zdarma
Zemplínsky
majáles
20. máj
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Gold Europe
v Prahe

úspešné výtvarníčky
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Komunitný
plán mesta
výzva občanom
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ročník XXVIII, číslo 10

Gymnastický
štvorboj
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Majstrovstvá Slovenska

Projekt cehraničnej spolupráce s mestom Užhorod

Záverečná
konferencia
Záverečná konferencia k projektu Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce sa konala 20. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku
v Michalovciach.

Pozývame Vás na
komédiu

CHLIEB
S MASLOM
12. mája o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

Pozývame Vás na
program venovaný
ženám – matkám

DEŇ MATIEK
15. mája o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

Práve na nej Mesto Michalovce
a Mesto Užhorod zhrnuli výstupy tohto projektu. Po kultúrnom
programe v podaní Súkromnej
základnej umeleckej školy Jurošík
a oficiálnom otvorení konferencie
primátorom mesta Michalovce Viliamom Zahorčákom, koordinátorka projektu Jana Machová predstavila dosiahnutie výsledkov projektu
a zhodnotila ich prínosy.
SK-INFO-UA bol financovaný
z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Celková
výška grantu pre obe mestá predstavovala sumu 245 669 €.
Hlavným zámerom projektu
bolo zabezpečiť rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi, využiť moderné technológie
tak, aby v čo najväčšej miere znižovali sociálne a ekonomické rozdiely
medzi regiónmi.
Projekt mal symetrický charakter, teda rovnaké aktivity boli realizované spoločne na území oboch
regiónov. Realizácia prebiehala
v troch okruhoch. Prvým z nich
bol voľný prístup k informačnému
toku. V oboch mestách – Micha-

lovce a Užhorod – boli zriadené
voľné prístupové body do siete
internet pre širokú verejnosť tzv.
wifi hotspoty. V Michalovciach sú
inštalované na autobusovej stanici a na Námestí osloboditeľov.
Na autobusovej stanici a vo foayer
MsKS boli inštalované informačné
kiosky s veľkou dotykovou obrazovkou pripojené do siete internet
s odkazmi na vytvorený multimediálny obsah. Posilnené boli aj prezentačné možnosti informačných
kancelárií oboch miest. Prístup
k vytvorenému multimediálnemu
informačnému obsahu umožňujú
aj prezentačné servery NET-TOPBOX, umiestnené v turistických
informačných kanceláriách. V Michalovciach je server dostupný
v Turisticko-informačnej kancelárii na Námestí osloboditeľov.
Ďalším okruhom bolo vytvorenie elektronických a tlačených informačných zdrojov v troch jazykových mutáciách o oboch regiónoch.
Prvým zdrojom sú vytvorené web
portály o turisticky atraktívnych
miestach regiónov v okolí miest
Michalovce a Užhorod v anglickom,

slovenskom a ukrajinskom jazyku.
Portály http://www.dolnyzemplin.
sk a http://ungvar.rada-uzhgorod.
gov.ua sú vzájomne prepojené,
obsahujú podrobné informácie
pre turistov a záujemcov v oblasti
cestovného ruchu. Ďalším elektronickým zdrojom sú vytvorení
multimediálni a audio sprievodcovia, taktiež v troch jazykových mutáciách. Prístupní sú na uvedených
web portáloch, na nainštalovaných
serveroch, infokioskoch. Nájdete
ich v rôznych formátoch a sú koncipovaní do troch tematických celkov
– Objav miesta oddychu, Spoznaj
taje minulosti a Zaži život mesta.
V rámci projektu boli vytvorené
aj filmové dokumenty o regiónoch
v troch jazykových mutáciách. Sú
prístupné na web portáloch, na
nainštalovaných serveroch, infokioskoch. Filmy sú vytvorené v 12
minútových verziách, ale aj formou krátkych reklamných šotov.
Výstupom sú taktiež inštalované informačné obojstranné tabule
s mapami a s QR prepojením na ostatné vytvorené zdroje v rôznych
pokračovanie na 2. strane

