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Poslanci zastupiteľstva sa stretli na svojom XXIV. zasadnutí

Z tvorby
prof. Štefana Nosáľa

Z MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

13. októbra
o 19.00 hod.
MsKS

V utorok 5. októbra sa poslanci mestského zastupiteľstva stretli na svojom poslednom rokovaní v tomto volebnom období. Na programe mali trinásť bodov programu. Najdôležitejším bol viacročný rozpočet Mesta Michalovce na roky 2019 – 2021.
Poslanecký zbor prerokoval
a schválil návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Michalovce na rok 2019. V zmysle zákona je povinnosťou obce poskytnúť
dotáciu na dieťa a žiaka cirkevnej
a súkromnej školy a školského zariadenia najmenej vo výške 88% z dotácie poskytovanej na dieťa a žiaka
v škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Navrhnutá výška dotácie na jedného žiaka
v obecných, cirkevných a súkromných školách a školských zariadeniach na rok 2019 zohľadňuje 10 %
úpravu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl
a školských zariadení od 1. januára
2019 a z toho vyplývajúcu úpravu
nárokových zložiek platov.
Poslanci následne prerokovali
a schválili zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný
príspevok na realizáciu projektu
Občianska poriadková služba v Michalovciach. Ministerstvo vnútra SR
vyhlásilo pre mestá a obce výzvu s
prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít na zriadenie
miestnej občianskej poriadkovej
služby. Mesto je v uvedenej výzve
oprávneným žiadateľom a má záujem podať projekt a požiadať tak o finančné prostriedky na mzdy 12 príslušníkov poriadkovej služby počas
24 mesiacov. Výška celkových pria-

mych a nepriamych nákladov je 294
tisíc eur, z toho výška spolufinancovania Mesta tvorí 5 % oprávnených
výdavkov, čo činí viac ako 14 tisíc
eur počas celej realizácie projektu.
Ďalším bodom programu bolo
zabezpečenie
spolufinancovania
žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu Činnosť komunitného centra. Mesto Michalovce
od 1. septembra 2017 prevádzkuje
komunitné centrum. Pracujú v ňom
traja komunitní pracovníci, ktorí sú
zamestnávaní v rámci národného
projektu. Na Ulici mlynskej Mesto
postavilo budovu Komunitného centra, ktoré bolo skolaudované a je plne
v prevádzke od 1. júla 2018. Na mzdy
pre týchto pracovníkov má Mesto
finančné prostriedky z národného
projektu, nemá však finančné prostriedky na ich činnosť. Preto chce
Mesto využiť výzvu, ktorú vyhlásilo
Ministerstvo vnútra SR na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Mesto má
záujem podať projekt na uvedenú
výzvu a podporiť tak činnosť a rôzne
aktivity komunitných pracovníkov.
Finančné prostriedky budú použité
najmä na nákup materiálno-technického zabezpečenia vzdelávacích
kurzov a mzdy pre lektorov. Celková
suma nákladov neprekročí 5000 eur
a výška spolufinancovania Mesta nebude vyššia ako 250 eur.
Nasledoval balík ekonomických
bodov. Zákonodarcovia schválili roz-

počtové opatrenie č. 7. a návrhy rozpočtov Technických a záhradníckych
služieb mesta Michalovce a Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Najdôležitejším bodom
programu bol predkladaný viacročný
rozpočet Mesta Michalovce na roky
2019 – 2021. Je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, pričom výdavky rozpočtu sú rozdelené podľa
funkčnej a ekonomickej klasifikácie a zároveň sú premietnuté aj do
programového rozpočtu bežných
a kapitálových výdavkov. Programový rozpočet obsahuje aj údaje o zámeroch a cieľoch Mesta. Rozpočet
je členený podľa odvetvovej štruktúry, t. j. výdavky sú zoskupené podľa
oblastí, kam smerujú. Mesto má 15
programov členených na podprogramy, ktoré sa ďalej členia na prvky.
Mesto v zmysle spomínaného zákona
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy je povinné zostavovať
viacročný rozpočet na nasledujúce
rozpočtové roky. Pre rok 2019 sú rozpočtované bežné a kapitálové príjmy
vo výške takmer 35 miliónov eur
a bežné a kapitálové výdavky vo výške viac ako 31 miliónov.
Poslanci prerokovali a schválili
aj prenájom majetku vo vlastníctve
Mesta. Záver patril analýzam dvoch
kontrol, a to využívania technických zariadení, mechanizmov TaZS,
efektívnosti rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia firmou
FIN.M.O.S. a interpeláciám.
Mgr. Adela Vojnová

NA KOHO
TO SLOVO
PADNE
komédia

14. októbra
o 19.00 hod.
MsKS

JAROMÍR
NOHAVICA
koncert

23. októbra
o 19.00 hod.
Mestská športová hala

NÁDEJ
A VÁNOK

koncert speváckych
skupín seniorov
24. októbra
o 15.00 hod.
Zlatý býk
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AKTUALITY
aktivity primátora

1. 10. rokovanie so zástupcom organizátorov MS v tlaku na lavičke
2. 10. rokovanie mestského zastupiteľstva
3. 10. vyhodnotenie Programu rozvoja mesta v TV Mistral
4. 10. porada primátora
4. 10. návšteva firmy Sladovňa v sprievode ministrov hospodárstva
		 a financií
4. 10. rokovanie s ministrom financií SR Petrom Kažimírom
5. 10. účasť na otvorení podujatia Dni mladých hasičov
		 na Vinianskom jazere
5. 10. odovzdávanie mestských ocenení na slávnostnom mestskom
		zastupiteľstve
7. 10. odovzdávanie cien na Šarkaniáde na Zemplínskej šírave
8. 10. účasť na oslavách Mesiaca úcty k starším v dennom centre
		 seniorov na Sídlisku juh
9. 10. návšteva Slovenskej únie sluchovo postihnutých Michalovce
9. 10. krst knihy Evy Varadyovej v Zemplínskom osvetovom stredisku
10. 10. rokovanie republikovej Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách
11. 10. zasadnutie Rady seniorov
11. 10. zasadnutie Rady zdravotne postihnutých
11. 10. stretnutie so zamestnancami mestského úradu
12. 10. návšteva základnej organizácie ZVPaI v Michalovciach
12. 10. účasť na podujatí Vďaka Vám venovanému seniorom
		 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Slávnostné mestské zastupiteľstvo je spojené s odovzdávaním Ceny mesta a Ceny primátora. Uskutočnilo sa v piatok 5. októbra v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce. Z rúk primátora mesta Viliama Zahorčáka
si ocenenie prevzalo pätnásť výnimočných osobností a kolektívov, ktorí prispievajú k šíreniu dobrého mena nášho mesta nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Slávnostný večer bol ukončený koncertom sláčikového kvarteta
LenART Quartet.

Interpelácie poslancov Na škole opravíme
Informácia o riešení interpelácií poslancov,
strechu
ktoré boli predložené na XXIII. zasadnutí MsZ
v Michalovciach 30. augusta 2018.

PhDr. JANA CIBEREOVÁ
Obyvatelia Sídl. východ, Ul. moskovská žiadajú mestskú políciu, aby
častejšie kontrolovala okolie predajne Jednota a parkoviska pred ňou
z dôvodu znečisťovania priestorov našimi spoluobčanmi. Vysedávajú
tam celý deň a odhadzujú odpadky všade, len nie do koša.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník mestskej polície:
Problém znečisťovania verejného priestranstva na Ul. moskovskej MsP
eviduje. Jedná sa o obyvateľov z lokality Angi mlyn, ktorí tam vysedávajú,
konzumujú alkohol a iné návykové látky a znečisťujú verejné priestranstvo. MsP týchto občanov pravidelne rieši tým spôsobom, že im dá verejné
priestranstvo po sebe upratať a z miesta ich vykáže. Opakovane už boli riešení aj za využitia represívnych opatrení, t. j. boli predvedení na odd. MsP,
kde im bola uložená pokuta nezaplatená na mieste, ktorú neuhradili, a keďže sa jedná o nemajetné osoby, pokuta nebola vymožená ani exekučným
konaním. Tomuto problému MsP bude aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť, predovšetkým častejšími kontrolami a vykazovaním týchto osôb.
RNDr. LÝDIA SIDIVÁROVÁ
Obyvateľov Sídliska západ zaujíma, v akom štádiu je realizácia projektu Regenerácia medziblokových priestorov Sídl. západ v Michalovciach
po interpelácii primátora mesta na zasadnutí KSK v mesiaci jún 2018.
Len pre objasnenie, samotný projekt bol schválený 18. 12. 2017 a podklady na podpísanie zmluvy boli zaslané na KSK ešte vo februári 2018.
Keďže doteraz zmluva nie je podpísaná, aké dôvody uvádzajú zodpovední pracovníci pre jej nepodpísanie?
Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, ved. odboru IaG:
Mesto splnilo všetky podmienky pre uvedený projekt na podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP) s Poskytovateľom (riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) v zastúpení KSK 6. 2. 2018.
Od pracovníkov KSK vieme, že zmluva bola vyhotovená a predložená na podpis predsedovi KSK ešte v mesiaci február. Nám z neznámych dôvodov ju
pán predseda KSK od februára 2018 dodnes nepodpísal, na čo sme upozornili
aj riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Riadiaci orgán upozornil KSK listom o porušovaní vzájomnej zmluvy, nakoniec
náš projekt spolu s niekoľkými ďalšími projektami od KSK odobral. Mesto už
na základe výzvy riadiaceho orgánu zaslalo dňa 13. 9. 2018 identické doklady
k podpisu zmluvy o NFP, čím Mesto zmluvu o NFP podpíše priamo s RO
a nie s KSK. Predpokladáme realizáciu projektu na jar 2019, keďže ide o ihriská a zelenú infraštruktúru, ktorá sa v zimných mesiacoch realizovať nedá.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Naše mesto získalo
dotáciu z Ministerstva
školstva, vedy,
výskumu a športu SR
vo výške 143 348 eur
na rekonštrukciu
telocvične. Týka
sa to rekonštrukcie
strechy, bleskozvodu
na Základnej škole na Ul.
J. Švermu 6. Mesto bude
projekt spolufinancovať
sumou 54 812 eur.

