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Naplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2005 – 2015

vyhodnotenie
Programu rozvoja mesta
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 16. decembra 2005
schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR),
a tým stanovilo líniu, akým smerom by sa malo mesto Michalovce
uberať, ako by malo vyzerať v roku 2015, výhľadovo až do roku 2020.
Na plnení tohto desaťročného programu sa podieľali tri zastupiteľstvá
a dvaja primátori. Prinášame vám stručné vyhodnotenie tohto
programu. Jeho podrobné hodnotenie nájdete na www.michalovce.sk.
Hodnotených bolo 9 oblastí: ekonomický rozvoj, sociálna
starostlivosť, zdravie a zdravotná
starostlivosť, bezpečnosť občanov,
vzdelávanie a školstvo, životné prostredie, technická infraštruktúra,
kultúra, šport a aktívny oddych.
Pri ekonomickom rozvoji bolo
hodnotenie sústredené na zefektívnenie regionálnej a nadregionálnej
spolupráce subjektov podnikajúcich
v cestovnom ruchu a vplývajúcich
na jeho rozvoj na základe spoločnej
stratégie rozvoja cestovného ruchu.
Túto úlohu zabezpečovali organizácie, ktoré na tento účel vznikli. Pred
časom to bolo Regionálne združenie turizmu Zemplín. V súčasnosti
túto úlohu na seba zobrala Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, v ktorej plní mesto
Michalovce dôležitú funkciu. Bola
vytvorená turisticko-informačná
kancelária, ktorá rozvíja aj spoluprácu s obcami, s ambíciou využiť
potenciál Zemplínskej šíravy.
Je potrebné skonštatovať, že v tejto oblasti sa nám nepodarilo vybudovať cyklotrasy, ktoré by zasiahli väčšiu
oblasť. Na úrovni KSK sa však v súčasnosti pripravuje jedna z cyklistických trás, tzv. Zemplínska magistrála,
ktorej trasa je naplánovaná aj po brehoch Zemplínskej šíravy, s využitím

hrádze Laborca. Veríme, že v dohľadnom čase bude aj tento cieľ naplnený.
Jedným z ekonomických potenciálov bolo aj vytvorenie podmienok pre investorov, ktorí by vytvorili
nové pracovné miesta. Za najväčší
prínos považujeme vybudovanie firmy Yazaki, kde pracuje viac ako 3500
zamestnancov. Je to veľkých úspech,
ktorý sa podarilo dosiahnuť aj vďaka Mestu. Úspechom je aj to, že skôr
etablované závody, ktoré v Michalovciach sú, prevažne so zahraničným
kapitálom, aj v súčasnosti rozširujú
svoje výrobné kapacity, napr. výrobná hala Unomedical, s.r.o., BSH,
s.r.o., spoločnosť BEL Slovensko
ale aj MICHATEK, k.s., ktoré majú
v blízkej dobe vytvoriť nové pracovné miesta, čo občania Michaloviec
určite ocenia. Vklad Mesta okrem
iného bol aj v tom, že sa podieľalo na
územnej plánovacej dokumentácii
a stavebnom konaní. V ekonomickej
časti sme si stanovili aj cieľ – vytvoriť
pre zahraničných investorov kultúrne
a športové podmienky a zaistiť dobrú
zdravotnú starostlivosť, čo je rozvedené v ďalších oblastiach. Súčasťou
rozvoja mesta je aj jeho propagácia.
V tejto oblasti sme využili externé
finančné prostriedky na vznik portálov, ktoré sú reprezentatívne, či už
ide o web stránku mesta alebo portál
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Dolný Zemplín. Na propagácii sa podieľa aj mestská televízia MISTRAL,
s.r.o., a dvojtýždenník Michalovčan.
Ide o prezentáciu smerom dovnútra
ale aj do externého prostredia.
Ďalším cieľom bolo získať externé finančné prostriedky na ďalší rozvoj mesta. Za hodnotene obdobie sa
nám podarilo získať nemálo cudzích
zdrojov. V programovacom období
2004 – 2006 bolo vypracovaných
8 projektov, z ktorých boli dva úspešné. V programovacom období 2007
– 2013 bolo podaných 146 projektov, z ktorých 77 bolo schválených.
Úspešnosť projektov bola 52,7 %.
Celková výška schválených nenávratných finančných prostriedkov je
19 561 986 €. Výška spolufinancovania mesta je 1 330 965 €. Vďaka získaným externým finančným prostriedkom sa nám podarilo opraviť
centrálnu mestskú zónu na Námestí
slobody a Štefánikovej ulici, Ulicu
pasáž, Dukliansku ulicu, Ul. Sama
Chalupku, vybudovať kompostáreň,
zrealizovať rekonštrukciu viacerých
škôl a pod. V tomto smere bolo Mesto úspešné. V rebríčku samospráv je
Mesto Michalovce hodnotené ako
tretie najlepšie na Slovensku čo sa
týka podávania projektov a získavania finančných prostriedkov.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Zápis detí
do materskej
školy
a do 1. ročníka
základnej školy
od 1. do 30. apríla
viac na str. 6