Pozývame Vás na
52. ročník
michalovskej
hudobnej jari

Československé
komorné duo
22. mája o 18.00 hod.
sála Zlatého býka

Pozývame Vás na
galaprogram

45. VÝROČIE
DFS ZEMPLÍNIK
27. mája o 17.00 hod.
Mestská športová hala
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2. 5. účasť na rokovaní komisie na prípravu nového komunitného
plánu mesta
3. 5. rokovanie s predstaviteľmi MO SRZ
3. 5. účasť na vyhodnotení podujatia OC Tesco
4. 5. rokovanie dozornej rady spoločnosti F.I.N. MOS, a.s.
5. 5. rokovanie komisie na kontrolu prostredia Zemplínskej šíravy
a Vinianskeho jazera
6. 5. účasť na podujatí Zemplínska heligónka
8. 5. reprezentácia mesta na muzikáli Jesus Christ Superstar
9. 5. reprezentácia mesta na pietnej spomienke pri príležitosti
72. výročia ukončenia II. svetovej vojny
9. 5. účasť na rokovaní predstavenstva MFK Zemplín Michalovce, a.s.
10. 5. účasť na otvorení záverečného kola Ligy pohybovej zdatnosti
detí michalovských MŠ
10. 5. rokovanie s vedením TaZS o veľkoobjemových kontajneroch
11. 5. rokovanie valného zhromaždenia TV Mistral, s.r.o.
11. 5. rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti SMM, s.r.o.
12. 5. porada primátora
12. 5. rokovanie s vedením MFK Zemplín Michalovce

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli
predložené na XIV. zasadnutí MsZ v Michalovciach
28. februára 2017. (pokračovanie)
Ing. Jozef Bobík
V mrazivom januárovom počasí, keď prišiel sneh a vietor, občania z Ul.
humenskej nemohli vyjsť s autami z garáží na vnútroblokovú komunikáciu. V popoludňajších hodinách ma v tom čase kontaktovali občania
z okolia „bane“, že sa nemôžu dostať na ulicu. V tom istom čase ma
oslovili obyvatelia z Topolian, že sa nemôžu dostať s dieťaťom na pohotovosť. Občania videli problém v tom, že bola nevhodná zimná nafta,
že nebol dostatočný počet pracovníkov. Napriek tomu, že pracovníci
TaZS pracovali, boli vznesené vyššie uvedené podnety. Prosím, aj keď
je už prakticky po zimnom období, aby sa dané podnety preverili a aby
boli zistené pravé dôvody vzniku spomínaných nedostatkov. V budúcnosti by sa to už nemalo opakovať.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Ako ste konštatovali, ulice zjazdné boli. Na Vami spomínaných priestoroch
TaZS zimnú údržbu nevykonávajú, nakoľko sa jedná o súkromné pozemky. Na vysoké mrazy sme okamžite reagovali a zabezpečili si zimnú naftu.
Nafty bol dostatok a stroje boli pojazdné. Boli aj stroje, kde nafta zamrzla,
tieto však neboli zahrnuté do zimnej služby. Zvýšená bola aj práceneschopnosť, na stroje však boli doplnení vodiči z iných stredísk a stroje nestáli.
V určitom momente sme nemohli pracovať, lebo bol silný mráz a snehová
masa sa zmenila na ľad. Soľ nereagovala, ale keď mrazy trochu ustúpili,
pokračovali sme v odhŕňaní snehu.
Druhý podnet sa týka školstva. Mestské zastupiteľstvo už viackrát dokázalo, že školstvo je taký istý pilier ako minimálne šport. V súčasnosti nastala
situácia nezavinene z pohľadu mesta. Niektorí pracovníci, ktorí pracujú
v školstve t.j. zamestnanci, ktorí plnia funkcie v originálnych kompetenciách mesta, registrujú, že od 1. septembra u pracovníkov školstva, ktorí sú
platení z rozpočtu štátu, prebehne valorizácia. U zamestnancov, ktorí plnia
originálne funkcie sa nevie doteraz, či valorizácia vôbec bude a v akej výške. Poprosili o stanovisko vedenie mesta v novinách Michalovčan. Spomínaní zamestnanci nemajú veľké platy a aj im by dobre padla valorizácia.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Katarína Poláková ved. odboru školstva a športu
Mesto doteraz rešpektovalo každú úpravu, resp. valorizáciu platov pedagogických či nepedagogických zamestnancov v oblasti školstva v rámci
svojich originálnych kompetencií. V roku 2017 konkrétne od 1. 1. 2017
bola platová úprava nepedagogických zamestnancov – zvýšenie o 4 %,
čo už bolo zrealizované zodpovednými zamestnancami na školách, a už
sa to prejavilo na výplatách zamestnancov za mesiac január 2017. Tak to
bude aj v prípade, ak sa upravia platy od 1. 9. 2017 pre zamestnancov škôl
a školských zariadení, ktoré patria do originálnych kompetencií mesta. Je
potrebné podotknúť, že Mesto bude musieť hľadať možnosti riešenia finančných prostriedkov pri úprave rozpočtu.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Michatek zabojoval za čistejšiu Zem
Zamestnanci závodu sa spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi rozhodli pre
užitočnú a chvályhodnú akciu. Pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme 22. apríla zorganizovali veľkú jarnú upratovaciu akciu okolia závodu. Aj napriek tomu,
že dobrovoľníkov nebolo veľa, spoločnými silami zabojovali o krajšie okolie.

