chcela som skĺbiť mladosť – neskúsenosť so starobou
– múdrosťou, skúsenosťou a takouto formou dosiahnuť to, aby
sa generácie na základe lásky
a vzájomného porozumenia zbližovali.
Čitatelia si v nej prečítajú poučné príbehy o zvieratkách, ktorým sa určite potešia. Vytlačené
sú veľkým typom písma, čo im
uľahčí čítanie. Je určená pre deti
od 4 do 8 rokov. Všetky príbehy
majú svoj výchovný cieľ.
Eva Gabzdilová-Váradyová


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Špacirki po varošu – významné osobnosti
a zaujímavosti
30. 10. o 17.00 hod., zraz pred mestským cintorínom

vítame medzi nami našich najmenších...

LA GIOIA – galakoncert
6. 11. o 19.00 hod, veľká sála MsKS

Sandra Prada
Tamara Oršíková

Horovov Zemplín
súťaž v umeleckom prednese poézie
12. 11. o 8.00 hod., veľká sála MsKS

Michal Ďulaj
Karin Joneková
Oliver Kantor

benefičný koncert Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých
12. 11. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

Vanesa Trecáková

Letokruhy v kultúre
30. výročie vzniku MsKS Michalovce
13. 11. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Scientia pro Vita

Výstavy

Ako inovovať obsah
vzdelávania, ako
zatraktívniť vyučovanie
prírodovedných
predmetov?

Obyčajný svet – výstava fotografií MITO
od 2. do 30. 11., malá galéria MsKS

Program kina
30. 10. – 1. 11. piatok, sobota, nedeľa o 20.00 hod.
LEGENDY ZLOČINU
akčný, životopisný
Vstupné: 4 €, študenti 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
VB
Slovenské titulky
3. 11. utorok o 19.30 hod.

MARŤAN
dobrodružné sci-fi
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Repríza
2015
USA
České titulky
4. 11. streda o 19.30 hod.

AMY
dokumentárny film, hudobný
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Repríza
2015
VB
České titulky

5. 11. štvrtok o 17.00 hod.
7. 11. sobota o 15.15 (2D) o 17.15 (3D)
8. 11. nedeľa (2D) o 15.15 hod.
PEANUTS: SNOOPY A CHARLIE BROWN VO FILME
animovaný
2015
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3€ , 3D: 6 €, deti: 5 €
USA
Mládeži prístupný 	
Slovenský dabing
5. 11. štvrtok o 19.15 hod.
6. 11. piatok o 21.15 hod.
7. – 8. 11. sobota, nedeľa o 19.15 hod.
SPECTRE
akčný thriller
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
USA/UK
Slovenské titulky

8. 11. nedeľa o 17.00 hod.
10. 11. utorok o 19.30 hod.
MACBETH
dráma, historický
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
VB/FR/USA
České titulky
11. 11. streda o 19.30 hod.

PROJEKT 100
LOVE 3D
dráma
2015
Vstupné: 4,50 €
BELGICKO/FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov
České titulky
12. 11. štvrtok o 19.30 hod.
15. 11. nedeľa o 19.30 hod.
OTCOVIA A DCÉRY
dráma
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA/TAL
České titulky

13. 11. piatok o 20.15 hod.
14. 11. sobota o 19.30 hod.
STEVE JOBS
životopisný, dráma
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
USA
České titulky

Propagujeme históriu
Hlavným cieľom projektu Propagujme našu históriu bolo spoznávať kultúrne pamiatky na Slovensku. Na teoretickom vyučovaní
sa študenti odboru propagačná
grafika zoznamujú s jednotlivými
výtvarnými slohmi. Poskytli sme
im možnosť vidieť ich na vlastné
oči. Študenti Strednej odbornej
školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach navštívili Spišský hrad,
ktorý je dôkazom vývoja architektúry u nás a vypočuli si odborný

výklad o jeho histórii. V neďalekom meste Levoča navštívili
Chrám sv. Jakuba, kde mohli obdivovať Oltár Majstra Pavla z Levoče, ktorý púta pozornosť turistov
z celého sveta. Odborné zručnosti
uplatnili pri výstavke fotografií
a pri príprave Power point prezentácií pre spolužiakov. Ďakujeme
Mestu Michalovce za finančnú
dotáciu, vďaka ktorej sme mohli
zrealizovať tento projekt.
Ing. Jozefína Javorská

