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Čin roka 2016 a slávnostné odovzdávanie ocenení

Michalovský Pegas
pre tých najlepších
Poznať smer a nebáť sa ísť. Správnym smerom sa uberajú aj jednotlivci a kolektívy, ktorým boli za ich šikovnosť, pracovitosť a vytrvalosť odovzdané ocenenia Čin roka 2016. Stalo sa tak v piatok 7. apríla v mestskom kultúrnom
stredisku. Mesto Michalovce už tradične pripravilo slávnostný galaprogram
pod názvom To najlepšie, čo v meste Michalovce máme.

Titul Čin roka udeľuje mestské
zastupiteľstvo tým jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí v roku 2016 dosiahli mimoriadny úspech. V oblasti
kultúry si ocenenie prevzala Mgr. J.
Gombitová, učiteľka v ZŠ T. J. Moussona. So súborom Slniečko sa zúčastnila medzinárodnej tanečnej súťaže
v Českej republike. V kategórii jednotlivcov obsadili štyri prvé miesta
a niekoľko druhých a tretích miest.
S prvým miestom za choreografiu postúpili na majstrovstvá sveta.
Za realizáciu praktickej environmentálnej výchovy si plaketu prevzala
Mgr. L. Paľová zo ZŠ T. J. Moussona.
Získala cenu ŽIVEL v celoslovenskej
súťaži v environmentálnej výchove.
V kategórii kolektívov si v oblasti výstavby prevzali cenu investori,

projektanti a zhotovitelia troch objektov, ktoré skrášlili naše mesto. Jedná sa o rekonštrukciu modernizáciu,
prístavbu a nadstavbu Hasičskej stanice, výstavbu Veterinárnej kliniky
ANIMAL a treťou ocenenou stavbou
bola rekonštrukcia Hvezdárne.
V oblasti športu v uplynulom roku
mesto výrazne reprezentovali viaceré
kolektívy. Ocenenie Čin roka udelilo
zastupiteľstvo dvom ženským kolektívom, ktoré dosiahli najvýraznejší
úspech – IUVENTA Michalovce a ženy MFK Zemplín Michalovce. Náš hádzanársky ženský klub sa v roku 2016
stal víťazom WHIL, víťazom Slovenského pohára a stali sa aj majsterkami
Slovenska. Ženy MFK Zemplín zvíťazili v II. lige skupiny Východ a postúpili do najvyššej futbalovej súťaže.

V oblasti kultúry si okrídleného
Pegasa prevzal Detský spevácky zbor
PRO MUSICA za úspešnú reprezentáciu na svetovej súťaži v Benátkach.
Získal prvé miesto v kategórii sakrálnych skladieb a striebornú medailu
v kategórii detských a mládežníckych
speváckych zborov. Plaketu v oblasti
kultúry si prevzalo aj desaťčlenné
družstvo žiačok výtvarného odboru
ZUŠ na Štefánikovej ulici za získanie
hlavnej ceny Grand Prix na medzinárodnej výtvarnej súťaži. V kategórii školstvo bola plaketa udelená
Základnej škole, Okružná 17 za ocenenie Najúspešnejšia škola v športových súťažiach na Slovensku.
V galaprograme sa predstavili
učitelia a žiaci SZUŠ Talent-Um.
Adela Vojnová

Príjemné prežitie
Velkonocných sviatkov

praje
redakcia Michalovcana

aktuality
Pozývame vás na

Pašiový
sprievod
14. apríla o 13.30 hod.
zraz je na parkovisku
pri Psychiatrickej
nemocnici
na Stráňanoch

Pozývame vás na
Súťažnú prehliadku
hudobných skupín
pôsobiacich na ZUŠ

Zemplín pop
25. – 26. apríla
veľká sála MsKS

Pozývame vás na

Veľkonočný
koncert
26. apríla o 18.00 hod.
Evanjelický kostol,
Masarykova ulica

Pozývame vás na

Jarni
jurmarok
28. apríla – 1. mája
podrobný program:
www.michalovce.sk
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porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
prijatie reprezentantov hokejového klubu HK Mládež
natáčanie televíznej relácie k aktuálnym témam po verejných
zhromaždeniach s obyvateľmi
porada primátora
odovzdávanie ocenení Čin roka 2016
rokovanie vedenia mesta k aktuálnym problémom
rokovanie mestskej rady
zasadnutie republikovej Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách
zastúpenie Mesta na ekumenickom Pašiovom sprievode