pokračovanie z prvej strany

Záverečná konferencia

častiach oboch miest. Päť tabúľ
sa nachádza v Michalovciach na autobusovej stanici, Námestí slobody,
na uliciach Kuzmányho a Hviezdoslavovej. Desať tabúľ sa nachádza
v meste Užhorod.
Mesto Michalovce spoločne
s mestom Užhorod a partnermi projektu uviedli do života pútavo a umelecky spracovanú fotografickú knižnú publikáciu o spoločnom regióne
Zemplín a Zakarpatie pod názvom
Od Michaloviec po Užhorod.
Na základe skúseností počas Dní
mesta Michalovce v Užhorode a Dní
mesta Užhorod v Michalovciach
boli vydaní analogickí sprievodcovia aj v tlačenej podobe s podporou
integrovaných QR kódov – prepojení jednotlivých častí na ďalšie elektronické zdroje.
Ďalšou aktivitou sú Galérie pod
nebom v meste Užhorod a v meste
Michalovce. Sú prístupné 24 hodín
sedem dní v týždni. Boli financované
z dodatočného grantu. V súvislosti
s tým bol vyrobený aj spoločný album,
obsahujúci fotografie oboch výstav,
vydaného pri príležitosti otvorenia

galérií. Otvorenie Galérie pod nebom
v Michalovciach sa uskutočnilo v deň
konania záverečnej konferencie. Výsledky projektu boli prezentované
aj na spoločnej aktívnej prezentácii
regiónov na medzinárodných výstavách cestovného ruchu počas troch
dní v Bratislave v 25. – 28. januára
2017 a v Kyjeve 28. – 31. marca 2017.
Na projekte spolupracovalo aj päť
partnerských organizácií. Zástupca
partnera Zakarpatskej agentúry pre
inovácie, investície a rozvoj Michailo Nagorkin, predniesol verejnosti
pohľad na realizáciu spoločného
projektu a spoluprácu so slovenskými partnermi. Záver konferencie
patril partnerom z Nórska Urbanovi
Wrakbergovi a Petrovi Haugsethovi
z Artic University.
Dúfame, že prezentácia Michaloviec, Zemplína, Užhorodu a Zakarpatskej Ukrajiny rôznymi formami
prostredníctvom výstupov projektu
prispeje k zvýšeniu návštevnosti
oboch regiónov, k zintenzívneniu cestovného ruchu oboch krajín, k vzájomnému poznaniu a inšpirácii.
Mgr. Adela Vojnová

pobačeňe Miža z varoša

Bul jurmark
Ozdaľ na ňič še tak ňecešim, jak na stavjaňe maja. Dakedi to bulo išče
krajši. Parobci ľem štrehľi na večar a co najkrajšu brezku potajme, žebi ich
ňichto ňevidzel privjazaľi na kapurku tej dzivkoj, co še jednomu z ňich najvecej ľubila. Dakedi trebalo tot postaveni predo mnu šmaric do sušedovej zahradki, abo inakše beťarstvo z ňim vistrojic. I pantľiki mušeľi buc najkrajše.
Krepovi papir mušel buc takej farbi, jaki dzivče ľubilo.
Dňeška choľem toti folklorisci dotrimuju stare zviki. Pred peršim majom
pridu postavic maja pred varošsku chižu. Zašpivaju, zatancujú i poceša ľudzi, co tote zviki dotrimuju. I vešelojsc preňešu na šicko, co še u maju udzeje.
Naj še dobra počľivojsc u ľudzi utrimuje i naj še šicki raduju na najkrajši
mešac u roku. Laska gu ňomu pasuje, ta naj še maju šicki radzi.
Vaš Mižo z varoša
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Bohatý a pestrý
program potešil
Michalovčanov počas
uplynulého víkendu.
Konal sa Šidzemnasti
jarni jurmarok. Jeho
neodmysliteľnou
súčasťou je aj
stavanie mája,
tradične v podaní
FS Zemplín. Ani
tento rok nechýbali
sprievodné podujatia,
ako jazdecké preteky
či detská súťaž v love
rýb. Atmosféru
spestrila Ulička
remesiel.

