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Prezentácia mesta na medzinárodnej výstave

aktua l i ty

Smer – SD vás pozýva 
na koncert skupiny

DESMOD
Výber hitov 

Karola Duchoňa

7. februára o 16.00 hod.
Mestská športová hala 

vstup voľný

Pozývame vás na 
reprízu veselohry

SupEr žEna

8. februára o 17.30 hod.
veľká sála MsKS

Pozývame vás na 
tanečnú drámu

CarMEn 
á la GYpSY DEVILS

11. februára 
o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

KDH vás pozýva 
na koncert skupiny

KanDráčOVCI
KDH turné 2016

13. februára o 17.00 hod.
Mestské 

kultúrne stredisko
vstup voľný

Senior 
karta
neobmedzená platnosť

2 Ľudová 
architektúra
Ľ. Lakomá-Krausová 

5 Nový denný 
stacionár
nielen pre seniorov

6 Open liga
v kickboxe
úspechy Michalovčanov

8

michalovce 

na slovakiatour

Návštevníci mali možnosť po-
rovnať ponuku viac ako 40 cestov-
ných kancelárií, ale inšpiráciu na 
dovolenku mohli čerpať aj pros-
tredníctvom regiónov, miest, obcí, 
oblastných organizácií cestovného 
ruchu a spoločností, ktoré podni-
kajú v cestovnom ruchu.

ITF Slovakiatour patrí medzi 
najvýznamnejšie podujatia ces-
tovného ruchu v strednej Európe, 
ktoré prinieslo komplexný servis, 
prezentáciu služieb, turistické in-
formácie a tipy ako stráviť dovo-
lenku v danej destinácii. Hlavným 
partnerom veľtrhu bol Moravskos-
liezský kraj.

Mesto Michalovce, ktoré 
je srdcom dolného Zemplína 
sa návštevníkom predstavilo ako 
turisticky atraktívna destinácia 
spolu so Zemplínskou oblastnou 
organizáciou cestovného ruchu 
v spoločnom stánku Košického 
samosprávneho kraja na celkovej 
výstavnej ploche 108 m2. Expo-
zícia prezentovala regióny dol-
ný Zemplín, Gemer, Spiš a Abov 
– Košice. Sústredila sa na kultúrne 
a prírodné pamiatky a destinácie, 
na spoločenské aktivity a na aktu-
álne ponuky turistických produk-
tov počas celoročnej turistickej 

sezóny. Každý región prezentoval 
turistické atraktivity, prírodné 
unikáty, historické pamiatky, ale 
aj folklór a tradičnú kuchyňu. Jed-
nou z nosných tém expozície bolo 
Európske mesto športu Košice 
2016 a dlhodobý program Terra 
Incognita – Krajina nespoznaná.

Účasť na výstave prináša zvýše-
nie povedomia v oblasti cestovného 

ruchu a posilnenie pozície na trhu. 
Mimoriadna návštevnosť expozície 
odrážala záujem o destináciu, ktorá 
splnila predstavy prezentácie re-
giónu. Návštevníci mali jedinečnú 
možnosť získať komplexné infor-
mácie o regióne a prostredníctvom 
pestrej ponuky spoznať dolný Zem-
plín.

Iveta Pazičová

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour 2016 otvoril 
svoje výstavné priestory pre návštevníkov už po 22. krát v Incheba 
Expo aréne Bratislava spolu s výstavou gastronómie Danubius Gastro. 
Veľtrh sa uskutočnil od 28. do 31. januára, zúčastnilo sa ho viac 
ako 340 vystavovateľov z 18 krajín sveta na celkovej výstavnej ploche 
17 000 m2. 

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Sloven-
sku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy.



� aktuality

Senior karta platí neobmedzene
Mesto Michalovce začalo 
vydávať Senior karty v roku 
2008. Vďaka nim môžu 
seniori využívať zľavy, 
ktoré poskytuje mesto, ním 
zriadené organizácie, ale aj 
iné organizácie na základe 
dohody.

Na Senior kartu má nárok každý 
občan s trvalým pobytom na území 
mesta Michalovce, ktorý dovŕši vek 
65 rokov. Senior kartu vydáva od-
bor sociálnych vecí mestského úra-
du po predložení dokladu totožnos-
ti a overení požadovaných údajov. 
Táto karta je následne platná spolu 
s predložením dokladu totožnosti. 
Jej vydanie je bezplatné.

Novinkou je, že michalovskí 
seniori si svoje karty už nemusia 
obnovovať. Všetky Senior karty 
– nové, ale aj tie, ktoré boli vystave-
né doteraz majú neobmedzenú plat-
nosť. Odbor sociálnych vecí bude 
vydávať nové karty už len tým záu-
jemcom, ktorí dovŕšili alebo dovŕšia 
vek 65 rokov.

DržItELIa KartY Môžu 
VYužíVať tIEtO zľaVY:

n	bezplatné parkovanie na parko-
vacích plochách v správe TaZS 
Michalovce,

n	voľný vstup na kultúrne podu-
jatia MsKS označené „Vstup 
so Senior kartou“,

n	voľný vstup na podujatia Zem-
plínskeho osvetového strediska,

n	voľný vstup do mestskej pla-
várne za evidenčný poplatok 
5 centov, vstup do sauny spolu 
s plávaním za 1,05 € (dni sú vy-
hradené TaZS),

n	voľný vstup do Zemplínskeho 
múzea na stále expozície (v ro-
ku 2016 po ukončení rekon-
štrukčných prác),

n	voľný vstup do Hvezdárne 
(v roku 2016 po ukončení re-
konštrukčných prác),

n	50 % zľava na celoročný členský 
poplatok v Zemplínskej knižnici 
G. Zvonického,

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

n	zľavy na mestskú dopravu – 
podľa cenového výmeru MHD.

Do dnešného dňa bola Senior 
karta vydaná viac ako 2000 obča-
nom mesta. Podmienky vydávania 
a spôsob používania určuje kaž-
doročne primátor mesta v zmysle 
čl. 1, odst. 4, VZN č.174/ z roku 
2015.

rr

 25. 1.  návšteva firiem 
Autostyle Peugeot, Ingema 
a Stafer

 27. 1.  rokovanie školskej 
komisie KSK

 28. 1.  účasť na medzinárodnej 
výstave ITF Slovakiatour 
v Bratislave

 29. 1.  rokovanie 
so zástupcami ministerstiev 
k projektom mesta

 1. 2.  porada primátora 
k materiálom na rokovanie 
mestskej rady

 2. 2.  účasť na slávnostnej 
bohoslužbe a otváracom 
ceremoniáli ME v halovom 
futbale kňazov

 3. 2.  prijate úspešných 
športovcov reprezentantov 
mesta 

 4. 2.  účasť na zasadnutí 
Správnej rady MFK Zemplín 
Michalovce 

 4. 2.  účasť na slávnostnom 
ukončení ME v halovom futbale 
kňazov

 5. 2.  porada primátora

aktivity primátora

O platobných účtoch
Od 1. januára 2016 sú účinné no-

vely zákona č. 492/2009 Z.z. o platob-
ných službách a zákona č. 483/2001 
Z.z. o bankách. Cieľom novelizácie 
uvedených zákonov je najmä ustanoviť 
základné požiadavky pre porovnateľ-
nosť poplatkov účtovaných poskyto-
vateľmi platobných služieb v súvislosti 
s platobnými účtami, vytvoriť základ-
né pravidlá pre presun platobných úč-
tov na vnútroštátnej úrovni a posilniť 
a zjednodušiť zapojenie spotrebiteľov 
do trhu s platobnými účtami.