Pozývame vás na
Detský festival ľudovej
hudby

Vidiečanova
Habovka

8. apríla o 13.00 hod.
galéria ZOS

Pozývame vás na
divadelné predstavenie

Všade dobre
12. apríla o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

Pozývame vás na
výstavu fotografií

Tak to vidíme
my...
1. – 30. apríla
malá galéria MsKS
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aktivity primátora
21. 3. účasť v diskusnej relácii
TV Mistral k vyhodnoteniu
plnenia Programu rozvoja mesta
za uplynulé obdobie
22. 3. rokovanie k príprave
nového Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta
na obdobie 2016 – 2025
22. 3. prijatie podnikateľov
z Ukrajiny
23. 3. účasť na rokovaní
v Obchodnej akadémii
Michalovce
25. 3. účasť na ekumenickom
pašiovom sprievode
29. 3. porada k materiálom na
rokovanie mestskej rady
31. 3. prijatie učiteľov
michalovských škôl pri
príležitosti Dňa učiteľov
1. 4. porada primátora
1. 4. účasť na otvorení
podujatia Civil cup

Mesto Michalovce tretie
v hodnotení Smart Cities
Renomovaný český
magazín Smart Cities
v závere minulého roka
vyhodnotil inteligenciu
28 najväčších slovenských
miest z hľadiska
otvorenosti a použiteľnosti
poskytovaných údajov
a informácií. Mesto
Michalovce sa svojím
geografickým informačným
systémom Web-Gis
umiestnilo na 3. mieste,
hneď za Prešovom a Nitrou,
čo svedčí o vysokej úrovni
poskytovaných informácii
nášho gis portálu.
Napriek nesporným úspechom
Mesto Michalovce svoj mapový
portál Web-Gis neustále zdoko-

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli
predložené na VIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach
23. februára 2016.
MUDr. Ján Mihalečko
Prosím o opravu výtlkov na Ul. užhorodskej pred semaforom pri Okresnom riaditeľstve policajného zboru Michalovce.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Vami uvedené výtlky na Ul. užhorodskej pred semaforom pri Okresnom
riaditeľstve policajného zboru v Michalovciach boli vyspravené v 10 týždni.
RNDr. Lýdia Sidivárová
Na základe intervencií obyvateľov volebného obvodu č. 4 predkladám
nasledujúce interpelácie:
1. Obyvatelia obytného bloku A7 na Ul. M. Rázusa ma oslovili v súvislosti s nevyhovujúcim stavom parkovacej plochy nachádzajúcej sa pred
spomínaným obytným blokom. Parkovacia plocha má veľké množstvo
výtlkov a dier, ktoré sa ďalej prehlbujú, čím dochádza k znižovaniu počtu
parkovacích miest pred blokom. Je možné tieto výtlky a diery opraviť?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Parkovisko pred obytným blokom A7 je značne poškodené. Nakoľko v budúcnosti sa počíta s jeho komplexnou opravou, po dodaní asfaltovej zmesi
začneme s opravou najväčších výtlkov.
2. Za penziónom Hviezda na Ul. J. Švermu v priestore parkoviska sú
umiestnené kontajnery na komunálny odpad. Tieto kontajnery využívajú aj obyvatelia obytného domu na Ul. J. Švermu č. 9. Najbližší prístup
k uvedeným kontajnerom je cca 20 m cez trávnatú plochu, hneď oproti
vchodu obytného domu. Na spomínanej trávnatej ploche vznikol náhodný chodník, ktorý je za nepriaznivého počasia rozbahnený alebo zamrznutý a môže sa stať zdrojom úrazov. Je možné, aby Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce prehodnotili tento stav a vytvorili dočasný chodník napr. pomocou panelov, dlažobných kociek a pod., prípadne
zvážili možnosť presunu časti kontajnerov bližšie k obytnému bloku?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Stotožňujeme sa s názorom, že súčasná situácia je nevyhovujúca. Sme toho názoru, že prípadná výstavba nového chodníka nie je najoptimálnejšie riešenie.
Zrealizujeme presun kontajnerov na vyhovujúcejšiu plochu pred obytným domom v blízkosti komunikácie na Ul. Švermovej v blízkosti penziónu Hviezda.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

naľuje a v týchto dňoch je už sprístupnený v novej - aktualizovanej
verzii. Nájdete ho na stránke https://michalovce.web-gis.sk. Portál
prešiel estetickou úpravou, ale nájdeme tu aj rôzne funkčné novinky
a vylepšenia.
Pri vyhľadávaní adries portál
ponúka na výber príslušné názvy
ulíc z databázy podľa zadaného písmena. Rovnako je to aj pri vyhľadávaní čísel jednotlivých parciel.
Ďalšou novinkou je tzv. priblíženie
oblasti označením. Ide o priblíženie
oblasti vyznačenej myšou. Samozrejmosťou je už dobre známe meranie vzdialenosti na mape, prípadne
meranie obsahu plošnej oblasti.
Portál obsahuje široký záber mapových vrstiev, ako napríklad ortofotomapu, zastávky MHD, vrstvu
katastra, verejného osvetlenia, volebných obvodov a okrskov či autorizovanú vrstvu majetku mesta,

daní a poplatkov, ale aj novú autorizovanú vrstvu týkajúcu sa kontroly
kosenia trávnatých plôch verejných
priestranstiev. Veľmi užitočnou
pomôckou pri práci s mapou je jej
uloženie do formátu pdf alebo jpg.
Novinkou je aj zdieľanie presného
aktuálneho zobrazenia mapy pomocou nového tlačidla.
Napriek vylepšeniam portálu
Web-Gis sa ďalej usilujeme o jeho
zdokonalenie, a to aj formou zapracovania pripomienok a podnetov
od našich občanov. Preto sa na ňom
nachádza možnosť pripomienkovať
ľubovoľnú časť mapy prostredníctvom konkrétneho adresného bodu
na mape. Táto pripomienka je zasielaná spracovateľovi mapy a následne riešená. Veríme, že vynovený mapový portál bude dobre slúžiť
nielen občanom nášho mesta, ale aj
iným záujemcom a užívateľom.
rr

