
zdarma     •     piatok, 31. marec 2017     •     ročník XXVIII, číslo 7

aktua l i ty

Pozývame vás na 
koncert 

OLympic
a skupina Hurikán

1. apríla o 19.00 hod. 
Chemkostav Aréna

Pozývame vás na
divadelné 

predstavenie

cez OknO
3. apríla o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

Pozývame vás na
prednášku 

Olivera Filana

kórejské 
denníky

4. apríla o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

Pozývame vás na

TO najLepšie, 
čO v mesTe 

micHaLOvce 
máme

čin rOka 2016
7. apríla o 17.00 hod.

veľká sála MsKS

Varenie
guľášu
jarmočná súťaž

2 Dobrá 
správa
pre odberateľov tepla

3 Chráňme 
lesy
nebezpečenstvo požiaru

6 Jarný beh 
Michalovčanov
3. ročník

8

Päť rokov ochotníckeho divadelného súboru

DivaDlo Pri fontáne 

oslavuje

Z iniciatívy riaditeľky MsKS Mi-
lady Tomkovej sa uskutočnil kon-
kurz do ochotníckeho divadelného 
súboru. Oslovila vtedy dve učiteľky 
stredných škôl, Helenu Andreevu 
a Jelu Timkovú, aby sa ujali jeho 
vedenia. Na konkurz prišlo 45 
účastníkov. Všetci boli prijatí, no 
niektorí to vzdali hneď na začiatku, 
keď zistili, aká náročná bude práca 
divadelníka. Ale tí, ktorí zostali, 
hneď uvažovali, čo budú hrať. Pre 
početný 28-členný súbor, v ktorom 
prevažovali ženy a boli zastúpené 
všetky vekové kategórie, je ťažké 
nájsť vhodnú hru. No dve herečky, 
Katarína Varechová a Miriam Ada-
míková, nabrali odvahu a pokúsili 
sa napísať prvú veselohru.

Volala sa Džina, pošli ďalšieho. 
Na jej premiéru si ochotníci vybrali 
magický dátum 12. 12. 2012. Pred-
stavenie sa stretlo s veľkým záuj-
mom verejnosti. Diváci sa potešili, 
keď uvideli na javisku ľudí, ktorých 
bežne stretávajú na ulici. Učiteľky, 
úradníčky, žiačky, žiaci, študentky, 
lekárky a jeden výtvarník, to bol 
základ ochotníckeho Divadla pri 
fontáne, ktoré pôsobí pri Mestskom 
kultúrnom stredisku Michalovce.

V týchto dňoch naše divadlo 
oslávilo svoje prvé malé jubileum. 
Päť rokov nie je ešte veľa, ale dôle-
žité je, že popri folklóre, ktorý má 
na Zemplíne už bohatú tradíciu, 

vznikol priestor aj pre dramatické 
umenie. Michalovskí divadelní-
ci odohrali za tento krátky čas 43 
divadelných predstavení, dvakrát 
pripravili recitačno-hudobné pás-
ma a celkom sa predstavili 52-krát. 
Spolupracujú tiež s Divadlom poé-
zie Čiapka pri Súkromnej základ-
nej umeleckej škole Talent-Um, 
lebo niektorí účinkujúci sú členmi 
oboch súborov. 

Pravidelne účinkujú na Festiva-
le nárečového divadla Mihaľovski 
deski. Festival tohto zamerania má 
bohatú tradíciu v Ruskom Keres-
ture. V Srbsku žijú v tejto lokalite 
naši krajania zo Slovenska. Zacho-
vali si svoju rusínsku kultúru, ktorú 

si priniesli do tohto kraja, sú pyšní 
na svoj jazyk. Divadlo pri fontáne 
pozvali na 49. ročník divadelného  
festivalu. Herci odohrali vtipnú 
„toaletnu komediju” Žimne vre.

Divadlo má aj svoju stránku 
na Facebooku. Aktualizuje ju dvor-
ný fotograf Michal Oros. Vďaka 
tomu môžete vždy aktuálne vedieť, 
čo vám divadelníci pripravujú. Lebo 
len keď prídete vy, milí diváci, hra 
začína žiť svojím vlastným životom. 
Najbližšie uvedie Divadlo pri fon-
táne reprízu hry Cez okno 3. apríla 
vo veľkej sále o 18.00 hodine. A zá-
roveň sa už púšťajú do nácviku no-
vej veselohry.

jet

Nielen v mnohých slovenských  mestách, ale aj na dedinách vládne celé 
desaťročia čulý divadelný ruch. Údajne tomu tak bolo kedysi dávno 
aj v Michalovciach, ale ochotnícky súbor zanikol. Boli síce pokusy vzkriesiť 
ducha divadla, no po jednom či dvoch predstaveniach sa súbor znova 
rozpadol. K výraznejšiemu úspechu došlo až 20. marca 2012. 



� aktuality� aktuality

pobačeňe miža z varoša

Už mi sebe dumal, že u mojim veku ľem turistika i chodzeňe ostavaju jak 
šport pre mňe, jak staršoho chlopa. Bul mi u tamtim roku popatrec na seňi-
jorsku olimpijadu, no trafjalo mi še najľepši zos vzduchovki. I okuľare na oči 
mi zabul vžac. Ľemže, jak furt u našej rodziňe, padlo opitaňe: „Chto pujdze 
s Patrikom na Jarne behaňe Mihaľovčanov?“ Ja še tvaril, že mi ňič ňečul, 
no ňepomohlo. 

„Dzedu, čuješ? tebe še pitam,“ ozvala še baba od televizora. „Šak ši fotbal 
bavil a behac ši išče ozda ňezabul.“ „Majce rozum, šak umrem. Co še me 
chcece zbavic?“ „Patrik idze na hrisko, budze trenovac, ta pujdzeš i ti.“ 

Naveľo, naveľo mi privoľil. Cali tizdzeň mi chodzil s Patrikom na toto 
hrisko. Vecej chodzil, jak drindal, bo behom bi še to nazvac ňedalo. Šicko 
me i tak boľelo krem vlasov. I tak me elektronicki prihlašiľi s Patrikom. Bula 
to parada. Ľudzi jak na štacijoňe. Prišol mi svojim drindom jakbač medži 
ostatňima, no Patrik bul vihľašeni jak najmladši zos šickich, co bežeľi. Už še 
bojim, dze me pošľu s Patrikom najbľižši. 

