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turnaj v kickboxe

Poslanci schválili vyhodnotenie Programu rozvoja mesta

Februárové rokovanie
mestského zastupiteľstva
Kľúčovým bodom rokovania poslancov bolo vyhodnotenie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta. Mestský parlament
mal však na svojom zasadnutí 23. februára pripravených ešte ďalších
viac ako dvadsať bodov programu.
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor
mesta Viliam Zahorčák. V úvode
poslanci schválili členov návrhovej komisie aj informatívne správy
o prijatých uzneseniach a riešení
interpelácií poslancov z ostatného
rokovania. Ďalšími bodmi programu boli správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Ing. Marty Bobovníkovej.
Rokovanie mestských zákonodarcov pokračovalo prerokovaním
vyhodnotenia Programu rozvoja
mesta Michalovce, ktorý bol schválený v decembri 2005 na desaťročné
obdobie. Tento materiál bol spracovaný ako strategický plánovací dokument s platnosťou do roku 2015,
výhľadovo do konca roku 2020, a to
do úrovne prioritných rozvojových
oblastí, strategických a špecifických
cieľov ako aj opatrení. Z neho vychádzali ďalšie programové dokumenty s finančným plánom, ktoré
boli postupne schválené, napĺňané
a vyhodnocované na zasadnutiach
zastupiteľstva. Bližšie informácie
k vyhodnoteniu Programu rozvoja
mesta vám prinesieme v niektorom
z nasledujúcich vydaní našich novín.
Riaditeľka mestského kultúrneho
strediska PhDr. Milada Tomková
predložila poslancom v ďalšom bode
programu vyhodnotenie kultúrnoosvetovej činnosti za rok 2015 a tiež
plán hlavných úloh na rok 2016.
Poslanci dokument prerokovali
a schválili. Zároveň boli informo-

vaní o tom, že celý plán kultúrnych
aktivít na aktuálny rok môžu všetci
záujemcovia nájsť v pripravenom
propagačnom materiáli – Kultúrne
aktivity v meste Michalovce na rok
2016, ktorý je k dispozícii v MsKS
aj v Informačnej kancelárii mesta.
V poradí tretím vyhodnotením
sa zaoberali poslanci pri prerokovaní Koncepcie rozvoja športu za roky
2008 – 2015. Mestskí zákonodarcovia
aj zástupca športových klubov sa jednoznačne pochvalne vyjadrili k úrovni športovej infraštruktúry v meste
Michalovce a zabezpečenia športu,
osobitne športu mládežníckeho.
Vedenie mesta považuje mládežnícky šport za jednu zo svojich priorít
aj s vedomím skutočnosti, že šport je
pre mládež jednou z najlepších alternatív trávenia voľného času.
Nasledoval materiál o stave realizácie a prípravy projektov zo zdrojov
EÚ a dotačných politík, v ktorom sa
konštatuje, že v období rokov 2007
– 2015 Mesto Michalovce vypracovalo a podalo celkom 146 projektov,
z ktorých sú 3 v procese hodnotenia,
celkom 77 projektov bolo schválených (70 už ukončených, 3 odstúpené a 4 v procese realizácie),
66 zamietnutých. Úspešnosť projektov je k uvedenému stavu 52,7 %.
Celková výška schválených nenávratných finančných prostriedkov je
19 561 986,31 €, výška spolufinancovania mesta je 1 330 965,40 €.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
aj predloženú správu o stave verej-

aktuality

ného poriadku, činnosti mestskej
polície a stave kriminality na území
mesta, prvé rozpočtové opatrenie,
ale aj majetkovoprávne záležitosti.
Tak ako každý rok, aj v tomto
roku poslanci schválili udelenie titulu Čin roka, a to tentokrát za rok
2015 jednotlivcom a kolektívom
podľa jednotlivých oblastí – oblasť
humanizmu: MUDr. Martina MUCHOVÁ, oblasť kultúry: Mgr. Katarína ČORNEJOVÁ, Nika KARCH,
Detský spevácky zbor PRO MUSICA, Tanečná skupina Estrella
a Estrellka pri ZUŠ Michalovce,
Spevácko-dychový súbor Flauto
Cantabile, oblasť pedagogiky: Mgr.
Mária ADAMČÍKOVÁ, Mgr. Martin MELNÍK, Bc. Alena NIKLASOVÁ, oblasť školstva: Mgr. Henrich
MARCINČÁK, PhDr. Anna KAPUTOVÁ, Kolektív 4.B triedy na ZŠ
T. J. Moussona, Základná škola T. J.
Moussona, Ul. T. J. Moussona 4,
Michalovce, Základná škola, Ul.
okružná 17, Michalovce, oblasť
športu: Ella FRANKOVÁ, Marco
LAZAR, Mgr. Gerhard PUCHÍR,
Florbalový klub Michalovce, IUVENTA Michalovce, MFK Zemplín
Michalovce, oblasť architektúry:
HEON, s.r.o., Nám. osloboditeľov
1/940, Michalovce, RAHAR, s.r.o.,
Michalovce, Ing. Radoslav Harbuľák, DENNON, s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, Michalovce.
Záver zasadnutie patril interpeláciám poslancov a diskusii.
Iveta Palečková

Pozývame vás na
divadelnú komédiu

Všetko
o ženách
7. marca o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

Pozývame vás na

Zhromaždenia
obyvateľov mesta
každý pracovný deň
od 7. do 16. marca
o 17.00 hod.
podrobné informácie
nájdete na strane 2