Predmetom projektu je rekonštrukcia strechy telocvične Základnej školy na Švermovej ulici. Ide

o samostatne stojaci objekt, ktorý
je so školou prepojený spojovacou
chodbou. Budova je nepodpivničená, jednopodlažná, v rôznych
výškových úrovniach, s rovnými
strechami a živičnou krytinou.
Projekt rieši rekonštrukciu
strechy – nová strešná konštrukcia nad halovou časťou a nad nižšou časťou objektu (náraďovňa,
sociálne zariadenie) z drevených
priehradových väzníkov, v časti
oceľovou nosnou konštrukciou,
so strešnou krytinou z trapézového plechu, s povrchovou úpravou
polyester, nový systém na odvedenie dažďových vôd zo strechy,
zateplenie strechy minerálnou
vlnou a bleskozvodnú sústavu
strechy.
Tímea Bodnárová

pobačeňe Miž a z varoš a

Kuščok radojsci
U novinkoch Michalovčan mi še dočital, že chto dostaňe oceňeňe za tot
rok. Veľo mi to ňehutorelo, skorej mi še doznal o tim, co mi doteraz ňeznal.
No medži inšima mi vidzel dva mena, co jich znam. Na fotbal me ňeľem
u televizoru, no i do Košic chodziľi, kec bavil Daňko. I chlopiska Štochla
mi barz bečeľoval za to, že ňigda ňezabul povedzec, s kadzi pochadza.
No i za to, že kec bul von u brankoj, ta to bula polovka uspechu každoho
mančaftu. Šumňe, že sebe na ňich spomenuľi na varošskej chiži. Za to,
že mi na ňich bul bars zvedavi, ta mi u pjatok podvečar išol opatrec do kulturi na to, jak budu prebirac oceňeňa. Slavnostne zastupiteľstvo mi vidzel
perši raz. I mi še kuščok haňbil, bo mi prišol jak gadžo u rifľoch a tričku.
Dočekal mi do konca i na totu slavnostnu muziku, co ľem na koncertoch
vidzec i čuc. Ľem za to, žebi mi much sebe potrajs s ľudzami, co jich i ja
bars bečeľujem. Naj jim zdravičko išče dluho služi.
Vaš Mižo z varoša
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AKTUALITY

Nová socha v centre mesta

z pera viceprimátora

Mižu, šarhaňov vam
čerči!
Nečuju, bo mi šarhaňov
čerči...

DEŇ BIELEJ
PALICE

Možno si tí skôr narodení spomenú na tento žart, ktorý údajne
nebol žartom, ale realitou.
Tak či onak, spomenul si naň
autor ďalšieho atraktívneho dielka,
ktoré pribudlo, 28. septembra, v našej centrálnej mestskej zóne.
Osadili sme v meste novú sochu
cyklistu s názvom Mižu, šarhaňov
vam čerči. Je umiestnená na Námestí osloboditeľov na konci cyklotrasy a v bezprostrednej blízkosti
novovznikajúcej cyklistickej trasy
Kostolné námestie – nový cintorín.
Jej súčasťou sú aj stojany na bicykle.
Autorom je akademický sochár
Ján Leško a jeho dielo predstavuje
bačiho na bicykli z obdobia začiatku
20. storočia v nadživotnej veľkosti.
V tomto období sa už ľudia v meste
pomaly vyzliekali z krojov a bližšie
im bolo tzv. americké oblečenie, vrátane typického kalapa, teda klobúka.
Socha cyklistu je netradičným
oživením pešej zóny a veríme,
že našim obyvateľom aj návštevníkom sa bude páčiť. Zároveň je to
vhodné miesto na fotenie pod ka-

Jedným z najdôležitejších zmyslov človeka je zrak. Je jedinou
nervovou bunkou, ktorá nie je
chránená priamo lebečným krytom. Je jedným zo zmyslov, ktoré
pomáhajú človeku zorientovať sa
v jeho prostredí. Rozpoznať nielen
tvary, farby, naše okolie, prírodu,
ale aj svet práce a zábavy. Ľuďom,
ktorým chýba od narodenia, kompenzačne ostatné zmysly akoby
zosilneli.
Len málokto z vidiacich dokáže
hmatom plynulo čítať tzv. Braillovo
písmo tak, ako ho čítajú nevidiaci.
Práve malá úroveň ochrany zraku
je príčinou jeho straty u predtým
vidiacich. Niektoré ochorenia, ale
najmä úrazy, ohrozujú zrak a bývajú príčinou jeho straty. Tu je to
zložitejšie s adaptáciou ostatných
zmyslov.
Podstatnú úlohu zohráva užívanie rôznych pomôcok k zvládnutiu orientácie v priestore. Jedným
z takýchto pomôcok je symbol
nevidiacich „biela palička“. Pri jej
užívaní sa vedia nevidiaci zorientovať, pohybovať sa a identifikovať
potenciálne nebezpečia v svojom
okolí a pri pohybe.
Zároveň pre ostatných sú upozornením na ich hendikep. Ohľaduplnosť a pochopenie od okolia je
zárukou bezpečnosti pre ľudí s touto poruchou. Zvlášť prechod cez
komunikáciu, nastupovanie a vystupovanie z dopravných prostriedkov, sa nezaobídu bez asistencie
vidiaceho človeka.
Aj preto bol 15. október 1964
Svetovou úniou nevidiacich vyhlásený za Deň bielej palice. Hlavným
dôvodom bola potreba upozorniť
na problémy zrakovo postihnutých.
Pri architektonických dielach pamätať na tento hendikep a povinne
umiestňovať orientačné body pre
ľudí so zrakovou poruchou. V dopravných prostriedkoch umiestňovať hlásiče trate pre nevidiacich
pasažierov.
Plnohodnotný život napĺňajú
možnosti športovania a vzájomných súťaží v rôznych druhoch
športu včítane olympiády pre zdravotne hendikepovaných. Aj kritériá pre uplatnenie sa tejto skupiny
občanov sú obrazom o vyspelosti
spoločnosti.
Podpora spoločenských združení nevidiacich a ich aktivít je v tento deň úplne prirodzená a opodstatnená.
MUDr. Benjamín Bančej,
zástupca primátora

lapom a tak ďalšou príležitosťou na
propagáciu mesta.
Postupným skrášľovaním centrálnej mestskej zóny sa usilujeme
nie len prilákať ľudí späť do centra
nášho krásneho mesta, ale napĺňame tým aj ustanovenie Programu
rozvoja mesta, v ktorom sme sa zaviazali zatraktívniť pešiu zónu.
Socha má oceľovú konštrukciu,
telo je vytvorené zo zliatiny hliníka
a bronzu a povrch z tzv. žiarivého
bronzu. Dielo váži viac ako 200 kg.

Socha bola vyhotovená podľa autorskej zmluvy, ktorá bola podpísaná na základe existujúcej autorskej miniatúry. Mesto za ňu zaplatí
zo svojho rozpočtu 15 000 eur.
Umiestnenie tohto diela je plne
v súlade s platnými normami a legislatívnymi predpismi tak, aby bol
zabezpečený prejazd záchranárskych a bezpečnostných zložiek
a zároveň, aby nebránila v pohybe
zrakovo postihnutým obyvateľom.
nč

Virtuálna anatómia napreduje
Stredná zdravotnícka
škola v Michalovciach
ako prvá na Slovensku
9. novembra 2017
otvorila virtuálnu
anatomickú učebňu
(VAU).