Vaš Mižo z varoša

Jarni behaňe

Interpelácie poslancov

phdr. marTa HOrňakOvá
Verím, že tak ako ja, aj vy ste toho názoru, že naše mesto je pekné a je po-
trebné hľadať ďalšie možnosti na jeho zatraktívnenie. Patrí sem aj mož-
nosť pripomenúť si budovy, ktoré dnes môžeme vidieť iba na starých 
pohľadniciach. Medzi takéto budovy patrí budova židovských rituálnych 
kúpeľov, budova židovskej synagógy patriacej v tom čase medzi najkraj-
šie budovy mesta, budova takzvanej mešity a historici by možno uviedli 
aj ďalšie historické budovy mesta. Je možné vybudovať v meste miniatú-
ry týchto budov? V odpovedi prosím o uvedenie konkrétnych termínov. 

Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
V meste sa snažíme získavať externé finančné zdroje na projekty v oblas-
ti kultúry, športu, vzdelávania a pod. V naposledy realizovanom projekte 
s názvom „Spoznaj a foť“ sme získali finančné prostriedky vo výške 10 000 € 
od KOCR na vytvorenie selfie miesta v tvare srdca – loga mesta ako aj na 
10 bronzových umeleckých informačných tabuliek o kultúrnych pamiat-
kach či historických budovách mesta s ich vyobrazením, názvom a rokom 
výstavby, vložený QR kód prepája záujemcu na ďalšie informácie o každej 
budove. Jednou z nich je aj židovská synagóga, ktorej tabuľa je inštalovaná 
na mieste, kde táto budova stála. Prostredníctvom QR kódu sa záujemca 
dostane na multimediálne informácie o tejto budove, k fotogalérii a pod.
V prípade vyhlásenia ďalších vhodných výziev sa chceme uchádzať o fi-
nančné prostriedky aj na ďalšie podobné projektové zámery, jedným z nich 
je aj park miniatúr historických budov. Vytvorenie miniatúry židovskej 
synagógy je projektový zámer, ktorý je súčasťou aj Programu sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja na roky 2016 – 2025. Termín realizácie je závislý 
od možností výziev a výšky disponibilných finančných zdrojov.

mUdr. dUšan GOda
Upozornili ma obyvatelia Sídl. Východ, myslím si s oprávnenou po-
žiadavkou, ktorá sa týka možného vzniku nebezpečných dopravných 
situácií v úseku cesty smerom do kruhového výjazdu (Ul. okružná – Ul. 
J. Hollého – Ul. moskovská – Ul. lastomírska). Pri výjazde z kruhového 
objazdu smerom na Ul. moskovskú je priechod pre chodcov, cez kto-
rý prechádza počas dňa aj veľa školopovinných detí zo ZŠ, Krymská. 
Keďže častokrát autá jazdia neúmerne rýchlo, vzniká riziko kolíznych 
situácií na tomto priechode. Z uvedeného navrhujem riešenie, ak je 
technicky realizovateľné: osadenie spomaľovačov (retardérov) pred 
tento priechod pre chodcov.

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽPaMR
Mesto Michalovce v roku 2016 dalo vypracovať projektovú dokumentáciu 
na zvýšenie bezpečnosti daného priechodu pre chodcov. Z dôvodu krátkej 
vzdialenosti k okružnej križovatke Jána Hollého – Moskovská – Lasto-
mírska – Okružná nie je možné umiestnenie spomaľovacieho prahu pred 
týmto priechodom. Navrhnuté a schválené technické riešenie spočíva 
v rozdelení dlhého priechodu pre chodcov na polovice s vybudovaním os-
trovčeka. Zúženie komunikácie prispeje k zníženiu rýchlosti a vytvoreniu 
bezpečnej zóny v strede cesty pre chodcov. Samotná realizácia projektu 
bude uskutočnená v roku 2017.

ing. jOzef sOkOLOGOrský a mUdr. jOzef vaLiska
Spoluobčania bývajúci v objekte Zariadenie pre seniorov na Ulici Já-
na Hollého 3564/9 v Michalovciach, ma upozornili na havarijný stav 
chodníka medzi spomínaným objektom na Ulici Jána Hollého 3564/9 
a nárožím Ulice kpt. Nálepku. Poukazujú na to, že v minulosti sa pre-
kládkami inžinierskych sietí a dobudovaním nových podzemných roz-
vodov rozrušil asfaltový povrch chodníka a pravdepodobne následné 
zlé spevnenie podložia po ich inštalácii zapríčinilo dnešný havarijný 
stav. Občania upozorňujú, že mnohí z nich sú telesne handicapovaní, 
používajú pri k chôdzi rôzne zdravotné pomôcky. Požadujú urýchlenú 
opravu povrchu chodníkového telesa, aby sa predišlo úrazom a vážnej-
ším zraneniam. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Mesto v súlade so schválenou zmenou Plánu rekonštrukcie miestnych 
komunikácií a chodníkov na roky 2016 až 2018 zrealizovalo v mesiaci 
december 2016 úpravu časti chodníka na nároží ulíc Jána Hollého a kpt. 
Nálepku.

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
8. decembra 2016. (dokončenie)

20. 3. rokovanie s riaditeľkou Slovenskej obchodnej a priemyselnej  
 komory
20. 3. účasť na verejnom zhromaždení obyvateľov za IV. volebný 
 obvod Západ, Sever
21. 3. zasadnutie mestskej rady
21. 3. rokovanie so zástupcami MFK Zemplín 
21. 3. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
21. 3. účasť na spoločnom koncerte ZUŠ Michalovce,  
 SZUŠ Talent-Um a FS Zemplínik
22. 3. rokovanie so zástupcami Rady cirkvi a Rady seniorov
22. 3. účasť na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov  
 Slovenska – Michalovce
22. 3. účasť na verejnom zhromaždení obyvateľov za V. volebný  
 obvod Stráňany
23. 3. rokovanie na Úrade vlády SR v Bratislave
24. 3. porada primátora
24. 3. rokovanie so zástupcami Slovenskej správy ciest
24. 3. účasť na verejnom zhromaždení obyvateľov za VI. volebný 
 obvod Topolianska
27. 3. prijatie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov
27. 3. účasť na udeľovaní ocenení učiteľom z KSK
28. – 31. 3. reprezentácia mesta na medzinárodnom veľtrhu  
 cestovného ruchu v Užhorode

aktivity primátora

Súťaž vo varení guľášu
V Meste Michalovce 
sa v dňoch 28. – 30. apríla 
uskutoční XVII. ročník 
jarných trhov. 

Jedným zo sprievodných poduja-
tí počas tohto jarmoku bude 28. ap-
ríla od 8.00 hod. súťaž vo varení 
kotlíkového guľášu, ktorá sa usku-
toční už tradične na parkovisku pri 
mestskom kultúrnom stredisku.