Pozývame vás na
festival filmov

Expedičná
kamera
15. marca o 17.00 hod.
Kino Centrum

Pozývame vás na
slávnostný program

To najlepšie,
čo v meste
Michalovce
máme

spojený s odovzdávaním
cien Čin roka 2015
18. marca o 17.00 hod.
veľká sála MsKS
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aktivity primátora
22. 2. rokovanie zastupiteľstva
KSK v Košiciach
22. 2. zasadnutie
predstavenstva VVS, a.s.
v Košiciach
23. 2. rokovanie mestského
zastupiteľstva
24. 2. účasť na výročnej
členskej schôdzi Jednoty
dôchodcov Slovenska
25. 2. účasť na rokovaní
okresnej konferencie
odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy
25. 2. otvorenie konferencie
k projektu cezhraničnej
spolupráce
26. 2. zastúpenie Mesta na
krste CD nosiča FS Zemplín
29. 2. stretnutie
k pripravovaným oslavám
50. výročia začiatku cestovného
ruchu na Zemplínskej šírave
29. 2. účasť na výročnej
členskej schôdzi Denného
centra seniorov č. 1
1. a 2. 3. rokovanie
so zástupcami partnerov
k projektom mesta v Bratislave

Stretnutia občanov
s predstaviteľmi Mesta
Zhromaždenia obyvateľov mesta podľa jednotlivých
volebných obvodov sa uskutočnia každý pracovný
deň od 7. do 16. marca vždy o 17.00 hod. Hlavným
bodom programu bude doterajšie plnenie Programu
rozvoja mesta na roky 2015 – 2018 a diskusia
občanov a volených predstaviteľov mesta smerujúca
k aktuálnym problémom mesta a jeho občanov.
Dátum

Volebný obvod

Miestnosť

7. 3.

I. Centrum

MsKS – malá zasadačka

8. 3.

II. Východ

III. ZŠ, Moskovská 5

9. 3.

III. Juh

IV. ZŠ, Komenského 1

10. 3.

IV. Západ, Sever

II. ZŠ, J. Švermu 6

11. 3.

V. Stráňany

SOŠT, Partizánska 1

14. 3.

VI. Močarianska

Kultúrno-spoločenský dom
(bývalá MŠ), A. Šándora 1

15. 3.

VI. Kapušianska

SOŠT, Kapušianska 4

16. 3.

VI. Topolianska

TOPO-life, Topolianska 168

Dobrovoľná vojenčina
Po spoločenských
zmenách po roku 1989
prestala na Slovensku byť
vojenská služba povinná.
Obranu štátu zabezpečujú
profesionálni vojaci a ich
početný stav sa oproti
minulosti výrazne znížil.
Pričom branná povinnosť pre
mužov, okrem výnimiek, je povinná do 55 rokov veku. Ženy brannú
povinnosť nemajú, pokiaľ ju dobrovoľne neprevezmú.
Pre obranyschopnosť štátu sú
dôležití nielen vojaci, ale aj aktívne
vojenské zálohy. V prípade Slovenska sú tzv. záložníci dlhodobo bez
potrebnej odbornej prípravy. Uvedený nedostatok sa snaží riešiť zákon
o dobrovoľnej vojenskej príprave,
ktorý je účinný od 1. januára 2016.
O dobrovoľnú vojenskú službu môžu
požiadať bezúhonní, spoľahliví občania, ktorí majú najmenej 19 rokov
a trvalý pobyt na Slovensku. Musia
mať najmenej stredné odborné vzdelanie, ovládať štátny jazyk a byť zdravotne a psychicky zdraví. Prihlásiť sa
možno na Regrutačnej skupine osobne, najbližšie v Košiciach. Vybraní
záujemcovia absolvujú najprv základný deväť týždňový vojenský vý-

cvik a potom odborný trojtýždňový
výcvik. V prípade úspešného skončenia dobrovoľnej vojenskej prípravy, vojak zloží vojenskú prísahu
a bude povýšený do hodnosti vojak
2. stupňa. Výcvik asi 150 dobrovoľníkov ročne bude prebiehať v Martine.
Počas dobrovoľnej vojenskej prípravy patrí vojakovi príspevok vo výške
375 € a bezplatná strava a ubytovanie
a cestovné náhrady.
Vojaci, ktorí budú zaradení do
aktívnych záloh sa budú pripravovať v rámci pravidelných cvičení
v prvom roku po uzatvorení dohody najviac 30 kalendárnych dní.
V ďalších rokoch najviac 15 dní.
Občanovo – vojakovi v zálohe, ktorý podpíše dohodu o zaradení do
aktívnych záloh prináleží motivačný
príspevok vo výške 600 € za skončený kalendárny rok.
Absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy preukážu vysokú úroveň vlastenectva a pocit spoluzodpovednosti za bezpečnosť krajiny.
Zároveň budú mať po jej skončení
základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených
síl a krízového manažmentu. To
dáva predpoklady pre pokračovanie
v profesionálnej kariére vojaka alebo aj v iných odboroch.
Ing. Jozef Bobík

Filmový festival

expedičná
kamera
Kino Centrum vás pozýva na filmový festival Expedičná kamera,
ktorý sa bude konať v utorok
15. marca o 17.00 hod. Uvidíte
filmy o dobrodružstve, divokej
prírode, spoznávaní nových krajín, extrémnych zážitkoch i športoch. Príďte si užiť adrenalín
a naučiť sa niečo nové.
Program festivalu:
17.05
17.10
18.11
18.28
19.35
19.53
20.24
20.46
21.15

HIMALAYA (vizuál)
SURI (domorodé kmene)
KARUN (expedícia)
82 VRCHOLOV
(alpinizmus)
MIZNÚCA DELTA
(príroda)
I – VIEW
(záchrana v horách)
SNEH NA NÍLE
(expedícia)
TRAVAILEN (trail beh)
SRDCE KALAHARI
(príroda)

Vstupné: 2 €, dôchodcovia ZŤP,
deti do 12 rokov – zdarma.