Študenti školy v dennej aj diaľkovej forme začali získavať vedomosti v 3D priestore. Pilotný projekt vznikol v spolupráci so startupom Virtual medicine, Nemocnice
Svet zdravia a spoločnosti Samsung Elektronics. Celkové náklady
na zriadenie učebne sa vyšplhali
na takmer 40 000 eur.
Na slovenskej verzii učebného
textu anatómie sa podieľali vyučujúce Martina Čupalková a Gabriela
Jenčiková. Spracovali jednotlivé
sústavy ľudského tela podľa ŠVP
pre dané študijné odbory v škole.
Aplikáciu pre potreby výučby školy spracoval startup Virtual medicíne s autorom projektu Tomášom Brngálom. Vybavenie učebne
bolo obohatené o desať headsetov
pre virtuálnu realitu (VR) a jednu
SMART interaktívnu obrazovku
s operačným systémom TIZEN.
Projekt VAU sa realizuje už takmer

rok v modernej anatomickej učebni. K pozitívam patrí možnosť
pracovať individuálnym tempom,
rozobratie jednotlivých systémov,
skúmanie ich podrobnej štruktúry,
spojenie viacerých systémov a komplexný pohľad na človeka.
Vyučujúci anatómie hodnotia
pozitívne aktivitu študentov na hodinách anatómie pri využití VR. Je
prijateľný pre študentov, lebo tieto
technológie veľmi dobre poznajú.
Aj napriek tomu, že príprava učiteľa na využitie VR je náročnejšia,
vyučujúci jej využitie vítajú. Propagáciu VR sme realizovali prostredníctvom facebookovej skupiny
VAU s aktuálnymi informáciami,

propagačným plagátom a exkurziami aj pre iné školy. VR chceme
predviesť aj na jednotlivých akciách
školy, napr. Deň SZŠ, Správna voľba
povolania a Deň otvorených dverí.
O tom, že projekt VAU je úspešný a pokračuje ďalej, svedčí naša
spolupráca s partnermi projektu,
ktorí nám poskytli ďalšie vybavenie,
a to šesť headsetov, nový aktualizovaný softvér, Chromecast – streamovanie headsetov na obrazovku
televízora, vďaka ktorému vyučujúci dokáže usmerňovať prácu žiakov.
Dúfame, že naše poznatky pomôžu aj iným kolegom či školám
pri využití VR v procese výučby.
G. Jenčiková a Ľ. Terebeššyová
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Michalovce Michalom a Michaelám 50 ROKOV
PO MATURITE

Jedinečné podujatie
Michalovce Michalom
a Michaelám, venované
všetkým nositeľom
tohto mena, sa konalo
prvýkrát v roku 2011.
Radnicu a mestské
kultúrne stredisko
inšpirovala k jej
organizovaniu historická
legenda o Michalovi,
ktorý bol zakladateľom
mesta.

V Chemkostav Aréne sa uskutočnil ôsmy ročník podujatia Michalovce Michalom a Michaelám,
ktoré organizuje Mesto Michalovce. Bohatý program bol pripravený
nielen pre Michalov a Michaely, ale
pre všetkých, ktorí sa chceli zabaviť
a stráviť príjemný večer v spoločnosti moderátora Michala Hudáka,
skupiny Kollárovci a legendy českej
hudobnej scény Michala Davida.
Netradičná zostava ponúkla zábavu
a skvelú muziku. Kollárovci zahrali a zaspievali svoje najväčšie hity
ako Sokoly, Mariša, Na Kráľovej
holi a Dedinôčka. Spevácka legenda Michal David rozprúdil zábavu

hitmi ako Decibely lásky, Nonstop,
Pár přátel, či Discopříběh.
Aj tento rok sme sa pokúsili
prekonať rekord v počte Michalov
a Michael. Spočíva v čo najväčšom
počte nositeľov krstného mena,
ktoré má spoločný základ ako metropola Zemplína, na jednom mieste. Tento rok sa nepodarilo prekonať rekord z roku 2017, kedy sa na
jednom mieste stretlo 493 Michalov a Michael. Prekonali sme však
minuloročný rekord v počte nositeliek mena Michaela a na jednom
mieste sa ich stretlo 78.
Na podujatí bola uvedená do
života nádherná publikácia plná
krásnych fotografií Michalovce –
čas v obrazoch. Krstnými otcami
tejto knihy sa stali primátor mesta
Michalovce Viliam Zahorčák a jej
zostavovateľ Vladimír Sekela. Autormi publikácie sú historici Martin Molnár a Matej Starják.
Michalovia a Michaely mali
vstup do Chemkostav Arény zdarma a domov si odniesli tričko s logom akcie.
Veríme, že toto podujatie
si bude získavať stále viac priaznivcov a že do nášho mesta budú
prichádzať Michalovia a Michaely
z rôznych kútov Zemplína, Slovenska, ale aj zo zahraničia.
nč

V polovici septembra
sa stretli bývali žiaci
4.A triedy Strednej
priemyselnej
školy stavebnej
v Michalovciach
po päťdesiatich rokoch
od ukončenia školy.
V spomienkach sa vrátili do
školských lavíc, do ktorých v rokoch 1964 – 1968 každodenne
sadali a získavali vedomosti. Spolu s triednym učiteľom L. Hudákom a inžinierom V. Vojnom,
ktorý bol jeden z tých, čo ich
pripravoval pre budúcu profesiu,
si pospomínali na všeličo zažité.
Nezabúdali však ani na spolužiakov a profesorov, ktorí už nie sú
medzi nimi. Príjemné posedenie
bolo i o rodine, deťoch a vnúčatách.
Posedenie a cesta domov
do rôznych kútov Slovenska ale
i Čiech sa končilo slovami: „ďalšie stretnutie nech je už skôr“.
Majka K.

Na ranči Klokočina
Učenie v pohybe
počas týždňa mobility milujú kone
Zelená základná škola
na Ulici Teodora Jozefa
Moussona prežila
akčný týždeň. V rámci
Európskeho týždňa
mobility bolo všetko
v pohybe.
Vyučovacie hodiny sa realizovali prevažne vo vonkajšom areáli
školy, ale aj v rôznych kútoch nášho mesta. Žiaci so svojimi učiteľmi sa na vopred určené lokality
presúvali pomocou GPS a plnili
tam rôzne úlohy. V rámci matematiky merali rozmery športového ihriska a počítali jeho obsah,
výtvarnú výchovu si spestrili nazbieraním prírodnín a skrášlením
interiéru školy, na fyzike merali
teplotu vzduchu, vody, počítali slnečnú konštantu. Anglicky opisovali farby a krásy jesene. Malí žiaci
sa učili počítať množstvo krokov
od brány školy po dvere k triede.
Keď náhodou zlyhala technika
a GPS, vďaka vedomostiam z geografie sa orientovali klasicky

pomocou prírody. Na hodinách
dejepisu putovali po historických
pamiatkach mesta. Aj informatika
sa učila vonku pomocou metódy
mobilné testovanie.
Celý týždeň vyvrcholil Dňom
bez áut. Až 80 % žiakov školy sa
v daný deň dostavilo na vyučovanie ekologickým spôsobom – autobusom, bicyklom alebo pešo.
Kto takto urobil, od mladých ekologičiek získal bonus. Za odmenu
nemusí napísať domácu úlohu,
môže poprosiť o odpustenie písomky, prípadne odpovede. Boli
aj takí, ktorí tento deň nerešpektovali a prišli autom. Tí dostali ekologickú pokutu – musia popolievať kvety, poupratovať v triede alebo vytriediť odpad. Počas celého
týždňa nám počasie prialo. Učenie
sa tak stalo oveľa zábavnejším.
Nikto si ani neuvedomil, že nemusíme sedieť v školských laviciach,
aby sme sa niečo naučili. Dá sa to
aj v pohybe.
Veríme, že takýchto dní prežijeme oveľa viacej a kedykoľvek.
Stačí len dobrá ekologická nálada.
Lenka Paľová

V katastri obce Klokočov,
neďaleko Šíravy, vznikol
ranč s jazdeckým
areálom a klubom, ktorý
založilo OZ Klokočina.
Združuje nadšencov
jazdenia, parkúru
a hlavne milovníkov
koní a prírody.
Nedávno otvorený areál je prístupný verejnosti prakticky každý
deň v týždni bez ohľadu na počasie. Združenie má 11 vlastných
koní, ktoré sú trénované na parkúr či jazdenie vo voľnej prírode.
Bohdan Molčányi, Jazdecký klub,
ranč Klokočina: „Snažíme sa ľuďom
ponúknuť možnosť pripraviť sa na
parkúrové preteky, alebo si zajazdiť vo westernovom štýle. Veľa ľudí
sem chodí len tak si vyskúšať jazdu
na koni, ale aj učiť sa niečo nové.“
Koníky sú ustajnené, majú vybudované samostatné boxy, avšak
najčastejšie sú vonku, čo je pre ne
najprirodzenejšie prostredie. Tré-

ning a jazdy sú zatiaľ pod otvoreným nebom. Ale len dočasne. Bohdan Molčányi, Jazdecký klub, ranč
Klokočina: „Dúfame, že do konca
októbra budeme mať postavenú
strechu nad jazdiarňou, tak ponúkneme celoročnú prevádzku. A to je
veľký prínos, keďže najbližšia takáto
krytá jazdiareň je v Košiciach. Nie
sme však závislí len na jazdiarni, aj
keď v prípade zlého počasia je to tam
ideálne. Niekedy je však najkrajšie
ísť na vychádzku s koňom po lese.“
Ranč Klokočina sa postupne stáva
obľúbeným miestom pre firemnú či
skupinovú agroturistiku. Počas leta
ho navštevovali jazdci sporadicky
avšak vždy ohlásene. Od začiatku
školského roka spúšťajú program
pre školopovinné deti. Tie by mohli
jazdiť pravidelne, najlepšie v rovnakom čase. Ich jazdenie by trvalo 45
minút raz týždenne, pod dohľadom
dvoch certifikovaných trénerov.
Ranč ponúka aj dopravu deťom
z mesta a spätný odvoz. Samozrejmosťou je hipoterapia, pre deti
s osobitným prístupom a samostatným trénerom.
Viera Pakánová