Do súťaže sa môžu prihlásiť  
trojčlenné amatérske družstvá v ter-
míne do 18. apríla do 12.00 hod. 
na sekretariáte Technických a záh-
radníckych služieb mesta Micha-
lovce. Počet účastníkov je limito-
vaný na 15 súťažiacich družstiev. 
Uprednostnení budú tí záujemco-

via, ktorí sa súťaže zúčastnili v mi-
nulom roku. 

Na príprave pokrmu sa nesmú 
zúčastniť osoby, ktoré sú choré, 
podozrivé z ochorenia alebo sú po-
dozrivé z nákazy. Každý účastník 
súťaže musí pred začiatkom súťaže 
podpísať vyhlásenie o zdravotnom 
stave, ktoré mu umožní zúčastniť 
sa súťaže. 

Mestský úrad poskytne každému 
účastníkovi zálohu vo výške 32 eur, 
ktorá musí byť zúčtovaná do 3 dní 
po konaní jarmoku.

Bližšie informácie budú záu-
jemcom poskytnuté na sekretariáte 
Technických a záhradníckych slu-
žieb mesta Michalovce.

OO MsÚ
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V politickom živote samosprávy 
mesta Michalovce je dlhoročne vžitý 
proces stretávania sa s občanmi v cyk-
le minimálne raz ročne. Tak tomu bolo 
aj v uplynulých dvoch kalendárnych 
týždňoch. Uskutočnili sa po jednot-
livých volebných obvodoch. Zvolával 
ich primátor mesta. Prítomní boli 
aj poslanci za príslušný volebný ob-
vod. Nechýbali ani vedúci jednotlivých 
odborov mestského úradu, prednosta 
MsÚ, riaditelia organizácií zriadených 
Mestom a spolupracujúcich s Mestom. 

Program pozostával z troch častí. 
V prvej informoval primátor o plnení 
Rozvojového programu mesta na roky 
2015 – 2018. Venoval pozornosť aj akti-
vitám pripraveným na rok 2017. V dru-
hej sme pozorne počúvali pripomienky 
občanov k prednesenej informácii a čo-
mu by bolo potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť. V tretej boli podané vysvetle-
nia k vzneseným pripomienkam a otáz-
kam. Treba poďakovať všetkým, ktorí si 
našli čas a prišli na uvedené podujatie. 
Zvlášť tým, ktorí prispeli svojimi pod-
netmi. Aj pripomienky, ktoré trápia ob-
čanov a ich okolie sa nestratili. Ich vec-
nou stránkou sa zaoberala prvá porada 
primátora po stretnutiach s občanmi. 
V nej bolo formulovaných množstvo 
úloh k identifikácii, pomenovaní a od-
stránení nedostatkov. Náročnejšie bolo 
reagovať na niektoré otázky, v ktorých 
prebiehajú procesy neukončených súd-
nych sporov. I keď sa verejnosti podsú-
vajú niektoré polopravdy aj klamstvá, 
sú z kategórie očierňovania vedenia 
mesta s cieľom vyprovokovať k neuvá-
ženým krokom a znemožniť mesto pri 
ochrane jeho verejného záujmu. 

Pri stretnutiach dominovali postre-
hy z bezprostredného okolia diskutu-
júcich. Najbližšie okolie je ešte stále to, 
čo ľudia najviac vnímajú ako predmet 
záujmu a ťažšie prijímajú argumen-
táciu o postupnosti procesu zlepšenia. 
Každý by chcel, aby bol problém v jeho 
okolí vyriešený ihneď a všetko ostatné 
ho nezaujíma. Ťažšie sa stále prijímajú 
prosby o trpezlivosť a že zdanlivo jed-
noduchý problém má aj svoje súvis-
losti, riziká, protiargumenty od iných 
občanov. Je ale pravdou, že atmosféra 
pochopenia je lepšia, ako bola v minu-
losti. Možno aj preto, lebo v mnohých 
riešeniach problémov je vidieť výsledky 
a že systematická práca prináša svoje 
ovocie. Nakoniec sami pre seba vytvá-
rame životné podmienky v meste. Prá-
ve pre tento účel je nutná spolupráca 
vedenia mesta s občanmi. Nech sa nám 
teda aj naďalej darí zveľaďovať naše 
mesto pre nás a tých, čo ho navštívia.

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

stretnutia 
s občanmi

z pera viceprimátora

Deň učiteľov
Pedagogickí pracovníci na Slovensku si pripomínajú svoj deň 28. marca. Deň 
učiteľov slávime ako spomienku na narodenie Jána Ámosa Komenského, učite-
ľa národov. Pri tejto príležitosti, aj keď v miernom predstihu, privítal učiteľov 
michalovských škôl aj primátor nášho mesta. Prijatie spojené s oceňovaním 
učiteľov sa uskutočnilo 27. marca v obradnej sieni mestského úradu. Prítom-
ných potešil krásny a veselý program žiakov ZŠ Pavla Horova.

rozmiestnenie 
kontajnerov

Rozmiestnenie 
veľkoobjemových 
kontajnerov (VOK) 
na objemný odpad počas 
jarného upratovania.

Do 21. apríla 2017 budú v mes-
te Michalovce rozmiestnené VOK 
na uloženie objemného odpadu.

VOK budú rozmiestnené 
na týchto stanovištiach: Ul. úzka, 
Ul. konečná, Ul. Gagarinova, Ul. 
pri mlyne, Ul. topolianska, Ul. vr-
bovská (otočka), Ul. močarianska 
(oproti PD), Ul. J. Kollára, Ul. P. 
Jilemnického, Ul. A. Kmeťa, Ul. 
kamenárska (zozadu), Ul. Samo-
va (býv. Zber. suroviny), cintorín 
Topolianska, cintorín Močarian-
ska, cintorín Kapušianska.

Nakoľko v meste prebieha se-
parovaný zber, žiadame občanov, 
aby biologicky rozložiteľný odpad 
(konáre stromov, kríky) uklada-
li do kontajnerov na bioodpad 
oranžovej farby.

Upozorňujeme, že VOK sú 
rozmiestnené výlučne na ulože-
nie objemného odpadu občanov 
a nie na odpad pochádzajúci 
z prevádzok a objektov podni-
kateľov.

TaZS

Dobrá správa 
pre odberateľov tepla
V týchto dňoch spoločnosť 
Domspráv, s.r.o. 
Michalovce ako dodávateľ 
tepla pre odberateľov 
v Michalovciach ukončila 
práce na vyúčtovaní ceny 
tepla za rok 2016.

Dobrou správou je, že za uvede-
né obdobie sa Michalovčanom vráti 
cez ich správcu do konca mája spolu 
400 000 eur, čo predstavuje na troj-
izbový byt so štvorčlennou rodinou 

čiastku asi 40 – 50 eur, v závislosti 
od výšky zálohovej platby.