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, 18. apríla 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.

pobačeňe Miža z varoša

Bula Veľka noc
Furt mam žaľ za tim, co še už ňigda ňevraci. Toto me perše napadlo u toti švjatki veľkonočne. Ňe že bi mi bul merženi i furt chcel ľem toto, co bulo
za mojich mladich časov. I kec ozdaľ i dňešni mladi ľudze budu hutoric toto
pitne u našim veku.
Hutorim vnukoj: „Ňepujdzeš pooľivac svojo spolužiački na veľkonočni
pondzelok?“
„Ta kec ja aňi ňeznam dze chtora biva. Pošľem jim smsku a radšej popatrim hokej na dvojkoj:“
„Šak choľem strinu i jej dzivku ic poľac, kec tota Veľka noc.“
„Voňi ňedoma, bo išľi do Tatrov ľižovac.“
Večar u spravoch šedzel pri mne. Ukazovaľi oľivaňe folkoristov zos Železiara. Dzivčinu oľivaľi z vedrami vodi. Vnuk še me pita: „To bulo dakedi,
či teraz?“ – „Co mi mu mal povedzec?“
Vaš Mižo z varoša
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Vítanie jari
na námestí

z pera viceprimátora

Aj tento rok žiaci základných
škôl a deti materských škôl
vytvorili krásne kraslice, ktoré
sú ozdobou kamenných fontán
v centre pešej zóny. Pracovníci
MsKS spríjemnili chvíle
všetkým, ktorí sa okolo nich
prejdú. Bonusom je kraslicový
strom pri tribúne v centre
mesta. Takéto inovatívne
veľkonočné prekvapenie by
mohlo byť do budúcna jedným
z reprezentačných prvkov
nášho mesta počas jedného
z najkrajších sviatkov v roku.

mesiac lesov

sociálnej práce
Poradenský Deň
Svetový deň sociálnej
práce sa v tomto roku
deň
niesol v duchu ľudskej
Sociálna poisťovňa
v spolupráci s Českou
správou sociálneho
zabezpečenia pripravuje
Slovensko-český
poradenský deň, ktorý
sa uskutoční 13. apríla
2016 v Košiciach.
Na tomto podujatí si môžu poistenci a poberatelia dôchodkových
dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Slovenskej republike alebo
v Českej republike a získali doby
poistenia podľa právnych predpisov oboch štátov pri osobných
konzultáciách s odborníkmi zo Sociálnej poisťovne a z Českej správy
sociálneho zabezpečenia vyriešiť
svoje dôchodkové záležitosti.
Poradenský deň sa uskutoční
v pobočke Sociálnej poisťovne
v Košiciach, Festivalové nám. 1,
13. apríla 2016, v čase od 9.00 do
12.00 hod. a od 13.00 do 16.00
hod. Záujemcovia o účasť sa môžu
prihlásiť na telefónnom čísle 0906
173 211 alebo na e-mailovej adrese nikola.sutovska@socpoist.sk.
I keď prednostne budú vybavení vopred objednaní klienti,
bezplatné poradenstvo bude poskytnuté všetkým záujemcom.
Pri dohodnutí termínu je potrebné okrem konkrétnej požiadavky, ktorá bude predmetom
poradenstva, uviesť tiež relevantné osobné údaje ako svoje meno,
priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo. V prípade, že ide
o pozostalostnú dávku, je potrebné uviesť aj údaje o zomretom
poistencovi. Odporúčame, aby si
klienti okrem osobných dokladov
priniesli tiež podklady týkajúce sa
ich dôchodkového poistenia.

podpory a dôstojnosti.

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli navštíviť skupinu odborníkov,
ktorí sa venujú starostlivosti o deti
a dospelých s telesným a mentálnym
postihnutím v zariadení LIDWINA
DSS v Strážskom. Využili sme dar
poskytnutý od HK Mládež Michalovce a HK Dukla Michalovce vo forme hračiek, ktoré vyčarili na tvárach
úsmev ľuďom, pre ktorých je dané
zariadenie domovom. Riaditeľka zariadenia PhDr. Bušaničová priblížila
študentom odboru sociálna práca
chod celého zariadenia. Predovšetkým nový proces poskytovania sociál-

nych služieb, ktorý nie je zameraný
na formu bývania, ale hlavne na zmenu prístupu k ľuďom, ktorí majú isté
mentálne odlišnosti a s určitou mierou podpory sa môžu zaradiť medzi
intaktnú skupinu ľudí. Momenty strávené v zariadení poukázali na dôležitosť prepojenia teórie a praxe. Týmto
sa chcem poďakovať prezidentovi HK
Dukla A. Černegovi, predsedovi HK
Mládež Mgr. R. Mašlankovi, manažérovi klubu Mgr. J. Kužmovi a zamestnancovi T. Komendovi za ich
ústretovosť a poskytnutie hračiek.
Poďakovanie patrí i PhDr. Bušaničovej za poskytovanie možnosti vykonávania odbornej praxe študentom
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Detašovaného
pracoviska v Michalovciach.
RNDr. Daniela Barkasi, PhD.

