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pozývame...

DOBRODRUŽSTVÁ 
MYDLINKY 
A BUBLÍKA 

V BUBLILANDU
detské predstavenie

15. apríla
o 16.00 hod

veľká sála MsKS

DVS DANCE DAY
tanečné podujatie

16. apríla
o 17.00 hod.

veľká sála MsKS

ŠČAMBA
koncert 

17. apríla
o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

FRIDA – MAĽOVAŤ 
A MILOVAŤ

muzikál

20. apríla 
o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

Rekonštrukcia 
križovatky  
pri Zemplínskej knižnici

2 Prvý štvrťrok 
prevádzky
v novej nemocnici

3 Výtvarná 
súťaž
pre michalovské deti

4 Poznávali 
okolie
seniori na výlete

5

Ako to v súčasnosti vyzerá s bývalým lesoparkom

O LESE 

BIELA HORA 

Ľudia si od pradávna ctili vodu, 
pôdu, lesy a zver v nej, lebo dobre 
vedeli, že to je najdôležitejšie pre 
zachovanie existencie. Mesto Mi-
chalovce so svojou rozlohou 52,81 
km2 má vo svojom katastrálnom 
území lokalitu, ktorá je situovaná 
v severozápadnej časti mesta. Ide 
o les nazývaný Biela hora. Jeho cel-
ková rozloha je cca 60 hektárov. 

Tento les poznáme z minulosti 
ako lesopark, kde sa dali realizovať 
voľnočasové aktivity. Bol to les, kto-
rý bol využívaný širokou verejnos-
ťou na oddych a relaxáciu, s katego-
rizáciou ako les osobitného určenia. 
Takým zostal aj po roku 1989, kedy 
následne došlo k zmene vlastníc-
kych vzťahov a les sa stal vlastníc-
tvom fyzických osôb. Mesto počas 
tejto doby vyvíjalo snahu a podpo-
rovalo vtedajších vlastníkov o za-
chovanie dovtedajšej funkcie lesa 
a tento les aj ďalších cca 20 rokov 
plnil túto funkciu. 

Pri obnove Programu starostli-
vosti o lesy v roku 2010 noví vlast-
níci nepožiadali o ďalšie predĺženie 
kategórie lesa, preto sa tento les 
zo  zákona stal hospodárskym le-
som. Hlavným účelom lesa, ktorý 
je takto kategorizovaný, je produk-
cia dreva a ostatných lesných pro-
duktov pri súčasnom zabezpečení 
mimoprodukčných funkcií lesa. 
Z toho dôvodu sa v tomto lese zača-
lo hospodáriť intenzívnejším spôso-

bom, aj vzhľadom na vek porastov 
(cca 120 rokov), kedy je ho potrebné 
obnoviť. Odborná lesná inštitúcia 
poverená rezortným ministerstvom 
(Lesoprojekta v súčinnosti s Národ-
ným lesníckym centrom) navrhla 
tento les obnoviť čiastočne holorub-
ným spôsobom a čiastočne podras-
tovým spôsobom. 

Plánovaný predpis ťažby na 
obdobie jedného decénia (2010 – 
2019) predstavoval v tomto lese 
vyťažiť 5.620 m3 drevnej hmoty. 
Toto množstvo je rozdelené pre 
dvoch vlastníkov celého lesa, ktorí 
hospodária na svojich vlastníckych 
celkoch samostatne. Zákon nerieši 
otázku splnenia plánu (predpisu 
ťažby) každoročne počas celého 
obdobia, ale necháva to na obhos-
podarovateľa, ktorý môže splniť 
predpis aj v prvom roku platnosti 
programu starostlivosti o les, alebo 
si to primerane rozdelí na 10-roč-
né obdobie. Týmto nijako neporuší 
zákon. V lese Biela hora sa obnov-
ná ťažba realizuje nerovnomerne. 
V súčasnosti je stav taký, že jeden 
vlastník plán ťažby splnil už v dru-
hom roku decénia, druhý vlastník 
plní plán ťažby priebežne. 

Je povinnosťou obhospodaro-
vateľa (resp. vlastníka) po odkrytí 
lesnej plochy po ťažbe túto plochu 
zalesniť, ak je prirodzené zmlade-
nie nedostatočné. Táto povinnosť 
je obhospodarovateľovi uložená zo 

zákona a je to v lehote do dvoch ro-
kov od vzniku holiny. Na zabezpe-
čenie mladého lesného porastu má 
obhospodarovateľ lehotu 7 až 10 
rokov, to znamená, že po prípad-
nom neúspešnom vysadení (napr. 
vyschýnanie sadeníc), môže tieto 
plochy doplniť novým zalesňova-
ním a následným ošetrovaním sa-
deníc. 

Okresný úrad Michalovce – po-
zemkový a lesný odbor ako orgán 
štátnej správy lesného hospo-
dárstva vykonáva kontrolu ťažby 
ako aj zalesňovania jednotlivých 
subjektov. V prípade subjektu, 
ktorý splnil plán predčasne, bola 
vykonaná kontrola za toto ob-
dobie 3-krát (v roku 2011, 2013 
a  2017), kde boli zistené aj určité 
nedostatky v zásadách vykoná-
vania ťažby s uložením opatrení.  
Podobne boli uložené opatrenia 
aj pri zalesňovaní a ďalšej starost-
livosť o mladé lesné porasty. Z te-
rénnej obhliadky bolo možno po-
tvrdiť, že na zarastených plochách, 
ktoré zdanlivo vyzerajú ako ne-
prechodné krovie, sa nachádzajú 
aj hospodárske dreviny, ktoré tvo-
ria základ budúceho lesa za pred-
pokladu kvalitnej výchovnej čin-
nosti (prečistky a prerezávky). 

Dokonca aj na plochách poras-
tených burinou a černičím sa môžu 

Sme národ, ktorý má vo svojej mentalite ctiť si a dodržiavať tradície. Tra-
dičnosť sa prejavuje aj v mesiacoch v roku, kedy sa k nim pridáva ich cha-
rakteristický význam. Mesiac apríl je mesiac lesov a spája sa s prebúdzaním  
prírody.  

pokračovanie na 4. strane
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pobačeňe Miža z varoša

Dňeška še človeku ani ňeprišňije, jak može dostac po papuľi. Tich, co cho-
dza do kontejnera za druhotnima surovinami, už še aňi ňeoplaci upozorňic, 
naj ňerobja ňeporjadok. Bo na druhim tam budze išče vekši. Radšej kec 
pridzem z košom, ta pozbiram, co porozmetovane. No ňedavno mi tiš tak 
vinašal šmece a na pul draže vidzim, jak še pri kontejneru zastavil paradni 
luksuš. Vistupil z ňoho mladi človek a z otvorenoho kufra vibral mech z od-
padkami. Vžal a šmaril ho predomnu do našoho, bitovkarskoho kontejnera. 
Ňestrimal mi še a hutorim: „To čom tam metace, kec tu nebivace?“ Dostalo 
mi še stručnej odpovedzi. Pľus mi jednu po tvari. Aňi mi ňescihnul popatrec 
na čislo a už ho ňebulo. Druhi raz mu jakbač budzem mušec otvoric kontej-
ner a povedzec – naj še ľubi. 