5

KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

Kristián Šalata
reprezentoval Slovensko
Kristián Šalata
z Gymnázia Pavla Horova
reprezentoval Slovensko
na 49. ročníku súťaže
IPhO v Lisabone.
Súťaž sa konala od 21. do 28.
júla a miestenku na ňu dostal Kristián ako jeden z víťazov celoštátneho kola najvyššej kategórie A
59. ročníka fyzikálnej olympiády.
Účasť si vybojoval na výberovom
sústredení desiatich najlepších riešiteľov celoštátneho kola, v ktorom

účastníci riešili každý deň úlohy
takmer zo všetkých moderných
oblastí fyziky. I keď len veľmi tesne
sa mu podarilo dostať sa do päťčlennej nominácie výberu Slovenskej republiky, dokázal zmazať bodovú stratu, ktorú mal voči najlepším po celoštátnom kole.
Kristián sa tak zaradil k vynikajúcim absolventom Gymnázia Pavla Horova, ktorí doteraz reprezentovali Slovensko a Československo
na medzinárodnom kole Fyzikálnej
olympiády.
Jozef Smrek

Svetový deň mlieka
v školách
Svetový deň
mlieka v školách
je medzinárodnou
každoročnou udalosťou
podporovanou
a propagovanou
od roku 2000
Organizáciou pre výživu
a poľnohospodárstvo.
Podstatou tohto dňa je oslava
významu mlieka v školách. Je to
spôsob, ako sa zamerať na pomoc
žiakom, zvýšiť ich povedomie,
upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách, na jeho zdravotné
prínosy pre rast a vývoj detí a dorastencov.
Svetový deň mlieka na školách
pripadá na poslednú septembrovú
stredu, preto sme sa aj my rozhodli

zorganizovať 26. septembra podujatie venované tomuto sviatku.
Stredná odborná škola obchodu
a služieb v Michalovciach v spolupráci so spoločnosťou Syráreň Bel
Slovensko, a.s., a Milk Agro Sabinov pripravili ochutnávku mlieka
a mliečnych výrobkov, milkshakeov,
ale aj tradičných výrobkov z mlieka,
ako sladká mliečna ryža, pena, ovsená kaša a biela káva.
Nezabudli sme ani na žiakov,
ktorí majú intoleranciu na mliečny
cukor a ponúkli sme im alternatívne druhy mlieka ako ryžové, sójové, mandľové, ovsené a kokosové.
Celé podujatie bolo sprevádzané animáciami a súťažami, ako napríklad o najkrajší mliečny úsmev,
čo najrýchlejšie vypitie mlieka cez
slamku alebo kŕmenie jogurtom
so zaviazanými očami. Žiaci tak
získali aj ceny od našich sponzorov.
Buršáková, Čižmárová

Deň mladých hasičov
Deň mladých hasičov
sa uskutočnil 5. októbra
v areáli Vinianskeho
jazera. Je to zároveň
19. ročník O pohár
primátora mesta.
Súťaže sa zúčastnilo 18 družstiev z radov žiakov michalovských
škôl a škôl nášho okresu. Podujatie
otvoril primátor Viliam Zahorčák,
ktorý zaželal súťažiacim veľa úspechov.
Počasie bolo priam ideálne a na
svoje deti sa prišli pozrieť aj rodičia. Preteky neboli typickým hasičským športom. Obsahovali aj prvky

branno-bezpečnostného charakteru ako streľba zo vzduchovky,
zdravotná príprava, či znalosti
pravidiel cestnej premávky. Nad
regulárnosťou priebehu súťaže bdel
zbor profesionálnych hasičov ako
rozhodcov.
V kategórii dievčat zvíťazili
DHZ Bánovce nad Ondavou, ktoré
sa stali aj držiteľkami Pohára primátora mesta. V kategórii chlapcov
sa víťazmi stali chlapci Základnej
a materskej školy Zalužice.
Hasičské krúžky nie sú len o pomoci pri hasení požiarov, ale aj
o rozvíjaní hodnôt ako je odvaha,
súdržnosť, vytrvalosť a osobná zodpovednosť za seba samého aj iných.
Imrich Pollák

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
LÚČNICA – Z TVORBY PROF. ŠTEFANA NOSÁĽA
13. októbra o 19.00 hod., MsKS
NA KOHO TO SLOVO PADNE – KOMÉDIA
14. októbra o 19.00 hod., MsKS
OMAĽOVÁNKY MICHALOVCE
uvedenie knihy autorky Lucie Chocholáčkovej
6. októbra o 11.30 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
ZEMPLÍNSKE TAJOMSTVÁ
uvedenie knihy autora Vincenta Lapšanského
19. októbra o 10.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
JAROMÍR NOHAVICA – KONCERT
23. októbra o 19.00 hod., Mestská športová hala
BASTA FIDLI
autorské stretnutie so spisovateľom Valentínom Šefčíkom
23. októbra o 11.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
NÁDEJ A VÁNOK
koncert speváckych skupín seniorov
24. októbra o 15.00 hod., Zlatý býk
100. VÝROČIE UKONČENIA 1. SVETOVEJ VOJNY A VZNIKU ČSR
workshop, 25. októbra o 10.00 hod., galéria ZOS
MICHALOVCE V ČASE VZNIKU ČSR
beseda s historikom Václavom Ihnátom
25. októbra o 9.00 hod a 12.30 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického
JURAJ ČERVENÁK
autorské stretnutie so spisovateľom
25. októbra o 17.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Výstavy
O ŽIVOTE GRÓFKY IRMY SZTÁRAYOVEJ
od 3. septembra, Galéria pod nebom
ZA ČIERNYM SLNKOM – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
do 19. októbra, Zemplínske osvetové stredisko
MOJA DUŠA
výstava výtvarných a remeselných výrobkov ľudí s duševným postihnutím
do 22. októbra, salónik ZOS
KRUHY – VÝSTAVA OBRAZOV ĽUDMILY TOKÁROVEJ
do 26. októbra, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Sluchovo postihnutí
a ich aktivity
Sluchovo postihnutí
svojou činnosťou
potvrdzujú, že sa dokážu
zaradiť medzi zdravú
spoločnosť.
Počas týždňa dobrovoľníctva
navštívili členov OZ Integra, pre ktorých pripravili prednášku o prvej pomoci a zapojili sa do ich aktivít. Členky skupiny Zemplindance obhájili už
po tretíkrát titul majsterky Slovenska
v súťaži Pohyb bez bariér v Žiline. Počas sociálno-rehabilitačného pobytu
v Rapovciach si zopakovali základy

posunkového jazyka a vypočuli si
prednášku o zmenách v legislatíve.
K medzinárodnému dňu nepočujúcich organizovali podujatia v základných školách Porúbka a Vinné. Podujatie malo názov Počuješ, počujem,
počujeme a zameralo sa na ochranu
sluchu. FS Mihaľovski ňevesti i beťare,
pôsobiaca pri občianskom združení,
ešte v novembri čaká festival Na Zempline tak, ktorého sú organizátorom.
Chcú sa poďakovať Mestu Michalovce za finančnú podporu pri organizovaní sociálno-rehabilitačného
kurzu a festivalu Na Zempline tak.
Valéria Mitrová
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JESENNÉ FOTONÁVRATY
Každoročne je súčasťou jesenného čísla novín Michalovčan aj farebná fotopríloha. V našom meste
sa konalo množstvo koncertov, výstav, spoločenských a športových podujatí. Nemali sme možnosť uverejniť
fotografie zo všetkých, ale veríme, že prostredníctvom tejto prílohy sa spolu s nami vrátite v spomienkach
na niektoré zo zaujímavých podujatí.

Reprezentačný ples mesta

Druhá januárová sobota patrila 11. ročníku reprezentačného plesu mesta. Konal sa v Chemkostav Aréne. Celým večerom sprevádzali plesajúcich hostí Michalovčania Janka Hospodárová a Milan Junior Zimnýkoval. Na plese sa predstavila speváčka Natasha Wright, spevák Vašo Patejdl. Vystúpil aj spevácky zbor
Pro Musica – Magnólia, FS Zemplín, TŠ Grácia, Sláčikové kvinteto a hudobná skupina Montana Band. Na ples prijali pozvanie viacerí vzácni hostia, medzi
nimi aj Jiřina Bohdalová, Martin Dejdar, Lucia Lapišáková a Marcel Ochránek. Prekvapením večera bola módna prehliadka šiat z dielne Lukáša Očenáša.

Legendy Oldies – Boney M a Modern talking reloaded

V Chemkostav Aréne sa 10. februára uskutočnil koncert Legendy Oldies. V programe sa predstavila známa populárna skupina Boney M so speváčkou Liz
Mitchell. Michalovčania sa mohli zabaviť a zaspievať si známe hity, ako Rivers of Babylon, Rasputin, či Daddy Cool. Ich predskokanmi bola skupina Modern
Talking (reloaded).