Literárne práce
V týchto dňoch
máme možnosť
stretnúť sa s prácami
PhDr. Ladislava
Ďaďovského
a PhDr. Ernesta
Sirochmana. Prvá je
básnickou zbierkou, druhá
má jazykovedný charakter.
Zbierka Jesenné rozjímanie sa
vyznačuje nezvyčajnou mierou úprimnosti, čistej ľudskej empatie, ktorá
akoby zmizla zo spoločenského života. Ďaďovského sugestívny umelecký
rukopis sa dištancuje od plytkých
subjektívnych pohľadov na súčasnosť
či minulosť. V dôverne známom
prostredí domu seniorov nachádza
nespočet zdrojov ľudských príbehov
plných nostalgie, skrytého napätia,
no aj svetla dobrého slova, intenzívneho pocitu šírenia dobroty srdca.
Jeho osobné bilancovanie je zavŕšené
presvedčením, že skutočnou výhrou
v živote je láska vo všetkých jej podo-

bách. Každý, kto hľadá v živote mosty
k svojim blížnym, nájde v autorovom
rozjímaní pevnú vzpruhu a oporu.
Práca Nepresnosti v slovenčine je
výslednicou dlhodobej sústredenej
práce skúseného stredoškolského
profesora slovenského jazyka a literatúry. Výstižný úvod Boj s jazykovou
burinou je esejisticky poňatá polemika s prienikom ľahostajnosti až vulgárnosti do jazyka, polemika s priam
neúctivým zaobchádzaním s naším
pokladom, ktorým rodná reč nesporne je, zo strany niektorých hercov, či
tzv. celebrít, nehovoriac o tých, pre
ktorých nie je slovo chlebom každodenným. Zvlášť bolestivým javom je
vytláčanie slovenských slov anglicizmami. Sirochmanova príručka je výbornou pomôckou pre každého, kto
sa chce cibriť v slovenčine a určite
patrí do príručnej knižnice stredoškolského študenta. Poslúži každému profesionálnemu používateľovi
nášho jazyka, je dôkazom vysokej
odbornej zdatnosti autora, prejavom
nepokriveného vlastenectva.
-hh-

Apríl ako mesiac lesov oslavujeme od roku 1952. Lesy znamenajú
pre Slovensko veľmi veľa. Rozprestierajú sa na rozlohe cca 2 mil. hektárov, čo tvorí 42 % rozlohy Slovenska. Vyskytujú sa u nás lesy listnaté
cca 50 %, ihličnaté 31 % a zmiešané
19 %. Najdôležitejšie sú lesy a zeleň
v bezprostrednom kontakte s obývanými lokalitami. Formovanie zdravého životného prostredia bez kúska
prírody je nemysliteľné. Okrem hospodárskeho významu je dôležitá i jeho funkcia krajinotvorby.
Život človeka je od nepamäti spojený s drevom. Drevo sa používalo na kúrenie, ale vyrábali sa z neho aj mnohé
nástroje. Živý strom v lese je skrýšou
pre zvieratá a rôzne organizmy. V jeho
korune hniezdia vtáky, kôru obývajú
lišajníky a medzi koreňmi bývajú rôzne zvieratká. Lesy majú celospoločenský význam, sú našimi pľúcami i rezervoármi pitnej vody. Okrem produkcie
dreva plnia aj zdravotnú a rekreačnú
úlohu. Ročne sa vynakladajú nemalé
finančné prostriedky na obnovu lesov,
výsadbu nových stromčekov, či na odstraňovanie následkov škôd, ktoré
napáchajú nezodpovední ľudia. Časté
sú nelegálne výruby stromov a ľudia
svojou neopatrnosťou či nezodpovedným konaním založia požiar, ktorý vie
zničiť veľký kus lesa.
Určite nielen v apríli, ale po celý
rok by sme mali chrániť naše lesy. Je
preto prirodzené dohliadnuť na to, aby
sa táto krása nezničila. I viacero medzinárodne významných dní v mesiaci
apríl hovorí o jeho dôležitosti. 1. 4. je to
Medzinárodný deň vtáctva, 7. 4. zasa
Svetový deň zdravia, 22. 4. Deň Zeme,
29. 4. Deň stromov – zasaď strom.
Poučenie je i z minulosti, keď vyhynuli celé civilizácie po neuváženom
ťažení dreva. Lesy upravujú teplotu aj
vlhkosť krajiny. Pod stromami je vždy
o niekoľko stupňov chladnejšie. Korene stromov spevňujú pôdu a spomaľujú eróziu. Stromy sú producenti kyslíka a zo vzduchu naopak odbúravajú
hromadiaci sa oxid uhličitý, ktorý potrebujú na proces fotosyntézy. Les tiež
zachytáva prachové častice a podieľa
sa na odstraňovaní niektorých škodlivých látok zo vzduchu. Lesy majú
ekologický význam, sú súčasťou krajiny. Majú hospodársky význam a sú
dôležité pre zdravie a pohodu človeka.
Práve jarné obdobie nového vegetačného cyklu je príležitosťou nielen
chrániť, ale aj zveľaďovať existujúcu
zelenú plochu pľúc mesta. V tomto úsilí by nemal nikto ostať len pasívnym
pozorovateľom. Užitočnosť a prospech
každý pocíti na svojom zdraví.
MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora
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dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre

Vidiečanova Habovka
Detský festival ľudovej tvorovosti
8. 4. o 13.00 hod., galéria ZOS
Všade dobre – divadelná komédia
12. 4. o 18.00 hod., veľká sála MsKS
Účinkujú: Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský a Rasťo Piško

Výstavy
Tak to vidíme my...
výstava fotografií Stanislava Orolína a Františka Demského
1. – 30. 4., malá galéria MsKS

Program kina
ZOOTROPOLIS
animovaný, komédia
Mládeži prístupný 	

1. 4. piatok o18.15 hod.
3. 4. nedeľa o16.00 hod.
2016
USA
Slovenský dabing

OCKO JE DOMA
komédia
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

1. 4. piatok o 20.15 hod.
2. 4. sobota o 19.30 hod.
3. 4. nedeľa o 19.45 hod.
2016
USA
České titulky