Oznamujeme všetkým
záujemcom o históriu,
že publikáciu s názvom

Hrady a kaštiele
Zemplína

na historických fotografiách
a pohľadniciach
si môžu zakúpiť v Informačnej
kancelárii mesta Michalovce
Námestie osloboditeľov 30

pobačeňe Miža z varoša

Male policajne manevre
U sobotu mi išol viprovadzic fajtu gu vlaku. Už za drahu po Masarikovej
uľici mi ľem kukal. Na každej malej uľičkoj od tej uľici stalo poľicajne komando choľem štiroch poľicajtov i z motorom. Kec me še pribľižiľi calkom gu
koncu uľici Masarikovej, ta nas zahaltovala daľša policajna kolona. No taka,
co mi išče u živoce ňevidzel. Po calej draže jak kebi išla procesia. Obačim
ľepši, a co vidzim? Po krajoch drahi špeciaľňe obľečeni policajci u helmoch,
chraňičoch, jak maju fotbaľisci, no ňe pod štucňu, aľe na verchu obľečeňa.
Kamarat mi hutori: „Pať, to su ťažkoodenci“. Medži ňima po draže skupina das dvasto mladich ľudzi. „To dze jich vedu?“ Utedi mi kamarat povedzel,
že to na fotbal vedu ňespratnich tarnavskich fanušikoch. No take čudo mi už
davno ňevidzel!
A ja sebe dumal, že to už tote uprchľici prišľi na naše mesto. Chvalabohu,
že to ľem fanušikove fotbala. Ľem ňeznam, či jich chraňiľi pred nami, abo
nas pred ňima.
Vaš Mižo z varoša
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8. marec
Všetko
najlepšie
k MDZ

praje
redakcia novín
Michalovcan

Máte
oslávenca?

To t o h o p o t e š í !
Regionálna televízia Zemplín prichádza s vlastnou reláciou, v rámci ktorej budete môcť
zablahoželať svojim blízkym.
Programom vás budú sprevádzať dve moderátorky, Anka
Dudášová a Eva Bučková. „Snažíme sa vyberať tie najkrajšie
vinše a pekne ich predniesť, aby
to oslávencov potešilo,“ prezradila Eva Bučková. Diváci môžu
zaslať aj fotografie oslávenca.
„Príbuzní, priatelia či kolegovia si tak môžu zaspomínať na
pekné chvíle, ktoré s oslávencom
prežili,“ vysvetlila Anka Dudášová.
Relácia sa volá Od srdca
k srdcu a televízia Zemplín ju
vysiela v premiére každý utorok o 20.00 hod. a denne v reprízach. Vysielacie časy, ako
aj podmienky objednania blahoželaní, nájdete na stránke
www.zemplinmedia.sk. V relácii
sú aj pravidelné súťaže. Vyhrať
môžete blahoželanie zadarmo
či iné ceny. Televízia Zemplín
vysiela od roku 2005. „V Michalovciach a okolí program šírime
nekódovane cez DVB-T vysielač
na sídlisku Straňany v Michalovciach a cez viaceré káblovky,“
uzavrel Martin Vaľko, majiteľ
televízie.
TV Zemplín

Žimne vre

abo kratka sprava o našich malich i veľikich potreboch
Žimne vre? To co? Ňeznace? Ta
kedz pridzece do ďivadla, posluchace šumnu prešumnu zempľinčinu,
ta še doznace, co to. No, ňebudze to
dajaka barz nobl tema, aľe šak i prirodzene potrebi čľeveka treba rešpektovac.
Ľem dzeci ochabce doma (voňi še
ňebudu hňevac), bo budu i tam da-

kuščičko ňevhodne slovka. Ta tak. Aľe
ňeobanujece!
Divadlo pri fontáne uvedie
22. marca o 18.00 hodine reprízu veselohry v dialekte Žimne vre,
s ktorou sa predstavilo v júni na festivale divadiel v nárečí Mihaľovski
deski 2015.
Jela Timková

Okresná konferencia
V priestoroch hotela
Družba sa 25. februára
uskutočnilo rokovanie
najvyššieho orgánu Rady
Základných organizácií
Odborového zväzu
pracovníkov školstva
a vedy v Michalovciach
(ZO OZ PŠaV).
Počas rokovania boli prejednané a schválené dokumenty na
nastávajúce obdobie 2016 – 2020.
Predsedníčka predniesla hodnotiacu správu o činnosti zväzu za uplynulé obdobie 2012 – 2015 a vyhodnotila činnosť Rady ZO OZ PŠaV.
Následne ocenila členov Rady ZO,
ktorí končia svoju aktívnu činnosť
z dôvodu odchodu do dôchodku
a to: Valériu Papanovú a Mgr. Evu
Princíkovú.
Delegátom sa prihovoril aj primátor Michaloviec a predstaviteľ
regionálneho ZMOS Viliam Za-

horčák, ktorý konštatoval, že Mesto
vždy podporovalo a bude podporovať rozvoj škôl a školských zariadení.
Zároveň vyjadril názor, že súhlasí
s tým, aby financovanie škôl a školských zariadení v oblasti osobných
nákladov bolo jednotne riešené
z ministerstva školstva.
Záverečným bodom rokovania
konferencie bola voľba členov výboru a predsedu Rady ZO pre volebné obdobie 2016 – 2020. Členmi
výboru sa stali: Judita Szuperáková
– sekcia pedagógov základných
škôl, Nataša Pavúková – sekcia pedagógov materských škôl, Mária
Čižmárová – sekcia školských jedální, Marcela Petraničová – sekcia nepedagogických zamestnancov, Ľuboslava Čižmárová a Lívia
Nistorová – členky výboru Rady
ZO, Ján Ivan – komisia mladých,
Kamila Chocholová – IK. Za predsedníčku Rady ZO bola opätovne
zvolená Viera Dojčáková.
Predsedníčka Rady ZO OZ
PŠaV Michalovce