V ďalšom období zostáva naďa-
lej naším cieľom hospodárna výro-
ba a rozvod tepelnej energie, bez-
poruchová dodávka tepla a teplej 
úžitkovej vody a realizácia opat-
rení, ktoré prispejú k znižovaniu 
výrobných nákladov a tým aj ceny 
tepla v Michalovciach. Chceme 
tak aj naďalej prispievať k skvalit-
ňovaniu života občanov v našom 
meste.

Domspráv Michalovce

Škola volá, škôlka volá
Zápis do michalovských 
materských a základných 
škôl potrvá v tomto roku 
od 1. do 30. apríla.

Odbor školstva a športu MsÚ Mi-
chalovce oznamuje rodičom, že zápis 
detí do materskej školy pre školský 
rok 2017/2018 sa začne 1. apríla 
a končí 30. apríla 2017.

Dieťa prijíma riaditeľka materskej 
školy na základe písomnej žiadosti 
rodiča spolu s potvrdením lekára 
o zdravotnom stave dieťaťa. Na pred-
primárne vzdelávanie v MŠ sa prijí-
ma dieťa spravidla od troch do šies-
tich rokov veku. Prednostne sa prijí-
majú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti 
s odloženou a dodatočne odloženou 
povinnou školskou dochádzkou.

Materské školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta: MŠ, Ul. Fraňa 
Kráľa 78, MŠ, Ul. školská 5, MŠ, Ul. 
Komenského 2, MŠ, Ul. Masaryko-

va 30, MŠ, Ul. okružná 19, MŠ, Ul. 
leningradská 1, MŠ, Ul. Vajanského 
5, MŠ, Ul. J. Švermu 8.

Zápis do 1. ročníka základnej 
školy potrvá taktiež od 1. apríla 
do 30. apríla 2017      .

Mestské zastupiteľstvo určilo 
školské obvody pre jednotlivé školy 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Rodič má však právo na výber podľa 
zamerania, ktoré škola ponúka. Ro-
dič je povinný prihlásiť na plnenie 
povinnej školskej dochádzky dieťa, 
ktoré do 31. augusta 2017 dovŕši 
šiesty rok veku.

Zápisy sa konajú v pracovných 
dňoch na riaditeľstvách základných 
škôl. K zápisu je potrebné priniesť 
občiansky preukaz rodiča (zákon-
ného zástupcu) a rodný list dieťaťa. 
Bližšie informácie o školách môžu 
rodičia získať na internetových 
stránkach škôl a na stránke mesta 
www.michalovce.sk.

rr

Rezervujte 
si čas 
Zemplínska knižnica 
G. Zvonického vás pozýva 
na uvedenie knihy do života, 
výstavu, prednášky 
a besedu s úspešnou 
spisovateľkou. 

V pondelok 3. apríla o 10.00 hod. 
uvedieme do života knihu Démon 
hnevu regionálneho autora Vincenta 
Lapšanského, ktorý vás privíta aj na 
otvorení svojej výstavy Drevorezby. 
Popoludní o 16.00 hod. vás pozýva 
do knižnice Miestny klub Českého 
spolku na prednášku Alois Jirásek 
– jeho prínos pre národné povedo-
mie českého národa. O vzniku, vývo-
ji a dôsledkoch kultu tela porozpráva 
psychologička PhDr. Zuzana Martin-
ková v stredu 5. apríla o 10.00 hod. 
na prednáške pod názvom Kult tela.

Stretnutie s Janou Pronskou, spi-
sovateľkou historických romancí, 
sa uskutoční 6. apríla o 16.00 hod.

Na všetky podujatia je vstup voľný. 
J. Váradyová



Prírodné vedy 
zaujímavo a moderne
Gymnázium na Ul. Ľ. Štúra 26, 
Michalovce ponúka 
študentom dostatok 
priestoru na individuálnu 
profiláciu prostredníctvom 
pestrej škály voliteľných 
predmetov, ktoré si žiaci 
vyberajú podľa vlastného 
záujmu. Zároveň však, 
najmä pre zvýšenie 
záujmu zo strany žiakov 
o prírodné vedy a techniku, 
pripravujú vyučujúci celý 
rad pútavých, netradičných 
aktivít a podujatí 
s cieľom priblížiť teóriu 
praktickému životu.

Vo februári si prišli na svoje prí-
vrženci prírodovedných predme-
tov, pre ktorých boli zorganizované 
viaceré zaujímavé podujatia.

Z informatiky sa na pôde školy 
v spolupráci s RNDr. F. Galčíkom, 
PhD., z Prírodovedeckej fakul-
ty UPJŠ v Košiciach, uskutočnila 
bloková výučba zameraná na crac-

king a určenie polohy smartfónom.
V rámci fyziky študenti navštívili 
Hvezdáreň a planetárium v Prešove, 
kde mali možnosť získať zaujímavý 
a netradičný pohľad na vesmír vďa-
ka projekcii hviezdnej oblohy.

Vybraní študenti gymnázia ab-
solvovali exkurziu do zážitkového 
centra vedy Aurelium v Bratislave. 
Sú tam nainštalované exponáty 
a experimenty z oblasti fyziky, ché-
mie, biológie a iných technických 
i prírodných vied, ktoré nabádajú 
k skúmaniu, objavovaniu a premýš-
ľaniu zábavnou formou. 

Žiaci, ktorí inklinujú k biológii, 
sa zúčastnili akcie, ktorú gymnázium 
zorganizovalo v spolupráci s Ústa-
vom experimentálnej onkológie 
SAV. Odborníci študentom priblížili 
svet plný odhodlania v ťažkom boji 
s rakovinou a zároveň im ukázali 
spôsoby, ako aj oni môžu pomáhať 
pacientom alebo sebe samým. 

Všetky tieto podujatia boli dôka-
zom toho, že prax má vyvolať túžbu 
po hlbšom poznaní. A aj toho, že po-
znanie umožní lepšie porozumieť 
a konštruovať život okolo nás.

PaedDr. Mária Vanšovská

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

�  kultúra – školstvo

Realita v tvorbe
Mestské kultúrne stredisko 
sa v apríli rozhodlo pre 
výstavnú expozíciu, 
ktorá má medzinárodný 
charakter. Jej autorom je 
Wolfgang-Hanz Unger. 