Noc s Hansom Christianom Andersenom
BELLA A SEBASTIAN 2
dobrodružný, rodinný
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

1. 4. piatok o 22.00 hod.
2015
FR
Český dabing

BARBIE: TAJNÁ AGENTKA
animovaný, komédia
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2. 4. sobota o 16.00 hod.
2016
USA
Český dabing

A JE TU ZAS
komédia
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2. 4. sobota o 17.30 hod.
2015
NEMECKO
České titulky

ČARODEJNICA
horor
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2. 4. sobota o 21.15 hod.
2015
USA
České titulky

AGÁVA	
dráma
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

3. 4. nedeľa o 18.00 hod.
6. 4. streda o 19.30 hod.
2016
SR
Originál verzia

MARGUERITE
dráma
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

5. 4. utorok o 19.30 hod.
2014
FR/ČR/BEL
České titulky

MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2
komédia
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

7. 4. štvrtok o 18.15 hod.
9. 4. sobota o 17.30 hod.
10. 4. nedeľa o 18.15 hod.
2016
USA
České titulky

LONDÝN V PLAMEŇOCH
akčný, krimi, thriller
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

7. 4. štvrtok o 20.00 hod.
8. 4. piatok o 19.00 hod.
9. 4. sobota o 21.00 hod.
2016
USA
České titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Môj kamarát počítač
Vyučujúci informatiky
na Gymnáziu, Ľ. Štúra
26 v Michalovciach
pripravili pre žiakov ZŠ
a osemročného gymnázia
nultý ročník súťaže Môj
kamarát počítač, ktorá sa
uskutočnila v marci.
Vychádzali z názoru, že už mladší
žiaci sa venujú so záujmom počítačovým hrám s logickým zameraním,
a tak im umožnili zmerať si svoje
schopnosti v tejto oblasti. Zámerom
súťaže tak nebolo zisťovať stav a úroveň vedomostí v práci s počítačom.
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.
Do kategórie Expert boli zaradení žiaci 4. a 5. ročníka základnej
školy, do staršej kategórie Profík
boli zaradení žiaci 6. a 7. ročníka
základnej školy a 1. a 2. ročníka

osemročného gymnázia. Súťažilo
spolu 65 žiakov nielen z michalovských škôl, ale aj z Jovsy, Lastomíra,
Strážskeho a Veľkých Kapušian. Súťaž mala tri kolá. Okrem obľúbenej
hry Agar.io museli súťažiaci ukázať
šikovnosť pri logickej hre a popasovať sa s logickými úlohami.
Víťazom kategórie Profík sa stal
Norbert Riebesam zo ZŠ, Okružná
17, Michalovce. V kategórii Expert
si prvú cenu odniesol Ondrej Bilák,
ZŠ P. O. Hviezdoslava, Veľké Kapušany. Traja najlepší získali diplomy
a pekné ceny, ktoré boli – ako inak
– počítačové. Pre veľký počet súťažiacich sme vecnou cenou odmenili
aj štvrté miesto. Veríme, že to bolo
pre všetkých zmysluplne strávené
predpoludnie a tešíme sa na stretnutie o rok na 1. ročníku súťaže
Môj kamarát počítač.
PhDr. Milan Tomko

Krajské kolo olympiády
v ruskom jazyku
V marci sa na ZŠ T. J.
Moussona v Michalovciach
konalo krajské kolo
olympiády v ruskom jazyku
(ORJ). Táto súťaž preveruje
nielen vedomosti žiakov,
ale hlavne ich schopnosti
dorozumieť sa v ruskom
jazyku, vedieť rozprávať na
rôzne témy a viesť besedu
v danom jazyku. Pozostáva
z troch písomných a troch
ústnych častí.
Žiaci ZŠ a študenti SŠ súťažili
v šiestich kategóriách. V tomto
roku sa súťaže zúčastnilo 70 súťažiacich z rôznych základných

a stredných škôl Košického kraja.
Víťazi každej kategórie budú reprezentovať náš kraj v celoštátnom
kole ORJ. Sú to: v kategórii A1
Slávka Jalčová zo ZŠ na Okružnej
ulici v Michalovciach, v kategórii
A2 Ema Huňadyová zo ZŠ T. J.
Moussona v Michalovciach, v A3
Eva Chikurová zo SG na Petzvalovej ulici v Košiciach, v B1 Ján
Teodor Gajdoš z Gymnázia na
Poštovej ulici v Košiciach, v B2
Dominika Jenčiková z Gymnázia
Pavla Horova v Michalovciach
a v kategórii B3 Saskia Marcinová
takisto z Gymnázia Pavla Horova
v Michalovciach. Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov
v celoštátnom kole.
PhDr. Anna Kaputová
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Schola Pictus opäť
medzi víťazmi
Mladí multimediálni
tvorcovia z celého Slovenska
si 22. marca v bratislavskom
Dome kultúry Zrkadlový
háj prevzali ocenenia
v IV. ročníku celoslovenskej
súťaže v audiovizuálnej
a multimediálnej tvorbe
detí a mládeže Zlatá klapka
2016, ktorú každoročne
vyhlasuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
V tomto ročníku bolo do celkovo 18 kategórií prihlásených spolu
111 súťažných príspevkov z celého
Slovenska. Zlatá klapka je voľným
pokračovaním súťaže Slovenský detský Oskar. Poslaním súťaže je okrem
iného prispievať k ochrane žiakov
pred nežiaducim vplyvom masmédií