Vaš Mižo z varoša

Bitka pri kontejneru

Uzávierka miestnych 
komunikácií

K modernejšej knižnici

Mesto Michalovce 
už viackrát avizovalo, 
že jednou z plánovaných 
rekonštrukcií miestnych 
komunikácií bude 
aj rekonštrukcia a zmena 
priesečnej križovatky 
na križovatku okružnú 
pri Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach. 

S rekonštrukciou sa začne už 
v pondelok 16. apríla 2018. V tejto 
súvislosti je nutné pristúpiť aj k do-
časným úpravám dopravy v danej 
lokalite. 

V čase realizácie stavebných prác 
bude úplne uzatvorená križovatka 
ulíc Karola Kuzmányho – Štefániko-
va. Na obchádzkových trasách, ktoré 
budú využívať vodiči počas výstav-

by, je preto nutné urobiť niekoľko 
dopravných obmedzení: na  Ulici 
Martina Rázusa bude parkovanie 
vozidiel úplne obmedzené a na Uli-
ci Prof. Hlaváča bude parkovanie 
zakázané v ľavom jazdnom pruhu 
v oboch smeroch. Tieto obmedzenia 
sú nutné z dôvodu umožnenia pre-
jazdu záchranárskych vozidiel hasič-
ského zboru, rýchlej zdravotnej po-
moci a tiež autobusov mestskej auto-
busovej dopravy. Vstup na parkovis-
ko na Štefánikovej ulici bude možný 
zo Špitálskej ulice popri Pošte.

Predpokladaný termín ukonče-
nia prác a uzatvorenia ulíc je 16. júl 
2018.

Za prípadné komplikácie v do-
prave počas uzávery miestnych 
komunikácií sa vodičom vopred 
ospravedlňujeme a radi by sme všet-
kých účastníkov dopravy požiadali 
o trpezlivosť.

Iveta Palečková

V Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach v týchto 
rokoch prebieha postupná 
interiérová obnova. 
Ide o výmenu knižných 
regálov na všetkých jej 
oddeleniach. 

Tie pôvodné mali už pekných 
pár desaťročí a k tomu ich sťaho-
vanie do nových priestorov v roku 
1995 sa podpísalo na ich vzhľade 
a  funkčnosti. Projekt – K moder-
nejšej knižnici (2017/2018) bol re-
alizovaný z finančnej dotácie, ktorú 
knižnica získala z Fondu na pod-
poru umenia, vo výške 5000 eur. 
Na knižné regály bola vyčlenená 
čiastka 4 000 eur a 1 000 eur na ná-
kup technického zariadenia (digi-

tálna kamera, fotoaparát) určeného 
na propagačné účely knižnice.

Fond na podporu umenia (FPU) 
je verejnoprávnou inštitúciou, kto-
rá zabezpečuje finančnú podporu 
umeleckých aktivít, kultúry a kre-
atívneho priemyslu. V rámci svo-
jich aktivít podporuje a financuje 
aj projekty knižníc. Tento projekt sa 
stretol s pozitívnym ohlasom u na-
šich čitateľov a návštevníkov. Obno-
vou knižných regálov knižnica za-
bezpečila spríjemnenie, zútulnenie 
i  modernizáciu svojho prostredia, 
lebo súčasný čitateľ si zaslúži nielen 
kvalitné služby, ale aj kultúrne pro-
stredie.

Tento úspech by nebol dociele-
ný bez finančnej pomoci a podpory 
zo strany verejnoprávnej inštitúcie 
Fond na podporu umenia.

PhDr. Alena Vasiľová

 3. 4.  prijatie primátora družobného mesta Liptovský Mikuláš
 5. 4.  stretnutie k príprave Zemplínskych slávností
 6. 4.  prijatie predsedu KSK Rastislava Trnku 
 9. 4.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 10. 4.  rokovanie republikovej Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách
 12. 4.  rokovanie so zástupcami OZ Močarany
 13. 4.  porada primátora

aktivity primátora

Interpelácie poslancov

MUDr. JOZEF MAKOHUS
Chcem požiadať o riešenie kolíznej dopravnej situácie na križovatke ulíc 
Agátová – Kamenárska pri reštaurácii ARNO. Autá návštevníkov reštaurácie 
parkujú priamo v križovatke a tým blokujú premávku. Navrhujem zrealizo-
vať vodorovné dopravné značenie žltým pruhom v križovatke po jej hranicu.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved OV,ŽPaMR:
Na základe predloženej interpelácie Mesto Michalovce zvolalo dňa 16. 3. 2018 
pracovné stretnutie za účasti ORPZ SR ODI Michalovce a TaZS mesta Mi-
chalovce vo veci úpravy trvalého dopravného značenia v uvedenej lokalite. 
K zmene dopravného značenia je potrebný súhlas ORPZ ODI Michalovce. 
Pokiaľ bude požiadavka vyhodnotená ako opodstatnená môže Mesto Micha-
lovce vydať povolenie na jeho zmenu. Presná zmena dopravného značenia 
bude odsúhlasená na stretnutí. 

Na základe opakovaných podnetov obyvateľov Kavarnianskej ulice pro-
sím o opravu výtlkov Gagarinovej ulice v úseku od cintorína ČA po Ul. ka-
varniansku a súčasne zaradiť do plánu definitívnych opráv komunikácií.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Spojnica ulíc Gagarinovej a Kavarnianskej nie je cestou v rámci mestských 
komunikácií. Jedná sa o prístupovú komunikáciu, ktorá slúžila ako prístup 
do skladových priestorov. Nakoľko na Ul. kavarnianskej stále prebieha 
čulý stavebný ruch a je tam značný pohyb ťažkých mechanizmov, nedoká-
žeme v súčasnosti zabezpečiť takú opravu, ktorá by bola účinná. 

Ing. JAROSLAV KAPITAN
Pred križovatkou Vinianska cesta a Severná ulica, je priechod pre chod-
cov cez Ul. severnú. Zo smeru od Sídliska SNP tento priechod nie je ozna-
čený dopravnou značkou. Z hľadiska bezpečnosti chodcov prechádzajú-
cich po tomto priechode by bolo potrebné osadiť dopravné značenie.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved OV,ŽPaMR
Na základe predloženej interpelácie a kontroly Mesto Michalovce nariadilo TaZS 
opätovné osadenie zvislého dopraveného značenia IP6 – priechod pre chodcov.