Pojem taký známy, že máme pocit, akoby sa o ňom už nič nového
nedalo povedať. Sviatok, o ktorom je
každému všetko jasné. Je tomu skutočne tak?
Vieme, že jeho korene sú historické. Skúsme sa naň pozrieť v dnešných časoch i z praktického uhla napĺňania obsahu, a nielen u nás. Nie
slovné deklarácie a frázy, ale najmä
konfrontácie so skutočnosťou.
Každý si pamätá a všade nájdete, že Deň žien je na znak ich boja
za rovnoprávnosť. Je skutočne v dnešných časoch každá žena rovnoprávna
v každej spoločnosti s mužmi? Nemusíme ísť do Afriky či na Blízky východ,
arabský svet. Obzrime sa vôkol seba.
Skutočne je každá žena v našej spoločnosti v rovnakom postavení ako
muž? Je náš právny a sociálny systém
nastavený rovnako k mužom a ženám pri rozpade manželstva?
Do sociálneho systému sa nám
vkradla charita. Je to nový alebo staronový prvok riešenia spoločenských
problémov? Môže pomôcť každému,
kto takúto pomoc potrebuje? Má vypĺňať prázdnu kolónku v rovnoprávnom postavení žien v spoločnosti?
Množstvo otázok, ktoré majú svojich
konkrétnych adresátov.
Vieme, že Medzinárodný deň žien
vznikol na Medzinárodnej ženskej
konferencii, ktorá sa konala v Kodani, v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku určili 8. marec na počesť
veľkého štrajku 40 000 newyorských
krajčírok V roku 1908. tieto ženy
bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym
mzdám a zlým pracovným podmienkam. Dnes počúvame od niektorých
politikov, že ak mám nízky plat v jednom zamestnaní, môžem si slobodne
vybrať aj druhé a zlepšiť si finančnú
situáciu. Skutočne demokratické.
Môžem sa slobodne rozhodnúť,
či budem pracovať 16 hodín denne
alebo len osem. Niet vo svete krajiny,
kde by neexistovali protesty proti nízkym mzdám. Tento nástroj ozývania
sa za vyššie mzdy je stále aktuálny,
a to nielen v súvislosti s nízkym platom žien.
Ani hlasovacie právo žien, za ktoré ženy bojovali, nie je ešte vo svete
samozrejmosťou. A teda i podiel možnosti vplyvu žien na chod spoločenských procesov nie je naplnený.
Preto i dnes ostáva ôsmy marec
sviatkom pre tie, ktorým priniesol zlepšenie životných podmienok.
U žien, u ktorých sa tak nestalo, však
ostáva stálou inšpiráciou za vydobytie si týchto práv.
MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora



kultúra – školstvo
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre

Všetko o ženách – divadelná komédia
7. 3. o 19.00 hod., veľká sála MsKS
Expedičná kamera – festival filmov
15. 3. o 17.00 hod., Kino Centrum
To najlepšie, čo v meste Michalovce máme
slávnostný program
18. 3. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

Výstavy
Cifrované vajíčka – veľkonočná výstava
do 22. marca, galéria ZOS
Jozef Olšavský – Žmurknutie (kresby a obrazy)
9. – 31. 3., malá galéria MsKS

Program kina
4. 3. piatok (2D) o17.00 a 20.45 hod.
5. – 6. 3. sobota (3D), nedeľa (2D) o17.00 hod.
ZOOTROPOLIS
2016
animovaný, komédia
USA
Mládeži prístupný 	
Slovenský dabing
4. – 5. 3. piatok, sobota o19.15 hod.
GRIMSBY
2016
komédia
VB
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
Slovenské titulky
CHLAPEC
horor, thriller
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

5. 3. sobota o 20.45 hod.
2016
USA
České titulky

SUBURRA
dráma, krimi, thriller
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

6. 3. nedeľa o 19.30 hod.
8. 3. utorok o 19.30 hod.
2015
TAL/FR
České titulky

BABYSITTER
komédia
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

9. 3. streda o 19.30 hod.
2015
NEMECKO
Český dabing

ČERVENÝ KAPITÁN
detektívny thriller
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

10. 3. štvrtok o 19.30 hod.
11. 3. piatok o 20.15 hod.
12. 3. sobota o 18.30 hod.
13. 3. nedeľa o 20.15 hod.
2016
SR/ČR/PL
Originál verzia

CAROL	
romantický dráma
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

11. 3. piatok o 18.00 hod.
13. 3. nedeľa o 18.00 hod.
2015
VB/USA
České titulky

12. – 13. 3. sobota (3D), nedeľa (2D) o16.00 hod.
ZOOTROPOLIS
2016
animovaný, komédia
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
DEADPOOL	
akčný, fantasy
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

12. 3. sobota o 20.45 hod.
2016
USA
Slovenské titulky

16. 3. streda o 19.30 hod.
2014
MÔJ KRÁĽ
dráma
FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
České titulky
bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Cifrované vajíčka
Pracovníci Zemplínskeho osvetového strediska pripravili pre návštevníkov
galérie jedinečnú výstavu ručne zdobených vajíčok pod názvom Cifrované
vajíčka. Tie sú už tradične symbolom veľkonočných sviatkov. Zruční umelci
vystavujú vajíčka rôznych techník a veľkostí, paličkované čipky, medovníčky
a iné veľkonočné dekorácie. Výstava potrvá do 22. marca a je spojená s predajom týchto zaujímavých a originálnych malých umeleckých diel.