a vytvárať podmienky na zvýšenie
masmediálnej gramotnosti mládeže
v súlade s programom EÚ a Ministerstva kultúry SR. Teší nás, že vo
veľmi silnej konkurencii ZUŠ, v ktorých už niekoľko rokov pôsobí odbor audiovizuálnej a multimediálnej
tvorby, sa nestratila ani naša školská televízia Schola Pictus. Vo filme
Chuť prírody mladí autori zo IV. ZŠ
na Ul. J. A. Komenského v Michalovciach zaujímavým spôsobom
nielen zdokumentovali vzťah svojich
spolužiakov k prírode, ale najmä
ukázali, že ak sa v nej chceme cítiť
dobre a potešiť sa ňou, musíme si ju
aj chrániť. Odborná porota zložená
z významných osobností slovenského filmu a televízie ocenila nielen
túto myšlienku, ale aj udelila moderátorskej dvojici filmu Katke Čakurdovej a Simonke Chocholovej Zlatú
klapku 2016.
zskomMI1

Poetika klavíra
Stalo sa už tradíciou,
že Základná umelecká škola
na Ulici Štefánikovej 20
organizuje každé dva roky
regionálnu súťažnú klavírnu
prehliadku – Poetika klavíra.
Tento rok sa mladí klaviristi Zemplína a Ukrajiny stretli 16. marca
v koncertnej sále školy, aby prostredníctvom klavírnej hry, prezentovali
svoje schopnosti, talent, nadanie.
Prehliadky sa zúčastnilo 44 súťažiacich. Súťažili v 4 kategóriách.
Výkony hodnotila odborná porota
zložená z pedagógov Konzervatória

v Košiciach a základných umeleckých škôl. Veľkým prínosom je odborný seminár, na ktorom si učitelia
majú možnosť formou voľnej diskusie
a priateľských rozhovorov vymeniť
svoje pedagogické skúsenosti a od pedagógov konzervatória získať cenné
odborné znalosti z oblasti klavírnej
hry.
Regionálna súťažná klavírna prehliadka Poetika klavíra obohacuje
kultúrne dianie a zvyšuje úroveň
umeleckého školstva v našom meste.
Výsledky súťaže sú dostupné na
internetovej stráne školy: www.talentovanedeti.edupage.sk
E.Sch.

Tak to vidíme my...
V apríli ponúka galéria
mestského kultúrneho
strediska milovníkom
umenia expozíciu
autorských fotografií dvoch
priateľov a profesionálnych
fotografov Stanislava
Orolína a Františka
Demského.
Pôjde o tretiu autorskú výstavu. Ich
fotografie sú rôznorodé, presne tak,
ako je odlišný ich pohľad na svet a na
človeka. Široká verejnosť bude mať
príležitosť vidieť fotografie na plátne,
portréty, prírodu, či umeleckú fotografiu rôzneho druhu. Každá fotografia nie je len návratom k spomienkam,

ktoré reálne zachytili neopakovateľný
moment.
Samotní autori svorne tvrdia:
„Tak to vidíme my”. Názov expozície
je veľavravný práve preto, že aj keď
ide o odlišnosť pohľadu na človeka,
ktorého tvár je zachytená v portrétovej fotografii, na krásy architektúry,
či samotnej prírody, ktorá nás obklopuje, predsa je u nich evidentná
zhoda v spoločnom koníčku, ktorým
je fotenie. Tento koníček ich napĺňa
a spôsobil aj fakt, že sa stali priateľmi. Priateľmi, ktorí sa vzájomne podporujú radami a poznatkami v tejto
preskúmanej oblasti. Vo vnútornom
naplnení sa pre mnohých stávajú poslami radosti a povzbudenia.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Michalovčan informuje
vítame medzi nami našich najmenších...
Filip Kločanka
Jakub Dzvoník
Viky Delaporta
Katarína Puľáková
Nela Cingeľová

do stavu manželského vstúpili...

Peter Pastor
a Lea Mašková

blahoželanie
V týchto dňoch oslavuje svoje životné jubileum

Mgr. Milena Rejtová

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia,
pracovnej aj rodinnej pohody do ďalších rokov.
Kolegovia SOŠT Michalovce,
pracovisko Kapušianska 6

Veľkonočný turnaj
Jarná nálada a prvé teplé
slnečné lúče nás po dlhej
zime opäť prebudili
k novému životu. Učitelia,
rodičia a žiaci si zmerali
sily vo veľkonočnom
florbalovom turnaji.
Deti po výdatnom obede túžobne očakávali svojich rodičov.
Spolu s vychovávateľkami chystali transparenty a veľmi chceli
vyhrať. Ich prianie sa splnilo,
lebo ockovia so svojimi ratolesťa-

mi porazili učiteľov 7:6. Výborná
nálada a športové pokriky otriasali telocvičňou Základnej školy
na Moskovskej ulici.
Ten, kto mal chuť, mohol si zahrať stolný tenis. A záujemcov nebolo málo. Opäť sa potvrdilo naše
motto, že sme „veľká školská rodina“, pretože na spoločnom posedení po náročnom športovom výkone nechýbala dobrá atmosféra,
uvoľnená debata a predsavzatie,
že takéto popoludnie si ešte určite
zopakujeme.
Mgr. Martina Nováková

Noviny Mistral

a športové správy

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

Žihadlo

Téma: Jedlé záhrady – Permakultúra
Hosť: Hana Sekulová
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

Deň na poctu mesta (repríza z júna 2015)
denne od 14.00 hod.