RNDr. LÝDIA SIDIVÁROVÁ
Znovu sa obraciam na zodpovedných pracovníkov mesta v súvislos-
ti s  nevyhovujúcim stavom parkovacej plochy nachádzajúcej sa pred 
obytným blokom A7 na Ul. M. Rázusa. Parkovacia plocha má veľké 
množstvo výtlkov a dier, ktoré sa ďalej prehlbujú, čím dochádza k zni-
žovaniu počtu parkovacích miest pred týmto blokom. Je možné tieto 
diery a výtlky opraviť?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Nakoľko parkovacie plochy nachádzajúce sa pred obytným blokom A7 
na Ul. M. Rázusa budú rekonštruované ako súčasť rekonštrukcie Sídliska 
Západ, budeme realizovať len provizórne vyspravenie.

PhDr. JANA CIBEREOVÁ
Obyvatelia Sídl. Východ, najmä Ul. ukrajinská a Užhorodská, sú zne-
pokojení sústavným neporiadkom v okolí kontajnerov TKO Vzhľadom 
na to, že mesto už pristúpilo k uzamykaniu kontajnerov na sídlisku a oby-
vatelia túto situáciu prijali veľmi pozitívne, dotazujú sa, kedy sa tak stane 
aj na menových uliciach.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
TaZS mesta Michalovce realizovali zatiaľ len pilotný projekt uzatvorenia sto-
jísk TKO. Daný projekt sa javí ako účinný, ak mestské zastupiteľstvo rozhodne 
a pridelí finančné prostriedky na realizáciu oplotenia ďalších stojísk, tieto bu-
deme realizovať. 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XX. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
27. februára 2018.

pokračovanie v nasledujúcom čísle
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Človek je súčasťou všetkého ži-
vého na tejto planéte. Najviac svo-
jou činnosťou ovplyvňuje procesy 
vo svojom okolí. 

Ak sa mu nepáči sused, má 
možnosť sa na neho nepozerať, pri-
najhoršom presťahovať sa. Ak  sa 
mu nepáči mesto, v  ktorom žije, 
môže sa pokúsiť žiť na inom mies-
te. Ak sa mu nepáči krajina, hľadá 
si inú. Stále je to na tejto planéte 
– Zemi. Skúmame síce aj svoje 
planetárne okolie. Život na  ve-
smírnej stanici. Ten je ale závislý 
na ľuďoch na zemi. Všetky základ-
né podmienky pre život človeka sú 
bezprostredne závislé na životnom 
prostredí tejto planéty. Rozprávame 
v prítomnosti, ale Zem je potrebná 
pre život aj  ďalších generácií. Nie 
je daná len nám, bez ohľadu na to, 
akú ju necháme naším potomkom. 
Netýka sa to len základných kvalít 
životného prostredia, ale najmä 
vplyvov na všetko živé aj neživé na 
tejto planéte.

Každá zmena zlepšenia našich 
dnešných podmienok by mala byť 
previazaná aj odpoveďou na udr-
žateľnosť vplyvov na životné pros-
tredie. Na mnohé z týchto otázok 
sa nezvykne nazerať z tohto uhla 
pohľadu. Preto OSN v roku 1970 
vyhlásila 22. apríl za Deň Zeme.

Má nám pripomínať hodnotu, 
bez ktorej nemôžeme existovať. 
Rozsiahle poškodzovanie životného 
prostredia je proti záujmom člove-
ka a životu na Zemi. Nemáme ten 
deň brať len ako oslavu Zeme, ale 
pripomínať, že  zemské zdroje nie 
sú nevyčerpateľné. 

Produkty života človeka ovplyv-
ňujú životné prostredie a spätne 
pôsobia na človeka. V  tom čase, 
viac ako inokedy, by sme sa mali 
poobzerať po svojom okolí a sna-
žiť sa zlepšiť podmienky životného 
prostredia v  našom okolí. Mini-
málne upratať svoje okolie od pro-
duktov, ktoré nepatria do zdravého 
životného prostredia. 

Je zároveň i mesiacom le-
sov, preto vysádzať nové stromy 
na miestach na to určených je zlep-
šením životného prostredia. Od-
pratanie odpadkov, ktoré prikrýval 
sneh tiež zlepší nielen estetický, ale 
aj kvalitný obraz životného pros-
tredia. Nakoniec zamyslieť sa nad 
naším doterajším správaním nie 
je na škodu. Aj to môže to byť náš 
malý, skromný príspevok ku „Dňu 
Zeme“. 

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

AJ ZEM MÁ SVOJ 
SVIATOK

z pera viceprimátora

Nemocnica po prvom 
štvrťroku prevádzky
Nemocnica novej generácie 
v Michalovciach, ktorú 
dostavali a slávnostne 
otvorili koncom minulého 
roka, už má za sebou 
prvý štvrťrok prevádzky. 
Za ten čas výrazne stúpla 
spokojnosť pacientov 
najmä s vybavením 
nemocnice, čistotou 
či stravou. 

Rovnako sa zvýšil záujem pa-
cientov o chirurgické výkony, stú-
pol počet pôrodov a moderná ne-
mocnica už stihla prilákať aj mno-
hých výborných špecialistov.

Za prvý štvrťrok prevádzky 
v  Michalovciach evidujú výraz-
ný nárast pacientskej spokojnosti 
s  hotelovými službami novej ne-
mocnice. Vybavenie nemocničných 
izieb ohodnotili pacienti vo  febru-
árových dotazníkoch spokojnosti 
na  úrovni 1,10 (škála školských 
známok 1 až 5).

Čistota na oddelení dostala 
priemernú známku 1,09, čistota 
sociálnych zariadení zase dosiahla 
úroveň 1,10. Výrazne lepšie hod-
notenie dostala od pacientov aj ne-
mocničná strava, a to 1,08.

Minulý rok michalovská nemoc-
nica predstavila svoju ambíciu stať 
sa nadregionálnym centrom akútnej 
medicíny na východnom Sloven-
sku. Funguje totiž podľa najmoder-
nejších zahraničných štandardov, 
má špičkové vybavenie a  neustále 
sa snaží získavať tých najlepších od-
borníkov.

Nemocnica postupne rozširuje 
aj rozsah medicínskych výkonov. 

Začala robiť revízne operácie prote-
tiky (endoprotézy bedrových kĺbov) 
a po rozšírení tímu o skúseného an-
giológa plánuje spustiť i  program 
intervenčnej rádiológie (invazívna 
angiológia periférnych ciev).