Aj na tieto otázky hľadali učitelia odpovede na konferencii Scientia pro Vita, ktorú Gymnázium
Pavla Horova uskutočnilo v rámci
realizácie projektu spolufinancovaného ESF (Operačný program
Vzdelávanie) 15. októbra.
Konferencia, uvedená mottom Premena tradičnej školy na
modernú, bola určená učiteľom
prírodovedných predmetov základných a stredných škôl i odbornej verejnosti. Zúčastnilo sa jej 51
pedagógov z Michaloviec, Sniny,
Humenného, Sobraniec, Košíc
a Prešova.
Konferenciu otvoril riaditeľ
školy R. Gadomský a zúčastnených pozdravil primátor mesta
V. Zahorčák. Výsledky a výstupy
projektu Scientia pro Vita, ktorý
Gymnázium Pavla Horova realizuje od februára 2014, prezentovala manažérka projektu Mgr.
K. Olšavová spolu s projektovým
tímom. V rámci projektu sa ško-

le podarilo vytvoriť moderné
digitálne vzdelávacie a didaktické prostredie, zlepšiť materiálno
technické vybavenie školy, zrekonštruovať tri laboratóriá prírodovedných predmetov, zakúpiť
tablety, nové počítače, moderné
didaktické zariadenia a pomôcky, vyškoliť tím pedagogických
pracovníkov v oblasti využívania
nových inovačných vyučovacích
metód, a tým skvalitniť výchovnovzdelávací proces. Po videoprezentácii projektu vystúpil so svojím odborným príspevkom, zameraným na bádateľsky orientovanú
výučbu, doc. RNDr. M. Kireš,
PhD., prodekan PF UPJŠ Košice.
Svetom IT technológií a všadeprítomných robotov účastníkov
konferencie previedli PaedDr.
J. Alcnauer, PhD.z Katedry FM
PU Prešov a prof. Ing. M. Hajduk,
PhD. z TU Košice. V druhej časti
konferencie rezonovali témy: Tablety v školskom laboratóriu, iPady
vo vyučovaní ZŠ.
Po odbornom programe nasledovala prehliadka prírodovedných laboratórií, ktoré škola
zrekonštruovala z nenávratných
finančných príspevkov ESF.
Mgr. K. Olšavová

Deň rodiny a školy
V Materskej škole
na Ulici leningradskej
v Michalovciach oslávili
v septembri Deň rodiny
a školy.
Deti všetkých tried sa zišli na
školskom dvore a pozdravili svojich rodičov hymnou našej MŠ.
Deti spolu s rodičmi uplatňovali svoje pohybové zručnosti v športových disciplínach na
šiestich stanovištiach rozmiestnených po celom areáli MŠ. Za absolvovanie a zvládnutie jednotlivých športových disciplín boli
deti odmenené pečiatkou na svoju kartičku. Celkovo nazbieralo
každé dieťa šesť rôznych veselých
pečiatok. Malí športovci si mohli
oddýchnuť v našom altánku, ktorý nedávno vylepšili šikovní otec-

kovia novými stolmi a lavicami.
Záhradný nábytok mohli zhotoviť
vďaka finančnej pomoci – dotácii
Mesta Michalovce za rok 2015.
Po zábavnom športovaní
nasledoval v každej triede krátky program na ,,jesennú tému“
a potom pohostenie – chutné
a zdravé nátierky, sladké koláče,
ale aj ovocie plné vitamínov. Počas občerstvenia bol priestor na
spoločné rozhovory, ako aj veselú zábavu. Nikomu sa nechcelo
domov, pretože atmosféra bola
výborná a aj počasie nám vydržalo bez jedinej kvapky dažďa.
Európskeho dňa rodiny a školy sa zúčastnilo okolo 250 detí,
rodičov, súrodencov a starých
rodičov. Aktivita mala veľký
úspech a sú na ňu samé pozitívne ohlasy.
Iveta Baková