Zápis do 1. ročníka
základnej školy
Mesto Michalovce ako zriaďovateľ základných škôl
oznamuje rodičom, že na základných školách sa začne
zápis prvákov pre školský rok 2016/2017. Zápis potrvá
od 1. apríla do 30. apríla 2016.
Mestské zastupiteľstvo určilo školské obvody pre jednotlivé školy vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Rodič má však právo na výber podľa zamerania,
ktoré škola ponúka. Rodič je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej
dochádzky dieťa, ktoré do 31. augusta 2016 dovŕši šiesty rok veku.
Zápisy sa konajú v pracovných dňoch na riaditeľstvách základných škôl.
K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
a rodný list dieťaťa. Bližšie informácie o školách môžu rodičia získať na internetových stránkach škôl a na stránke mesta pod základnými školami.
n ZŠ T. J. Moussona, Ul. T. J. Moussona 4, www.zsmoumi.edupage.org
n ZŠ, Ul. J. Švermu 6, www.zssvermumi.edupage.org
n ZŠ, Ul. moskovská 1, www.zsmosmi.edu.sk
n ZŠ, Ul. Komenského 1, www.zskommi.edupage.org
n ZŠ, Ul. školská 2, www.5zs.sk
n ZŠ, Ul. okružná 17, www.zsokruzna.sk
n ZŠ, Ul. krymská 5, www.zskrymska.sk
n ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16, www.zsphorova.sk

Zápis detí
do materskej školy
Odbor školstva a športu
MsÚ Michalovce oznamuje
rodičom, že zápis detí
do materskej školy pre
školský rok 2016/2017
sa začne 1. apríla a končí
30. apríla 2016.
Dieťa prijíma riaditeľka materskej školy na základe písomnej
žiadosti rodiča spolu s potvrdením
lekára o zdravotnom stave dieťaťa.
Na predprimárne vzdelávanie
v MŠ sa prijíma dieťa spravidla

od troch do šiestich rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré
dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou
a dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou.
Materské školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta:
n MŠ, Ul. Fraňa Kráľa 78
n MŠ, Ul. školská 5
n MŠ, Ul. Komenského 2
n MŠ, Ul. Masarykova 30
n MŠ, Ul. okružná 19
n MŠ, Ul. leningradská 1
n MŠ, Ul. Vajanského 5
n MŠ, Ul. J. Švermu 8

MsKS michalovce uvádza

lenka filipová
a hostia

20. apríla o 18.00 hod.
veľká sála MsKS
predpredaj vstupeniek v MsKS
a na www.ticketportal.sk

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 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.CKN 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.CKN 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) 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.
E) 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.
F) rozostavanej stavby zdravotného strediska bez súpisného čísla, na sídl.
SNP.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 18. apríla 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 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 Predám prerobený 2-izbový byt na Kuzmányho ulici,
zariadený, tehlový, 55 m2. Tel.: 0905 454 957
n ZO Majetkár (Kapušianska ulica) ponúka na prenájom voľné
záhradky. Informácie na tel.: 056 6423785
n Prenajmem 3-izbový byt na Sídlisku SNP v Michalovciach.
Tel.: 0907 970 595
n Predám 3-poschodovú chatu na Lúči, 8 árov, tichá časť,
53 000 €. 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 2-izbový byt, Ulica Kuzmányho, bez balkóna, 52 m2,
28 900 €. Tel.: 0915 311 636
n Predám 2-izbový byt v Sobranciach, Námestie slobody,
pôvodný stav, 18 500 €. Tel.: 0915 868 636
n Predám 2-poschodovú murovanú chatu na Medvedej hore,
375 m2, 48 500 €. Tel. : 0915 311 636

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 suchú smrekovú guľatinu 22 ks – dĺžka od 3,60 – 8 m,
hrúbka 12 – 25 cm, fošne 12 ks – dĺžka 6 m, šírka 15 – 18 cm,
hrúbka 7 – 8 cm, spolu 5 m3. Cena dohodou. Tel.: 0903 666 332
n Predám kameninovú hrubostennú rúru, dĺžka 4,70 m,
priemer 0,40 m. Cena 50 €. Tel.: 0903 666 332
n Predám jedálenský nábytok Limba, pekný, svetlý, lesklý
a zachovalý, sekretár, knihovnička, dvojdielna skriňa. Cena
dohodou. Tel.: 0903 666 332
n Predám 4-ročnú fenku Landseera. Má základný výcvik, je
čistokrvná, zaočkovaná a odčervená. Cena 100 €.
Tel.: 0918 839 171

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Michal Mihoč (88)
Gejza Balog (78)
MUDr. Imrich Treščák (77)
Ján Štefančík (76)
Július Stretavský (70)
Milan Bekeš (73)
Anna Dzurová ( 94)
Jozef Vaško ( 78)
Anna Dubíková (77)
Anton Lapunik (63)
Mária Borková (85)

spomienky
Dňa 21. marca sme si pripomenuli nedožité
80. narodeniny drahej mamičky a babičky

ANNY BALÁŽOVEJ

Prosíme Vás o tichú spomienku v modlitbe.
úprimne ďakujú syn Milan a dcéra Monika
s rodinami
Dňa 27. marca uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko

BERNARD ČOPÁK

Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
s láskou a úctou spomína rodina
Dňa 22. marca uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila naša najdrahšia a milovaná

BOŽENA ŠTECOVÁ

Ďakujeme všetkým, ktorí ste ju poznali
a mali veľmi radi.
s láskou a úctou spomínajú synovia Ján, Marek
a rodina Štecová
Dňa 2. apríla uplynie 5 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustil manžel a otec