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli
predložené na XIV. zasadnutí MsZ v Michalovciach
28. februára 2017.
PhDr. Marta Horňáková
Po tomto už končiacom zimnom období vzniklo na cestách nášho mesta veľa výtlkov a občania žiadajú o ich opravu. Jedná sa o ulice: Štefana
Fidlíka, Vila-Real, Lipová, odbočka z Ul. lipovej na Lieskovú, Jedľová,
Karola Kuzmányho pred budovou Chemkostav Arény a Ul. partizánska.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravy výtlkov na Vami spomínaných uliciach budeme realizovať v závislosti od dodávok obaľovanej drvy potrebnej na tieto vysprávky a v čase
podľa priorít.
Ing. Jaroslav Kapitan
Obyvatelia Sídl. SNP sa na mňa obrátili s požiadavkou o preverenie
obsahu veľkého množstva prímesí vo verejnom vodovode. Prejavuje
sa to nadmerným zanášaním potrubia, vodovodných batérií, praáčiek,
umývačiek riadu, ako aj iných spotrebičov využívajúcich vodu. Tie sú
znehodnocované vodným kameňom. Pýtam sa, ako je možné technický
riešiť tento problém, pretože nie všetky časti mesta majú takúto vodu.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová vedúca odboru V,ŽPaMR
Mesto opätovne požiadalo Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.,
o stanovisko ku kvalite dodávanej vody na Sídlisku SNP.
Na Ul. partizánskej nie je funkčné verejné osvetlenie na asi 100 m dlhom úseku pred SOŠ technickou. V tomto úseku sa nachádza aj priechod pre chodcov, ktorý je za zníženej viditeľnosti neosvetlený. Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov by bolo treba osvetlenie opraviť. Pýtam sa,
či je to opraviteľné? Ak áno, tak chcem poprosiť TaZS mesta o opravu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Oprava Vami spomínaného verejného osvetlenia bola zrealizovaná v 9. týždni.
RNDr. Lýdia Sidivárová
Na základe intervencií obyvateľov mesta Michalovce predkladám nasledujúcu interpeláciu: Tohtoročné zimné počasie sprevádzané extrémne
nízkymi teplotami spôsobilo aj značné poškodenia cestných komunikácií v meste. Jedna z kritických situácií je na Ul. nad Laborcom v úseku asi 300 m k Ul. školskej. V tejto časti je cca 15 výtlkov s hĺbkou od 2
– 8 cm, ktoré sú pri súčasnom počasí vyplnené vodou. Pri prechádzaní cez spomínanú časť ulice môže dôjsť k poškodeniu podvozkov áut,
pretože nie je možné odhadnúť hĺbku výtlku zaliateho vodou a naviac
pri prechádzaní áut voda špliecha na chodník, čím ohrozuje chodcov.
Ďalšia kritická situácia je na križovatke Ul. J. Švermu a Masarykova
pri odbočovaní na Humenskú cestu pred obytným blokom A9 sú tri
výtlky s veľkou hĺbkou. Spomínané cesty sú veľmi frekventované. Bolo
by možné, aj keď len provizórne, výtlky na uvedených úsekoch opraviť
čo najskôr? Ďakujem zodpovedným pracovníkom a organizáciám mesta za vybavenie intervencií občanov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu výtlkov na Ul. školskej sme realizovali v 9. týždni. Následne budeme realizovať aj ďalšie Vami spomínané lokality.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Okresné dni vody
V hoteli Glamour
na Zemplínskej šírave
sa 20. apríla bude konať
21. stretnutie zástupcov
vodohospodárskych
podnikov, štátnej
správy, výskumných
organizácií, vysokých
škôl a zdravotníctva
na spoločnej konferencii
pri príležitosti Svetového
dňa vody.
Okres Michalovce bol medzi
prvými na Slovensku, ktorý začal
v rámci celonárodných aktivít organizovať Okresné dni vody. O účasť
na konferencii je každoročne veľký
záujem a aj tento rok sa očakáva
viac ako 100 účastníkov.
Organizátormi tohto podujatia sú Slovenský vodohospodársky
podnik (SVP), š. p. Banská Štiavnica,
OZ Košice, Správa povodia Laborca Michalovce (garant podujatia),

Výskumná hydrologická základňa
ÚH SAV Michalovce, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Košice, Závod Michalovce, NPPC
– Výskumný ústav agroekológie
Michalovce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
a Okresný úrad Michalovce.
V rámci Okresných dní vody sú
pre účastníkov podujatia pripravené
sprievodné akcie. Pracovníci RÚVZ
budú počas podujatia vyšetrovať cholesterol z kapilárnej krvi a zamerajú
sa aj na stanovenie oxidu uhoľnatého
vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov s využitím prístroja smokerlyzer.
Vo Výskumnej hydrologickej
základni ÚH SAV v Michalovciach,
Hollého 42, budú 21. apríla od 8.00
do 12.00 hod. pre občanov okresu
Michalovce a Sobrance robené bezplatné analýzy vzoriek vody z domových studní v obciach, v ktorých nie je vybudovaný verejný vodovod, pre orientačné stanovenie
obsahu dusičnanov.
Organizátori podujatia

Hodina Zeme
Celosvetová kampaň,
organizovaná organizáciou
WWF, Hodina Zeme
vyvolala u Michalovčanov
veľký záujem.

Olympijský klub Michalovce
v spolupráci so ZŠ, Školská ul., pripravili v rámci tejto kampane workshop pre deti. V piatok 24. marca sa
o škodlivosti svetelného znečistenia,
okrem žiakov 1. – 4. ročníka školy,
dozvedeli aj deti IV. MŠ. Problematiku im prezentoval žiak 6. ročníka ZŠ,
Okružná, Ján Uchaľ. Nové poznatky
o dopade nadmerného svietenia na
prírodu i človeka zúročili pri tvorbe
plagátov s touto aktuálnou témou.
Žiakom 5. – 8. ročníka sa prihovoril RNDr. Z. Komárek, ktorý
objasnil najmä spôsoby správneho

a nesprávneho svietenia a vyzval žiakov k ekologickému spôsobu života.
V sobotu večer, 25. marca, sa Michalovce zhasnutím verejného osvetlenia na 60 minút pripojili k miliarde
ľudí na celom svete a vyslali odkaz,
že im nie je ľahostaný osud našej
planéty a chcú bojovať proti klimatickým zmenám na Zemi.
Pred budovou školy sa od 20.30
do 21.30 hod. zhromaždilo množstvo detí a rodičov. Vo svetle bateriek
a lampiónov sa presunuli na ihrisko školy, kde zhasli všetky svietidlá
a videli len svetielkujúce krúžky na
rukách. Prihovoril sa im predseda
Olympijského klubu, Dr. J. Uchaľ
a súčasne odmenil vecnou cenou výherkyňu fotosúťaže. Zvíťazila Katarína Ondová, žiačka 9. ročníka, s fotografiou Mliečnej dráhy nad Šíravou.
PaedDr. Radmila Hajdúková