Sweetcup 2016
V piatok 12. februára sa
uskutočnila medzinárodná
gastronomická súťaž
cukrárov, kuchárov,
predavačov a aranžérov
Sweetcup 2016.
Aj tento 14. ročník organizovala Stredná odborná škola obchodu
a služieb, SDH 3, Prešov. Bol na tému „S láskou zmeňme kúsok seba“.
Súťaž prebiehala v dvoch kolách. Prvé bolo venované predpríprave v kuchyni, kde si súťažiaci pripravili všetky suroviny. Pozornosť
vzbudzovala druhá časť, ktorá prebieha priamo pred zrakmi divákov.
Odborná porota mala ťažkú úlohu:
hodnotil sa nápad, vzhľad, chuť, dodržiavanie receptúry, technologický
postup, moderné metódy, hygiena,
efektívna práca a zužitkovanie ma-

teriálu. Súkromnú hotelovú akadémiu – Dufincova v Michalovciach
reprezentoval žiak 1. triedy Erik
Brilla. Pripravoval sa pod vedením
Ing. D. Blichovej. O vysokú gastronomickú úroveň súťaže sa postarali
školy z celého Slovenska, z Poľského Krakova a Ukrajinu zastupoval
Užhorod.
Hlavným komisárom bol člen
Slovenského zväzu kuchárov
a cukrárov Mgr. F. Krankota. Náš
slávnostný dezert v súťaži kuchár
„Krupový hrášok v omáčke Margot“ zaujal všetkých. F. Krankota
veľmi ocenil, že niekto vedel povýšiť na slávnostný dezert obyčajné,
ale pritom veľmi zdravé jačmenné
krúpy.
Náš žiak si zo Sweetcupu 2016
odniesol zlatú medailu a diplom
za 1. miesto.
Ing. Darina Blichová

Zdravie, krása & nevesta
V dňoch 12. a 13. februára
sa uskutočnila trojvýstava
Zdravie, krása & nevesta
v Mestskej športovej hale
v Michalovciach, na ktorej
sa prezentovali aj žiaci
zo Strednej odbornej
školy obchodu a služieb
v Michalovciach (SOŠOaS).
Podujatie organizovala spoločnosť P&R produkčná v spolupráci
s mestom Michalovce a pod záštitou
primátora Viliama Zahorčáka Zúčastnilo sa jej viac ako 50 vystavovateľov z celého Slovenska. Žiačky SOŠaS sa predstavili vo všetkých troch

oblastiach. V oblasti zdravia, prezentovali produkty zdravej výživy, finger
food a čerstvé lisované šťavy. V druhej a tretej oblasti pripravili slávnostnú svadobnú tabuľu v jemných ružových farbách, ktoré sú trendom pre
tento rok. Taktiež pripravili aj svadobný cake bar. Cukrovinky spĺňali
kritériá svadobných trendov.
Kultúrny program spestrili žiačky našej z odboru odevný dizajn
módnou prehliadkou, a to kolekciou, ktorou sa prezentovali na
Fashion Night 2016 v Košiciach,
kde módny návrhár Fero Mikloško
ocenil našu žiačku trojmesačnou
stážou vo svojom salóne.
PaedDr. E. Pažinková,
Ing. A. Anderková



kultúra – školstvo

Netradičné vyučovanie
Gymnázium na Ulici Ľudovíta
Štúra 26 sa dlhodobo
zameriava na rozvíjanie
spolupráce s vysokými
školami a vedeckými
inštitúciami. Aj tohoročný
mesiac február sa niesol
v znamení tejto spolupráce.
Už niekoľko rokov sa stredná škola
vďaka PaedDr. Z. Tkáčovej zapája do
Vedeckých dielní onkológie, ktoré pripravujú Ústav experimentálnej onkológie
SAV a Nadácia Výskum rakoviny. Pre
študentov zaujímajúcich sa o biológiu
boli pripravené témy využitia nanočastíc pri liečbe rakoviny a opravy génov
spôsobujúcich niektoré formy rakoviny.
Na základe spolupráce s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach

sa formou tzv. blokovej výučby realizovali témy, ktoré pre maturantov
z predmetu informatika a pre žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním z triedy pripravil RNDr.
P. Gurský, PhD. Zaujal ich prednáškou na tému Vytvorte mi internetový
obchod. Upozornil na úskalia celého
procesu od grafického návrhu stránky,
cez spoluprácu s inými programami,
až po otázky bezpečnosti. V ďalšej
prednáške „Čínsky telefónny zoznam“
žiaci získali informácie o obrovských
množstvách údajov, ktoré denne prúdia internetom, o metódach používaných pri práci s týmito údajmi a ďalších problémoch, ktoré s tým súvisia.
Podujatie organizačne zabezpečili vyučujúce informatiky Ing. B. Hrešková
a Mgr. S. Kocúreková.
PhDr. Milan Tomko

Všetko o ženách
Mestské kultúrne stredisko onedlho
predstaví divadelnú hru Všetko o ženách. Táto komédia sa s mimoriadnym
úspechom hrá nielen na domovskej
scéne Divadla v podpalubí v Bratislave
a v mnohých mestách na Slovensku, ale
je uvádzaná aj na viacerých svetových
scénach. Jej autorom je jeden z najhrávanejších súčasných dramatikov,
Chorvát Miro Gavran.
Komédia zahŕňa päť zdanlivo samostatných príbehov žien zo súčasnosti a je sondou do ženskej duše.
Dozvieme sa z nej viac o ženách
v každom veku – od škôlky až po dôchodok. Všetky úlohy pritom hrajú
len tri herečky, ktoré tak dostali šancu

ukázať svoje herecké umenie. V jednej chvíli sa hádajú „o barbinu“, v ďalšej sú z nich závistlivé kolegyne a onedlho zase naoko šťastná rodinka. Hra
nepochybne nielen pobaví, ale aj prinúti zamyslieť sa V piatich príbehoch
nazeráme do duše ženy, do jej pocitov,
do sveta intríg, ľúbostných sklamaní,
ale aj šteklivých tajomstiev.
Skvelý herecký trojkoncert v podaní
A. Karnasovej, B. Ondrejkovej a A. Zimányi-Profantovej pomôže mužom
odhaliť všetko, čo chceli vedieť o ženách, no báli sa opýtať.
Predstavenie sa uskutoční 7. marca o 19.00 hod vo veľkej sále MsKS.
Michal Korpa