Novelizácie uvedených zákonov 
vyplývajú z európskej smernice, pod-
ľa ktorej je účet v banke resp. u po-
skytovateľa platobných služieb, niečo 
ako základné ľudské právo. Odhadu-
je sa, že v súčasnosti nemá vlastný 
účet na Slovensku viac ako 200 000 
ľudí. Títo ľudia majú problém zabez-
pečovať platby a zamestnávatelia im 
nemajú kam poslať výplatu. Novely 
vyššie uvedených zákonov sa môžu 
dotknúť prakticky každého obča-
na Slovenska. Pretože každý kto má 
mesačný príjem do 400 €, môže mať 
platobný účet so základnými funkci-
ami zadarmo. To znamená, že zadar-
mo je zriadenie, vedenie a zrušenie 
účtu. Ďalej je to neobmedzený počet 
platobných operácii, inkaso, trvalé 

príkazy, debetná platobná karta, plat-
by platobnou kartou, výber z banko-
matu, internet banking, hotovostné 
vklady a výbery ako aj najmenej raz 
ročne výpis z účtu. Na platobný účet 
so základnými funkciami majú nárok 
aj tí čo zarábajú viac ako 400 € me-
sačne, ale za poplatok 3 € mesačne.

Po novom sa veľmi zjednodušu-
je prevod platobného účtu z jednej 
banky do druhej. Stačí na to žiadosť 
občana. Žiadosť môže byť v listinnej 
podobe alebo v elektronickej podobe 
u tých žiadateľov, ktorí majú občiansky 
preukaz so zaručeným elektronickým 
podpisom. Presun sa dá realizovať iba 
pre jednu novú banku. Presun sa zre-
alizuje najneskôr do 18 pracovných 
dní. Nový platobný účet bude fungo-
vať presne s tými istými službami ako 
pôvodný účet.

Banky môžu poskytovať služby aj 
nad rámec základných funkcií účtu, 
preto občan pri zriadení nového 
platobného účtu dostane od banky 
Dokument o poplatkoch za služby. 
Bude to krátka, jasne formulovaná 
a zrozumiteľná informácia s pou-
žitím nezmenšenej veľkosti písma, 
ktorá bude čitateľná aj pri vyhotove-
ní čierno – bielej rozmnoženiny.

Ing. Jozef Bobík

pobačeňe Miža z varoša

I kec je januar, ta po šňihu aňi chiru aňi šľichu. Ľem molhi, dišč i ceplo, 
jak kebi bul november. Kec dakedi bula šňihova dujba, ta dobre bulo ľem 
pri ceplej peckoj. Decinske ľiže i korčuľe u komoroj, jak kebi jich ani ňetre-
balo. Barz mi še prekvapil, kec me vnučik, rovno jak zo školi prišol, volal 
do mejsta. Co sebe zaš vžal do hlavi? Reku ľem poc i uvidziš, co u mejsce. Ta 
šmaril mi na sebe vetrovku, vžal ho za ruku a idzeme. Ani mi ňeznal, že muj 
vnučik ľubi koňe. Bo jak me prišľi gu fontanoj, ta vtedi z ňoho višlo: „Dzedu, 
popať, jaki tu koňik.“ Patrim i bizovne gu koňikoj me vedze. Ta podišľi me 
calkom gu tomu koňikoj. Lahodňe stal i dzeci kolo ňoho. Pitam še: „Co to 
za vistava?“ Doznal mi še, že koňika sebe privedľi na jardu u voľebnej kam-
paňi. I muziku modernu puščaľi. Jakbač gu ekologickej doprave budu mac 
naštartovano u programe. Bo o tim co chceja spravic, mi ňemal ani šajnu. 
No choľem pre dzeci male čudo do mesta prinešľi.

Vaš Mižo z varoša

Kuň na jardze

PODPOrME VýStaVBu 
IhrISKa V MIchalOVcIach
MEStO MIchalOVcE Sa zaPOjIlO DO SúťažE O VýStaVBu 

NOVých IhríSK, KtOrú zVErEjNIla SPOlOčNOSť lIDl. 
PODPOrME VšEtcI tENtO záMEr, Stačí K tOMu MálO 

–  rEGIStrácIa Na INtErNEtOVEj StráNKE 
www.zIhaDIElKO.SK 

a POtOM KažDý DEň hlaSOVať.
zaPOjME Sa VšEtcI, aBy NašE DEtI MOhlI Mať raDOSť 

z NOVéhO DEtSKéhO IhrISKa. 



� aktuality 

Pre každého hospodára je dôleži-
té pracovať premyslene, systematicky 
a vyhnúť sa náhodným a nepremysle-
ným konaniam. Určite život prináša 
aj nové skutočnosti, na ktoré je nevy-
hnutné primerane reagovať. Preto je 
pre dobré fungovanie samosprávy ne-
vyhnutné mať program rozvoja mesta. 

Ten sa zvykne opierať o volebný 
program víťaza volieb. Preto má cyk-
lus tvorby a vyhodnotenia rozvojového 
programu podobné intervaly, ako idú 
volebné obdobia. I ten sa ešte rozmie-
ňa na jednotlivé kalendárne roky. Jeho 
krytie je vo finančnom rozpočte prí-
slušného kalendárneho roka. Tieto plá-
novacie a realizačné programy je dobré 
mať podchytené v dlhodobejšej koncep-
cii rozvoja. Nikdy to nie je len tak a nie 
inak, pretože vzniku takejto koncepcie 
môže chýbať časť poznatkov v čase jej 
vzniku. Preto je dlhodobá koncepcia 
orientačnou líniou s pomenovaním 
problémov a naznačením riešení.