Tvorba tohto nemeckého autora 
má široký záber. Od reality k abs-
trakcii. Prezentovaná expozícia bude 
zostavená z realistických výtvarných 
diel. Detailne stvárnená krajina je 
vhodne rozmiestnená na ploche ob-
razu. Tých, ktorí inklinujú k výtvar-
nému umeniu, iste osloví architek-

túra miest, ku ktorým má samotný 
autor blízko. Súčasťou expozície sú 
farebné kvetinové zátišia. Diela au-
tora odrážajú plynúci život. Ten do-
sahuje naplnenie vo vzťahoch a tak 
dôležitých stretnutiach, kde vládne 
pohoda a súlad. O to viac, že ide 
o stretnutia v prírode. Technika, 
ktorou autor tvorí, je olejová. Expo-
zícia vo svojej rôznosti stvárnenej 
reality pôsobí ucelene a je zároveň 
pre diváka pozvánkou na mies-
ta, ktoré sú autorovi blízke. Diela 
Ungera sú prezentované a žiadané 
na svetových aukciách.

viamo

cez OknO – divadelné predstavenie
3. 4. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

kórejské denníky – prednáška Olivera filana
4. 4. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

veľkOnOčný swinGOvý kLavír O. krásenskéHO 
koncert
5. 4. o 18.00 hod., galéria ZOS

TO najLepšie, čO v mesTe micHaLOvce máme
slávnostný program
7. 4. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
čarO veľkOnOčnej krasLice – veľkonočná výstava
do 13. 4., galéria ZOS

amfO 2017 – súťažná výstava fotografiíí
do 25. 4., galéria ZOS

program kina
31. 3. piatok o 16.15 hod. (2D)

1. 4. sobota o 14.15 hod. (3D), o 16.00 hod. (2D)
2. 4. nedeľa o 16.00 hod. (2D)

šmOLkOvia: zaBUdnUTá dedinka  2017
animovaný USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

31. 3. piatok o 21.00 hod.
1. 4. sobota o 21.40 hod.

skryTé zLO  2017
horor, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

1. – 2. 4. sobota, nedeľa o 17.45 hod.
ÚkryT v zOO  2017
dráma, historický  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

1. – 2. 4. sobota (3D), nedeľa (2D) o 20.00 hod.
GHOsT in THe sHeLL USA / 2017
akčný, dráma, sci-fi 3D: České titulky
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov   2D: Slovenské titulky

5. 4. streda o 17.45 hod.
ÚnOs  2017
triler  SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

5. 4. streda o 19.30 hod.
diera v HLave  2017
dokumentárny  SR, ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

6. 4. štvrtok o 17.30 hod.
všeTkO aLeBO nič  2016
romantická komédia  ČR/SR/PL
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

6. – 7. 4. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
8. 4. sobota o 21.15 hod.
9. 4. nedeľa o 20.00 hod.

vO veľkOm šTýLe  2017
komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky 

7. 4. piatok o 21.15 hod.
8. 4. sobota o 19.00 hod.
9. 4. nedeľa o 17.45 hod

pOwer ranGers  2017
dobrodružný, sci-fi  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing



Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: Michalovské florbalistky v extralige

Hosť: tréner Dárius Siheľský
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
koncert štyroch Zuš

premiéra
denne od 14.00 hod. 

Ponožkový Deň
Deti v materskej škole na Ulici S. H. Vajanského 5 v Michalovciach sa 21. marca 
zapojili do Ponožkového dňa na podporu svojho kamaráta z triedy detí so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj všetkých ostatných ľudí s Downovým 
syndrómom. Pani učiteľka z takejto triedy priblížila deťom zdravotné postihnutie 
spôsobené poruchou 21. chromozómu, poukázala na dôležitosť akceptácie ľudí 
so zdravotným znevýhodnením. Detičky s Downovým syndrómom pripomínajú 
usmiate slniečka a 21. chromozóm svojím tvarom ponožky. Spoločne si tak vytvorili 
ponožkové slniečko.

Mgr. Beáta Vallová

michalovčan informujemichalovčan informuje

DO StaVU ManželSKéHO VStúPIlI...

Ľuboš Herceg  
a Bc. Lenka Lovásová

VítaMe MeDZI naMI naŠICH naJMenŠíCH...

Matias Laco
Kristián Minarčík
Natália Kováčová

Anna Macková

�  kultúra – školstvo

Súťaž Ruské slovo
V ZŠ t. J. Moussona sa v piatok 
17. marca uskutočnilo 
krajské kolo súťaže Ruské 
slovo. táto súťaž sa teší 
veľkej obľube medzi žiakmi 
aj učiteľmi, o čom svedčí 
každoročne sa zvyšujúci 
počet súťažiacich. 

V prednese ruskej poézie, prózy, 
speve a divadelnej dramatizácii spo-
lu súťažilo 150 žiakov zo základných 
a stredných škôl Košického kraja.

Ruské slovo  je súťaž v prednese 
pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby 

v ruskom jazyku, určená pre žiakov 
základných a stredných škôl. Cieľom 
je prehĺbiť záujem žiakov o ruský ja-
zyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické 
cítenie, komunikačné a interpretačné 
zručnosti žiakov, podnecovať ich tvori-
vosť, propagovať hodnotnú ruskú lite-
ratúru. Súťaž má postupový charakter 
(školské, krajské, celoslovenské kolo).

Najviac úspechov dosiahli žiaci 
zo ZŠ T. J. Moussona, ZŠ na Okružnej 
ulici, ZŠ na Ulici J. Švermu, a Gym-
názia P. Horova. Víťazi jednotlivých 
kategórii budú reprezentovať náš kraj 
v celoslovenskom kole.

PhDr. Anna Kaputová

Duša umelca
V marci sa dožíva 
pekného životného 
jubilea, 70 rokov, člen 
Základnej organizácie 
únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska 
Michalovce andrej 
lorinc.

Počas aktívneho života praco-
val ako majster odbornej výchovy 
v Keramike Pozdišovce. Okrem 
manželky, detí a vnúčat jeho celo-
životnou láskou bola práca s hli-
nou. Vytvoril veľa predmetov – 
misy, džbány, figúrky zvierat a po-
dobne. Maľoval obrazy. Postupom 
času pribúdali zdravotné problé-
my, ktoré postihli aj zrak a preto sa 
musel vzdať svojej záľuby. 

Začal sa venovať písaniu. Najp-
rv to boli krátke rozprávky pre 
vnukov. Zaujala ho tematika his-
tórie predkov Zemplína. Zbieral 
podklady na internete, študoval 
literatúru. V roku 2012 mu vyšiel 

román pod názvom Osudné vý-
strely, z neznámej histórie hradu 
pri Vinnom. Popisuje rod Stara-
yovcov a poslednú etapu osídle-
nia hradu. Ďalší rukopis románu 
čaká na sponzora. Opäť ide o his-
torický román, ktorý pojednáva 
o stavovskom povstaní – Bitke pri 
Humennom zo 17. storočia. Jeho 
názov je Vrtkavý osud.