Na gazdovskom dvore
Pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším sme
v Materskej škole
na Ulici J. Švermu
pozvali našich starých
rodičov na netradičnú
aktivitu. Gazdovský dvor
vo Veľkých Raškovciach
sme navštívili 7. októbra.
Naše pozvanie s radosťou prijali, dôkazom čoho bola ich bohatá účasť. Ruka v ruke so svojimi
vnúčikmi už v ranných hodinách
nasadli do autobusu, ktorý nás
odviezol do cieľa. Cestou sme pozorovali okolité dediny s ich pestrofarebnou prírodnou scenériou.
Po príchode do Veľkých Raškoviec nás privítal pán agronóm Marián Kolesár. Oboznámil nás s histó-

riou družstva a po celý čas exkurzie
sprevádzal gazdovským dvorom.
Deti formou zážitkového učenia
spoznali takmer 30 druhov hospodárskych zvierat (kone, kravy, vodné
byvoly, ovce, kozy, svine mangalice,
kačky, králiky...), ich charakteristické vlastnosti, úžitok a spôsob ich
života. Po prehliadke sme sa ocitli
v koniarni, v ktorej zriadili múzeum našich predkov. Toto prostredie vyvolalo u starých rodičov milé
spomienky na pokojné obdobie ich
detstva. Deti s úžasom pozorovali
vystavené predmety, stroje, nábytok
či pracovné nástroje, ktoré boli súčasťou života babky a dedka.
Odmenou a najväčším zážitkom pre deti bola jazda na koni
a pre starých rodičov šťastný úsmev
vnúčat a spoločne prežité chvíle na
príjemnom jesennom slniečku.
Iveta Čechovičová

Peter Kukuč

do stavu manželského vstúpili...
Mgr. Vladimír Ráši
a Mgr. Marianna Maximová
Mgr. Miroslav Marcin
a Bc. Martina Linková
Jaroslav Kornél
a Mgr. Veronika Lukáčová
Tomáš Dzvoník
a Marcela Poľakovská
Pavol Katančík
a Petra Remáková
Ľubomír Bončík
a Mgr. Eva Paulenová
Ing. Gabriel Roško
a Ing. Lucia Pivarníková
Vladislav Petrilák
a Ing. Eva Schirok
Ing. Michal Kandala
a Eva Kudrová
Vladislav Ondo
a Ing. Lenka Lipecká
Peter Chvasta
a Miriam Jusková
Milan Uchnár
a Helena Kondorová
Martin Roško
a Mgr. Ľudmila Demčáková
Ing. Tomáš Harčarik,PhD.
a Ing. Michaela Hujdičová
Ing. Michal Bačo
a Mgr. Bibiána Ščepanská

Vlajka EcoSchool opäť
v Michalovciach
Slávnostné odovzdávanie medzinárodných certifikátov a vlajok EcoSchool v rámci projektu
Zelená škola za účasti ministra
školstva Juraja Draxlera sa uskutočnilo 9. októbra v Piešťanoch.
Tento projekt je najväčším ekologickým projektom na svete.
Je doň zapojených 62 krajín zo
všetkých kontinentov. ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach toto ocenenie získala už po
desiatykrát.
Environmentálne aktivity školy sú zamerané hlavne na výcho-

vu mladej generácie pri ochrane
životného prostredia, na budovanie rôznych ekologických prvkov
a opatrení v areáli školy, ktoré
majú dopad na mikroklímu v jej
blízkosti. Aktivity v nemalej miere
presahujú aj hranice školy prostredníctvom žiakov na svojich
rodičov, ale aj organizáciou rôznych eko dní pre verejnosť v blízkosti školy. V tomto ekologickom
duchu sa bude niesť život v škole
aj v budúcnosti a medzinárodnú
vlajku EcoSchool určite obhájime.
zstjm