Jarný beh Michalovčanov

Ďalší ročník jarného behu odštartoval 17. marca na Gymnáziu Pavla Horova. Trať viedla Hviezdoslavovou ulicou na Hrádok a späť. Preteku sa zúčastnilo 90 pretekárov rôznych vekových kategórií.
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To najlepšie, čo v meste Michalovce máme – Čin roka

Titul Čin roka udeľuje mestské zastupiteľstvo jednotlivcovi alebo kolektívu, ktorý v predchádzajúcom roku dosiahol mimoriadny výsledok v rôznych oblastiach
života. Ocenení si z rúk primátora prevzali sošku Michalovského Pegasa. Odovzdávanie sa uskutočnilo na podujatí To najlepšie, čo v meste Michalovce máme.

Veľká noc v našom meste

Pri prechádzke centrom mesta pútal kraslicový strom vyzdobený stovkami kraslíc a dve kamenné fontány vyzdobené čečinou, kraslicami a jarnými kvetmi.
Novinkou bolo hniezdo plné vajíčok pri Fontáne lásky. Na Veľký piatok sa tradične konal aj ekumenický pašiový sprievod.

Jarni jurmarok

Nesanujme sebe, šak ľem raz žijeme. V tomto duchu sa niesol Ošemnasti jarni jurmarok, ktorý sa v našom meste uskutočnil na prelome apríla a mája. Na tribúne
sa okrem iných predstavila známa slovenská skupina Vidiek.

Podvihorlatský maratón

V našom meste sa 29. apríla uskutočnil jeden z najkrajších maratónov na Slovensku, najväčšie bežecké podujatie na Zemplíne – Podvihorlatský maratón,
zároveň Michalovský polmaratón a Polmaratónska štafeta.
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Stavanie mája

Už tradične v predvečer Prvého mája postavil Folklórny súbor Zemplín vysoký pestrofarebný máj. Pri tejto príležitosti sa michalovské námestie zaplnilo
folklóristami, Michalovčanmi, ale aj návštevníkmi nášho mesta.

Deň rodiny

Stojíme pri sebe! Pod týmto heslom sa nieslo podujatie Deň rodiny, ktoré bolo venované všetkým rodinám. Na svoje si prišli najmä najmenší. Boli pre nich
pripravené pedálové profi káry, nafukovací hrad, maľovanie na tvár, prezentácia práce Červeného kríža, mestskej polície a hasičského zboru.

Deň južanov

Tradičné kultúrno-športové podujatie obyvateľov Sídliska juh sa uskutočnilo 8. júna v areáli Základnej školy na Okružnej ulici. Prítomných prišiel pozdraviť
aj primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák.

SOS deň

Pred OC Zemplín sa už po piatykrát stretli všetky záchranárske zložky, zástupcovia Červeného kríža aj armády. Pre deti, ich rodičov a učiteľov boli pripravené ukážky zásahu kukláčov, záchrany života, požiaru auta pri autonehode, výstava policajných, hasičských a vojenských áut. Novinkou boli policajné kone.
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Dni mesta Michalovce

V rámci tohto podujatia sa každý deň predstavili deti zo základných škôl s tanečným alebo speváckym programom. Dni Mesta Michalovce vyvrcholili slávnosťou Dies pro honore civitatis – Na poctu mesta. Pri tejto príležitosti bola uvedená divadelná hra Posledná dvorná dáma o živote grófky Irmy Sztárayovej.

Močarianske dni

V Močaranoch sa uskutočnila slávnosť na počesť významného rodáka Gorazda Zvonického pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia a 70 rokov kňazstva.
Do života bola uvedená kniha Močarany kedysi a dnes. Diváci mali možnosť vidieť hudobno-umelecké pásmo, vypočuť si básne a hovorené slovo.

Mihaľovski deski

Mihaľovski deski sú už neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života v našom meste. V programe sa predstavili Štefan „Čiko“ Barančík, ochotnícke Divadlo
pri fontáne s inscenáciou Koniec štátnej cesty, Kladzianske ľudové divadlo KĽUD s komédiou Cicho, bo skajpujem s dzivku!

Zemplín veterán ralley

Na prelome júna a júla sa na Zemplíne stretli milovníci áut so svojimi nablýskanými tátošmi. Trojdňové podujatie sa začalo programom na Námestí
osloboditeľov, kde hlavnou atrakciou bola výstava veteránov. Podvečer sa veterány presunuli na Zemplínsku šíravu.
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Zemplínske slávnosti

Tradičný folklórny festival spevu a tanca sa uskutočnil 10. a 11. augusta. V programe vystúpili spevácke a folklórne skupiny Zemplín, Jurošík, Svojina,
Mihaľovski ňevesti a beťare, Hnojňaňe, Turianska dolina z Ukrajiny a mnoho ďalších. Podarilo sa utvoriť rekord a karičku si zatancovalo 504 ľudí.

Zemplínsky jarmok

Zemplínsky jarmok sa uskutočnil v dňoch 17. a 18. augusta. Predstavili sa Folklórny súbor Zemplín, bubnová show Batida, Panama band so speváčkou
Nikou Karch, spevák Adam Ďurica, skupina Iconito band, Samuel Tomeček band. Jarmok priniesol aj malé prekvapenie, a to dámu s erbom.

Motozraz sveta motocyklov

K vrcholom letnej sezóny motorkárov sa už niekoľko sezón radí aj Motozraz sveta motocyklov na Zemplínskej šírave. 17. ročník otvoril svoje brány v dňoch
16. až 19. augusta. V piatok nechýbala tradičná spanilá jazda motorkárov cez pešiu zónu. Na Námestí slobody jazdcov vítal dav obyvateľov.

My sme východ

Posledný tohtoročný letný festival My sme východ sa uskutočnil 25. augusta v Parku študentov. Spievala a zabávala vás skupina Sokoly, Lukáš Adamec,
zabávač Šoko a Heľenine oči. Celým programom sprevádzali moderátori Marián Čekovský a Milan Junior Zimnýkoval.
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Zraz cykloturistov

Tohtoročný štyridsiaty zraz sa uskutočnil v neďalekej obci Vinné. Na zraz sa prihlásilo takmer štyristo bicyklistov. Pripravené boli štyri cyklo a dve pešie
trasy rôznej dĺžky a náročnosti. Cyklisti sa stretli aj pri tribúne na Námestí osloboditeľov, kde ich pozdravil primátor mesta.

Spomienkové dni grófky Irmy Sztárayovej

Počas dvojdňového podujatia účastníkov čakala komentovaná prehliadka zameraná na históriu kaplnky a rod Sztáray, zádušná svätá omša, komorný koncert,
otvorenie panelovej výstavy, diskusia s historikom prof. R. Holecom a výstava replík dobových šiat cisárovnej Alžbety a jej dvornej dámy Irmy Sztárayovej.

Michalovská hodinovka

Na atletickom štadióne ZŠ, Ul. Komenského, sa 15. septembra konal už 26. ročník Michalovskej hodinovky. Na 300 m okruhu s umelým povrchom
štartovalo 72 pretekárov, z toho bolo 22 žien.

Michalovce Michalom a Michaelám

V Chemkostav Aréne vystúpili Kollárovci a spevácka legenda Michal David. Prekonali sme minuloročný rekord v počte nositeliek mena Michaela, stretlo
sa ich 78. Na podujatí bola uvedená do života publikácia plná krásnych fotografií Michalovce – čas v obrazoch.
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Zoznam registrovaných kandidátov
Blížia sa komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia 10. novembra. Prinášame vám zoznam kandidátov
na primátora mesta Michalovce, ako aj zoznam kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva.
PRE VOĽBY PRIMÁTORA
MESTA MICHALOVCE
1. Marián Biľo, MUDr., 56 rokov, riaditeľ
rehabilitačného centra Michalovce,
nezávislý kandidát
2. Rudolf Cifrák, 40 rokov, živnostník,
nezávislý kandidát
3. Eva Copáková, Mgr., 57 rokov, mediátorka
a štatutárka akreditovanej vzdelávacej
inštitúcie registrovanej na MS SR, Naj nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
4. Dušan Goda, MUDr., 51 rokov, lekár,
nezávislý kandidát
5. Milan Kaplan, Mgr., 31 rokov, asistent
poslanca NR SR, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita,
Sme rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca,
Spolu - občianska demokracia, Progresívne
Slovensko
6. Slavko Pavolko, Mgr., 51 rokov, riaditeľ
základnej školy, nezávislý kandidát
7. Erik Sibal, JUDr. Ing., 34 rokov, manažér,
nezávislý kandidát
8. Viliam Zahorčák, 59 rokov, primátor mesta,
Smer - sociálna demokracia, Slovenská
národná strana, Most - Híd, Strana
zelených Slovenska
9. Richard Želinský, 30 rokov, živnostník,
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
PRE VOĽBY POSLANCOV
DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
(vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci)
1. Štefánia Balogová, Mgr., 39 rokov, učiteľka,
Slovenská národná strana
2. Daniela Barkasi, RNDr., PhD., 36 rokov,
vysokoškolská pedagogička, Smer - sociálna
demokracia, Most - Híd, Strana zelených
Slovenska
3. Jaroslav Bašista, Ing., 57 rokov, dôchodca,
Demokratická strana
4. Miroslav Benda, Mgr. art., 49 rokov,
tanečný pedagóg, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
5. Rudolf Cifrák, 40 rokov, živnostník,
nezávislý kandidát
6. František Džuppa, Ing., 63 rokov,
živnostník, Kotleba - ľudová strana naše
Slovensko
7. Marcel Fedoroňko, 41 rokov, okresný
predseda hnutia Sme rodina - Boris Kollár,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Sloboda a solidarita, Sme rodina
- Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
8. Ľudovít Főldy, Ing., 57 rokov, fotograf, Naj nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
9. Mirko Gejguš, PhDr. Ing., PhD., 53 rokov,
ekonóm, nezávislý kandidát
10. Gabriel Hajnik, MVDr., 49 rokov,
veterinárny lekár, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
Peter Horňák, 54 rokov, SZČO,
Demokratická strana
Sami Kamberovič, 24 rokov, živnostník,
Úsvit
Peter Matto, Ing., 43 rokov, ekonóm,
Kresťanskodemokratické hnutie
Ján Paľovčík, MUDr., 45 rokov, lekár,
Kresťanskodemokratické hnutie
Oliver Petrík, Ing., 56 rokov, predseda OZ
ISEO Michalovce, Jednota - ľavicová strana
Slovenska
Marianna Pillárová, MUDr., 47 rokov,
lekárka, Smer - sociálna demokracia, Most Híd, Strana zelených Slovenska
Jozef Sokologorský, Ing., 49 rokov, ekonóm,
Smer - sociálna demokracia, Most - Híd,
Strana zelených Slovenska
Štefan Tomáš, Ing., 48 rokov,
environmentalista, nezávislý kandidát
Vladimír Tomko, 36 rokov, podnikateľ,
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
Damián Tüdöš, 22 rokov, odborný asistent,
Smer - sociálna demokracia, Most - Híd,
Strana zelených Slovenska
Jozef Valiska, MUDr., 53 rokov, lekár,
nezávislý kandidát
Marián Vasiľ, 60 rokov, manažér, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda
a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár,
Nova, Šanca, Spolu - občianska demokracia