Jazyk a komunikácia
Koncom januára sa stretli riaditeľky
a učiteľky materských škôl z nášho mesta i okolitých obcí na odbornom seminári. Zorganizovala ho regionálna organizácia Spoločnosti pre predškolskú
výchovu – MŠ Strážske, ktorej predsedníčkou je Mgr. V. Marková. Témou seminára boli aktuálne informácie o Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0
– predprimárne vzdelávanie v MŠ.
Cieľom odborného seminára „Jazyk a komunikácia“ bolo priblížiť
možnosti rozvoja objavného čítania

a písania v predprimárnom vzdelávaní. Cieľové oblasti a podoby rozvoja
jazykovej gramotnosti priblížila lektorka doc. PhDr. Z. Petrová, PhD.
Vzdelávací seminár obohatil riaditeľky a učiteľky MŠ o nové informácie
a poznatky, ktoré budú môcť uplatniť
vo svojej pedagogickej praxi. Konkrétne aktivity ich budú pozitívne inšpirovať a využijú všetky svoje schopnosti
a možnosti na cieľavedomú a tvorivú
výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Emília Soročinová

vii. ROčNíK REGIONáLNEJ
KLAVíRNEJ SúťAžNEJ PREHLIADKY

poetika klavírA
16. MARCA O 8.30 HOD.
KONCERTNá SáLA

záKLADNá UMELECKá šKOLA, šTEFáNIKOVA 20

Michalovčan informuje
vítame medzi nami našich najmenších...

Bohuš Kováč
Adam Hlaváč
Barbora Halušková
Lara Dunková

do stavu manželského vstúpili...

Bc. Ondrej Bosák
a Mgr. Zuzana Gaffová

blahoželanie
V týchto dňoch sa dožila krásneho veku
milovaná mamka, babka a prababka

MÁRIA KUDLÁČOVÁ

Týmto jej zo srdca blahoželáme a vyprosujeme
veľa zdravia a Božieho požehnania.
za celú rodinu prababičku vrúcne objíma
Nikolka

Krásne jubileum
JUDr. Valent Holda sa
narodil 12. januára 1926
v Spišskom Hrušove.
Tohto roku sa JUDr. Valent
HOLDA dožil krásneho životného
výročia – 90 rokov. Pri tejto príležitosti prezident Policajného zboru
Slovenskej republiky (PZ) generál
Tibor Gašpar ocenil jubilanta a na
slávnostnom stretnutí mu riaditeľ KR PZ v Košiciach plukovník

JUDr. Juraj Leško odovzdal ocenenie prezidenta PZ za zásluhy
o rozvoj PZ. Slávnosti sa zúčastnili
aj členovia ZO OZP č. 10 – 27.
Oslávencovi prajeme pevné
zdravie, šťastie, rodinné zázemie
a aby sme ho ešte dlho stretávali
na prechádzkach v našom meste
ako elegána v klobúku, ktorý chôdzou hneď dáva najavo, že kráča
autorita – policajt.
Marek Ihnacik

Noviny Mistral

a športové správy

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

ŽIHADLO

Téma: Diabetici včera a dnes
Hosť: Ing. Jozef BOROVKA,
prezident Zväzu diabetikov Slovenska
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

FARÁR Z (M)ARSU
Muzikálový príbeh č. 1
denne od 14.00 hod.


Mesto Michalovce

Mesto Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER

VYHLASUJE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
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. 133, zo dňa 10. 12. 2015,

ODPREDAŤ PriamyM preDAjom

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
novovytvorený pozemok C-KN v k.ú. Michalovce, p. č. 3369/3 o výmere 19 m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického plánu
č. 14328810-146/2015, zo dňa 6. 6. 2015.
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna lehota, 21. marca 2016 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.

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, 21. marca 2016 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.

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,
h) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 21. marec 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
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, č. 383, zo dňa 17. 6. 2014, č. 53,
zo dňa 28. 4. 2015, č. 89, zo dňa 25. 8. 2015, č. 133 zo dňa 10. 12. 2015,
uznesenia MsZ č. 154 zo dňa 23. 2. 2016

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na parcele p.č.
4950, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (vrátnica), postavenej na parcele p.č. 4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4952, vedenej
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na
parcele p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č.
súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4954, vedenej na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948,
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4950, zast.
plocha a nádvorie o celkovej výmere 609 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4951, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 26 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku
p.C-KN č. 4952, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 45 m2, vedenom
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4953, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere
119 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č.
4948, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedenom na LV
č. 5157 v k.ú. Michalovce, novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4955/1,
druh pozemku zastavaná plocha, výmera 8273 m2, ktorý vznikol na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810-61/2015, zo dňa 9. 10. 2015,
z pôvodného pozemku p.C-KN č. 4955, zast. plocha a nádvorie o celkovej
výmere 10 907 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu
B) 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.
C) 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,
D) 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,
E) novovytvoreného pozemku, na nároží Ul. Masarykovej a Ul. M. Rázusa, C-KN, p.č. 3036/117, druh pozemku zastavané plochy, výmera 293
m2, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-104/2016,
zo dňa 21. 1. 2016.
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) rozostavanej stavby zdravotného strediska bez súpisného čísla, na sídl.
SNP.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 21. marca 2016 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.
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inzercia