Deň zdravej výživy
Deň zdravej výživy, ktorý si
každoročne 16. októbra pripomínajú aj na IV. ZŠ v Michalovciach,
strávili žiaci naozaj zdravo. Chutná desiata, ktorú im pripravili tety
kuchárky, bola bohato spestrená
čerstvou zeleninou, ovocím, ako aj
nátierkami a šťavami z produktov
domácich záhrad. Avšak predtým,
ako sa žiaci pustili do zdravého
jedenia, museli absolvovať zábav-

né testy, v ktorých sa o zdravej
výžive aj všeličo dozvedeli, niečo
nové sa naučili o ovocí a zelenine
a s chuťou si zasúťažili. To, že po
zdravých dobrotách sa len tak
„zaprášilo“, je dôkazom, že aj takáto strava deťom naozaj chutí.
Príjemne strávené dopoludnie bolo nakoniec pre všetkých
nielen poučné, ale aj zábavné.
zskommi

GYMNÁZIUM

Ľ. Štúra 26, Michalovce pripravuje

Deň Otvorených Dverí

11. november 2015 (streda)
1. vstup – 8.30 hod., 2. vstup – 10.00 hod.
www. gymmi.sk • e-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
tel.: 056/644 13 46

w

dva týždne v športe
Basketbal


spoločenská rubrika

navždy sme sa rozlúčili...

I. BK D – Dolný Kubín
7. 11., 17.00 hod., II. liga Východ – muži

Ema Vanšovská (82)
Ing. Sergej Schudich (56)
Ján Božok (64)
Anna Ferková (77)
Mára Szureková (87)
Jaromír Hrabě (56)
Ján Winkler (78)
Ladislav Ondernický (76)
Mária Semjanová (71)
Juraj Konečný (75)

I. BK D – BK SOUŽ Cassovia Košice
8. 11., 10.00 hod., DL kadetky – Východ; GPH
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
I. BK – BKM Poprad
8. 11., 10.30 hod. a 11.40 hod. – starší mini žiaci; ZŠ, Krymská 5
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Futbal
MFK Zemplín - Spartak Myjava
7. 11., 17.00 hod. - FORTUNA liga muži – 16. kolo
MFK Zemplín – ŠK Senec
31. 10., 11.00 hod., Dôvera I. LMD U 17 – 13. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
AFK Topoľany – OFK Dúbravka
1. 11., 13.30 hod., VI. liga mužov – 13. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Hádzaná
HK Iuventa – DHK Baník Most
31. 10., 17.30 hod., WHIL žien – 9. kolo, Chemkostav aréna
HK Iuventa jun. – Topoľčany
8. 11., 17.00 hod., I. liga žien – 7. kolo, Chemkostav aréna
HK Iuventa – Partizánske
8. 11., 13.00 hod, I. LSD – 7. kolo, Chemkostav aréna
HK Iuventa – Partizánske
8. 11., 15. 00 hod, I. LMD – 7. kolo, Chemkostav aréna
Info: www. Iuventa–zhk.sk
Ľadový hokej
HK Dukla – HC Prešov 07 s.r.o.
1. 11., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 17. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Máme majstra sveta
Michalovský klub
zmiešaných bojových
umení MMA TEAM
SLOVAKIA MICHALOVCE
aj naďalej zúročuje svoju
prácu. V dňoch 16. – 18.
októbra sa v nemeckom
Hagene uskutočnili
majstrovstvá sveta
s našou účasťou.
Za účasti 40 krajín sa našim chlapcom podarilo skvele
umiestniť, keď vo svojich kategóriách získali všetci medailové
pozície a to: Marco Lazar sa stal
majstrom sveta v kategórii grappling do 75 kg a získal aj bronz
v MMA. Kristián Kudrač získal