pobačeňe Miža z varoša

Pred Veľku nocu
Aňi mi sebe ňepodumal, že bi mi toho roku ňedotrimal šicko co gu Veľkej
noci patri. Maľovane pisanki i čokoladovo vajička me s Patrikom u Kauflandze kupiľi už u februaru. Toho tižňa me buľi na kvetnu ňedzeľu ňeľem
na omšu, no i birki pošvecic. Cviklu i chrin mi kupil u piatok. Kolačok mi
objednal u predajňi Remecke Hamre. I na hrudku šicko pririchtovane. Išče
šunku i falatok kolbasi do košarika gu šickomu ostatňomu a po pošveceňu
koňec pustu. A veckaľ pridze tot pondzelok. Bulo mi nakazano. Toho roku
žadna voda. Ľem parfin no i ten ľem na kark, žebi do oču ňepošol. Ostalo mi
ľem še opitac. „A značku sce vibraľi?“ Ňebujce še, budze jak každi rok. Žebi
sce zdravi cali rok buľi a mňe poharik dožičiľi.
Christos voskrese!
Vaš Mižo z varoša
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VÍTANIE JARI
Vítanie príchodu jari máva rôzne podoby. Mestské kultúrne stredisko pripravilo pre obyvateľov a návštevníkov
mesta Michalovce prekvapenie, ktoré zaujme každého pri prechádzke centrom mesta. Deti z materských škôl
spolu so žiakmi michalovských základných škôl vytvorili krásne kraslice, ktoré sú ozdobou kamenných fontán
v centre pešej zóny. Oko poteší aj krásne vyzdobený kraslicový strom pri tribúne na Námestí osloboditeľov, ktorý
spríjemní a dotvorí veľkonočnú atmosféru v našom meste.

Veľký piatok, Veľká noc, Veľký podvod?
Najdôležitejšie sviatky
kresťanov zahŕňajú v sebe
veľa tajomstiev. Niektoré
už tajomnými prestali
byť. Historickosť udalostí
skúmanú storočiami
potvrdzujú rôzne vedecké
dôkazy. No najdôležitejšia
udalosť o zmŕtvychvstaní
nemá priamy dôkaz.
Mnohí ľudia neverili v minulosti a veľa ich neverí ani dnes. Diabol
nemohol uveriť „vlastným očiam“,
keď sa jeho chvíľkový pocit víťazstva
nad Ukrižovaným, zmenil na porážku. Pocit víťazstva nebol víťazstvom.

Uveriť vlastným očiam nemohli vojaci, veľkňazi ani Pilát, keď neustrážili
mŕtve telo Ježiša. Nebola to ich výhra.
Aj keď sprvu si to mysleli. Pri stretnutí so Zmŕtvychvstalým nemohli
uveriť vlastným očiam učeníci i ženy.
V tej chvíli prestali byť porazení.
Ako sa cíti športovec na stupni
víťazov, ktorý vie, že dopoval? Víťazov majstrovstiev, olympiád, či zápasov po dopingovom odhalení vidíme ako najviac porazených? Neviem, no my sa cítime oklamaní.
Vidieť povrchne nestačí. Vidíme
a nie sme si istí, či vidíme skutočne.
Nejde tu o ilúziu, ktorú kde-tu ponúkajú v zábavnom priemysle. Aký
zrak potrebujeme mať, aby sme videli ozajstne? Dnešný svet trikov

a podvodov chce povedať, že aj tá
Ježišova smrť aj Jeho vzkriesenie sú
veľký podvod. Rozdiel je, že pravda
sa skôr alebo neskôr ukáže. Zvíťazí.
Najväčšou postavou, ktorá nenávidela kresťanov a neverila v Krista,
bol Šavol. Pri stretnutí so Vzkrieseným Kristom oslepol, aby opäť
nadobudol nový zrak aj identitu.
Dokázal by dnes niekto udržať
v tajnosti 2000-ročné klamstvo?
Bolo by to náročné a komplikované.
Pravda má v sebe väčšiu silu a preto ju nemožno spútať či pochovať.
Aj preto ako vidiaci veriaci neprestávame oslavovať víťazstvo „Porazeného“. A neprestávame veriť vlastným
očiam srdca.
Stanislav Pavúk

Noc s Andersenom 2017
V Zemplínskej knižnici
Gorazda Zvonického
v Michalovciach
sa 31. marca už tradične
uskutočnil 12. ročník noci
s Andersenom.
Podujatia zameraného na podporu čitateľskej gramotnosti detí sa
zúčastnilo 69 spáčov z Cirkevnej ZŠ
sv. Michala, ZŠ na Okružnej ulici
a ZŠ Pavla Horova. Nechýbal ani najväčší rozprávkar H. CH. Andersen.
Previedol deti svojím životom, múzeom v Odense a svojimi rozprávkami.
Spáči vo svojom slávnostnom sľube
sľúbili, že počas tejto čarovnej noci
pohlcú všetky múdrosti sveta z kníh.