Pokračuje i v posilňovaní a po-
stupnej generačnej obmene perso-
nálneho tímu. Od spustenia pre-
vádzky zavítalo do nemocnice via-
cero nových lekárov, medzi ktorými 
je mnoho výborných špecialistov. 
Od februára napríklad v micha-
lovskej nemocnici pracuje hlavný 
odborník Ministerstva zdravotníc-
tva SR na hepatológiu – hepatológ 
a gastroenterológ prof. MUDr. Šte-
fan Hrušovský, CSc. Ďalší výbor-
ný lekár v Michalovciach, detský 
neurológ MUDr. Ladislav Bratský, 
predtým pôsobil v detskej fakultnej 
nemocnici v Košiciach. A  MUDr. 
Ľubomír Slávik, nový lekár na in-
ternistickom klastri, prišiel do mi-
chalovskej nemocnice z košickej 
univerzitnej nemocnice. 

Tomáš Kráľ

Prihláste sa na týždenný 
odber newslettera a získajte 

prehľad o aktuálnom 
kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Primátor mesta Michalovce Viliam 
Zahorčák prijal v piatok 6. apríla 
na pôde Mestského úradu v Michalov-
ciach predsedu Košického samospráv-
neho kraja Rastislava Trnku. S pred-
sedom sa v zasadačke mestskej rady 
stretli aj poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Michalovciach. Primátor 
mesta vyjadril radosť z návštevy pred-
sedu KSK, pretože to naznačuje jeho 
záujem o náš región a naše mesto. 
Témou ich rozhovorov boli okrem 
iného aj subjekty, ktoré sú na území 
mesta a sú v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Košického samosprávneho kraja 
– školy, školské zariadenia, kultúrne 
zariadenia. Rozprávali sa aj o infraš-
truktúre, o problémoch s marginali-
zovanými skupinami, resp. s ľuďmi, 
ktorí sú sociálne odkázaní. Predseda 
KSK pokračoval v návšteve Gymnázia 
Pavla Horova, Zemplínskeho múzea 
a Hvezdárne v Michalovciach.

Možno niektorí budú pre-
kvapení, lebo sme sľubovali, 
že sa ich realizácia začne až po 
skončení baráže. Žiaľ, na to, 
aby sme splnili svoj záväzok, 
že do začiatku medzištátneho 
zápasu Slovensko – Lotyšsko, 
ktorý bude 20. apríla na našom 
zimnom štadióne, budú aj par-
koviská urobené, museli sme 
začať o niečo skôr. Je to síce na 
úkor komfortu návštevníkov 
našich barážových zápasov, 
ale verím že do budúcnosti to 
bude prínosom. Verím, že ani 
tieto práce, ktoré momentál-
ne prebiehajú, nejako výrazne 
parkovanie neobmedzia. Tech-
nické a  záhradnícke služby 
mesta Michalovce v súčinnosti 
s mestskou políciou vytvárajú 
priestor na parkovanie na zele-
ných plochách. 

Pán primátor, všimli 
sme si, že sa pri zimnom 
štadióne začala výstavba 
parkovacích plôch. 
Nemohli ste počkať, kým 
skončí baráž? 

opýtali sme sa primátora
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Maľované svetlom

Mladí sme boli všetci...

Michalovce očami 
mladých výtvarníkov

Mestské kultúrne 
stredisko ponúka širokej 
verejnosti, ktorá má 
záujem o umenie rôzneho 
druhu, dve výstavné 
expozície súbežne. Tou 
prvou je výstava fotografií 
autorov Stanislava Orolina 
a Františka Demského, 
pod priliehavým názvom 
Maľované svetlom.

V priestoroch galérie sa autori 
prezentujú už po tretí raz. Expo-
zícia teda zahŕňa rôznosť uhla po-
hľadu, farieb i tematickej rôznosti. 
Tí, ktorí majú blízko ku fotografii, 
môžu vidieť portréty, umeleckú fo-
tografiu, prírodu a krajinu, či časti 
mesta a jeho tradície. Obaja foto-
grafi sú totiž Michalovčania. Každá 
fotografia sa v istom zmysle stáva 
spomienkou, ktorá má charakter 
nikdy nekončiaceho okamihu. Na-
vyše nejde len o videnie čiernobie-

leho sveta, ale predovšetkým fareb-
nosti a detailov, ktoré voľným okom 
nebadať. 

Expozícia v časti chodby pred 
galériou patrí Anne Matta, ktorá 
pochádza z Petrohradu, kde aj vy-
študovala výtvarníctvo. Spolu s ro-
dinou žije v Topoľanoch. Je profe-
sionálnou výtvarníčkou so zamera-
ním na prácu s textilom. Expozícia 
zahŕňa rôznosť štýlov a  techník. 
Od spomínaného textilu cez grafi-
ku a kresbu po štylizovanú krajinu, 
abstrakt a kvety. Expozícia autorky 
pôsobí ucelene. Má nosnú myšlien-
ku, odráža emócie a myseľ autorky, 
ktorá je mostom a nie rozdelením. 
Pri vnímaní expozície sa ocitáte 
v  pomyselnom raji, kde je možné 
premýšľať, žasnúť, ale predovšet-
kým rozhodovať sa. 

Tieto dve expozície majú spoloč-
ného menovateľa, ktorým je fareb-
nosť a radosť. Tá k jari patrí. Svet-
lo objektívu i srdca vám zažiari do 
konca mesiaca. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Veru tak. Kto si viac uvedomuje 
túto životnú pravdu, ako tí, ktorí 
prežívajú svoju jeseň života?

Aktívni seniori z DC č. 1 si veľmi 
dobre uvedomujú, že to, ako využiť 
tento darovaný čas, je naozaj len 
a len v ich rukách. A veru nezaháľa-
jú, ba naopak, odpočívajú veľmi bo-
hato a pestro. Svoju činnosť orien-
tujú na rozvíjanie tela i ducha.

Hneď začiatkom tohto roka zor-
ganizovali už 3. ročník seniorské-
ho plesu, boli sa pokochať nežnou 
krásou ľadových sôch na Hrebien-
ku vo Vysokých Tatrách, prezreli 
si výstavu kraslíc i veľkonočných 
jedál v Trebišove pod názvom Tre-
bišovski pisanki. Seniori nielen vní-

majú a obdivujú výtvory iných, ale 
aj aktívne organizujú tvorivé dielne. 
Tohto roku už zdobili kraslice, vyrá-
bali veľkonočné ozdoby, háčkovali 
zo starej vlny ponožky, či z prírod-
nej vlny chobotničky pre detičky 
z  novorodeneckého oddelenia mi-
chalovskej nemocnice.  

Všetci, ktorí DC č. 1/pod vedením 
pani A. Hapákovej/navštevujú, tam 
chodia nielen zmysluplne využiť svoj 
voľný čas, ale hlavne stretávať sa so 
seberovnými ľuďmi a podeliť sa s ra-
dosťami i starosťami všedných dní.

Lebo platí, čo napísal básnik 
J. Kostra: "Každý deň stretnúť člo-
veka, to stačí."

Mgr. M. Adamčíková

Súťaž organizuje 
Základná umelecká škola 
na Štefánikovej ulici pod 
záštitou primátora mesta 
Viliama Zahorčáka. 