Mesto Michalovce vypracovalo 
Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta ako strednodobý pláno-
vací dokument s platnosťou do konca 
roka 2015, výhľadovo do konca roka 
2020. Dokument bol schválený MsZ 
v Michalovciach uznesením č. 345 zo 
dňa 16. 12. 2005. Práve rok 2016 je ro-
kom, keď je potrebné vyhodnotiť plat-
ný program hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja a urobiť potrebné kroky 
k prerokovaniu nového programu. 

V doterajšom schvaľovacom proce-
se je prijatý rozvojový program na ro-
ky 2015 až 2018. Vychádzal z voleb-
ného programu primátora vo voľbách, 
konaných na sklonku roku 2014. Pro-
ces nového programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja bol naštartova-
ný vyhlásením výberového konania 
na spracovateľa takéhoto materiálu. 
Pri jeho tvorbe sa bude vychádzať 
z vyhodnotenia terajšieho programu, 
príspevkov od jednotlivých odborov 
mestského úradu, poslancov mesta 
a podnetov občanov. 

Svojím dielom môže prispieť každý, 
koho rozvoj mesta zaujíma a cíti potre-
bu dať námet na jeho tvorbu. Samotný 
materiál bude podrobený procesu pre-
rokovania na mestskom zastupiteľstve. 
Až po jeho schválení bude uzatvorená 
plánovacia dokumentácia na nasledu-
júcich desať rokov. Tento materiál je 
dôležitý i pre procesy získavania exter-
ných zdrojov a grantov z nového prog-
ramovacieho obdobia v rámci Európ-
skej únie. Preto chceme získať aj verej-
nosť na jeho tvorbu a hlavne na ďalší 
priaznivý rozvoj nášho mesta.

MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora

Program 
rozvoja mesta

z pera viceprimátora

rodinné účty
a štatistika
Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) aj 

v tomto roku realizuje zisťovanie 
údajov pre štatistiku rodinných 
účtov. Jeho účelom je získať in-
formácie o štruktúre, výške a vý-
voji príjmov v rôznych typoch do-
mácností. Výsledky zisťovania sa 
využijú na zabezpečenie potrieb 
informačného systému ŠÚ SR, po-
žiadaviek ministerstiev a štátnych 
organizácií, osobitne na poskytnu-
tie údajov na účely posudzovania 
životného minima. Na Slovensku 
bolo do zisťovania pre rok 2016 
vybraných viac ako 150 obcí a viac 
ako 2100 domácností, medzi nimi 
aj naše mesto. Zisťovanie prebieha 
od 1. februára do 30. apríla 2016. 
V tomto období vybrané domác-
nosti v Michalovciach navštívi 
pracovník poverený funkciou opy-
tovateľa, ktorý sa preukáže osobit-
ným poverením. Všetky informá-
cie, ktoré mu členovia domácností 
poskytnú budú anonymné a po-
užité výlučne na štatistické účely. 
Za ochranu dôverných a osobných 
údajov zodpovedá ŠÚ SR.

Svätá terézia v Michalovciach 
rehoľníci a rehoľné sestry 
pri  príležitosti vyhlásenia 
roka zasväteného života 
vyžiadali na Slovensko 
relikvie – telesné 
pozostatky sv. terézie 
z lisieux. hneď ako sa 
dozvedeli, že tento relikviár 
zavíta na Slovensko, volali 
hlavným organizátorom, 
aby do plánu navštívených 
miest zaradili aj Michalovce. 
Dvakrát im povedali, 
že kvôli veľkému záujmu to 
nebude možné. Stalo sa však 
čosi výnimočné. 

V októbri im z Francúzka zavo-
lal neznámy rehoľník pochádzajúci 
zo Slovenska, či sú ochotné prijať re-
likviár sv. Terézie z Lisieux do svoj-
ho kláštora. 

Pri exhumácii telesných pozostat-
kov sv. Terézie sa šírila z hrobu veľmi 
silná vôňa ruží. Hneď po smrti sa zača-
lo na jej príhovor diať tisíce zázrakov. 
Pápež Pius XII. o nej povedal, že je 
,,najchýrnejšou divotvorkyňou mo-
dernej doby“. Hoci bola v klauzúrnom 
kláštore, z ktorého nikdy nevychádza-
la, hovorievala: „Chcela by som sa roz-
behnúť do celého sveta.“ A skutočne, 
jej relikviár chodí po celom svete, bol 

napríklad v Brazílii, Argentíne, Me-
xiku, Kanade, USA, Austrálii, Rusku, 
Číne a v mnohých iných krajinách. 
Aj astronaut Ron Garan zobral jej re-
likvie do vesmíru. V roku 1927 bola 
dokonca vyhlásená za patrónku mi-
sionárov na celom svete. Ďalšou po-
zoruhodnou a významnou udalosťou 
bolo, že pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil 
v roku 1997 za učiteľku Cirkvi. 

Sv. Terezka pristupuje k Bo-
hu s veľkou dôverou a zdôrazňuje, 
že Boh je náš milujúci Otec, ktorý 
čaká s otvorenou náručou každého 
slabého a hriešneho človeka, pretože 
ho miluje ako svoje dieťa. Poveda-
la, že jej povolaním je láska. Denne 
konala malé skutky s veľkou láskou. 
Stala sa učiteľkou lásky – teologičkou 

srdca. Učí nás, že najdôležitejšie na 
tomto svete je prežiť každý deň tak, 
aby sme v ňom rozdali čo najviac lás-
ky našim blížnym. Aj súčasná moder-
ná psychológia potvrdzuje jej učenie 
ako vrchol naplnenia a zmysluplnosti 
ľudského života a pravého šťastia.

V srdci Zemplína si sv. Terezku 
– učiteľkau lásky – uctilo veľmi veľa 
ľudí v Rímskokatolíckom kostole 
narodenia Panny Márie a v Klášto-
re Dcér Božskej lásky. Nechýbali ani 
malé deti z Cirkevnej materskej školy 
sv. Terezky. Mnohí mali v ruke živú 
ružu a v očiach slzy dojatia. Napadaný 
sneh a slnečná obloha svedčili o tom, 
že v tento neobyčajný deň sa stretlo 
v Michalovciach nebo zo zemou.

Dcéry Božskej Lásky 

Bol šťastným kňazom
V uplynulých dňoch sa 
rímskokatolícky farský 
kostol narodenia Panny 
Márie v Michalovciach 
zaplnil početným 
množstvom duchovenstva 
a trúchliacich, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s rodákom, 
kňazom alexandrom 
repickým, ktorý skonal 
v noci 12. januára 2016 
vo veku dožitých 68 rokov.

Zádušnú svätú omšu slúžilo za 
zomrelého vyše 70 jeho spolubratov. 
Hlavným celebrantom bol profesor 
Miroslav Konštanc Adam, spoluce-
lebrantovali – kanonik T. Závadský, 
vdp. farár Jozef Sokolský.