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
(vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov)
1. Anna Berešová, Mgr., 34 rokov,
pedagogička ZŠ, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
2. Jozef Borovka, Mgr. Ing., 65 rokov,
prezident Zväzu diabetikov Slovenska, Smer
- sociálna demokracia, Most - Híd, Strana
zelených Slovenska
3. Peter Borza, JUDr., 49 rokov, bývalý vojak,
Slovenská národná strana
4. Jana Cibereová, PhDr., 56 rokov,
prednostka okresného úradu, Smer sociálna demokracia, Most - Híd, Strana
zelených Slovenska
5. Martin Čornej, Ing., 26 rokov, finančný
analytik, Slovenská národná strana
6. Kristián Dacej, Ing., 61 rokov, dôchodca,
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
7. Michaela Doháňošová, Bc., 22 rokov,
študentka VŠ, Národná koalícia
8. Dušan Goda, MUDr., 51 rokov, lekár,
nezávislý kandidát
9. Miroslav Halas, Ing., 52 rokov, manažér,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Sloboda a solidarita, Sme rodina
- Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
10. Rastislav Jelinský, Mgr., 43 rokov, technik
distribúcie SPP, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia

11. Peter Kaščák, Mgr., 30 rokov, poradca
primátora, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
12. Jaroslav Kločanka, 63 rokov, manažér
predaja, Strana moderného Slovenska (sms)
13. Michal Korpa, Mgr., 35 rokov, vedúci
oddelenia kultúry a informatizácie v MsKS,
Smer - sociálna demokracia, Most - Híd,
Strana zelených Slovenska
14. Martin Magura, 38 rokov, konateľ, Strana
moderného Slovenska (sms)
15. Katarína Maršálková, RNDr., 55 rokov,
živnostníčka, Demokratická strana
16. Ján Mihalečko, MUDr., 58 rokov, súkromný
lekár, Smer - sociálna demokracia, Most Híd, Strana zelených Slovenska
17. Ján Michalečko, Mgr., 34 rokov, špeditér,
Kresťanskodemokratické hnutie
18. Lukáš Očenáš, 25 rokov, SZČO kaderník,
Smer - sociálna demokracia, Most - Híd,
Strana zelených Slovenska
19. Silvia Ozimaničová, PhDr., 39 rokov,
samostatná radkyňa, Demokratická strana
20. Eva Sopiaková, Mgr., 35 rokov, vedúca
sociálneho úseku v domove seniorov, Smer
- sociálna demokracia, Most - Híd, Strana
zelených Slovenska
21. Marcel Šejvl, Mgr., 55 rokov, colný a daňový
špecialista, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
22. Gabriel Timko, 51 rokov, obuvník, Strana
moderného Slovenska (sms)
23. Ján Tkáč, Ing., CSc., 66 rokov,
environmentalista, Kresťanskodemokratické
hnutie
24. Matúš Tkáč, Ing., 28 rokov, stavby vedúci,
Kresťanskodemokratické hnutie
25. Ján Várady, Mgr., 61 rokov, stredoškolský
pedagóg, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
(vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov)
1. Rastislav Bober, Mgr., 47 rokov, medicínsky
reprezentant, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
2. Miroslav Dufinec, Mgr., 45 rokov,
súkromný pedagóg, Smer - sociálna
demokracia, Most - Híd, Strana zelených
Slovenska
3. Maroš Eľko, MUDr., 48 rokov, úrazový
chirurg, primár oddelenia, Smer - sociálna
demokracia, Most - Híd, Strana zelených
Slovenska
4. Iveta Golmicová, Mgr., 57 rokov, učiteľka,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Sloboda a solidarita, Sme rodina
- Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
5. Dominika Chorovská, Mgr., 26 rokov,
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

študentka, Naj - nezávislosť a jednota,
Strana mladých ľudí
Ali Kamberovič, 50 rokov, manažér, Strana
práce
Martin Kántor, Ing., PhD., 38 rokov, senior
produktový špecialista, nezávislý kandidát
Milan Kaplan, Mgr., 31 rokov, asistent
poslanca NR SR, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
Rastislav Kiss, 33 rokov, zdravotný asistent,
Slovenská národná strana
Štefan Kvak, MUDr., 46 rokov, lekár, primár
chirurgie, Smer - sociálna demokracia,
Most - Híd, Strana zelených Slovenska
Malvína Macková, Mgr., 38 rokov,
manažérka predaja, Strana moderného
Slovenska (sms)
Michal Maršálek, 27 rokov, študent,
Demokratická strana
Martin Nebesník, Mgr., 54 rokov,
zástupca riaditeľa na ZŠ, Smer - sociálna
demokracia, Most - Híd, Strana zelených
Slovenska
Karina Obšatníková, PhDr., 37 rokov,
riaditeľka Domu Matice slovenskej
Michalovce, Smer - sociálna demokracia,
Most - Híd, Strana zelených Slovenska
Alena Sabolová, Mgr., 64 rokov,
dôchodkyňa, Komunistická strana
Slovenska
Miloš Tkáč, Mgr., 34 rokov, podnikateľ,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Sloboda a solidarita, Sme rodina
- Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
Jana Vaľová, MUDr., 35 rokov, všeobecná
lekárka pre dospelých, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda
a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár,
Nova, Šanca, Spolu - občianska demokracia
Antónia Voslařová, Ing., 63 rokov,
technička, Naj - nezávislosť a jednota,
Strana mladých ľudí
Richard Želinský, 30 rokov, živnostník,
Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4
(vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci)
1. Danica Altmannová, Ing., 55 rokov,
plánovačka výroby, Naj - nezávislosť a
jednota, Strana mladých ľudí
2. Anton Erby, PhDr., 43 rokov, obchodný
manažér, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
3. Stanislav Gaľa, Ing., 54 rokov, ekonóm,
nezávislý kandidát
4. Radovan Geci, 41 rokov, manažér, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda
a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár,
Nova, Šanca, Spolu - občianska demokracia
5. Marko Hami, 23 rokov, predajca
automobilov, Kotleba - ľudová strana naše
Slovensko
6. Kristína Hlohinová, Ing., 41 rokov,
ekonómka, Naj - nezávislosť a jednota,
Strana mladých ľudí
7. Michal Kanca, Bc., 24 rokov, študent
ekonómie, Slovenská národná strana
8. Vladimír Kušnír, Ing., 54 rokov, konateľ
s.r.o., nezávislý kandidát