SLAVOMÍR FEŇOVČÍK

Česť jeho pamiatke!
s láskou spomínajú Anka, Marcel,
Slavko a Terezka

prerušenie distribúcie elektriny
n 1. apríl od 7.50 do 13.30 hod., úsek: Ul. J. Hollého č.d. 764/40,
761/34, 748/8, 750/12
n 8. apríl od 8.40 do 15.00 hod. úsek: Ul. Sama Chalupku č.d.
1237/4, č.d. 1242/14
n 8. apríl od 8.00 do 15.30 hod., úsek: Ul. okružná č.d. 4/992
n 14. apríl od 8.00 do 16.00 hod., úsek: Ul. SNP: č.d. 1-77
nepárne, č.d. 2-40 párne, č.d. 3924, č.d. č.d. 6280, č.d. 3963,
č.d. 5723, č.d. 5844, ul. Š. Fidlíka, č.d. 34-64 párne, č.d. 39-71
nepárne
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

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, 18. apríl 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.



šport
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
I.BK D – Tydam Košice
2. 4., 17.00 hod., II. liga Východ – muži, športová hala GPH
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
I.BK Michalovce – BKM Svit
3. 4., 10.30 hod. a 11.45 hod., Východ – starší mini žiaci,
ZŠ na Ul. krymská 5
I.BK Michalovce – SPU Nitra
9. 4., 16.00 hod., dorastenecká liga Východ – juniori, ZŠ na Ul. krymská 5

Majstrovstvá mesta Michalovce v korčuľovaní žiakov základných škôl zorganizovali Hokejový klub Mládež Michalovce, Mesto Michalovce a predajňa Fann
Sport. Do súťaže sa tentoraz zapojili štyri základné školy, a to Základná škola
Pavla Horova, Základna škola na Krymskej ulici, Základná škola na Školskej ulici a Základná škola T. J. Moussona. Súťažilo sa v dvoch kategóriách
a malí korčuliari si svoje sily zmerali v troch kolách, ktoré preverili ich kondíciu a zdatnosť. V kategórii 1. a 2. ročník zvíťazila ZŠ, Školská 2 a v kategórii
3. a 4. ročníka to boli žiaci zo Základnej školy T. J. Moussona.

Silový trojboj

I.BK Michalovce – ŠBK Junior Levice
10. 4., 11.00 hod., dorastenecká liga Východ – juniori, športová hala GPH
Info: www.new.1bkmi.sk

Florbal
O pohár primátora mesta
Mestská liga mužov
Mladá Matica – Team Zemplín
FBK Shadows – Team Senior Michalovce
Team Hadzi – Bablers
7. 4., 17.00, 18.00 a 19.00 hod., V. ročník, Mestská športová hala
Team Zemplín – FBK Shadows
FT Mladá Matica – Bablers
Team Hadzi – Team Senior Michalovce
14. 4., 17.00, 18.00 a 19.00 hod., V. ročník, Mestská športová hala
Info: www.new.fbkmichalovce.sk

Futbal
MFK Zemplín – FC ViOn Zlaté Moravce
9. 4., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – 26. kolo
MFK Zemplín – Senica
9. 4., 11.00 hod. – Dôvera I. liga starší dorast U19
MFK Zemplín – FC VSS Košice
10. 4., 10.30 hod., I. liga žiačok Východ – 8. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Halový futbal
V Zlatníkoch na Majstrovstvách
Slovenska v silovom trojboji sa členom ŠK Zemplín Michalovce podarilo získať pekné umiestnenia.
Na tretie mieste v kategórii dorastenci sa umiestnil Erik Konrád s výkonom v trojboji 467,5 kg. V kategórii juniori si tretie miesto vybojoval
Peter Uhrecký s výkonom 565 kg.

Veľmi dobrý výkon podal aj
Jakub Mikluš v trojboji 422,5 kg.
Je to nádejný dorastenec, ktorý svojou technikou a chcením
umiestniť sa na jednej z prvých
troch priečok na Majstrovstvách
Slovenska prekvapil aj samotných
rozhodcov.
Ladislav Lechan st.

Mesto Michalovce

Memoriál I. Pšenka 2016 – Civil cup
1. 4., 13.00 hod. – VIII. ročník, ZŠ na Ul. krymská 5
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Hádzaná
HK Iuventa – SHK Veselí nad Moravou
2. 4., 17.30 hod., WHIL žien – 23. kolo
HK Iuventa – FHT Drábova Košice
10. 4., 13.00 hod., I.LSD – 17. kolo
HK Iuventa – FHT Drábova Košice
10. 4., 15.00 hod., I.LMD – 17. kolo
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER

podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:

Kickbox

1. Pozemok p. C-KN č. 3036/114, k. ú. Michalovce o výmere 340 m
na Ulici Masarykovej v Michalovciach, za účelom rekonštrukcie parkoviska, na dobu neurčitú.
2. Časť pozemkov p. E-KN č. 1505/1, C-KN č. 3267/4, C-KN č. 3267/5, CKN č.3267/7 k. ú. Michalovce o výmere 3.800 m2, v zmysle GP č.02/2016
z 13. 1. 2016 na Ulici okružnej v Michalovciach, na záhradkárske účely,
na dobu neurčitú.
2

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 18. apríla 2016 do 9.oo hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

2. kolo Open ligy SZKB
2. 4., 9.00 hod., žiaci, dorast, dospelí – športová hala GPH
Info: Ľuboš Takáč, tel.: 0904 435 429

Šach
O pohár primátora mesta
Turnaj žiakov a žiačok ZŠ
14. 4., 9.00 hod., VI. ročník – ZŠ na Ul. okružná 17
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