O literárnom talente A. Lo-
rinca svedčia prvé miesta v ce-
lonárodnej prehliadke nevidia-
cich a slabozrakých recitátorov 
a literárnych tvorcov, Dni Mateja 
Hrebendu v rokoch 2010, 2012 
a 2014.

Jeho celodenným spoloční-
kom a verným priateľom je vo-
diaci pes, čierny labrador Gus-
tík.

Drahý náš oslávenec, do ďal-
ších rokov Ti prajeme, zdravie, 
pohodu v rodinnom kruhu a ve-
ľa tvorivých nápadov. 

Výbor a členovia ZO ÚNSS 
Michalovce

úspešní mladí klaviristi
žiaci klavírneho oddelenia 
Základnej umeleckej školy 
na Ulici Štefánikovej 20 
opäť potvrdili svoje kvality. 
23. marca sa zúčastnili 
6. ročníka regionálnej súťažnej 
prehliadky v štvorručnej hre 
na klavíri v Košiciach. 

Ich dosiahnuté výsledky sú pozoru-
hodné a potvrdzujú celoročnú tvorivú 
prácu žiakov aj učiteľov. Súťažili v šty-
roch kategóriách. V prvej kategórii 
štvorručnej hry na klavíri Jakub Mika 
z triedy Viery Uhrinovej a Michala 
Pavlová z triedy Emílie Schudichovej 
obsadili bronzové pásmo, žiačka Va-
nesa Vojtovičová z triedy Júlie Baňa-

sovej a Šimon Ohriska z triedy Aleny 
Sailerovej obsadili strieborné pásmo. 
V druhej kategórií Tamara Mikitová 
a Martina Bálintová z triedy Anetty 
Vargovej získali zlaté pásmo a Domini-
ka Mitníková z triedy Ľudmily Čuchra-
novej a Lara Puzderová z triedy Viery 
Uhrinovej sa umiestnili v striebornom 
pásme. Vo štvrtej kategórii Kristína 
Dékányová a Dominika Duranková 
z triedy Ľudmily Čuchranovej získali 
zlaté pásmo a Timea Dékányová a De-
nisa Poľašková z triedy Magdalény Mi-
rossayovej obsadili bronzové pásmo. 

Všetkým súťažiacim a ich pedagó-
gom patrí veľké poďakovanie za do-
siahnuté úspechy a reprezentovanie 
ZUŠ a mesta Michalovce. 

Emília Schudichová DiS.art.

SLEDUJTE NÁS AJ NA
faceboku, YouTube, 
UPC Slovensko a GECOM
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Chráňme lesy
Jarné obdobie je 
už tradične spojené 
so zvýšeným výskytom 
lesných požiarov, požiarov 
pasienkov a iných 
trávnatých plôch. 

V dôsledku nelegálneho vypaľo-
vania porastov dochádza každoročne 
nielen k veľkým materiálnym ško-
dám, ale aj k nezanedbateľným ško-
dám ekologickým. Obnova požiarom 
zničených lesných porastov je dlho-
dobý proces a často sa stáva, že les sa 
už po takej udalosti nikdy neobnoví. 
Takmer všetky lesné požiare vznikajú 
v dôsledku činností vyvíjaných člo-
vekom a ich príčinou je neopatrnosť, 

prípadne podcenenie požiarneho 
nebezpečenstva pri používaní otvo-
reného ohňa v prírode. Zo štatistiky 
požiarovosti v lesnom hospodárstve, 
ako aj z dlhodobých pozorovaní a po-
rovnávaním ukazovateľov z hľadiska 
obdobia vzniku požiarov, vyplýva, 
že najväčšie požiarne nebezpečen-
stvo predstavuje práve jarné obdobie 
alebo dlhotrvajúce suchá v letných 
mesiacoch. Najčastejšou príčinou 
vzniku týchto požiarov je používanie 
otvoreného ohňa, spaľovanie a vy-
paľovanie suchých porastov (pre-
dovšetkým suchej trávy, pasienkov 
a strnísk) v bezprostrednej blízkosti 
lesných porastov ale tiež zakladanie 
ohňa alebo fajčenie v lese.

OR HaZZ Michalovce

Zaujímavé aktivity 
Michalovskí seniori 
a zdravotne postihnutí boli 
aktívni aj počas februára 
a marca. 

V DC č. 3 sa konala výročná 
členská schôdza, na ktorej bola zvo-
lená samospráva na 2-ročné obdobie. 
Schôdzu otvoril predseda J. Koščo 
a privítal aj pozvaných hostí: primá-
tora mesta V. Zahorčáka, asistenta 
poslanca NR E. Ďurovčíka a poslan-
ca mestského zastupiteľstva J. Soko-
logorského, vedúceho odboru sociál-
nych vecí J. Jasovského a odbornú 
referentku tohto odboru R. Cibíkovú. 
Výbor ZO SZZP v Michalovciach si 
pripomenul Medzinárodný deň žien 

3. marca. Každá žena si odniesla kvie-
tok. Posedenie spestrila svojím vystú-
pením spevácka skupina Klubovan-
ka. MDŽ sa oslavovalo aj v DC č. 3. 
Príjemné stretnutie, opäť so skupinou 
Klubovanka, sa konalo 8. marca.

Výročná členská schôdza ZO 
SZZP v Michalovciach sa uskutočnila 
16. marca. Predseda privítal všetkých 
členov a pozvaných hostí: prednost-
ku OÚ v Michalovciach J. Cibereovú, 
asistenta poslanca NR E. Ďurovčíka 
a poslanca MZ J. Sokologorského, 
poslanca MsZ J. Valisku a podpred-
sedničku OR SZZP Š. Dernárovú. 
Po doplňovacích voľbách bol schvá-
lený plán činnosti na rok 2017.

Jaroslav Koščo

nielen sPievajú...
To, že členky speváckej skupiny Vánok pri DC č. 1 sa pravidelne stretávajú na svo-
jich nácvikoch a postupne rozširujú svoj repertoár, nie je nič nové. Okrem spevu 
rozšírili však svoje záujmy aj o ručné práce. Pred pár dňami začali vytvárať veľko-
nočné kraslice zvláštnou technikou, tzv. falošný patchwork. Tieto tvorivé aktivity 
vykonávajú v čase, keď Starši chlopi (tiež z DC č. 1) majú svoj nácvik a tak sa spá-
ja kreativita žien so spevom mužov s akordeónovým sprievodom. Je príjemne od-
počívať pri kávičke a pritom pri hudobnej kulise vytvárať krásne ručné práce.

M.K. Už tradične aj tohoto roku 
sme v Dennom centre č. 6 
zrealizovali besedu, tento 
raz ku knihe Pavla Škubla 
Hrady, zámky a kaštiele 
Slovenska.