druhé miesto a Samuel Liška tretie miesto v kategórii grappling.
V septembri sa v Michalovciach
uskutočnili Majstrovstvá Európy
v Combat Sambe, na ktorých si
Mário Švajka a Kristián Kudráč
vybojovali bronzové medaily.
Striebornú medailu získal Samuel Liška. V hodnotení jednotlivých štátov Slovensko skončilo
na prvom mieste v kategórii juniorov v Európe. Hlavný tréner michalovského tímu Tibor Šimonič
prevzal z rúk prezidenta federácie bojového samba Európy ocenenie. Diplom za prínos a rozvoj
bojového samba v Európe prevzal
aj primátor mesta Viliam Zahorčák, keďže táto akcia prebehla
s podporou Mesta Michalovce.
Tibor Šimonič

poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť
na poslednej ceste s naším milovaným

Ing. ŠTEFANOM STANKOM

Zároveň ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina

spomienky
Bolesťou unavená, tíško si zaspala, zanechajúc
všetkých a všetko, čo si rada mala.
Dňa 25. októbra sme si pripomenuli 5. smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša drahá

MAGDA KOŠČOVÁ

s láskou spomínajú manžel Ladislav
a dcéra Ľudmila s rodinou
V živote sú chvíle, s ktorými sa nedá zmieriť...
Dňa 31. októbra uplynie už rok, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a dedko

Ing. TOMÁŠ HOSPODÁR

HK Mládež – HC Košice
31. 10., 14.00 hod., extraliga juniorov – 17. kolo

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka a dcéry s rodinami

HK Mládež – P.H.K Prešov n.o.
1. 11., 9.30 hod., extraliga juniorov – 18. kolo
HK Mládež – MHC Martin a.s.
7. 11., 14.00 hod., extraliga juniorov – 19. kolo

malý oznamovateľ

HK Mládež – MHK 32 Liptovský Mikuláš
8. 11., 9.30 hod., extraliga juniorov – 20. kolo

Kúpa – predaj – prenájom/byty

HK Mládež – HK ŠKP Poprad
7. 11., 9.00 – 11.30 hod., I. LMŽ ŠHT 7. – 6. ročník – 12. kolo
HK Mládež – Bemaco HC 46 Bardejov
31. 10., 9.00, 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 9. – 8. ročník – 11. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Strelectvo
Strelecký trojboj
„O pohár primátora mesta Michalovce“
8. 11., 8.00 hod., 12. ročník
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
Pirnagov vrch
1. 11., 7.50 hod.
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER

podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach
č. 113, zo dňa 27. 10. 2015,

ODPREDAŤ PriamyM preDAjom

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
pozemok C-KN, p.č. 2777/3, druh pozemku záhrady, výmera 427 m2, v k.
ú. Michalovce.
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna lehota, 16. novembra 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete
aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Malý futbal
a Move week
X. ročník mestskej športovej
súťaže v malom futbale kategórie
5. – 7. ročník žiakov ZŠ O pohár
primátora sa uskutočnil v rámci európskej kampane MOVE
WEEK/TÝŽDEŇ V POHYBE,
čo je kampaň podporujúca rozvoj športu a fyzických aktivít
bez ohľadu na vek, pohlavie
a fyzickú zdatnosť. Je najvýznamnejšou súčasťou NOW WE
MOVE/HÝBME SA TERAZ.
Iniciátorom týchto kampaní
je ISCA, ktorej členom je aj Asociácia športu pre všetkých SR.