Mnohí, najmä starší Michalov-
čania, poznali nebohého ako vždy 
usmiateho, chápavého, veľkorysého 
krajana, ktorý sa bez pátosu, celkom 
prirodzene, ľudsky hlásil k Zemplín-
čanom a Michalovčanom, i keď celý 
svoj kňazský život prežil na rôznych 
pôsobiskách – vo Veľkom Šariši, 
Košických Olšanoch, Ťahanovciach, 
Ľubiši. Jeho posledným pôsobiskom 
boli Fintice v okrese Prešov.

Alexander Repický prežil 
v kňazskej službe 45 rokov. Sám sa 
charakterizoval ako šťastný kňaz. 
5. júla 1970 zažili Michalovčania 
a široké okolie veľkolepú slávnosť 
jeho primičnej svätej omše. 

Repický bol po Andrejovi Šán-
dorovi, ktorého poznáme skôr pod 
básnickým menom Gorazd Zvonic-
ký, po vyše dvadsiatich rokoch pr-
vým kňazom v Michalovciach, ktorý 
otvoril mnohým svojim nasledova-
teľom cestu kňazstva.

Rád a pri každej možnej príle-
žitosti sa vracal do rodiska ako ce-
lebrant na odpustových, výročných 
slávnostiach, ako kazateľ vo veľko-
nočnom období.

Bol výborným organizátorom. 
Mal úctu k tradíciám i zvláštnu 
charizmu pre vnútorné usporiada-
nie a estetiku sakrálnych priestorov. 
Vďaka pomoci Pánovej sa mu po-
darilo citlivo zrekonštruovať kosto-
ly a farské objekty v miestach jeho 
pôsobiska.

Nech mu Pán čoskoro ukáže svo-
ju tvár a udelí milosť, lebo za svojho 
pozemského putovania sa Alexander 
snažil byť Jeho pokorným služobní-
kom.

nč
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šaliansky Maťko 2016
Okresnej súťaže šaliansky 
Maťko jozefa cígera 
- hronského v prednese 
slovenských povestí 
pre žiakov základných škôl 
sa v zemplínskej knižnici 
Gorazda zvonického 
v Michalovciach 21. januára 
zišlo 34 súťažiacich 
v doprovode svojich 
učiteľov.

Aj v tomto roku organizátormi 
23. ročníka súťaže boli Dom Matice 
slovenskej v Michalovciach a Zem-
plínska knižnica Gorazda Zvonic-
kého v Michalovciach. 

V úvode prítomných srdečne 
privítali – za Dom Matice sloven-
skej v Michalovciach riaditeľka 
JUDr. M. Kušnírová a za knižnicu 
jej riaditeľka PhDr. A. Vasiľová. 
Súťažilo sa v troch vekových kate-
góriách. Najlepší z okresných kôl 
sa stretnú na krajských a z nich 

najlepší na celoslovenskom kole 
v Šali.  Túžbou každého recitátora 
je dostať sa čo najďalej. V tomto 
prípade do Šale. Výkony hodnoti-
la odborná porota, ktorá na záver 
poukázala na klady nedostatky, 
ktorých sa recitátori dopúšťajú, 
zhrnula tohtoročnú úroveň súťa-
že. Členky poroty vyjadrili názor, 
že všetci traja víťazi v jednotlivých 
kategóriach majú na to, aby uspeli 
aj na krajskom kole Šalianskeho 
Maťka. 

Z michalovského okresného kola 
si všetci interpreti odniesli diplom 
za účasť. Knižné ceny dostali reci-
tátori na prvých troch miestach. Do 
krajského kola postúpili z I. kate-
górie: Jakub Mika, ZŠ, Okružná 17, 
z II. kategórie: Peter Ondrik, ZŠ T. J. 
Moussona, z III. kategórie: Melisa 
Kelemenová, ZŠ, Okružná 17.

Porota udelila aj cenu za priro-
dzenú interpretáciu a výber žiačke 
Veronike Kovaľovej zo ZŠ Rakovec 
nad Ondavou.

PhDr. Alena Vasiľová

Slávnosť dona Bosca
31. január bol pre komunitu 

saleziánov a širokú saleziánsku ro-
dinu sviatkom. Súbežne s nedeľou 
si pripomenuli sviatok zakladateľa 
spoločnosti dona Bosca. Po páde 
totality v roku 1990 sa saleziáni vrá-
tili pastoračne pôsobiť aj do Micha-
loviec. Spiritualita saleziánov, teda 
hlavné poslanie tejto rehole, spo-
číva v práci s mládežou. Prostred-
níctvom dona Bosca Boh pôsobil 
v minulosti zakladaním rehoľných 
domov po celom svete. Toto dielo je 
stále živým odkazom aj v súčasnos-

ti. V našom meste pôsobí komunita 
rehoľných bratov vo viacerých ob-
lastiach. Ide o katechézu na školách, 
prácu s mládežou a jej duchovné 
sprevádzanie, ktoré je zamerané 
na prijatie zverencov v duchu ľud-
skej lásky. V tomto duchu sa ne-
sie aj pastorácia dospelých, ktorí 
hľadajú zmysel vlastnej existencie. 
Preto bol dôvod, aby sme v spolo-
čenstve v duchu viery a dôvery, akú 
mal don Bosco, oslávili tento svia-
tok ako rodina.

PaedDr. Ivana Mochorovská

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

šikovní mladí výtvarníci
talentovaní výtvarníci zo 
zš, Krymská 5 Michalovce 
pod vedením PaedDr. Evy 
remákovej  získali v tomto 
školskom roku už niekoľko 
vynikajúcich ocenení. 

V medzinárodnej žiackej výtvar-
nej súťaži Radosť Európy v srbskom 
Belehrade v kategórii 13 – 15-roč-
ných žiakov upútala porotu práca 
Anky Hančarovej, ktorej udelili 
1. miesto.

V celoslovenskej súťaži Budúc-
nosť sveta, do ktorej sa zapojilo 
vyše 700 súťažiacich, získal Šimon 
Chvostaľ 2. miesto.

Naši výtvarníci sa zapojili aj 
do súťaže, ktorú organizovalo Ob-
čianske združenie Podoby Zemplí-
na, výtvarnými prácami na tému 
Tradície a život našich predkov. 

V 4. kategórii obsadila Ema Pras-
kajová 1. miesto a Slavomír Ďurík 
2. miesto.

Práca Alexa Šalapu v celosloven-
skej výtvarnej súťaži Nebuď otrok 
drog bola spolu s ďalšími dvoma 
prácami ocenená ako najlepšia.