Cieľom tejto súťaže je dostať 
rodné mesto do povedomia detí 
a  žiakov žijúcich v Michalovciach. 
Do súťaže sa zapojili dve materské 
školy, štyri základné školy a ZUŠ. 
Do súťaže zaslali spolu 115 prác. 

Výtvarné práce boli vytvore-
né rôznymi technikami od kresby, 

maľby, grafiky, kombinovanými 
technikami a v rôznych rozmeroch. 
Všetky zúčastnené práce boli roz-
delené do ôsmich kategórií podľa 
veku detí, a v rámci každej kategórie 
boli práce ocenené v troch pásmach 
– zlatom, striebornom a bronzo-
vom. Od 28. marca je v priestoroch 
vestibulu školy nainštalovaná vý-
stava všetkých zúčastnených ocene-
ných prác.

Odovzdávanie cien sa bude ko-
nať v koncertnej sále ZUŠ 10. apríla 
o 14.00 hod.

Bc. Alena Niklasová, DiS. 

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal primátor mesta Michalovce Viliam Zahor-
čák v stredu 28. marca v obradnej sieni Mestského úradu v Michalovciach 
pedagógov michalovských  škôl. Prihovoril sa im týmito slovami: „Je  pre 
mňa cťou prijať a pozdraviť tých, ktorí svoj život zasvätili práci s mladou 
generáciou. Ľudí, ktorí na vysokej odbornej úrovni a s láskou vychovávajú 
a vzdelávajú deti a mládež, tých, ktorí sú po rodičoch najvýznamnejšími for-
movateľmi ich charakterov a usmerňovateľmi ich budúceho ľudského i profe-
sijného napredovania. Väčšina ľudí všade vo svete, aj u nás v Michalovciach, 
vie, že bez dobrých učiteľov by nebolo ani lekárov, ani vedcov, ani iných od-
borníkov, bez ktorých by existencia spoločnosti bola ťažko mysliteľná. Vie-
me, že dobrý učiteľ je pre dieťa darom na celý život. Želám vám, vážené 
kolegyne, vážení kolegovia, aby vám v ďalšej práci slúžilo pevné zdravie, aby 
vás neopúšťal elán a pravý učiteľský zápal. Želám vám pokojné a radostné 
rodinné i pracovné prostredie, želám vám lásku a úctu žiakov terajších, mi-
nulých i budúcich. Želám vám čo najviac radosti a uspokojenia z každého 
pracovného dňa a nikdy nehasnúce nadšenie, invenciu, rozvahu za katedrou 
a už spomínaný pokoj a lásku pri rodinnom krbe“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo 27. marca 2018 
Jurajovi Liberovi malú medailu svätého Gorazda za dlhoročnú pedagogickú, 
publikačnú a tvorivú prácu dirigenta, za významné umelecké vystúpenia 
a úspešnú reprezentáciu doma i v zahraničí. Gratulujeme.
Len pripomíname, že Juraj Libera je autorom znelky mesta Michalovce. 

nachádzať mladé semenáčiky alebo 
sadenice, ktoré vyžadujú ošetrova-
nie a ochranu. V prípade druhého 
subjektu bola vykonaná kontrola – 
štátny dozor 1-krát s uspokojivým 
výsledkom, resp. neboli zistené 
žiadne nedostatky.

Z uvedeného vyplýva, že zo stra-
ny štátnej správy lesného hospodár-
stva boli vykonané opatrenia na za-
chovanie produkčnej ako aj verej-
no-prospešnej funkcie lesa v súlade 
s platnou právnou legislatívou. 
Štátny orgán lesného hospodárstva 

môže konštatovať, že prirodzeným 
zmladením na plochách po ťažbe 
dreva sa vytvára dobrý základ bu-
dúceho lesa, za predpokladu riad-
nej starostlivosti o tento mladý les-
ný porast. Toto je zmyslom a posla-
ním činnosti štátnej správy, ktorá 
v úzkej súčinnosti s vlastníkmi lesa 
sa môže tešiť z toho, že les v meste 
Michalovce by mal byť zachovaný 
a v postupne obnovnej forme slúžiť 
svojmu účelu na prospech obyvate-
ľov mesta a vlastníkov lesa.

JUDr. Vladimír Juričko

Ako to v súčasnosti vyzerá s bývalým lesoparkom
dokončenie článku z prvej strany
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

DOBRODRUŽSTVÁ MYDLINKY A BUBLÍKA V BUBLILANDU
detské predstavenie
15. apríla o 16.00 hod., veľká sála MsKS

DVS DANCE DAY – TANEČNÉ PODUJATIE
16. apríla o 17.00 hod., veľká sála MsKS

MÁRIA BLŠÁKOVÁ
autorské stretnutie so spisovateľkou a jej synom
17. apríla o 16.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

ŠČAMBA – KONCERT
17. apríla o 19.00 hod., veľká sála MsKS

FRIDA – MAĽOVAŤ A MILOVAŤ – MUZIKÁL
20. apríla o 19.00 hod., veľká sála MsKS

ŽIVÉ PLANETÁRIUM
špeciálny typ pozorovaní pre verejnosť
20. apríla o 21.00 hod., Hvezdáreň Michalovce

METAMORFÓZY SLOVA
krajská súťažná prehliadka 
25. – 27. apríla, MsKS, galéria ZOS

FOLKLÓRNY SÚBOR ZEMPLÍN A PUĽS
repríza galaprogramu k 60. výročiu
26. apríla o 18.00 hod., Chemkostav Aréna

Výstavy
MAĽOVANÉ SVETLOM
výstava fotografií Stanislava Orolína a Františka Demského
do 30. apríla, malá galéria MsKS

AMFO 2018
regionálna súťažná výstava neprofesionálnej fotografie
do 25. apríla, galéria ZOS

Ošemnasti jarni jurmarok
27. 4. – 1. 5. 2018, tribúna pri MsÚ

PIATOK
8.00 hod.  Súťaž vo varení kotlíkového guľášu (gazdovský dvor)
10.00 hod.  Slávnostné otvorenie jarmoku, vztyčovanie vlajky, 
 DFS Zemplínik (tribúna pri MsÚ)
12.00 hod.  Vyhodnotenie súťaže vo varení kotlíkového guľášu
18.00 hod.  Massriot Band – koncert
19.00 hod.  Vidiek – koncert

SOBOTA
16.00 hod.  Bomba band – koncert (tribúna pri MsÚ)
17.00 hod.  Basta fidli – koncert
18.00 hod.  S.U.A.D. band – koncert dance skupiny 

27. 4. – 28. 4. 2018 – ULIČKA REMESIEL

NEDEĽA
10.00 hod.  Štart 34. ročníka Podvihorlatského maratónu, 
 16. ročníka Michalovského polmaratónu 
 a 3. ročníka Polmaratónskej štafety

PONDELOK
16.00 hod.  DH Sečovce
17.00 hod.  Stavanie mája v podaní FS Zemplín

UTOROK
8.00 hod.  12. ročník – O pohár primátora mesta –  Otváranie vody
 – Rybárske preteky pre deti od 6 rokov (Baňa) 

(MsOSRZ Michalovce)
9.00 hod.  Mítingy politických strán (tribúna pri MsÚ)
10.00 hod.  Jarná cena Michaloviec 
 – XVII. ročník jazdeckých pretekov (Park študentov)

Maturitné skúšky

Poznávanie histórie

Prvá skúška pre 
maturantov bola v utorok 
13. marca, a to externý 
test a slohová práca 
zo slovenského jazyka 
a literatúry.