V rámci podujatia sme sa presunuli
do saleziánskeho strediska, kde na spáčov čakali herci z Bábkového divadla
Košice s rozprávkou na motívy P. Dobšinského Braček Jelenček. Rozprávka
vychádzala z rýdzo folklórnych prameňov východného Slovenska. Prispôsobené tomu bolo aj výtvarné riešenie
hry. Herci hrali s drevenými bábkami,
ktoré pripomínali insitné rezbárstvo.
Celkový dojem dopĺňali ručne vyšívané textílie a modrotlač. Živá ľudová
hudba, zhudobnené detské hry, do
ktorých bol zapojený aj detský divák,
umocňovali umelecké pocity z ľudovej
slovesnosti nášho národa.
V reštaurácii Bažant nám pripravili „kráľovskú večeru“ so všetkým,
čo k tomu patrí. Po dobrom ob-

čerstvení nasledoval baterkový pochod večerným mestom. Trasa viedla
cez lesopark Hrádok do Hvezdárne
Michalovce. Vo Hvezdárni na nás
čakalo dobrodružstvo pod nočnou
oblohou. Keďže počasie nám prialo,
na terase Hvezdárne sme zažili živé
planetárium v plnej paráde. Cesta
späť do knižnice bola „cestou odvahy
nočným mestom“, na ktorej nechýbali strašidlá a iné knižničné mátohy.
Po polnoci si spáčii v knižnici pripravil svoje miesto na spanie medzi
regálmi obľúbených detských kníh.
Ráno pri raňajkách a sladkom čaji bolo
o čom rozprávať. Zážitky z nočného
dobrodružstva a knižničnú rozprávku
pretrhol príchod rodičov do knižnice.
Mgr. Iveta Majvitorová

V širokom spoločenskom kontexte sa táto téma dotýka zdanlivo
úzkej skupiny profesionálne zameranej na starostlivosť o les. V hospodárskom význame je to vysoko
profesionálna téma len dovtedy,
kým si neuvedomíme aj spoločenský, krajinotvorný, ekologický a pre
životé prostredie dotvárajúci význam.
Pre udržateľnosť života na zemi
je nepredstaviteľné prostredie bez
lesov. V krajinotvornom význame
nášho mierneho pásma lesy tvoria nenahraditeľnú súčasť obrazu
krajiny. Sú zásobárňou kyslíka,
pohlcovačom skleníkového CO2,
zachytávajú vodné zrážky, znižujú teplotu horúceho leta, spevňujú
pôdy na svahoch. Stromy zachytávajú prachové častice a zmierňujú
silné – veterné prúdenie vzduchu.
Lesy sú domovom mnohých rastlín a živočíchov, ktorým poskytujú
úkryt a potravu. Tie sú súčasťou
potravinového reťazca. V lese je vysoká druhová rôznorodosť, rastlinná aj živočíšna. Lesy majú i značný
hospodársky význam, kde okrem
ich možnosti vyžitia pre turistiku
a oddych, umožňujú ťažbu a zásobáreň drevnej hmoty. Zasahujú
i do potravinového reťazca človeka
nielen konzumáciou lesných plodov
a húb, ale aj mäsom divo žijúcich
zvierat. Jednoducho, bez lesov by
život na zemi neexistoval.
Pre zdravé bývanie v meste je
takisto dôležitou podmienkou primerané množstvo zelených trávnatých území a stromov vo forme
alejí, parkov, medzi-bytových zelených plôch. Aj tu je ťažko zadefinovať, kde sadiť stromy, koľko ich
má byť, v akej štruktúre. Všeobecne platí, že každý strom má svojho
ochrancu, ale aj nepriateľa. Jednému prekáža lístie padajúce v jeseni
a potreba udržania čistoty chodníkov. Ďalšiemu prekáža vtáctvo
hniezdiace na stromoch. Niektorí
motoristi si neváhajú urobiť parkovacie miesto na zeleni, len aby videli z okna na svoje auto. Prehreškov
voči existujúcej zeleni je veľa. Často
chýba uvedomenie si a pochopenie
významu zelených plôch a stromov
z čisto subjektívnych pohnútok.
Preto aspoň v apríli, keď sa všetko po zime zobúdza a začína zelenieť, uvedomme si, že od tejto zelene je závislý i náš život a zdravie.
Keď pomôžeme udržať zeleň v meste, pomôžeme sami sebe.
MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora
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Zemplín pop
súťažná prehliadka hudobných skupín pôsobiacich na ZUŠ
25. – 26. 4., veľká sála MsKS
Veľkonočný koncert
26. 4., 18.00 hod., Evanjelický kostol, Masarykova ulica

Výstavy
AMFO 2017 – súťažná výstava fotografií
do 25. 4., galéria ZOS
Realita v tvorbe
výtvarná expozícia Wolfganga-Hanza Ungera
do 30. 4., galéria MsKS
Iné podoby dreva
autorská výstava Vincenta Lapšanského
do 28. 4., Zemplínska knižnica G. Zvonického

Program kina
BALERÍNA
animovaný, rodinný
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov

13. 4. štvrtok o 15.45 hod.
15. 4. sobota o 16.30 hod.
2016
FR
Slovenský dabing

13. – 14. 4. štvrtok, piatok o 17.30 hod.
16. 4. nedeľa o 18.00 hod.
CHATRČ
2017
dobrodružná dráma
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky
13. – 15. 4. štvrtok, piatok, sobota o 20.00 hod.
16. 4. nedeľa o 20.30 hod.
18. – 19. 4. utorok, streda o 19.45 hod.
21. 4. piatok o 17.10 hod.
RÝCHLO A ZBESILO 8
2017
akčný thriller
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky

ŠPUNTI NA VODE
komédia
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

15. 4. sobota o 18.15 hod.
16. 4. nedeľa o 16.30 hod.
18. 4. utorok o 18.00 hod.
2017
ČR
Originál verzia