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

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 Kúpime 1-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0948 031 202
n Kúpim 3 – 4-izbový byt v Michalovciach s rozlohou nad 70 m2
v pôvodnom stave, nie prízemie, ani vrchné poschodie.
Tel.: 0908 446 411
n Kúpim 2-izbový byt s balkónom. Tel.: 0949 243 255
n Kúpim 1-izbový byt. Tel.: 0949 243 255
n Predám 4-árovú záhradku s murovanou chatkou v osobnom
vlastníctve v záhradkárskej oblasti Laborec. Cena dohodou.
Tel. č.: 0948 520 210
n Predám rodinný dom v Michalovciach, blízko centra, v tichej
lokalite. Cena dohodou. Tel.: 0905 338 143
n Predám luxusne rekonštruovaný 4-izbový byt na Ulici
Moussona, 135 m2, 157 000 €. Tel.: 0915 359 292
n Predám 3-poschodovú chatu na Lúči, 8 árov, tichá časť, 53 000 €.
Tel.: 0915 359 292
n Predám stavebný pozemok v obci Michaľany, všetky IS, 9 árov,
11 500 €. Tel.: 0915 359 292
n Predám pozemok v Michalovciach na Ulici zeleninárska
o výmere 1 165 m2, 29 900 €. Tel.: 0915 359 292
n Predám RD v obci Pusté Čemerné, pôvodný stav, 3 izby, 500 m2,
23 500 €. Tel.: 0915 359 292
n Predám 3-izbový byt, Ulica užhorodská, rekonštruovaný
s balkónom, 72 m2, 49 900 €. Tel.: 0915 311 636
n Predám 2-izbový byt, Ulica Kuzmányho, bez balkóna, 52 m2,
30 900 €. Tel.: 0915 311 636
n Predám 2-izbový byt v Sobranciach, Námestie slobody, pôvodný
stav, 18 500 €. Tel.: 0915 868 636
n Predám RD vo Veškovciach, čiastočná rekonštrukcia, 5 764 m2,
28 900 €. Tel.: 0915 311 636
n Predám lukratívne pozemky v Michalovciach – Tehelné pole,
všetky IS, cena dohodou. Tel.: 0915 868 636

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 dámsky kožuch (v – 170 cm), pravý bizón, málo
používaný, vo výbornom stave. Dohoda na 100 %.
Tel.: 0904 080 812

Služby
n Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria a výrobu
paplónov a a vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta
Michalovce zabezpečíme zdarma.
Tel.: 0915 325 381, tel.: 056 6497735

prerušenie distribúcie elektriny
n 10. marec od 8.10 do 10.30 hod., úsek: Ul. SNP č.d. 79-103
nepárne, č.d. 42-48 párne, č.d. 56, č.d. 62, č.d. 5941, č.d. 5833,
č.d. 3913, č.d. 3843, č.d. 5998
n 16. marec od 7.30 do 13.00 hod. úsek: Ul. verbovčík č.d. 23-3
nepárne, Ul. Ľ. Štúra č.d. 53, č.d. 51, č.d. 49, č.d. 43-1 nepárne,
č.d. 2-20 párne
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Mgr. Štefan Varga (73)
Patrik Bezák (19)
Ervín Kudráč (76)
Michal Leheň (75)
Martin Koban (61)
Viera Tancošová (59)
Magdaléna Miková (88)
Anna Miškovičová (79)
Michal Sentivany (68)
Milena Dziurová (60)
Rastislav Šlinský (34)

poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym za slová útechy, kvetinové dary
a účasť na poslednej rozlúčke s milovaným synom,
bratom, vnukom a krstným synom

PATRIKOM BEZÁKOM
smútiaca rodina

spomienka
Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžem dať,
modlitbu tichú odriekať, s láskou spomínať.
Dňa 9. marca uplynie 5 rokov,
čo nás opustila mamička a prababička

ANNA KRAJŇÁKOVÁ

s láskou a úctou spomína dcéra s rodinou



šport

WAKO Slovak Open
17. ročník
medzinárodného turnaja
WAKO Slovak Open
v kickboxe 2016 sa konal
v banskobystrickej hale
Dukla.
V konkurencii takmer 830 štartujúcich z deviatich krajín (SVK,
CZE, POL, HUN, SRB, UKR, CRO,
LITHUANIA, ISR,) a šesťdesiatich
ôsmich klubov štartovali aj naši
pretekári: Peter Knapo, Karel Svobodník, Marko Babuka, René Link
a Vasyľ Klevľanyk. Vďaka výbornej
organizačnej príprave turnaj prebiehal počas dvoch dní. V sobotu
štartovali pretekári v šiestich tatami lightových disciplínach kade-

tov a juniorov a v nedeľu v ringových disciplínach a tatami seniori.
Pre väčšinu našich pretekárov to
bol prvý turnaj s medzinárodnou
účasťou skúsených aj elitných pretekárov. Pretekári nášho Športového
kickbox klubu Michalovce si okrem
skúseností priniesli domov spolu
šesť medailí, z toho štyri bronzové
a dve strieborné. Karel Svobodník bronzovú medailu v disciplíne
kick light do 52 kg kadetov. Peter
Knapo bronz v kick lighte do 69 kg
seniorov. Vasyľ Klevľanyk striebro
v kick lighte do 69 kg seniorov. René
Link bronz v kick lighte seniorov do
74 kg. Marko Babuka striebro v light
contacte seniorov do 63 kg a bronz
v kick lighte seniorov do 57 kg.
Elena Takáčová V.