V stredu 14. marca všetci ma-
turanti písali externý test a slohovú 
prácu z vybraného povinného cu-
dzieho jazyka na úrovni B1 a B2. 
Téma pre cudzí jazyk bola pre tento 
rok vzdelávanie.

Nasledujúci deň, vo štvrtok 
15. marca, čakal na maturantov, ktorí 
sa prihlásili na maturitu z matemati-
ky, externý test z tohto predmetu.

Témy písomnej formy internej 
časti maturitnej skúšky (slohovej 
práce) z vyučovacích jazykov boli 

opäť vyžrebované a vyhlásené pro-
stredníctvom živého vysielania 
v RTVS – v Rádiu Slovensko. Zada-
nia slohových prác z cudzích jazy-
kov boli po vyžrebovaní zverejnené 
len prostredníctvom uvedených in-
ternetových stránok. 

Výsledky riadneho termínu ex-
ternej časti maturitnej skúšky si 
všetky školy môžu elektronicky pre-
berať 2. mája. Výsledky žiakov v pa-
pierovej forme budú školám doruče-
né v dňoch 3. – 4. mája.

Náhradný termín písomných 
maturít, určený pre žiakov, ktorí 
sa ich zo zdravotných dôvodov ne-
mohli zúčastniť v riadnom termíne, 
je naplánovaný na 10. – 13. apríl. 
Opravný termín písomných maturít 
sa uskutoční od 4. – 7. septembra.

Miriam Bali-Hudáková 

Členovia klubu DC č. 4 
a onko klubu Venuša 
Michalovce sa 15. marca 
zúčastnili výletu 
do Trebišova. 

Cieľom bola návšteva baroko-
vo-klasicistického kaštieľa, ktorý dal 
postaviť gróf Imrich Csáky a neskôr 
ho rodina Andrássyovcov prestava-
la. V kaštieli práve prebiehala výsta-
va veľkonočných kraslíc, ktoré boli 
zdobené rôznymi technikami. Všet-
ky kraslice boli veľmi pekné. Zaujala 
tiež retro výstava techniky z polovi-
ce 20. storočia: staré rádiá, telefóny, 
písacie stroje a  iné predmety. V ľa-

vom krídle kaštieľa vystavovala svoje 
obrazy nadaná trebišovská rodáčka 
– maliarka Henrieta Kováčová. 

V pivnici kaštieľa je bohatá zbier-
ka vinohradníckeho náradia. Celá 
oblasť v okolí Trebišova je známa 
kvalitným tokajským vínom, kto-
ré sme ochutnali priamo v múzeu. 
V  budove koniarne je rozsiahla ex-
pozícia zvierat všetkých kontinentov. 
Medzi najcennejšie kultúrne pamiat-
ky v Trebišove určite patrí prekrásne 
mauzóleum grófa Júliusa Andrássy-
ho. Mnohí z nás boli v tomto múzeu 
prvýkrát. Obdivovali sme všetky 
zbierky, nádherné budovy a prešli 
sme sa v krásne udržiavanej záhrade.

Marta Saloňová

NEZVYČAJNÝ PRÍPITOK
Vo štvrtok 22. marca bol Deň vody. Pripomenuli si ho aj žiaci Zelenej školy 
v Základnej škole T. J. Moussona v Michalovciach. Ráno sa začalo rozhlaso-
vou reláciou k Svetovému dňu vody. Všetci žiaci školy si mali priniesť sklene-
ný pohár na prípitok čistou vodou z vodovodu. Žiaci I. stupňa počas vyučo-
vania pozerali divadielko o vode, ktoré pripravila pani učiteľka Schumerová  
so svojou triedou. Na II. stupni sa mladé ekologičky zúčastnili školenia o vode 
s odborníkmi z oblasti ekológie. Neskôr vyškolení žiaci prednášali novona-
dobudnuté vedomosti svojim spolužiakom 1. a 5. ročníka. Štrngnutie pohá-
rikom vody sa najviac páčilo najmladším žiakom našej školy – prváčikom.

Mladé ekologičky

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk



6  

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk, 
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, tel.: 6864 242.  

Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Mgr. Anna Serečunová. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, 
Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza 
v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Eliška Belušáková
Mia Melegová

Michalovčan informuje Bžán opäť v hre
Na februárovom mestskom zastupi-

teľstve poslanci prerokovali aj bod Infor-
mácia o prebiehajúcich a ukončených 
súdnych sporoch k 31. 12. 2017. Podkla-
dy, ktoré mali poslanci k dispozícii neboli 
dostatočne výpovedné. Ak doteraz poslan-
ci mestského zastupiteľstva nemali prehľad 
o  súdnych sporoch mesta, po tomto ro-
kovaní neboli oveľa múdrejší. Dozvedeli 
sme sa že mesto vedie 27 súdnych sporov. 
Z  toho je mesto v 14 prípadoch žalobca 
a v 13 prípadoch je mesto žalovaný subjekt. 
Predložená informácia stručne popisovala 
iba 10 sporov. Informácia tiež obsahovala 
neúplný zoznam externých právnikov, 
ktorí mesto zastupujú v súdnych sporoch.

Jedným z externých právnikov 
je nám neslávne známy JUDr. Bžán. 
Z  predloženej informácie sa poslanci 
nedozvedeli, či bol JUDr. Bžán vybra-
ný vo verejnom obstarávaní, ani koľko 
budú občanov mesta stáť jeho služby 
v tomto prípade. V jednom spore má 
JUDr. Bžán presvedčiť všeobecný súd, 
aby náhradu ušlého zisku pre Medipark 
Košice neprejednával rozhodcovský 
súd. Medipark na základe zmluvy mal 
v Michalovciach postaviť a prevádzko-
vať parkovací dom. Pretože v Michalov-
ciach začalo byť parkovanie bezplatné, 
Medipark od  zmluvy odstúpil a poža-

doval vyplatenie ušlého zisku. Ale roz-
hodcovský súd už dávnejšie rozhodol, 
že nie je oprávnený pojednávať vo veci 
návrhu firmy Medipark Košice. Preto 
je zastupovanie mesta v tomto spore 
na všeobecnom súde už bezpredmetné. 