16. 4. nedeľa o 15.00 hod.
18. 4. utorok o 16.30 hod.
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
2017
animovaný
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
19. 4. streda o 17.45 hod.
BABA Z ĽADU
2017
dráma, romantický, komédia
ČR, SR, FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Originál verzia
20. 4. štvrtok o 17.00 hod. (2D)
21. 4. piatok o 15.30 hod. a 21.30hod. (2D)
22. 4. sobota o 14.30 hod. (3D), o 16.30 hod. (2D)
23. 4. nedeľa o 14.30 hod. (3D), o 16.30 hod. (2D)
BABY ŠÉF
animovaná komédia
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
20. – 21. 4. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
22. 4. sobota o 20.45 hod.
23. 4. nedeľa o 19.30 hod.
CUKY LUKY FILM
komédia
SR
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov
Originál verzia
bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Darujem ti príbeh
O čítaní s porozumením sa v ostatnom období hovorí veľmi veľa. V ZŠ P. Horova
sa však o tejto téme nielen hovorí, ale aj prakticky robí. V posledný marcový deň
sa tu uskutočnil veľký projekt pod názvom Darujem ti príbeh. Žiaci 2. stupňa
vymýšľali a písali príbehy pre svojich malých kamarátov z 1. stupňa. Potom svoje
práce upravovali, ilustrovali a napokon zviazali do knihy. Po krste vzniknutej
knihy si jednotlivé príbehy čítali a malí žiaci plnili rôzne úlohy. Za výdatnej pomoci triednych učiteľov to zvládli výborne.
Učitelia ZŠ P. Horova

Netradičná maturita
Medzinárodnú výstavu
cestovného ruchu
pod názvom Kúsok
sveta v srdci Zemplína
pripravili študenti odboru
manažment regionálneho
cestovného ruchu Strednej
odbornej školy obchodu
a služieb v Michalovciach.
Budúci manažéri cestovného ruchu pod vedením svojich učiteliek,
Ing. Čižmárovej a Ing. Šütőovej, zmenili svoju praktickú maturitnú skúšku
na veľkolepú prezentáciu najzaujímavejších turistických destinácií. Každý
stánok predstavoval iný štát. Bolo tu
Taliansko, Francúzsko, Grécko, Rusko, Mexiko, Japonsko a Dubaj. Študenti zbierali informácie o krajine,

jej pamätihodnostiach, gastronómii,
kultúre a zvykoch. V pozícii sprievodcov cestovného ruchu navrhli
poznávací zájazd do cieľovej krajiny.
Ďalší vystupovali ako kultúrni manažéri a animátori a pripravili ukážky
tradičných národných tancov. Ako
manažéri food and beverage ponúkli
na ochutnávku národné špeciality.
Stánky zdobili ruské matriošky či
samovar, mexické sombrero a pončo, japonské kimono, arabský odev
a mnoho ďalších vecí. Študenti tak
pripravili komplexnú ponuku, v ktorej okrem informácií a typického
folklóru, nechýbali ani vône a chute
prezentovaných krajín. Zaujali tým aj
pozvaných hostí z odboru cestovného
ruchu, Mgr. T. Dzurov Vargovú z referátu cestovného ruchu KSK a Ing. M.
Slaninkovú, majiteľku CK Amfora.
JS

Vzácna samozrejmosť
22. marec je označovaný
za Svetový deň vody.
Témou pre tento rok bola
odpadová voda.
Rovnako ako tvrdí redakcia
odpady-portal.sk, je dôležité poukázať na to, ako je voda prepojená
so všetkými oblasťami života, berúc
do úvahy to, akú vodu ľudia potrebujú. Odpadové vody sú výsledkom
ľudskej aktivity na celom svete. Až
80 percent týchto odpadových vôd
prúdi späť do prírody bez akejkoľvek úpravy. Ich spracovanie, úprava
a ďalšie využitie sa preto musia stať
neoddeliteľnou súčasťou ďalšieho
hospodárskeho a environmentálneho rozvoja.

Pri tejto príležitosti sa Cirkevná
základná škola sv. Michala v Michalovciach zúčastnila rôznych
aktivít: žiaci 1. stupňa vypracovali
pracovné listy na hodinách matematiky, slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy. Sprievodné aktivity sa realizovali počas
celého dňa – maľovanie na tvár,
vodné súťaže (lovenie jablka z vody,
prečerpanie vody z jedného pohára
do druhého pomocou slamky).
Žiaci 2. stupňa absolvovali exkurziu Čistiarne odpadových vôd
v Michalovciach, návštevu environmentálneho vodárenského zariadenia na Hrádku a vyčistenie oblasti
Kerty a brehu Laborca.
Mgr. Štefan Korinok



kúltúra – školstvo
Michalovčan informuje
vítame medzi nami našich najmenších...
Filip Hura
Oliver Babinec
Júlia Štefanková

blahoželania

Mobilné dopravné ihrisko
V Základnej škole, J. Švermu 5,
sa 4 a 5. apríla uskutočnila
zaujímavá akcia zameraná
na dopravnú výchovu
pre žiakov I. stupňa
ZŠ. Pozvali sme si pána
Klementa z Galanty, ktorý
sa venuje tejto činnosti.
V teoretickej časti žiaci získali informácie o dopravných predpisoch, dopravných značkách a dopravných prostriedkoch. Najviac sa tešili na praktickú
časť, v ktorej sa stali účastníkmi cestnej

premávky. V plnom nasadení v reflexných vestách, s prilbami na hlavách si
vyskúšali prechádzanie cez priechod
pre chodcov, kde sa riadili semaformi.
Potom si získané vedomosti o dopravných predpisoch overili prejazdom cez
križovatku na kolobežkách, bicykloch
a autíčkach. Museli dávať pozor, aby
neurobili žiadny dopravný priestupok,
čím sa vyhli pokute.
Akcia, ktorá trvala dve dopoludnia, sa učiteľkám a deťom veľmi páčila.
Dúfame, že aj vďaka nej sa znížia štatistiky nehodovosti na našich cestách.
Mgr. O. Belejkaničová