Bridžový klub
Turnaj v športovom bridži Malá
cena Žiliny sa konal 20. februára
2016. Usporiadal ho Žilinský bridžový klub. Zúčastnili sa ho aj Michalovskí bridžisti. Za účasti 28 párov zo Slovenska a Českej republiky
Michalovčania obsadili štvrté miesto – dvojica Š. Choma a G. Hinďoš,
ôsme Ľ. Faltus a M. Šikra, šestnáste
M. Janočko a V. Vovk a dvadsiate

prvé miesto M. Demčik a M. Movnar.
Michalovský bridžový klub
organizuje 12. až 13. marca 2016
najstarší medzinárodný bridžový
turnaj na Slovensku, už 15. ročník
Karpatského pohára za účasti slovenských, českých, poľských a ukrajinských športových bridžistov.
G.H.

Kolkársky turnaj
V tretiu februárovú
sobotu strana SMER-SD
usporiadala už šestnásty
ročník turnaja v kolkoch.
V jedinej kolkárni okresu,
v Strážskom, sa na tomto
turnaji zúčastnilo vyše 70
účastníkov z Michaloviec,
Strážskeho, Sliepkoviec,
Zemplínskej Širokej,
Starého, Čečehova,
Šamudoviec, Košíc,
Jastrabia a Krásnoviec.
V hlavnej disciplíne súťaží štvorčlenných družstiev zvíťazilo družstvo zo Zemplínskej Širokej v zložení
Anna Kušnírová, Marcel Kušnír, Lívia Nistorová a Rastislav Tóth. Podarilo sa im získať 304 bodov. Víťazi po
siedmich rokov prevzali štafetu po
družstve Strážskeho a získali putovný
pohár. Na 2. mieste skončilo kombinované družstvo zo Starého a Strážskeho v zložení Anton Dermek, Iveta
Dermeková, Juraj Stach a Ján Cibula.
Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo
v zložení Ján Paľo, Gabriela Lisá st.,
Gabriela Lisa ml. z Michaloviec a Ladislav Búci zo Strážskeho.

Pekný úspech dosiahlo družstvo
štyroch maloletých chlapcov Ondrej Cehula zo Strážskeho, Matej
Druter z Košíc, Oliver Oravec z Michaloviec a Samuel Béreš z Krásnoviec, ktorí sa so súčtom 240 bodov
umiestnili na 10. mieste.
V súťaží mužov zvíťazil Ladislav Buci zo Strážskeho s 94 bodmi.
Na 2. mieste skončil Ján Cibulka,
taktiež zo Strážskeho, a tretí skončil
Samuel Fedorčík z Michaloviec.
U žien bolo poradie nasledovné.
Na 1. mieste sa umiestnila Anna
Kušnírová so 78 bodmi. Hneď
za ňou sa umiestnili Michalovčanky Barbora Fedorčíková a Lívia
Nistorová.
V kategórii žiakov sa na 1. mieste umiestnila Veronika Horňaková
so 68 bodmi z Michaloviec. 2. miesto patrilo Ondrejovi Cehulovi
zo Strážskeho. 3. miesto obsadil Samuel Béreš z Krásnoviec.
Po vyhodnotení celého podujatia
súťažiacim odovzdal diplomy, vecné
ceny a putovný pohár. Úplne na koniec bolo podané očerstvenie s kvalitným guľášom. Všetci štartujúci
vyslovili prianie pokračovať v organizovaní tohto podujatia aj v budúcnosti.
RSDr. Ján Mikula

dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
O pohár primátora mesta
Žiacka basketbalová liga žiačok 5. – 7. ročníkov ZŠ
8. 3., 9.00 hod., skupina A – ZŠ, Ul. krymská 5
10. 3., 9.00 hod., skupina B – ZŠ, Ul. okružná 17
15. 3., 9.00 hod., finálová skupina – ZŠ, Ul. okružná 17
Žiacka basketbalová liga žiakov 5. – 7. ročníkov ZŠ
9. 3., 9.00 hod., skupina A – ZŠ P. Horova
9. 3., 9.00 hod., skupina B – ZŠ, Ul. školská 2
16. 3., 9.00 hod., finálová skupina – ZŠ, Ul. krymská 5
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912
I.BK D – Levoča
12. 3., 17.00 hod., II. Liga Východ - muži
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
I.BK Michalovce – BKM Svit
5. 3., 16.00 hod., dorastenecká liga Východ – juniori
I.BK Michalovce – ŠKP B. Bystrica
6. 3., 11.00 hod., dorastenecká liga Východ – juniori
I. BK Michalovce – BKM SPU Nitra
12. 3., 17.00 hod., DL kadeti –Východ
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Bridž
Karpatský pohár
12. – 13. 3., 15. ročník
Info: Hinďoš Gabriel, tel.: 0903 632 126

Florbal
O pohár primátora mesta
Mestská florbalová liga mužov
Team Senior – Bablers
8. 3., 19.00 hod., V. ročník – 3. kolo
Team Zemplín – Team Hadzi
FBK Shadows – FT Mladá Matica
10. 3., 18.00 a 19.00 hod., V. ročník – 3. kolo
Team Zemplín – Team Senior Michalovce
17. 3., 19.00 hod., V. ročník – 4. kolo
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK Zemplín – AS Trenčín
13. 3., 14.30 hod. – FORTUNA liga muži – 23. kolo
MFK Zemplín – Bardejov
5. 3., 11.00 a 13.00 hod. – Dôvera I. liga mladší dorast U17, U16
MFK Zemplín – Trnava
12. 3., 11.00 hod. – Dôvera I. liga starší dorast U19
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná
HK Iuventa – Sokol Písek
4. 3., 17.30 hod., WHIL žien – 21. kolo
HK Iuventa juniorky – Nesvady
5. 3., 17.00 hod., I. liga žien – 15. kolo
HK Iuventa – Slovan Duslo Šaľa
5. 3., 13.00 hod., I.LSD – 15. kolo
HK Iuventa – Slovan Duslo Šaľa
5. 3., 15.00 hod., I.LMD – 15. kolo
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