9. Jozef Makohus, MUDr., 60 rokov, primár,
Smer - sociálna demokracia, Most - Híd,
Strana zelených Slovenska
10. Mária Maskaľová, Bc., 52 rokov, riaditeľka
obchodného tímu poisťovne, Smer sociálna demokracia, Most - Híd, Strana
zelených Slovenska
11. Ľubomír Matušovič, 61 rokov, mechanik,
Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
12. Igor Mižák, Ing., 54 rokov, stavebný
technik, Kresťanskodemokratické hnutie
13. Jaroslav Orosz, Ing., 49 rokov, výsluhový
dôchodca, Demokratická strana
14. Patrícius Prada, MUDr., 41 rokov, lekár,
Kresťanskodemokratické hnutie
15. Milena Remáková, Ing., 56 rokov,
živnostníčka, Naj - nezávislosť a jednota,
Strana mladých ľudí
16. Lýdia Sidivárová, RNDr., 53 rokov,
stredoškolská pedagogička, Smer - sociálna
demokracia, Most - Híd, Strana zelených
Slovenska
17. Tímea Sotáková, JUDr., 40 rokov,
podniková právnička, Smer - sociálna
demokracia, Most - Híd, Strana zelených
Slovenska
18. Miroslav Surmánek, Mgr., 38 rokov,
právnik, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
19. Peter Surový, 57 rokov, stolár, Strana
moderného Slovenska (sms)
20. Miloš Svrček, JUDr., PhD., 35 rokov,
generálny manažér hnutia Sme rodina Boris Kollár, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
21. Vlasta Vojníková, Mgr., 55 rokov, invalidná
dôchodkyňa, Komunistická strana
Slovenska
VOLEBNÝ OBVOD Č. 5
(vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci)
1. Rastislav Adam, 36 rokov, študent, nezávislý
kandidát
2. Štefan Balog, Mgr., 33 rokov, obchodný
zástupca, Kresťanskodemokratické hnutie
3. Marek Becan, 35 rokov, študent, nezávislý
kandidát
4. Peter Biganič, Ing., 39 rokov, športový
manažér, nezávislý kandidát
5. Pavol Čeklovský, PhDr., 36 rokov, ÚPSVaR
- samostatný radca, Smer - sociálna
demokracia, Most - Híd, Strana zelených
Slovenska
6. René Frajtko, Ing., 49 rokov, riaditeľ
pobočky, nezávislý kandidát
7. Radmila Hajduková, PaedDr., 42 rokov,
pedagogička, Smer - sociálna demokracia,
Most - Híd, Strana zelených Slovenska
8. Marta Horňaková, PhDr., 62 rokov,
štátna zamestnankyňa, Smer - sociálna
demokracia, Most - Híd, Strana zelených
Slovenska
9. Alex Ivanko, Bc., 21 rokov, študent VŠ,
nezávislý kandidát
10. Iveta Jasovská, MUDr., 53 rokov, lekárka,
nezávislá kandidátka
11. Lenka Juročková, Mgr., 30 rokov,
manažérka eventov, projektov, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),

Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris
Kollár, Nova, Šanca, Spolu - občianska
demokracia
12. Filip Kaľavský, Ing., 36 rokov, predseda
neziskového občianskeho združenia,
Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda
a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár,
Nova, Šanca, Spolu - občianska demokracia
13. Richard Mašlanka, Mgr., 47 rokov, SZČO
- prezident HK mládež Michalovce, Smer
- sociálna demokracia, Most - Híd, Strana
zelených Slovenska
14. Michal Paľovčík, Mgr., 33 rokov, referent
mestského úradu, Kresťanskodemokratické
hnutie
15. Milan Potocký, 42 rokov, redaktor, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda
a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár,
Nova, Šanca, Spolu - občianska demokracia
16. Dušan Pulko, Bc., 33 rokov, učiteľ klavíra,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Sloboda a solidarita, Sme rodina
- Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
17. Erik Sibal, JUDr. Ing., 34 rokov, manažér,
nezávislý kandidát
18. Michal Stričík, doc. Ing., PhD., 49 rokov,
vysokoškolský učiteľ - ekonóm, nezávislý
kandidát
19. Ján Stripai, MUDr., 65 rokov, lekár,
Slovenská národná strana
20. Milan Štofa, Mgr., 53 rokov, úradník,
nezávislý kandidát
21. Marek Tomáš, Mgr., 33 rokov, súkromný
podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
22. Ladislav Vávra, 45 rokov, invalidný
dôchodca, Demokratická strana
VOLEBNÝ OBVOD Č. 6
(vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci)
1. Katarína Balogová, Mgr., 38 rokov, učiteľka,
Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých
ľudí
2. Juraj Béreš, MVDr., 58 rokov, SZČO,
Demokratická strana
3. Marián Biľo, MUDr., 56 rokov, lekár,
Národná koalícia
4. Marek Boka, Ing., 41 rokov, grafik, Obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda
a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár,
Nova, Šanca, Spolu - občianska demokracia
5. Jozef Horňák, Ing., 66 rokov, technik, Smer
- sociálna demokracia, Most - Híd, Strana
zelených Slovenska
6. Jaroslav Kozák, 63 rokov, dôchodca,
Kresťanskodemokratické hnutie
7. Lucia Kurajdová, JUDr., 30 rokov,
právnička, Národná koalícia
8. Klára Mikerová, 32 rokov, invalidná
dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
9. Marián Sabovčík, Mgr., 27 rokov, odborný
radca, Smer - sociálna demokracia, Most Híd, Strana zelených Slovenska
10. Jaroslava Sopková, Mgr., 46 rokov, SZČO,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(oľano), Sloboda a solidarita, Sme rodina
- Boris Kollár, Nova, Šanca, Spolu občianska demokracia
11. Erika Šimková, Mgr., 45 rokov, učiteľka,
Kresťanskodemokratické hnutie
12. Gabriel Šoltés, JUDr., LLM, 30 rokov,
právnik, Strana rómskej koalície - srk
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Eliška Matinová
Leonard Hocko
Matej Ľoch
Nina Dzuriaková
Max Christopher Cymbal
Radovan Radovčič
Ema Špaková

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Alexander Kolesár
a Monika Kušnírová
Martin Bedrava
a Ivana Marcinová
Róbert Hegedüš
a Michaela Harvanová
Ing. Radoslav Sýkora
a Mgr. Andrea Matiščáková
Ing. Dušan Ivančin
a Lucia Fedáková
Milan Čech
a Mgr. Adriana Pazderáková

blaho ž e l a n i e
K ďalšej Tvojej púti jedným tónom srdcia vravia:
Jedným hlasom želáme Ti veľa sily, šťastia,
zdravia!
Milovanej mamičke, babičke a prababičke

MÁRII BARANOVEJ

zo srdca blahoželajú dcéry, vnúčatá
a pravnučky.

Noviny Mistral

a športové správy

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

ŽIHADLO

Téma: Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta
za roky 2015 – 2018
Hosť: Viliam ZAHORČÁK
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

Zo slávnostného Mestského zastupiteľstva Michalovce
z 5. 10. 2018
denne od 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS v sieti UPC Slovensko a GECOM,
Facebook Redakcia Mistral, YouTube a www.tvmistral.sk

Pravda ohľadom kruhovej
križovatky v Strážskom
Mesto Strážske zaslalo
MDVRR SR listom zo dňa
28. 9. 2015 Žiadosť
o realizáciu okružnej
križovatky v intraviláne
mesta Strážske, ktorej
prílohou bola aj štúdia,
ktorá posudzovala
návrh na prestavbu
na okružnú križovatku
a ktorú zabezpečilo mesto
Strážske.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len MDV SR) emailom
z 15. 10. 2015 požiadalo Slovenskú
správu ciest (ďalej len SSC) o stanovisko k predmetnej žiadosti mesta
Strážske, načo bolo zo strany SSC dňa
21. 10. 2015 odpovedané nasledovne:
Žiadosť mesta Strážske bola doručená aj na SSC a z GR SSC bola poslaná
na IVSC Košice na priame vybavenie.
V prílohe SSC žiadala o podklady –
štúdiu, v plnom rozsahu. Na základe
predloženej štúdie sme boli nútení
konštatovať, že to čo SSC požadovala,
predmetná štúdia neobsahuje. Návrh
technického riešenia nebol podložený
dopravno-inžinierskymi podkladmi,
smerovým prieskumom a ani prognózou, preto nebolo možné zo strany
SSC tvrdiť, že v roku 2019 súčasná križovatka kapacitne nepostačuje, a ani
odsúhlasiť návrh technického riešenia.
Pravdou je, že súčasná križovatka nemá
najlepšie radenie pruhov, určenie predností v jazde a rozhľadové pomery.
V tomto čase prebiehala príprava
verejného obstarávania na spracovateľa štúdie realizovateľnosti 1/18 a 1/74
Lipníky-Ubľa, ktoré bolo ukončené
dňa 9. 8. 2016 nadobudnutím účinnosti zmluvy o dielo. V rámci variant
1 sa posudzovala rekonštrukcia a modernizácia súčasnej cesty – teda aj návrh a rekonštrukcia križovatky v meste Strážske. V rámci ďalších variantov
boli preskúmané viaceré možnosti
preložky cesty 1/18 a 1/74. Štúdia re-