Úvodné slovo pre dvadsaťsedem 
seniorov urobil Dr. Štefan Poľaško. 
Zaujímavá beseda bola spestrená 
aj video technikou. Na plátne boli 
premietnuté obrázky historických 
slovenských hradov, a to Bratislavský, 
Brekov, Kapušiansky a Vinné, ako 
aj kaštiele v Humennom a Micha-
lovciach. Začínali sme hradom, kto-
rý sa pýši v krásnom šate nad naším 

hlavným mestom Bratislavou a má 
bohatú a zaujímavú históriu. Postup-
ne nasledovali ďalšie. Pri zoznamova-
ní sa s históriou michalovského kaš-
tieľa sa dôchodcovia potešili, že tento 
kaštieľ bude po renovácii sprístup-
nený verejnosti v jeseni tohto roku. 
Seniori boli s hodinovou prednáškou 
a besedou spokojní a tento čas im 
spríjemnil život a slúžil k získaniu 
nových poznatkov a vedomostí. 

S našimi seniormi sme založili či-
tateľský krúžok. S myšlienkou prišiel 
Š. Poľaško. Do krúžku sa prihlásilo 
osem členov DC č. 6. Veríme, že me-
siac knihy v našom domove sa zopa-
kuje v priebehu roka 2017.

Š. Poľaško

Marec mesiac knihy

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 

zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
oznamuje začatie stavebného konania a nariadenie ústneho 

pojednávania pre stavbu Radové garáže, Michalovce, Humenská 
umiestnenú na parc. reg. C-KN č. 3066/355, 3066/357, 3066/356 

v k. ú. Michalovce. Celé znenie oznámenia je umiestnené 
na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Obec Kaluža, ako stavebný úrad určený Okresným úradom 

Košice na príslušné konanie a vydanie rozhodnutia podľa zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania 
pre stavbu Rekonštrukcia teplovodov kotolne JUH 1, JUH 2, PK3 
Michalovce“ umiestnenú na parc. reg. C-KN č. 682/1, 682/37, 

682/38, 3305/1, 3307/1, 3310, 3312, 3318, 3319, 3359/1, 3360, 
3361, 3362, 3363, 3757, 3758, 3759, 3774, 3775, 3783/1, 3783/2, 

5347/1 v k. ú. Michalovce. 
Celé znenie oznámenia je umiestnené na úradnej tabuli Mesta 

Michalovce a na úradnej tabuli Obce Kaluža.



�  iNZercia

naVžDy SMe Sa ROZlúčIlI...

spoločenská rubrika

Anna Stanková (80)

Anna Teresková (65)

Jana Paňková (60)

Mária Neumeisterová (81)

Dmitrij Mišanič (86)

Jozef Knežo (88)

Marta Fajčáková (76)

Margita Fiľová (90)

Ružena Balogová (51)

Dana Mikerová (48)

Peter Jina (67)

poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym za prejavy sústrasti, 
kvetinové a finančné dary na poslednej rozlúčke, 
ktorá sa uskutočnila dňa 9. marca 

s JÁNOM ČORBOM 
smútiaca manželka, dcéra a syn

Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel.
Dňa 30. marca uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil drahý otec a dedko 

MICHAL PAŇKO
Nezabudneme.
s láskou spomínajú dcéry s rodinami

malý oznamovateľ

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Kúpim ornú pôdu, pasienky alebo lúku v Čečehove.  

Tel.: 0905 157 792

n	Dáme do prenájmu pekný, teplý, plne zariadený 2-izbový byt, pre-
robený na 3-izbový, Sídlisko SNP, Ulica margarétová. RK nevolať! 
Tel.: 0911 160 380

n	Dám do prenájmu garáž v Michalovciach. Tel.: 0904 347 192

n	Predám garáž, Ulica okružná (pri Zekone). Výhodne.  
Tel.: 0908 261 268

n	Predám v Michalovciach v radovej zástavbe na Ulici M. Benku 
rodinný dom, čiastočne zrekonštruovaný (strecha, okná, fasáda). 
Cena dohodou. Volať len pri serióznom záujme. Tel.: 0907 340 044

n	Predám garáž pri Tescu. Cena dohodou. Tel.: 0917 784 951

n	Predám pozemok v obci Vinné. Na časti pozemku je zrubová 
chata zn. Šumavanka, ovocné stromy, vinič. Pozemok má rozlohu 
10 árov, vhodný na výstavbu rodinného domu. Cena dohodou. 
Tel.: 0902 436 119

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

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

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

n	Predám opotrebovanú unimobunku. Lacno. Tel.: 0949 409 632

spomienky

Predobré srdce na svete sme mali, ktoré vedelo nás milovať...
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 

susedom, známym za prejavené sústrasti, kvetinové 
dary na poslednej rozlúčke, ktorá sa uskutočnila 

3. marca s našou sestrou, švagrinou, krstnou mamou 

MARIANOU STRIČKOVOU
Odpočívaj v pokoji.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVeReJŇUJe
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľností: 
1.  časť pozemku p. C-KN č. 4659/20, k. ú. Michalovce o výmere 18 m2, za úče-

lom umiestnenia altánku pre deti MŠ, na dobu určitú do roku 2022,   
2.  časť pozemku p. E-KN č. 1702/4, k. ú. Stráňany o výmere 105 m2, za účelom 

dostavby bezdotykovej autoumyvárky na Ul. športovej, na dobu neurčitú. 
3.  časť pozemku p. C-KN č. 682/1, k. ú. Michalovce o výmere 8 m2, za účelom 

zriadenie prístupového chodníka k novozriadenej prevádzke Na Ul. Zakar-
patskej v Michalovciach, na dobu neurčitú.   

Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 18. apríla 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VyHlaSUJe
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODnú VeReJnú SúŤaž
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika),
c)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 18. apríla 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 

zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
oznamuje začatie stavebného konania a nariadenie ústneho 

pojednávania pre stavbu: Rekonštrukcia bytu č. 21 na 2. 
v bytovom dome na pozemku reg. C-KN č. 3317 v k. ú. Michalovce 

na Okružnej 86 so súp. číslom 1304. Celé znenie oznámenia 
je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

Dňa 2. apríla uplynie rok, 
čo nás navždy opustil náš drahý 

ZDENĚK KERY
Všetci, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.
s láskou na neho spomína manželka 
a dcéra s rodinou

Čas plynie, smútok ostáva.
Dňa 8. apríla uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil 

drahý otec, dedko a pradedko 

PAVOL KUČA
s láskou a úctou spomínajú deti s rodinami



� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Majstrovstvá v streľbe
V Rožňave sa 3. marca 
uskutočnili Majstrovstvá 
košického kraja v streľbe 
žiakov základných škôl.