Environmentálna jar
V týždni od 20. do 24. marca
sa v ZŠ T. J. Moussona v rámci
projektu Zelená škola konal
týždeň environmentálnej
jari. Problematike ekológie
sa žiaci a učitelia venovali
väčšmi ako inokedy.
Vyučovacie hodiny prebiehali viac
vonku ako dnu. Takéto netradičné
učenie sa všetkým veľmi páči. Šiestaci
tvorili umelecký opis prírody v krásnom prírodnom areáli školy. Prváci
spoznávali jarné kvety, pozorovali rozdiel medzi živou a neživou prírodou.
Druháci riešili projekt o vode. Na hodinách etickej výchovy žiaci využili
svoje zmysly na vnímanie jarnej prírody. Hodiny informatiky celý týždeň
prebiehali bez zapnutých počítačov

a programovanie a algoritmy sa riešili
s odpadovým materiálom. Druhákom
a tretiakom sa páčilo tvoriť z prírodného materiálu. Piataci si vyskúšali
svoj odhad a meranie dĺžky na matematike. Šiestaci si Archimedov zákon
na hodinách fyziky vyskúšali priamo
v školskom prírodnom jazierku.
Týždeň environmentálnej jari vyvrcholil rovesníckym vzdelávaním.
Ôsmaci poučili všetkých žiakov školy o význame environmentálnych
prvkov, ktoré sa nachádzajú v škole.
Patria medzi ne prírodné jazierka,
dažďové záhrady, skleník, zasakovacie pásy, slnečná chladnička, solárny
varič a iné. Žiakom sa tento týždeň
veľmi páčil. Bol poučný, zaujímavý,
skrátka iný.
Mária Sarah Filipová
a Ema Hamašová

Dňa 11. apríla sa dožil okrúhleho jubilea
60 rokov manžel, otec

Ing. KRISTIÁN DACEJ

Želám Ti, nech tento významný deň prinesie vôňu
kvetov, zdravia, šťastia, rodinnej pohody od tých,
ktorých máš najradšej. Prajú dcéra Kristínka,
manželka Marta, brat Daniel s rodinou.

Sme s Tebou všetci, čo Ťa máme radi,
na zdravie pripime, nech si večne mladý.
Dňa 9. apríla oslávil 50. narodeniny

MARIÁN KUREJ

K životnému jubileu všetko najlepšie prajú
Anička, Igor, Peťo a babička.

Cuky a Luky
Obľúbená dvojica
z televíznych
obrazoviek, Cuky a Luky,
prichádza po prvýkrát
na filmové plátna.
Celoslovenská premiéra
čaká návštevníkov
aj v Michalovciach, a to
nie hocijaká, ale za účasti
tvorcov a protagonistov
filmu.
V nedeľu 23. apríla sa môžete
tešiť na autogramiádu, ktorá zač-

ne o 18.15 hod v MsKS. Po nej si
budete môcť pozrieť aj nový film.
Film Cuky Luky porozpráva
príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré ich navždy zmení. Cuky
(P. Polnišová) je neuznaná video
blogerka s túžbou po sláve, Luky
(Z. Šebová) zas celebrita na výslní,
ktorá má všetko, čo by si človek
mohol priať. Okrem jednej jedinej
veci – lásky. Aby Luky získala muža
svojich snov, musí z obyčajnej ženy
z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude
práve expertka na trapasy, Cuky?
rr

Noviny Mistral

a športové správy

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

Žihadlo

Téma: Anestézia – bežná ale stále obávaná
Hostia: MUDr. Matúš VOJTKO,
MUDr. Benjamín BANČEJ a MUDr. Ľubomír ROHOŇ
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

TO NAJLEPŠIE, ČO V MESTE MICHALOVCE MÁME
Odovzdávanie ocenení nositeľom titulu ČIN ROKA 2016
denne od 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS AJ NA
faceboku, YouTube, UPC Slovensko a GECOM



Príprava vlastných
zamestnancov sa vypláca
S prípravou vlastných
zamestnancov začala
spoločnosť BSH Drives and
Pumps, s.r.o., Michalovce
v roku 2009. Dnes je
už časť našich absolventov
na vysokých školách
a pripravujú sa pre svoje
budúce povolanie.

Vitamíny priamo z lesa
Skupina členov z DC 4 na Zakarpatskej ulici sa vybrala 28. marca nazbierať vitamíny priamo z lesa – CHKO Jovsianska hrabina. Tými vitamínmi bol medvedí
cesnak. Všimli si, že na viacerých miestach popri cestičke už kvitli fialové a modré
kvietky, ktorých názov len hádali. Najviac ich zaujala bleduľa jarná karpatská.
Ako kráčali ďalej, zacítili vôňu medvedieho cesnaku. Neotáľali a ihneď sa pustili
do jeho zberu. Cestou domov sa zastavili pri artézskej studni, aby sa občerstvili.
Marta Saloňová

„Hlinené“ partnerstvo
V Hoteli Družba sa
23. marca konala záverečná
konferencia pri príležitosti
ukončenia aktivít projektu
cezhraničnej spolupráce
s Ukrajinou Partnerstvo
hlinou spečatené, ktorú
usporiadalo Annogallery.
Na konferencii vystúpili: zástupca prednostu MsÚ Michalovce
JUDr. G. Dorič, riaditeľka Annogallery Ing. K. Smiková, zástupkyne Nórskeho partnera B. Heggen
a R. Saad, historička umenia Zemplínskeho múzea Mgr. D. Barnová,
riaditeľka Krajského múzea v Prešove PhDr. M. Kotorová, PhD.,