alizovateľnosti bola dodaná v 09/2017.
Štúdie realizovateľnosti ako aj stanovisko útvaru hodnoty za peniaze MF
SR k predmetnej štúdii odporúčali
pokračovať v príprave preložky cesty
1/18 a 1/74 a do času preložky ciest
rekonštruovať existujúcu križovatku
v intraviláne mesta Strážske.
Preto SSC listom zo dňa 24. 10. 2017
požiadala MDV SR o súhlas so začatím
verejného obstarávania projektovej
prípravy rekonštrukcie existujúcej križovatky. MDV SR listom zo dňa 28. 11.
2017 neodsúhlasilo predmetné verejné
obstarávanie, nakoľko stavba nebola v kontrakte na rok 2017 zaradená,
stalo sa tak až v roku 2018, kedy MDV
SR listom zo dňa 16. 3. 2018 oznámilo,
že na základe pracovných stretnutí medzi MDV SR a SSC konaných v závere roka 2017, bola stavba zaradená do
kontraktu 2018 a je aj finančne krytá.
SSC následne 23. 3. 2018 začala
verejné obstarávanie na technickú
štúdiu predmetnej stavby, ktorá sa
v tomto čase kompletizuje. Na základe odporúčaní technickej štúdie bude
príprava pokračovať v zabezpečovaní projektovej a investičnej prípravy
najvhodnejšieho variantu z hľadiska
bezpečností, plynulosti, priepustnosti
križovatky a návratnosti stavby.
SSC je štátnou rozpočtovou organizáciou zameranou na dopravné
plánovanie, technický rozvoj, správu,
prevádzku, investičnú prípravu a výstavbu ciest I. triedy. Jej činnosť je
čisto odborná. SSC pri svojej činnosti
prichádza do kontaktu aj s predstaviteľmi samospráv. Prvé stretnutie zástupcov SSC s predsedom Košického samosprávneho kraja R. Trnkom sa uskutočnilo v apríli tohto roku a malo informatívny charakter.
Spolupráca s primátorom mesta
Strážske V. Dunajčákom a s bývalým
podpredsedom KSK a poslancom NR
SR E. Ďurovčíkom je dlhodobejšia, preto
môžeme konštatovať, že je na veľmi dobrej úrovni, za čo si dovoľujeme vyjadriť
poďakovanie, osobitne za ich záujem
veci riešiť, ako aj osobnú angažovanosť.
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan
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malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

spoločenská rubrika
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

n Dám do prenájmu garáž pri Zekone. Tel.: 0949 716 152

Antonin Tiba (81)
Michal Gajda (79)
Michal Andráš (89)
Anna Nemečkayová (90)
Margita Gidová (73)
Michal Tkačik (60)
Ružena Papajová (93)

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
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
n Kúpim medailu 900 rokov Michaloviec za dvojnásobok katalógovej
ceny, prípadne uvítam akékoľvek informácie o nej. Tel.: 0908 027 603

prerušenie distribúcie elektriny
n 26. októbra od 7.50 hod. do 17.30 hod., úseky: garáže
pri Ul. Špitálska (pri cintoríne)
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme
bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 2. 10. 2018
do 19. 10. 2018. Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
-----------------------------------------------------------------------------------------40 Ul. obrancov mieru 4 2. (malometrážny) Garsónka
28,19 m2
Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu):
1,70 €/ m2. Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť,
prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu
v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach
– kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

ZBER BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÉHO
ODPADU
Zber bioodpadu do 120 l hnedých nádob bude
v tomto roku ukončený postupne podľa obvodov
od 26. do 30. novembra.
V roku 2019 plánujeme začať zber bioodpadu
od 1. do 5. apríla 2019 za rovnakých podmienok
ako tohto roku.
Bioodpad je možné odovzdávať aj na zberných
dvoroch TaZS, Ul. partizánska 55 a Ul. lastomírska 2

po ďakovan ia
Ďakujem všetkým príbuzným, susedom a známym
za prejavy sústrasti, útechy a kvetinové dary na poslednej
rozlúčke s milovaným manželom, otcom, dedom a pradedom

ONDREJOM LUDVIGOM

ktorý nás opustil dňa 17. septembra.
smútiaca manželka Eva a syn Ondrej s priateľkou
Adrianou
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym
za prejavy sústrasti a kvetinové dary na poslednej
rozlúčke s naším drahým

JÁNOM ANTONIČOM

ktorý nás opustil dňa 14. septembra.
smútiaca rodina

spo mie n ky
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal,
ostáva v nás. Dňa 10. októbra sme si pripomenuli
5. smutné výročie úmrtia

IVANA PŠENKA

Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu
s nami tichú spomienku. s láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra, spolupracovníci

Ťažko je žiť bez Teba, smutno je nám všetkým,
nič nie je také, ako bolo predtým...
Dňa 10. októbra uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný

ŠTEFAN GAVURA

Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku
a modlitbu.
Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť
neprestáva. Dňa 9. októbra uplynulo 5 rokov, čo nás
náhle opustil milovaný manžel, otec, dedko

JAROSLAV DIBDIAK

Nikdy nezabudneme.
so žiaľom v srdci spomínajú smútiaca manželka,
dcéra, vnuci a celá rodina

Oznamujeme všetkým záujemcom o históriu,
že knihu

MICHALOVCE
ČAS V OBRAZOCH

si môžu kúpiť v Informačnej kancelárii mesta
Michalovce, Námestie osloboditeľov 30.
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Olympiáda zdravotne
postihnutých
Základná organizácia
Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých
v Michalovciach
usporiadala
27. septembra už siedmu
olympiádu zdravotne
postihnutých.
Olympiáda sa konala tradične
na ZŠ, Ul. školská. Zúčastnili sa jej
seniori, ale i mladší súťažiaci. Predseda ZO SZZP a organizátor Jaroslav Koščo otvoril športové podujatie, na ktorom privítal primátora
mesta a ďalších hostí. Po príhovoroch sa začalo súťažiť.

Na olympiáde pretekalo 35 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do
siedmich družstiev. Za dosiahnuté
výkony im boli odovzdané zlaté,
strieborné a bronzové medaily.
Družstvá ako celok získali pohár.
Súťažiacich po prevzatí medailí
a pohárov pohostili organizátori
gulášom. Súťaž spestrilo vystúpenie speváckej skupiny Klubovanka.
Nechýbala skvelá nálada a športové
nasadenie.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás na tejto akcii podporili – primátor mesta Viliam
Zahorčák, predseda Olympijského klubu Michalovce Jozef Uchaľ,
riaditeľ ZŠ, Ul. školská Ladislav
Vjest.
Jaroslav Koščo

Šípková túra
Tradičný jesenný dátum, tradičná
lokalita, tradične pekné počasie, no
netradične, oproti vlaňajšku slabá
úroda šípok. Hoci členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista NM KST T
prešli rozsiahly areál od Dolnej Duše,
popri Ranči u Kosťu, kde pohostili
koníky suchým chlebom, cez Rúba-

ne pod Ortáňom, odkiaľ bol pekný
výhľad na Michalovce až k Pozdišovskému rybníku, liečivú pochutinu
ponachádzali len veľmi poskromne.
Pri malom množstve červených plodov na kríkoch k bohatšiemu zberu
nepomohol ani detský elán najmladších členov klubu Oliverka a Robka.
Anton Hasák

Mesto Michalovce – odbor školstva a športu
organizuje v priebehu mesiacov november – marec

XI. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov

O POHÁR PRIMÁTORA
MESTA MICHALOVCE
pre súťažný ročník 2018/2019

Bližšie informácie: Mgr. Lívia Kalaninová,
t.č.: 0917 650 912 (livia.kalaninova@msumi.sk)

dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
I. BK MICHALOVCE – BKM ISKRA SVIT
13. 10., 17.00 hod., DL Juniori U19; športová hala GPH
I. BK MICHALOVCE – BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
14. 10., 17.00 hod., DL Juniori U19; športová hala GPH
I. BK MICHALOVCE – KB SLÁVIA TU KOŠICE
19. 10., 18.00 hod., DL Juniori; športová hala GPH
Info: http://new.1bkmi.sk/

Florbal
EASTERN WINGS – ICLINIC VŠK PDF UK HURIKÁN BRATISLAVA
13. 10., 17.00 hod., Extraliga žien – 5. kolo, Mestská športová hala, Humenné
EASTERN WINGS – SLÁVIA NITRA
14. 10., 10.00 hod., Extraliga žien – 6. kolo, Mestská športová hala
EASTERN WINGS – ŠK VICTORY STARS NOVÁ DUBNICA
13. 10., 14.00 hod., 1. liga muži – 5. kolo, Mestská športová hala, Humenné
EASTERN WINGS – FBK PÚCHOV
14. 10., 13.00 hod., 1. liga muži – 6. kolo, Mestská športová hala
Info: http://new.fbkmichalovce.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
13. 10., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 10. kolo
MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN
21. 10., 11.00 hod., I. LSD U19 – 11. kolo
MFK ZEMPLÍN – 1.FC TATRAN PREŠOV
20. 10., 10.00 hod., I. liga dorastenky U19/skupina „C“ – 8. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – FK KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE
21. 10., 14.00 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ – 14. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel. : 0903 655 433
TJ SOKOL MOČARANY – MFK ČIERNA NAD TISOU
14. 10., 14.30 hod., V. liga Zemplínska – muži – VsFZ – 11. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – NYKÖBING FALSTER HAANDBOLD
14. 10., 17.30 hod., pohár EHF - 2. kolo, Chemkostav aréna
HK IUVENTA – UDHK NITRA
25. 10.,15.15 hod, I. LSD, Chemkostav aréna
HK IUVENTA – UDHK NITRA
25. 10., 13.30 hod, I. LMD, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC BRATISLAVA, S.R.O.
17. 10., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov
HK DUKLA INGEMA – MHK DUBNICA NAD VÁHOM
19. 10., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov
Info: http://www.duklamichalovce.sk/
HK MLÁDEŽ – PREŠOV PENGUINS
13. 10., 15.00 hod., 1. liga juniorov

Silový trojboj – tlak na lavičke
MAJSTROVSTVÁ SR V KLASICKOM TLAKU NA LAVIČKE
20. 10., 13.00 hod.; Mestská športová hala, Ul. športová 31
Info: L. Lechan st., tel.: 0904 220 309