Druhý prejednávaný spor môže mať 
pre občanov dlhodobé následky. Ide 
v ňom totiž o biznis s parkovaním. Ako 
už asi každý vie, terajšie plochy na par-
kovanie pred mestkým kultúrnym stre-
diskom a pri Drevenej dedine vlastnia 
súkromníci. V tomto období majitelia 
pozemkov vybavujú stavebné povole-
nia pre nové obchodné centrá. Súčasťou 
stavieb budú aj parkovacie miesta. Iné 
parkoviská v meste mala prevádzko-
vať súkromná firma EEI s.r.o. Dúfame, 
že po petícii občanov a uznesení mest-
ského zastupiteľstva už nebude. Ďalšie 
parkovacie miesta mala mať pod pal-
com firma Medipark. Ale ak JUDr. Bžán 
presvedčí všeobecný súd, že odstúpenie 
Mediparku od zmluvy je neplatné, Me-
dipark bude opäť v hre. Vlastne to už 
nebude Medipark, pretože nový majiteľ 
ho premenoval na KE-DEV s.r.o. Par-
kovací biznis kruh sa môže uzatvoriť. 
A mesto bude z parkovacej politiky von!

Ing. Jozef Bobík
poslanec MsZ

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu: „stavebné úpravy bytu č. 6 na 3. p. v bytovom dome 
na Ul. zakarpatská 9, Michalovce“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 682/9 

a 682/11 v k. ú. Michalovce. Celé znenie stavebného povolenia je umiestnené 
na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

Noviny Mistral
športové správy

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

Žihadlo
Téma: Hodnotenie sezóny HK Dukla 

Ingema Michalovce
Hostia: P. Tirpák, M. Chudý, M. Kolba
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Akadémia VI. ZŠ na Okružnej ulici

repríza z mája 2017
denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube 

a www.tvmistral.sk

Keďže článok poslanca Bobíka sa 
dotýka práce a činnosti právneho re-
ferátu a obsahuje viacero neprávd, 
respektíve poloprávd hraničiacich 
s  vytváraním zlého obrazu o činnosti 
úradu, chceme poukázať na niektoré, či 
už úmyselné alebo neúmyselné nepres-
nosti a zavádzajúce informácie. 

V článku je pravdivá informácia, 
že  MsZ prerokovalo informáciu o  súd-
nych sporoch. Je pravdou, že  niektorí 
poslanci sa dožadovali podrobnejšej 
informácie, ale táto im bola poskytnutá 
v  rozsahu a s prihliadnutím na zákon 
o informáciách a taktiež v takom rozsahu 
ako dovoľujú živé spory mesta s dotknu-
tými subjektami, chrániac záujmy mesta.

Pán poslanec a mestské zastupiteľ-
stvo  bolo o spore v ktorom mesto za-
stupuje JUDr. Bžan viackrát informo-
vané, vrátane informácie, že táto práv-

na kancelária bola vybraná v  zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní.

Súdny spor s uvedeným Mediparkom 
jedným rozhodnutím neskončil, a teda 
adekvátne zastupovanie mesta v pred-
metnom spore, kde je už mesto aktívne je 
potrebné,  a práve táto kancelária vykoná-
va z poverenia mesta kroky na elimináciu 
možných dôsledkov do budúcnosti.  

Nie je pravdou, že parkovanie 
v meste mala zabezpečovať spoločnosť 
EEI, ale toto mala zabezpečovať MPS 
a.s. Michalovce.

V článku sa spája predmetný spor 
s  parkovacím systémom, čo vôbec 
so systémom nesúvisí. Vôbec nemôže-
me súhlasiť s tvrdením, že mesto nema-
lo a nebude mať dosah na parkovaciu 
politiku. Parkovací systém bol, je a bude 
záležitosťou mestského zastupiteľstva. 

Právny referát MsÚ

Reakcia na článok poslanca Bobika

Aktivity záhradkárov
Základná organizácia (ZO) 

Laborec bola založená na ustano-
vujúcej schôdzi 12. októbra1967. 
Založeniu organizácie predchá-
dzalo prvé zasadnutie osadenstva  
na jeseň v roku 1966. Zakladajúci-
mi členmi boli Jozef Zaputil, Mi-
chal Hitra, Ján Liška, Karol Saloň, 
Otília Merklová, Jozef Medvec 
a  ďalší členovia. Postupné rozší-
renie členskej základne prebieha-
lo v rokoch 1979 až 1983 na  ak-
tuálnych 77 členov. Priemerná 
rozloha záhradiek je 430 m2. Pri 
príležitosti 25. výročia založenia 
ZO Laborec ústredný výbor Slo-
venského zväzu záhradkárov oce-
nenil čestným uznaním Michala 
Hitru a Petra Mosorjaka, za ich 
činnosť pri založení a  aktívnom 
rozvoji ZO Laborec.

Na členskej schôdzi v marci 
2015 bol zvolený aktuálny výbor 
v zložení Radoslav Vrabeľ (pred-
seda), Miloš Jakubík, Dana Ďuri-
šová, Juraj Urban a Peter Molnár. 

K dôležitým míľnikom rozvo-
ja patrili založenie organizácie, 
realizácia elektrickej prípojky, 
ale aj spevnenie a rozšírenie prí-
stupovej cesty, vyvlastnenie po-
zemkov a prístupovej cesty či in-
štalácia elektrickej brány. Medzi 
historické a súčasné aktivity pat-
ria súťaž o najkrajšiu záhradku, 
spolupráca so základnými ško-
lami, účasť na aktivitách organi-
zovaných okresným zväzom zá-
hradkárov, ako sú ukážkový rez 
ovocných stromov, výstava Plody 
Zemplína a iné. Do  našej veľkej 
rodiny patria aj susediace orga-
nizácie zväzu kynológov a  slo-
venského zväzu vojakov v zálohe, 
s ktorými zdieľame spoločnú prí-
stupovú cestu.

V roku 2020 čaká ZO Laborec 
na členskej schôdzi voľba členov 
nového výboru a  revíznej ko-
misie pre nasledujúce päťročné 
obdobie.