Tieto výsledky hovoria za všetko. 
Bez neustálej vytrvalej a cieľavedo-
mej práce s deťmi, ktorá je náročná 
na čas, trpezlivosť či fantáziu, by 
mnohé talenty neboli nikdy objave-
né. Vďaka nesmiernej chuti pracovať 
s deťmi získavajú žiaci PaedDr. Evy 
Remákovej už dlhé roky úspechy 
na všetkých úrovniach výtvarných 
súťaží. Pani učiteľke aj úspešným 
výtvarníkom srdečne blahoželáme, 
ďakujeme za výbornú reprezentáciu 
školy a do budúcnosti im všetkým 
želáme dobré nápady, šikovnú ruku 
a veľa šťastia.

Mgr. Dagmar Šalapová

SupEr žEna 
repríza veselohry
8. 2. o 17.30 hod., veľká sála MsKS

CarMEn á La GYpSY DEVILS
tanečná dráma
11. 2. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

aStrOnOMICKé nOVé MExIKO – prEDnášKa
12. 2. o 17.00 hod., malá sála MsKS

atLantíDa – predpremiéra
14. 2. o 19.00 hod., Chemkostav Aréna

Výstavy
prEMEnY – VýStaVa fOtOGrafIí
25. 1. – 9. 2., galéria Zemplínskeho osvetového strediska

VýStaVa práC žIaKOV VýtVarnéHO ODbOru
do 29. 2., vestibul ZUŠ, Štefánikova 20, Michalovce

pOHľaDY – VýStaVa ObrazOV ľ. LaKOMEj-KrauSOVEj
5. 2. – 7. 3., galéria MsKS

program kina
5. 2. piatok o 18.00 hod.
6. 2.sobota o 19.45 hod.

13 HODín: tajní VOjaCI z bEnGHázI  2015
akčný, dráma, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

5. 2. piatok o 20.30 hod.
6. 2.sobota o 18.00 hod.
7. 2. nedeľa o 20.00 hod.

pÄťDESIat ODtIEŇOV čIErnEj  2015
komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky 

6. – 7. 2. sobota, nedeľa o16.00 hod.
aGEntI DEMEntI  2015
animovaný, komédia  ŠPANIELSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

7. 2. nedeľa o 17.45 hod.
9. 2. utorok o 19.30 hod.

DánSKE DIEVča  2015
dráma, životopisný VB/NEMECKO/USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

10. 2. streda o 19.30 hod.
DruHá šanCa 2015
dráma, krimi DÁNSKO/ŠVÉDSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

12. 2. piatok o 18.00 hod.
14. 2. nedeľa o 18.00 hod.
18. 2. štvrtok o 19.30 hod.

aKO bYť SInGLE  2015
romantická komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

12. 2. piatok o 20.00 hod.
13. 2. sobota o 20.45 hod.
14. 2. nedeľa o 20.00 hod.

DEaDpOOL  2015
akčný, fantasy USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

14. 2. nedeľa o 16.00 hod.
bELLa a SEbaStIan 2 2015
dobrodružný, rodinný FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

  
bližšie info: www.kino.michalovce.sk



�  kultúra – školstvo

Michalovčan informuje

VítaME MEDzI NaMI NašIch NajMENších...

Samuel Ondočik
Karin Orlejová

Elena Mendzezofová
Valentín Ondko

Alexandra Semková
Jakub Šepeľák
Sarah Peštová

Dorota Bánociová
Tereza Bánociová

Michalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
Téma: EpilEpsia – jej príznaky a liečba 

Hostia: MUDr. Peter ČUCHRAN, neurológ
a Ladislav URBAN, člen združenia AURA
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
ZEMplÍNski HEliGoNkÁri 

(repríza z mája 2015) 
denne od 14.00 hod. 

za vtipný príbeh 
pekný darček

Spoločnosť KORREKT, s.r.o, 
so sídlom v Bratislave začiat-
kom školského roka 2015/16 
vyhlásila celoslovenskú súťaž 
pod názvom Za vtipný príbeh 
pekný darček. Úlohou bolo na-
písať vtipnú príhodu, ktorú žia-
ci zažili na hodine cudzieho ja-
zyka. Vyhodnotenie sa uskutoč-

nilo koncom mesiaca december 
2015. Odborná porota vybrala 
20 najlepších a najvtipnej-
ších prác. Viktória Knappová, 
žiačka ZŠ, Ul. J. A. Komenské-
ho 1 v Michalovciach, získala 
1. miesto. Odmenou bol nielen 
diplom, ale aj milé darčeky. 

 PaedDr. Ľ. Šaffová

DO StaVu MaNžElSKéhO VStúPIlI...

Miloš Frantál 
a Iveta Kiricová

Dňa 11. februára sa dožíva 82 rokov 

JOZEFKA NEMCOVÁ
V deň Tvojich krásnych narodenín prišli sme 
k Tebe s pozdravením: nech Ti Pán Boh nadelí 
hojnosť svojich milostí, veľa šťastia, radosti.
praje dcéra s manželom a vnuci Kostia, Jordan

blahoželanie

reprezentačný ples KDh
V reštaurácii zlatý bažant 
sa 23. januára uskutočnil 
21. reprezentačný ples Oc 
KDh v Michalovciach.  

Ples za organizátorov otvorili posla-
nec NR SR za KDH Jozef Bobík a pred-
seda OC KDH Michalovce Andrej 
Hajduk. Privítali všetkých prítomných, 
pripomenuli  si predchádzajúce ročníky 
a vyjadrili presvedčenie, že plesy KDH 
sú príležitosťou k utuženiu priateľských 
vzťahov už vyše 20. rokov na Zemplíne. 

Na plese nechýbali ani ďalší repre-
zentanti predsedníctva KDH: pod-
predseda Peter Belinský a podpred-
seda a zároveň poslanec NR SR Pavol 
Zajac. Na ples zavítal aj člen poslanec-
kého klubu KDH Jozef Mikuš.

Program otvoril netradične zvuk 
signálneho rohu a tanec mladých ta-
nečníkov školy Talent-Um. Program 
spestril aj operný spev v podaní An-
tónie Novákovej. Počas plesu všet-
kých prítomných zabávala hudobná 
zložka FS Zemplín. Úvodné chvíle 
dotvorila hudba sláčikového kvarteta 
z košického konzervatória. Nechýba-
la ani tombola, ktorá bola aj v tomto 
roku veľmi pestrá a potešila mnohých 
výhercov. Podľa ohlasov bol tento 
ples aj vďaka skrášlenému priestoru 
v dobovom tóne najlepším ročníkom 
v celej plejáde KDH plesov. 

Už teraz sa tešíme na 22. ročník re-
prezentačného plesu KDH a veríme, 
že sa na ňom spoločne uvidíme. 