Tejto súťaže sa zúčastnilo 120
žiakov z michalovských základných škôl a 8-ročného gymnázia
na Ul. Ľ. Štúra. Na prvom mieste
sa umiestnila ZŠ, Ul. okružná 17,
na druhom ZŠ, Ul. školská 2 a na
treťom mieste skončilo Gymnázium na Ul. Ľ. Štúra. Najlepším
brankárom turnaja sa stal Alex
Šurik (ZŠ, Ul. okružná), najlepším strelcom Jakub Magyar (ZŠ,
Ul. školská 2) a titul najlepší hráč
získal Filip Ivančo (Gymnázium
na Ul. Ľ. Štúra).
Mgr. Lívia Kalaninová

prerušenie distribúcie elektriny
n 3. novembra 2015 v čase od 8:00 – 16:00 hod. úsek: Ul.
Masarykova č. d. 8 – 12 – párne, Ul. obrancov mieru 9 – 27
– nepárne
n 6. novembra 2015 v čase od 7:30 – 16:30 hod. úsek: Ul. Jana
Hollého č.d. 97 – 105 nepárne /blok C 2/
n 8. novembra 2015 v čase od 7:30 – 15:00 hod. úsek: Ul.
okružná č. 4
n 9. novembra 2015 v čase od 7:30 – 14:30 hod. úsek: Ul. Jána
Hollého č.d. 55 – 63 nepárne
n 9. novembra 2015 v čase od 8:00 – 14:30 hod. úsek: Ul.
severná č.d. 14
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

n Priestory na prenájom. Tel.: 0949 236 950
n Predám garáž na Sídlisku juh pri obytnom bloku S2, elektrina
220/380 V. Cena dohodou. Tel.: 0908 404 156
n Ponúkame kancelárske/obchodné priestory na prenájom
na Ulici T. J. Moussona 2 v Michalovciach. Cena od 7 €/m2,
rozloha od 10 m2 do 30 m2, zrekonštruované. Tel.: 056 6888291
n Dám do prenájmu 2-izbový byt, Ulica nad Laborcom 34, B/A,
Michalovce. Tel.: 0907 291 944

Rôzne
n Predám kimono na judo, zn. Adidas – 500 g, veľkosť 130 cm.
Cena 15 €. Tel.: 0915 268 202
n Predám súťažné kimono na judo zn. Katsudo – 900 g, 100 %,
veľkosť 140 cm. Cena 23 €. Tel.: 0915 268 202
n Piesky, štrky, kamenivo – dovoz zdarma. Realizujeme strojové
potery a omietky. Tel.: 0948 300 988
n Predám rám na značkové slnečné okuliare Helen Rocha.
Súčasťou je červené puzdro. Cena – 45 €. Tel.: 0907 769 185
n Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov.
Tel.: 0907 534 726
n Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n Predám raz oblečené, nádherné, kvalitné svadobné šaty, značky
Pronovias, kúpené v Nemecku. Šaty sú korzetové, vhodné pre
ženu s veľkosťou 38 – 40, majú dlhú vlečku, ktorá má vzadu
patent na pripnutie. Sú v 100 % stave, som ochotná k nim
podarovať aj krásny dlhý závoj. Cena 350 €. Tel.: 0917 621 782
n Predám Mitsubishi Lanzer 1,3 b, rok výroby 2007, 150 tis. km.
Tel.: 0918 449 123
n Thajské masáže – Michalovce. Tel.: 056 6281000
n Predám čapovacie zariadenie piva CO2 s chladením,
2-porcelánová pipa. Tel.: 0949 243 255
n Predám paletový vozík – ručný paleťák v dobrom stave.
Tel.: 0949 243 255
n Predám ošípané. Rozoberiem aj na polovice. Váha od 100
– 200 kg. Cena 1,60 €/kg. Tel.: 056 6522190, Tel.: 0949 125 494
n Predám včelí med – 4,50 €/kg + fľaša, Michalovce.
Tel.: 0907 171 739

Práca
n Zamestnám zváračov CO2 a zámočníkov.
Tel.: 0905 464 136, 00420 736 703 343
n Murári a tesári do ČR. Na HPP, celoročne a s ubytovaním.
Tel.: 0911 929 039
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