Ing. arch. M. Naďová, CEDS, s.r.o.
Košice, zástupkyne ETP Slovensko
PhDr. T. Jurková a Mgr. Š. Miková
a vedúci Denného centra Stráňany
Ing. G. J. Párnický, MBA.
Cieľom konferencie bolo zdieľanie výsledkov a výstupov projektu
a šírenie dobrej praxe partnerskej
spolupráce. Významnú časť účastníkov konferencie tvorili partneri
projektu, zástupcovia škôl, neziskového sektora, samosprávy a DC
Stráňany.
Sprievodným podujatím konferencie boli aj živé aktivity s lektorom, keramikárom a výtvarníkom
Petrom Smikom – workshop sklenená mozaika.
Ing. G. J. Párnický

Šikovný jazýček
V rámci Roka čitateľskej
gramotnosti sa žiaci
Spojenej školy internátnej
Michalovce zapojili
do akcie Šikovný jazýček.
Prostredníctvom
prezentácie,
maľovaného čítania, krížoviek a globálneho čítania sa aktívne zapájali do
rôznych tvorivých aktivít. Rozprávky od Pavla Dobšinského sa žiakom
páčili a motivovali ich k správnemu
konaniu. Podujatie bolo zamerané

na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie sluchovej a zrakovej analýzy
a syntézy slabík, slov, tvorenie viet
podľa predlohy, globálne čítanie či
na vedomosti o rozprávke. Žiaci
sa naučili, ako sa rozprávky delia
a spoznali aj zberateľov rozprávok.
V závere podujatia žiaci zarecitovali naučené básne od Terézie
Tkáčovej, zhotovili záložky do knihy a leporelo z ilustrovanej rozprávky O dvanástich mesiačikoch, ktoré
vlastnoručne vymaľovali.
PaedDr. Katarína Repická

Spoločnosť BSH Drives and
Pumps Michalovce nenecháva nič
náhode a pokračuje v príprave vysokoškolákov na obsadenie pracovných miest po úspešnom ukončení

štúdia. Dokazuje to aj spolupráca
našich špecialistov Ing. Dezidera
Kanyitura a Ing. Mareka Gaľu pri
praktickom riešení bakalárskej
práce absolventa Strednej odbornej
školy technickej Michalovce Lukáša
Liboviča. Práca sa týka počítačovej
podpory výrobných technológii,
konkrétne konštrukcie prípravkov
do výrobného procesu spoločnosti.
Výsledkom práce budú technológie,
ktoré sa reálne využijú na výrobných linkách. Aj takáto spolupráca
potvrdzuje praktické prepojenie
vysokých škôl s praxou.
Mgr. Jaroslav Šutaj-Eštok

Čestní ľudia nevymreli
Bolo pekné jarné
ráno 1. apríla a ja som
sa vychystala na sobotný
nákup do starého
obchodného domu
Kaufland.
Cestou domov som si však uvedomila, že mi chýba kabelka s dokladmi,
peňaženkou a kľúčmi. A tu sa moja
dobrá nálada, uvedomiac si, že som
kabelku nechala v nákupnom vozíku,
zmenila na smútok a beznádej.
Hneď som sa otočila a snažila sa
vrátiť naspäť do obchodu čo najskôr.
Kabelku som tam už nenašla. Vrátila som sa domov a rozpovedala som
celý príbeh synovi. Po krátkej úvahe
sme sa vybrali na políciu ohlásiť túto
udalosť. Cestou som sa však ešte roz-

hodla na posledný krok. Poprosila
som syna, aby išiel do obchodu a spýtal sa tam na informáciách, či snáď
moju kabelku niekto nenašiel. Podľa
vyjadrenia ochotnej a milej pracovníčky Kauflandu, jedna staršia pani
moju zabudnutú kabelku našla a priniesla ju vrátiť do obchodu.
Tá poctivá pani, ktorá sa bezpochyby zachovala veľmi statočne
a čestne, mi v to dopoludnie vrátila
nielen kabelku, ale aj dobrú náladu
s vedomím, že čestní a poctiví ľudia
ešte stále žijú. Keďže, bohužiaľ, nepoznám jej identitu, chcela by som
sa jej touto cestou čo najúprimnejšie poďakovať a zaželať jej hlavne
dobré zdravie. Ešte raz vám, milá
neznáma pani, veľmi pekne a srdečne ďakujem!
Eliška Fecáková

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici
obrancov mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č.116/2009
o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 20. 4. 2017.
Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa
Poschodie Bytový dom Počet izieb Podl. plocha
---------------------------------------------------------------------------------27 Obrancov mieru 4
5. NP
„A-2“
Garsónka 30,79 m2
Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 2,19 €/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.

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk,
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková, e-mail: maria.strickova@msumi.sk,
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Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník
rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.



inzercia

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

n Kúpim ornú pôdu, pasienky alebo lúku v Čečehove.
Tel.: 0905 157 792
n Dáme do prenájmu pekný, útulný, zariadený 2-izbový byt,
Sídlisko SNP, Ulica margarétová. RK nevolať!
Tel.: 0911 160 380
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 Predáme záhradu 450 m2 s murovanou chatkou + vŕtaná
studňa, osada Laborec. Tel.: 0903 883 885, 0902 235 354