Lenka Pčolinská

Ľudová architektúra 
v obrazoch
Galéria Mestského 
kultúrneho strediska 
Michalovce sprístupnila 
samostatnú expozíciu 
Ľudmily lakomej-Krausovej 
– rodáčky zo zálužíc, 
ktorá žije v Michalovciach. 

Autorka je Michalovčanom dobre 
známa, má za sebou niekoľko samos-
tatných i kolektívnych výstav u nás 
doma i v zahraničí. Široká verejnosť 
je oslovená jej výtvarným štýlom, 
ktorý neopomína tradíciu Zem-
plína. Ľudmila Lakomá-Krausová 
sprístupnenou expozíciou prekvapí 
návštevníkov. To milé prekvapenie 
spočíva v uskutočnení návratu, kto-
rý siaha k začiatkom jej umeleckej 
dráhy.

Dominantou expozície je ľudová 
architektúra vidieka. Autorka stvár-
ňuje realitu dediny nie dneška, ale mi-
nulosti. Vzácnosť minulosti, ku ktorej 

sa autorka vracia spočíva vo fakte, 
že ľudia žili jednoduchosťou, o čom 
svedčia aj prízemné domčeky zo sla-
my, staré studne, či mlyn. To všetko 
odkazuje na človeka, ktorý sa musel 
po väčšine uživiť vlastnými rukami 
a zdravým sedliackym umom. 

Autorka zachytáva jednoduchosť 
rodného Zemplína, Šariša a iných čas-
tí Východného Slovenska, ktoré sama 
navštívila a pozná ich. Veľmi  citlivo 
upozorňuje na fakt, že každý z jedno-
duchých ľudí je umelec. Domy, ktoré 
tvoria ľudovú architektúru sú sym-
bolom istoty a tepla rodinného krbu. 
Dnes sa táto architektúra už temer 
vytratila. Preto je návrat do minulosti 
dobre premyslený. Oživenie spomie-
nok môže byť návratom k hodnotám, 
ktoré sú kdesi hlboko v nás. Olejo-
maľby disponujú farebnosťou. V pre-
vahe sú zemité farby, ktoré môžu byť 
odkazom na naše korene.

Výstava potrvá do 7. marca.
PaedDr. Ivana Mochorovská
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zväz vojakov bilancoval
členská schôdza zväzu 
vojakov Slovenskej 
republiky v Michalovciach 
sa uskutočnila 23. januára.

Michalovský klub vo svojich 
radoch združuje najmä bývalých 
príslušníkov armády, ich rodin-
ných príslušníkov a sympatizantov 
z okresov Michalovce, Sobrance 
a Trebišov. Rokovania sa zúčastnil 
zástupca primátora MUDr. Benja-
mín Bančej ako aj zástupcovia obi-
dvoch vojenských útvarov.

Správu o činnosti predniesol 
predseda rady klubu MUDr. Dobro-
volský, ktorý zhodnotil prácu klubu 
v uplynulom roku, poukázal na akcie, 
ktoré rada klubu pre svojich členov 
pripravila. Veľký záujem členov bol 
o turisticko-poznávacie zájazdy do 
Maďarska. V spolupráci so SZPB boli 
zorganizované zájazdy na pamätné 
miesta SNP, zúčastnili sa na oslavách 
pri príležitosti ukončenia 2. svetovej 
vojny, SNP a oslobodenia mesta. 

Klub každoročne organizuje 
pri príležitosti výročia ukončenia 
2. svetovej vojny výstup na Vihor-
lat, je iniciátorom akcie Červené 
maky na počesť ukončenia 1. sveto-
vej vojny, ktorá sa koná vždy 11. 11. 
o 11. hod. na mestskom cintoríne. 
Zorganizovali posedenia pre čle-
nov a rodinných príslušníkov pri 
príležitosti životných jubileí, MDŽ, 
návštevu divadelného predstavenia, 
posedenia pri vatre na Zemplínskej 
šírave, či vo vojenských priestoroch 
Poruba pod Vihorlatom a Valaš-
kovce. K športovým aktivitám pat-
rili najmä jarné a jesenné turnaje 
v bowlingu a tenise. 

Klub ocenil dobrú spoluprácu 
so samosprávou, s velením mecha-
nizovanej brigády v Prešove a vojen-
ských útvarov, ktoré sú v Michalov-
ciach. Taktiež vyzdvihol spoluprácu 
s OV SZPB, s Jednotou dôchodcov 
a vojenskými dôchodcami v Nyí-
regyháze. Na záver členovia klubu 
schválili plán činnosti na rok 2016.

Mgr. Juraj Vetrecin

Výročná členská schôdza
V priestoroch Denného 
centra seniorov na 
ul. obrancov mieru sa 
26. januára uskutočnila 
výročná členská schôdza 
(VčS) združenia vojnových 
poškodencov, invalidov 
a sympatizantov zVP-1 
Michalovce. 

Privítali na nej vzácnych hostí 
– viceprimátora mesta MUDr. B. 
Bančeja a Ing. J. Jasovského, vedú-
ceho odboru sociálnych vecí MsÚ.

Na schôdzi bol priestor na rekapi-
tuláciu činnosti združenia za rok 2015 
i  širokú diskusiu členov o smerovaní 
organizácie v nastávajúcom období. 
V závere rokovania bol schválený 
plán aktivít pre tento kalendárny rok.

Združenie má bohatú históriu. 
Začiatky jeho pôsobenia sa datujú 
od skončenia I. svetovej vojny, kedy 
pod názvom Družina českoslo-
venských vojnových poškodencov 
a invalidov začali jeho aktivity. 

Vek decimuje počet priamo dot-
knutých ľudí hrôzami druhej svetovej 
vojny. Nemalo by sa však zabúdať, 
ale stále si pripomínať jej nezmysel-
nosť. Priniesla utrpenie a smrť mili-
ónom nevinných ľudí. V spolupráci 
s orgánmi štátnej správy, mestskej 

samosprávy ako aj spoločenskými or-
ganizáciami chce združenie zabezpe-
čovať účasť členov na výročných osla-
vách SNP a oslobodenia mesta Mi-
chalovce, na Duklianskych oslavách 
vo Svidníku a na ďalších akciách. 

Členovia združenia sú väčšinou 
starobní dôchodcovia. Nízka výška 
dôchodkov im neumožňuje preží-
vať dôstojne jeseň  života. 

Nebolo by ale správne, aby rezig-
novali a nehľadali východiská. Úlo-
hou združenia je pomáhať svojim čle-
nom aj v ťažkej ekonomickej situácii 
a motivovať ich, aby sa naďalej aktív-
ne podieľali na spoločenskom živote.

Túto činnosť by združenie ne-
mohlo zabezpečovať bez podpory 
mesta Michalovce, ktoré umožni-
lo členom združenia stretávať sa 
v priestoroch denného centra. Pod-
pora spočívala taktiež v poskytnutej 
finančnej dotácii z rozpočtu mesta 
pri realizácii projektu Rehabilitačno 
– ozdravného pobytu na termálnom 
kúpalisku v obci Podhájska. Čle-
novia združenia, osoby vo vyššom 
až vysokom dôchodkovom veku, 
trpiaci zdravotnými ťažkosťami ale 
neraz aj traumami zo straty partne-
ra a života v osamelosti, nachádzajú 
aj takýmto spôsobom úľavu a často 
aj nový zmysel života. 

Ing. Pavol Hody

Nový denný stacionár 
nielen pre seniorov
Vedeli ste, že 
v Michalovciach je už 
od začiatku roka otvorený 
nový Denný stacionár? 
Kde ho nájdete? aké 
služby ponúka? Pre koho 
je určený? 

Mnohí seniori by počas dňa uví-
tali pomoc a spoločnosť, keďže väč-
šina ich vnúčat a detí každodenne 
pracujú a kvôli tomu ostávajú v do-
mácnostiach sami. Denný stacionár 
sv. Kláry Arcidiecéznej charity Koši-
ce sa práve takýmto ľuďom snaží od-
povedať na ich potreby. Už od rána 
je pre nich pripravovaný každoden-
ný pestrý program – rôzne záujmo-
vé a tvorivé aktivity, ručné práce, 
kultúrne a spoločenské podujatia, 
rozhovory a diskusie na rôzne témy, 
duchovnú službu, tréning pamäte 
a mnoho iného. V prípade záujmu 
vieme prizvať ako hosťa napr. masé-
ra, fyzioterapeuta, kaderníčku, koz-
metičku, pedikérku a pod. Klienti 
denného stacionára majú zabezpe-

čenú aj stravu počas celého pobytu 
– desiatu, obed a olovrant. 

Výhodou tohto typu zariadenia je 
aj to, že senior odchádza po skončení 
programu do svojej domácnosti, po-
moc a spoločnosť mu je poskytovaná 
teda len počas dňa. Poobede je so svo-
jimi blízkymi a priateľmi, vďaka tomu 
nie je nútený odchádzať do pobytového 
zariadenia, kde by bol umiestnený po-
čas celého dňa, čím by sa mu výrazne 
prerušil kontakt s najbližším okolím. 
Denný stacionár sv. Kláry je okrem 
seniorov, vhodný aj pre odkázané oso-
by (ktoré počas dňa potrebujú pomoc 
kvôli rôznym zdravotným a iným ťaž-
kostiam). Služby sa poskytujú každý 
pracovný deň v čase od 7.30 do 16.00, 
od pondelka do piatka.

Viac informácii nájdete na tele-
fónnom čísle koordinátorky Denné-
ho stacionára sv. Kláry: Mgr. Marta 
Stanková – 0911 174 094; e-mail: 
marta.stankova@charita-ke.sk.

Viac o Arcidiecéznej charite 
Košice: web: www.charita-ke.sk, fb: 
Arcidiecézna charita Košice.

Mgr. Marta Stanková

lESOOchraNárSKE zOSKuPENIE VlK a Oz MEDIaS rES
VáS POzýVajú Na PrEDNášKu 

NEhaňtE VlKa 
utOrOK 9. fEBruára 2016 o 18.00

!frEEDOM, NáMEStIE OSlOBODItEĽOV 80, MIchalOVcE 

 ING. juraj luKáč 
(NáčElNíK lz VlK a člEN KOMISIE PrE VEĽKé šElMy 

KtOrú zrIaDIla štátNa OchraNa PrírODy Sr)



� iNZErcia 

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám 4-árovú záhradku s murovanou chatkou v záhradkárskej 

oblasti Laborec. Cena dohodou. Tel.: 0948 520 210

n	Predám pekný 2-izbový byt v Michalovciach, Sídlisko Juh. Byt 
je kompletne zrekonštruovaný, rolldoor (2-x), všetko je nové. 
Je na 1. poschodí v kompletne vynovenej bytovke. RK nevolať! 
Tel.: 0911 160 380

n	Dám do prenájmu garáž na Ulici konečnej.  
Tel.: 0940 388 004

n	Predám 2-izbový byt na Stráňanoch, 3. poschodie/13, 57 m2. 
Voľný apríl – máj/2016. Tel.: 0904 396 932

rôzne
n	Predám Škodu Felíciu LXi, rok výroby 1997, 83 000 km, 

garážovaná. STK a emisná kontrola platná do 11/2017.  
Tel.: 056 6426061, volať po 19.00 hod.

n	Kúpim parožie. Tel.: 0902 555 510

n	Predám nepoškodenú obývaciu stenu 424 x 192 x 45 cm, 
možné rozložiť ju aj do dvoch izieb. Zároveň predám spálňovú 
skriňu so zrkadlom 225 x 208 x 58 cm. Cena dohodou.  
Tel.: 0918 707 342

n	Predám včelí med 4,50 €/kg + fľaša (Michalovce).  
Tel.: 0907 171 739

n	Predám hlboký detský kočiar bordovej farby (Michalovce). 
Možná trojkombinácia používania. Cena dohodou.  
Tel.: 0915 271 455

malý oznamovateľ

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VyhlaSujE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov    

OBchODNú VErEjNú Súťaž
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:

a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f) Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach,
g) Ul. partizánska č. 23 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 22. február 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

NaVžDy SME Sa rOzlúčIlI...

spoločenská rubrika

Mária Gabalová (79)
Ing. Štefan Olšakovský (80)
Lýdia Starjáková (65)
Július Pliško (80)
Mikuláš Link (51)
Gabriela Kurucová (75) 

Ďakujem dôstojnému pánovi dekanovi S. Pavúkovi, 
ctihodným rehoľným sestrám Kláštora sv. Terezky, 
ako aj celebrantom za dôstojný priebeh poslednej 

rozlúčky s mojím nebohým bratom a kňazom

 AlExANdrOM rEpiCKýM 
Svoje úprimné poďakovanie chcem vyjadriť všetkým, 

ktorí sa prišli rozlúčiť so svojím rodákom.
brat Michal Repický s rodinou

poďakovanie

Ako ticho žila, tak ticho odišla. Skromná 
vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 4. februára uplynul rok od smrti našej 
milovanej 

GErTrÚdY ČiGÁŠOVEJ
s láskou spomína dcéra Silvia s manželom, 
vnučky Paťa a Viki

spomienka

základná škola, Krymská 5,Michalovce
Riaditeľ Základnej školy, Krymská 5, Michalovce podľa § 5 ods.3 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov 

VyhlaSujE
výberové konanie na obsadenie funkcie 

zástupca riaditeľa
Požadované kvalifikačné PredPoklady a iné kritériá 
a Požiadavky: 

•  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ 
školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č.317/2009 Z.z. o peda-
gogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle 
Vyhlášky č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov, 

•  osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 
písm. b) zákona č.317/2009 Z.z, 

•  zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č.317/2009 Z.z, 
•  ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č.317/2009 Z.z, 

spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, 
•  znalosť práce s PC vítaná, 
•  riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti. 

dátum a miesto Podania žiadosti o účasť 
na výberovom konaní 

Prihlášku do výberového konania doručte do 19.02.2016 na adresu: Základná 
škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce – v zalepenej obálke, s uvedením adresy 
odosielateľa a označenej heslom „VK – Základná škola, Krymská 5, Michalovce 
– NEOTVÁRAŤ“. 