Mgr. Radoslav Vrabeľ
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NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

prerušenie distribúcie elektriny

n	14. apríla od 7.30 hod. do 14.00 hod., úseky: Astrová ul., Muškatová 
ul. č. d. 8, 10, Ružová ul. č. d. 1 – 9 (nepárne čísla domov), Severná 
ul. č. d. 32 – 38 (párne čísla domov), Ul. Púpavová č. d. 2, 4.

n	26. apríla od 7.30 hod. do 14.00 hod., úseky – Ul. Hviezdoslavova 
č. d. 26 – 46 (párne čísla domov), č. d. 7

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

Ing. Ladislav Jacko (85)

Ing. Alena Lajčáková (33)

Miroslav Furčák (49)

Jozef Raškovský (94)

Janka Treľová (55)

Božena Bulíková (86)

Anton Koziot (68)

Anna Matiová (80)

Apolonia Figľarová (81)

Emil Kopeň (74)

Magdalena Ihnatková (68)

Lýdia Koščová (58)

Jozef Frank (67)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Súrne kúpim 2-izbový alebo 3-izbový byt na Ulici okružnej, 

Štefánikovej, príp. Sídlisko západ. Som súkromná osoba.  
Tel.: 0948 242 311

n	Predám rodinný dom pod Hrádkom. Tel.: 0907 953 956

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 

piva, hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), 
odznaky, etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, knihy, tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, 
vršky z fliaš, súdky, pipy, prepravky a iné . Štefan Demčák,  
tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 
medaily, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, 
porcelán, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan 
Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z TUZEXu a DAREXu (podniky zahraničného 
obchodu) – bony, odberné poukážky, dobropisy, poukážky, 
dobropisy, poukážky na pohonné hmoty (autobenzín, motorová 
nafta), šeky, dispozičné príkazy, karty, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, akékoľvek dokumenty Živnostenská banka a Štátna 
banka československá a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

malý oznamovateľ

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Autosalón“ na pozemkoch 
reg. C-KN parc. č. 4920/34, 5479/7, 5479/25, 5479/28, a reg. 

E-KN parc. č. 9381/1 v k. ú. Michalovce a pozemkoch reg. C-KN 
432/5 a reg. E-KN 677/2 v k. ú. Močarany. Celé znenie rozhodnutia 

je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

spomienky

poďakovanie

Žiarila z neho láska, dobrota, 
bude nám chýbať do konca života.
Dňa 12. apríla uplynul rok, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, skvelý otec, nenahraditeľný dedko

TOMAŠ ZBOJAN
Veľmi nám chýbaš. s láskou, úctou spomína manželka, 
synovia a dcéry s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, duchovným otcom, 
priateľom, susedom a známym za prejavy sústrasti 

a slová útechy na poslednej rozlúčke dňa 16. marca 
s našou mamou a babkou 

VALÉRIOU EĽKOVOU
syn Maroš a dcéra Kamila s rodinami

Dňa 20. apríla uplynie 15 rokov, 
odkedy nás navždy opustil drahý manžel, otec, dedko 

PAVOL ŠTOCHL 
vo veku 53 rokov
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s láskou a úctou spomína manželka Anna, 
synovia Peter, Richard a vnuk Peťo

Dňa 17. apríla uplynie 10 rokov 
od smrti nášho milovaného syna 

MARTINA KONTRU
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, 

ktorí spomínajú s nami.
rodičia a deti

Odišiel si, spomíname.
Dňa 11. apríla uplynulo 5 rokov, 

čo sme sa rozlúčili s manželom, ockom a dedkom

MILANOM JUSKOM
smútiaca rodina a najbližšia rodina

SPOLOK SV. CYRILA A METODA
KONGREGÁCIA O. REDEMPTORISTOV

v spolupráci 
s Mestským kultúrnym strediskom Michalovce

vás pri príležitosti 50. výročia obnovenia 
Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom 

Československu pozýva na

SPOMIENKOVÉ A ĎAKOVNÉ 
PODUJATIE

v sobotu 28. apríla 
v Michalovciach



Mesto Michalovce 
a novovznikajúce Občianske združenie 

Futbaloví internacionáli Zemplín Michalovce 
spolu so svojimi priaznivcami vás pozývajú na

FUTBALOVÝ SVIATOK 
INTERNACIONÁLOV

priateľské futbalové stretnutie medzi 
Internacionálmi VSS Košice 

a Internacionálmi Zemplín Michalovce
Stretnutie pod záštitou primátora mesta Michalovce 

Viliama Zahorčáka sa uskutoční

 29. apríla o 11.00 hod. 
na ihrisku VI. ZŠ na Okružnej ulici v Michalovciach

8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Basketbal
I.BK MICHALOVCE – MBK KARLOVKA BRATISLAVA
21. 4., 16.00 hod., DL Juniori; športová hala GPH  

I.BK MICHALOVCE – BK JUNIOR KOMÁRNO
22. 4., 10.00 hod., DL Juniori; športová hala GPH  
Info: www.new.1bkmi.sk

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC VION ZLATÉ MORAVCE – VRÁBLE
14. 4., 17.00 hod., FORTUNA liga muži – nadstavbová časť o udržanie sa

MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
18. 4., 11.00 hod., I. LSD U19 – 25. kolo

MFK ZEMPLÍN – SPORT LADIES CLUB BANSKÁ BYSTRICA
14. 4., 13.00 hod., I. liga ženy – 13. kolo

MFK ZEMPLÍN – SPORT LADIES CLUB BANSKÁ BYSTRICA
14. 4., 15.00 hod., I. liga juniorky – 13. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – TJ MLADOSŤ KALŠA
22. 4., 16.00 hod., IV. Liga Juh – muži VsFZ – 22. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

TJ SOKOL MOČARANY – TJ DRUŽSTEVNÍK MALÝ HOREŠ
15. 4., 15.30 hod., V. zemplínska liga muži VsFZ - 17. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – ŠŠK PREŠOV
21. 4., 18.00 hod., MOL liga žien – 26. kolo, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – HC SPORTA HLOHOVEC/HKM ŠURANY
22. 4., 11.30 hod, I. LSD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – HC SPORTA HLOHOVEC/HKM ŠURANY
22. 4., 9.30 hod, I. LMD, Chemkostav aréna
Info: http://www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

Strelectvo
STRELECKÝ TROJBOJ – KVALIFIKAČNÝ PRETEK
22. 4., 8.00 hod., Klub vojakov v zálohe,
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika   
ROPÍKY
22. 4., 8.00 hod., 
Info: www.kst-turista.sk

VÝSTUP NA KRIVOŠTIANKU
22. 4., 7.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
18. 4., 17.15 hod., I. liga a II. liga – 21. a 29. kolo; Mestská športová hala
25. 4., 17.15 hod., I. liga a II. liga – 22. a 30. kolo; Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk

ÚSPEŠNÍ PREKETÁRI
V sobotu 24. marca sme sa zúčastnili 2. kola Open ligy SZKB v Prešove. 
Za účasti 295 štartujúcich z 28. klubov a dvoch krajín (Slovensko, Poľsko) 
nastúpili na zápasy pod trénerskou taktovkou Ľuboša Takáča a Matúša Baz-
gera aj desiati pretekári michalovského Športového Kickbox klubu. Aj tento-
krát si z turnaja odniesli cenné kovy: 6 zlatých, 3 strieborné, 6 bronzových 
medailí a pripísali si ďalších 45 bodov do hodnotiacej tabuľky. 

Elena Takáčová

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan