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, 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
n Predám mrazničku zn. Calex v zachovalom stave. Objem 260 l,
rozmery: výška 154 cm, šírka 58 cm, hĺbka 55 cm, k dispozícii
aj zásobník ľadu. Cena dohodou. Tel.: 0907 659 968

prerušenie distribúcie elektriny
n 20. apríl od 8.00 do 14.30 hod. úseky: Ul. Jilemnického č. d.
50 – 64 (párne čísla domov), Ul. Jána Hollého č. d. 91 – 113
(nepárne čísla domov)
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydáva
stavebné povolenie pre stavbu Stavebné úpravy bytu č. 12 na 3. p.
v bytovom dome na pozemku reg. C-KN č. 3926 v k. ú. Michalovce
na Ulici Jána Murgaša 25. Celé znenie stavebného povolenia
je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 138/2011
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej
v Polyfunkčnom dome, Okružná, v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne do 20. 4. 2017.
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.
Číslo bytu
Adresa
Poschodie
Počet izieb Podl. plocha
---------------------------------------------------------------------------------21 Ul. okružná 92B
4. poschodie
2-izbový
51,25 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. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Jozef Grajcar (64)
Ing. Juraj Gašpar (85)
Terazia Mrázová (77)
Olexandr Kurťak (57)
Ján Béreš (69)
Josef Gušlbauer (72)

poďakovanie
Veľké srdce na svete sme mali, ktoré vedelo nás milovať.
Úprimne ďakujeme všetkým susedom, známym
za prejavené sústrasti, kvetinové dary na poslednej
rozlúčke, ktorá sa uskutočnila 24. marca s drahým
manželom, ockom, dedkom, pradedkom

PETROM JINOM

manželka, synovia, dcéry s rodinami

spomienky
Dňa 30. apríla uplynie rok,
čo nás navždy opustil drahý

ĽUDOVÍT EGRY

Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
s láskou na neho spomína manželka, dcéra Iveta
a Eva s rodinami, sestra Aurélia s rodinou
Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Dňa 18. apríla uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec

VLADISLAV PULČÁR

s láskou spomínajú manželka a syn s rodinou
Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 23. marca uplynulo 5 rokov,
čo nás opustil otec, dedko

MICHAL SMRIGA

s úctou spomína rodina

Dňa 3. apríla uplynulo 5 rokov od smrti

GERARDA SMRIGU

Ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
s úctou spomína rodina

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2017 aj tieto zisťovania:

Zisťovanie o využívaní informačných
technológií a komunikačných technológií
v domácnostiach a u jednotlivcov
od 20. apríla do 31. mája

Zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností
od 10. apríla do 29. mája

V tomto období vybrané domácností navštívi pracovník poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.



šport
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Florbal
O pohár primátora mesta
Mestská liga mužov
Fbk Pink Squad – Team Zemplín
Senátors Vranov – Senior team
18. 4., 18.30, 19.15 hod., VI. ročník, Mestská športová hala
Team Hadzi – Puchírove legendy
Warriors Trebišov – Fannsport
21. 4., 18.30, 19.15 hod., VI. ročník, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Silový trojboj
Majstrovstvá Slovenska dorastencov, juniorov a Masters sa konali v Trenčianskych Tepliciach 25. marca. ŠK Zemplín Michalovce reprezentovali Alexandra
Balická, ktorá obsadila 1. miesto vo svojej kategórii a zároveň 3. miesto v absolútnom poradí junioriek. Na 1. mieste skončila aj Kristína Kužmová-Meľková a dosiahla aj národný rekord v tlaku na lavičke. Jana Ďurčáková a Erik
Kondrat skončili na 2. mieste a Erik si vybojoval aj 3. miesto v absolútnom
poradí dorastencov. Matej Fečko a Samuel Posypanka boli štvrtí a Ľuboš Kráľ
sa umiestnil na 5. priečke. Oddiel ŠK Zemplín Michalovce v silovom trojboji
skončil tretí spomedzi 12 oddielov.
ŠK Zemplín Michalovce

Futbal
MFK Zemplín – ŠK VIX Žilina
15. 4., 13.00 hod., I. liga ženy – 13.kolo
MFK Zemplín – ŠK VIX Žilina
15. 4., 15.00 hod., I. liga juniorky – 13.kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK Topoľany – TJ Družstevník Čičarovce
23. 4., 16.00 hod., VI. liga Západ muži – 18.kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
TJ Sokol Močarany – FO Slavoj Kráľovský Chlmec
16. 4., 16.00 hod., V. zemplínska liga muži - 17. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Halový futbal
Memoriál I. Pšenka 2017 – Civil cup
21. 4., 13.00 hod. – IX. ročník, ZŠ na Ul. krymská 5
Info : Ing. Maroš Ilinjo, tel.: +421 56 6210 239

Hádzaná
HK Iuventa – Partizánske
12. 4., 17.30 hod., WHIL žien – 23. kolo
HK Iuventa – HK AS Trenčín
19. 4., 14.00 hod., I.LSD – 19. kolo
HK Iuventa – HK AS Trenčín
19. 4., 16.00 hod., I.LMD – 19. kolo
Info: www.iuventa.sk

Majstrovstvá Slovenska v boxe
V dňoch 1. a 2. apríla 2017 sa v priestoroch Event Hotela Kaskády v Galante uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v boxe mladších a starších
žiakov a mladších dorastencov, na ktorom sa pod vedením trénera Ivana
Adámeka zúčastnili aj mladí boxeri michalovského Boxing clubu Zemplín
Michalovce 1950. Vo vekovej kategórii mladších dorastencov 14 a 15 rokov
vo váhovej kategórii do 70 kg si bronz vybojoval náš mladý boxer Samo Földy.
Na fotografii s trénerom Ivanom Adámekom tesne po vyhlásení výsledkov.

Strelectvo
Strelecký trojboj – kvalifikačný pretek
23. 4., 8.00 hod., Klub vojakov v zálohe
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika

Mesto Michalovce

Čižatice, Chrastěné, Hradová
22. 4., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

ponúka

Za poznaním okresu
16. 4., 8.00 hod.

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
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 do 20. 4. 2017.
Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa
Poschodie Bytový dom Počet izieb Podl. plocha
---------------------------------------------------------------------------------100 Ul. obrancov mieru 4 3. poschodie (malometrážny) G
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.

Veľkonočný výstup na Šimonku
17. 4., 7.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk
Potulky prírodou – Hrady na Zemplíne
22. 4. 2017, III. ročník
Info: www.navraty.szm.com

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