Ďalšie informácie poskytuje: Základná škola, Krymská 5, Michalovce. 
Telefón: 056/6435879, e-mail: krym@zskrymmi.edu.sk.

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

PrENajať PrIaMyM PrENájMOM
za účelom prenájmu na dobu neurčitú  nebytové priestory, 
nachádzajúce sa v objektoch:
A) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
B) Ul. moskovská č. 1 v Michalovciach.

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnopráv-
nej lehote, 22. február 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.



� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

zimný zraz turistov
členovia najstaršieho 
michalovského Klubu 
slovenských turistov turista 
(NM KSt t) zorganizovali 
svoj 34. zimný zraz.

Mrazivé zahmlené ráno, sne-
hu tak akurát, a po niekoľko sto 
metroch sú na pravobrežnej hrá-
dzi ku podivu v tomto zimnom 
období nezamrznutého Zalužic-
kého kanála odvádzajúceho vody 
Zemplínskej šíravy do Laborca. 
Pri vlani zrekonštruovanom vý-
puste, cez ktorý prepadáva preby-
točná voda nádrže na svoju púť do 
Čierneho mora, pozorovali lovia-
ceho kormorána, či čvachtajúce 
sa kačičky. Po brehu zamrznutej 
hladiny cez lesík s viacerými vtá-
čími búdkami, no aj vtákmi úplne 
„perforovanými“ stromami došli 

do prímestskej letnej rekreačnej 
oblasti Biela Hora, kde okrem aj 
to spadnutého snehuliaka, nebolo 
ani živáčka. Peknú zimnú scené-
riu vytvárala biela inovať, medzi 
ktorou sa sem-tam mihlo aj vž-
dyzelené cudzopasné imelo. Náb-
režím došli k Šíravskému kanálu, 
umelo vytvorenému vodnému 
toku začínajúcemu v Petrovciach 
nad Laborcom napájajúceho La-
borčankou takzvaným vpustom 
naše „more“. Cestou naspäť po 
starej Viňanskej ceste ich zaujalo 
krmítko hmýriace sa množstvom 
prezimuvších lietavcov. 

Na nenáročnej rovinatej okolo 
10 km dlhej trase sa nedalo zablú-
diť lebo častý účastník našich po-
dujatí, maskot klubu fenka Dada, 
nás neustále navigovala správnym 
smerom pobehovaním hore-dole.

Anton Hasák

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

O pOHár prIMátOra MESta
Liga MŠ v pohybovej zdatnosti
25. 2., 9.00 hod., VI. ročník – 3. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

basketbal
I.bK MICHaLOVCE – bK HuMEnné 
6. 2., 16.00 hod., DL – juniori; športová hala GPH 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

I.bK D – žbK rOžŇaVa 
14. 2., 14.00 hod., I. liga SR – kadetky – Východ; športová hala GPH

I.bK D MICHaLOVCE – KapYbarY 
13. 2., 17.00 hod., II. liga Východ – muži; športová hala GPH 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Hádzaná
HK IuVEnta – HK SLOVan DuSLO šaľa 
6. 2., 17.30 hod., WHIL žien – 17. kolo
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

ľadový hokej
HK DuKLa MICHaLOVCE – HC tOpOľčanY 
5. 2., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 43. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

HK MLáDEž – HC tOpOľčanY   
6. 2., 17. 00 hod., I. liga juniorov – nadstavbová časť

HK MLáDEž – MHC MartIn 
7. 2., 10.30 hod., I. liga juniorov – nadstavbová časť

HK MLáDEž – MšK MLáDEž trEbIšOV 
6. 2., 14. 00 hod., I. liga dorast – 41. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Softtenis
O pOHár prIMátOra MESta
Mestská softtenisová liga mužov
8. - 12. 2., 18.30 hod., VIII. ročník – I. a II. liga – 11. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

turistika
VýStup na zaŇOVEC
6. 2., 9.00 hod. – 12. ročník
Info: www.kst-turista.sk

Volejbal
O pOHár prIMátOra MESta
Mestská volejbalová liga dospelých
9. 2., 17.15 hod. – VII. ročník II. liga – 12. kolo
9. 2., 19.00 hod. – VII. ročník I. liga – 12. kolo 
Info: www.vkmichalovce.sk

turnaj VK MICHaLOVCE
6. 2., 9.00 hod., II. liga žien + junioriek
Info: www.vkmichalovce.sk

Open liga v Prešove
Pretekári nášho 
športového Kickbox 
klubu Michalovce sa dňa 
30. januára zúčastnili 
prvého kola Open ligy SzKB 
v kickboxe 2016.

Celkovo 216 štartujúcich 
z dvadsiatich troch klubov Sloven-
ska, Poľska a Ukrajiny sa stretlo 
v hale ZŠ Šrobárova v Prešove. 
Náš klub reprezentovali štyria 
pretekári, Peter Knapo, Marko 
Babuka, Karel Svobodník a Vasyľ 
Klevľanyk. Všetci štyria vybojova-

li medailové priečky. Peter Knapo 
1. miesto v low kick jr. do 71 kg. 
Marko Babuka 2. miesto v low kick 
jr. do 54 kg, 3. miesto v kick light 
do 57 kg, 3. miesto v light contact 
do 57 kg. Vasyľ Klevľanyk 1. mies-
to v kick light do 69 kg, 1. miesto 
v light contact do 69 kg. Karel Svo-
bodník 3. miesto v light contact 
cad. do 52 kg, 2. miesto v kick light 
cad. do 52 kg. Všetci spolu získa-
li pre klub 24 bodov a klub je po 
prvom kole na siedmom mieste 
z z dvadsiatich troch hodnotených 
klubov.

Elena Takáčová V.

MátE SlINu? 
aj tá Vaša MôžE zachráNIť žIVOt 

StaňtE Sa DarcOM KOStNEj DrENE

www.mateslinu.sk