Bojovalo sa o titul majstra kraja 
a o postupové miesta na Majstrov-
stvá Slovenska, na ktoré mohli po-
stúpiť iba víťazi krajských kôl.

Súťaž organizovalo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR, Krajský výbor SSZ a ŠSK 
Rožňava. Na preteku sa zúčast-
nilo spolu 76 strelcov súťažiacich 
v štyroch kategóriách. Boli medzi 
nimi aj mladí strelci zo ZŠ P. Ho-
rova v Michalovciach, členovia ŠSK 
Exapro a Mládež Michalovce. 

Vďaka dobrej príprave, ktorú 
prostredníctvom dotácie podpo-
rilo aj Mesto, si počínali výborne. 
V disciplíne 30 rán v ľahu v kate-
górii starších žiakov obsadil P. Va-
siľ 1.miesto s výsledkom 290bodov 
z 300 možných. J. Hreňo strelil 
o bod menej a skončil na 2. mieste. 
Medzi staršími žiačkami skončila  
N.Padová na 2. mieste. U mladších 
žiakov obsadil N. Kováč 2. mies-
to a mladšia žiačka E.Roháčková 
skončila na 7. mieste.

Družstvo starších žiakov v zlože-
ní P. Vasiľ, N. Padová, J. Hreňo obsa-
dili 1. miesto a vybojovali si tak účasť 
na Majstrovstvách Slovenska, ktoré 
sa uskutočnia 7. apríla v Brezne.

Ján Kisty

Polovičný úspech 
basketbalistov
V ďalšom dvojkole 
nadstavby o 5. – 9. miesto 
HK Východ mladších žiakov 
odohrali Michalovčania dva 
zápasy proti Rožňave. 

Hostia pricestovali s chlapca-
mi s výškovou prevahou, čo robilo 
Orlom spočiatku problémy. Potom 
domáci zlepšili obranu, najmä pri-
stúpili bližšie k hráčom, čo robilo 
hosťujúcim  hráčom problémy pri 
rozohrávke. Takýto trend pokra-
čoval a agresívna obrana slávila 

úspech. Orli predviedli aj niekoľko 
kombinačných akcií, keď si pekne 
posunuli loptu. Oba zápasy skon-
čili víťazne pre mladších žiakov 
1. BK Michalovce.

V stretnutiach starších mini žia-
kov mali navrch Košičania. Hostia 
mali širšiu lavičku a za domácich 
nastúpili aj hráči ročníkov 2007, 
2008, pre ktorých sú to cenné skú-
senosti. V druhom zápase nazna-
čili Orli svoje možnosti, no celko-
vo to nestačilo a hostia si odniesli 
zo Zemplína víťazstvo. 

1.BK MICHALOVCE

Basketbal
i.Bk micHaLOvce – mBa prievidza 
8. 4., 14.00 hod., DL – kadeti; športová hala GPH

i.Bk micHaLOvce – imc sLOvakia p. BysTrica 
9. 4., 11.00 hod., DL - kadeti; športová hala GPH

i.Bk micHaLOvce – spišská nOvá ves 
8. 4., 9.00 a 10.15 hod., starší mini žiaci – Východ, skupina A; ZŠ, krymská 5 
Info: www.new.1bkmi.sk

i.Bk d micHaLOvce – Tydam kOšice
8. 4., 10.30 hod., mladé ženy – Karpatská liga; športová hala GPH
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

florbal
senáTOrs vranOv – fBk pink sqUad 
31. 3., 18.00 hod., MFL, 2. perióda - 6. kolo; Mestská športová hala

pUcHírOve LeGendy – Team zempLín 
31. 3., 18.45 hod., MFL, 2. perióda - 6. kolo; Mestská športová hala

seniOr Team – warriOrs TreBišOv 
7. 4., 18.00 hod., MFL, 2. perióda - 6. kolo; Mestská športová hala

fannspOrT – Team Hadzi 
7. 4., 18.45 hod., MFL, 2. perióda - 6. kolo; Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

futbal
mfk zempLín - sLOvan BraTisLava
4. 4., 16.00 hod. – Slovnaft Cup 

mfk zempLín – mšk sLOvan Trenčianske TepLice 
1. 4., 13.00 hod., I. liga ženy – 11.kolo

mfk zempLín – mšk sLOvan Trenčianske TepLice 
1. 4., 15.00 hod., I. liga juniorky – 11.kolo
Info: http://web.mfkzemplin.sk/

afk TOpOľany – Tj drUžsTevník peTrOvce nad LaBOrcOm
9. 4., 15.30 hod., V. zemplínska liga muži – 16.kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Tj sOkOL mOčarany – Tj šm sTreda nad BOdrOGOm 
2. 4., 15.30 hod., V. zemplínska liga muži - 15. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
Hk iUvenTa – sHk veseLí nad mOravOU
31. 3., 17.30 hod., WHIL žien - 23. kolo

Hk iUvenTa jUniOrky – sTUpava 
2. 4., 16.00 hod., I. liga žien - 17. kolo

Hk iUvenTa – sTUpava
2. 4., 12.00 hod., I. LSD – 17. kolo

Hk iUvenTa – sTUpava
2. 4., 14.00 hod., I. LMD – 17. kolo
Info: www.iuventa.sk

Turistika
výsTUp na sOkOL
1. 4., 8.00 hod., Brekov
Info: www.kst-turista.sk

OkOLO zempLínskej šíravy, 36 km
9. 4., 8.00 hod.

víTanie žeriavOv, senianske ryBníky – vTáčí raj
1. 4., 12.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

jarný beh Michalovčanov
Pomaly, ale isto sa medzi obľúbené bežecké podujatia v našom meste dostáva 
aj Jarný beh Michalovčanov. Jeho tretí ročník odštartoval 18. marca o 10.30 hod. 
pri Gymnáziu na Ul. Ľ. Štúra. Účasť na behu bola otvorená a mohol sa do ne-
ho zapojiť naozaj ktokoľvek. Svedčí o tom aj vekové zloženie súťažiacich. Naj-
starším účastníkom 3. ročníka bol 70-ročný Vojtech Kassay a najmladšími 
bežcami boli Sarah Hredzáková a Viliam Farkaš mladší. Obaja majú ešte len 
5 rokov. Aj napriek daždivému a chladnému počasiu sa na štart postavilo 99 
pretekárov. Spomedzi mužov bol najrýchlejší Vladimír Čerep a medzi ženami 
zvíťazila Zuzana Iľovová. Po odbehnutí bol pre pretekárov pripravený teplý čaj, 
chutné ovocie a, samozrejme, medaila. V závere nechýbala tradičná tombola. 
Organizátormi podujatia sú AC Michalovce a Mesto Michalovce.                MS