Vansovej
lomnička
Pred 160 rokmi (18. apríla
1857) sa narodila Terézia Vansová, slovenská spisovateľka,
predstaviteľka prvej generácie
realizmu na Slovensku. Založila
prvý ženský časopisu Dennica, bola funkcionárkou Živeny,
podporovateľkou ochotníckeho
divadla a etnografkou. Na jej
počesť sa každoročne koná Festival umeleckého prednesu žien
v poézii a próze Vansovej Lomnička. Tohto roku sa na 50. ročníku stretli recitátorky v Banskej
Bystrici.
V prednese prózy v tretej
kategórii (nad 40 rokov) nás
reprezentovala víťazka krajského kola Jela Timková, členka
ochotníckeho súboru Divadlo
pri fontáne. Na celoslovenskom
kole si získala divákov prednesom humorného textu a porota
jej výkon ohodnotila zaradením
do zlatého pásma.
rr

Jar

Rozkvitnuté kvety, ozdoba mesta, rôzne farby, pekný pohľad – polahodia oku i duši. Záhony tulipánov
vábia na fotografovanie. Škoda, že
niektoré sú preriedené. Na hlavnej
ulici, od hotela Družba smerom do
mesta, bližšie pri optike a aj ďalej.
Chýbajú v štyroch betónových
kvetináčoch, je to cca 54 odtrhnutých
tulipánov! Odtrhnuté už nepotešia
okoloidúcich a snáď sa pokochali
iba tí, čo ich odtrhli – no nie nadlho.
Vo váze dlho nevydržia a „s kradnutými kvetmi ani milú nepotešíš“.
Hrdíme sa, koľko máme kamier,
ktoré by mali odhaliť páchateľov.
Podarilo sa im niekoho usvedčiť?
J.G.

z pera viceprimátora

Deň matiek

Zemplínsky majáles
Aj tento rok je v Klube
Zemplínčanov v Košiciach
veľmi bohatý na kultúrne
a spoločenské akcie.
Najvýznamnejšou, ktorá
sa uskutoční 20. mája,
bude XXII. zemplínsky
majáles.
Záštitu na nad ním prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Predstavenstvo
Klubu organizuje túto významnú
akciu spoločne s obcou Budkovce.
Ústredné heslo majálesu je: „Valali,
valali, bars mi žaľ za vami...“.
V rámci celodenných osláv
sa zídeme v sobotu predpoludním
na Hlavnej ulici v Košiciach. Krojovaným sprievodom v meste, s ukážkami tancov a spevu, si opäť pripomenieme krásu a tradície Zemplína.
Na pódiu pri Dolnej bráne po „privítanke“ vystúpi 16 folklórnych súbo-

rov a skupín zo Zemplína s ukážkami ľudových zvykov, piesní a tancov
z tohto nádherného regiónu. Ako
býva tradične zvykom, spolu s nami,
Zemplínčanmi, môžu obyvatelia Košíc na Hlavnej ulici obdivovať umenie
folklórnych súborov Vihorlat, Svojina, Hnojňane a ďalších dedinských
folklórnych súborov a skupín.
Majáles bude pokračovať večer
20. mája o 19.00 hod. Zemplínskym
bálom – stretnutím rodákov v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Budú
na ňom aj pozvaní hostia, primátori
miest, starostovia obci, zástupcovia
sesterských klubov i významné osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Ťahákom večera bude vystúpenie FS Hornád so sólistom Štefanom
Štecom. Do tanca bude hrať tanečná
hudba Akcent a ľudová hudba FS
Hornád, svojím spevom nás potešia
FS Pacerki a ďalší. Neodmysliteľnou
súčasťou večera je bohatá tombola.
Klub Zemplínčanov

Sloboda slova po druhé
Áno, pán poslanec Goda, slobodne sa vyjadrovať ošetruje
aj ústavný zákon č. 460/92 Zb., máte
úplnú pravdu. Ak dovolíte, píšem
svoj názor slobodne. Čítam noviny
Michalovčan veľmi pozorne. V tom
Vašom príspevku som si až podčiarkla niektoré vety a verte alebo
nie, na mňa pôsobí ako chaotický,
nič nehovoriaci a dokonca mám
dojem, že je až provokačný. Úplná sloboda nie je bezproblémová,
má svoje hranice, aby informácie
a príspevky neboli lživé, zavádzajúce, pohoršujúce a toto „stráži“ práve
redakčná rada v intenciách svojho
štatútu. Skúste sa obzrieť okolo seba
v „mestskom parlamente, v komisiách“ mne sa to Vaše konštatovanie
o politickej jednofarebností a naviac o skladbe profesného zatriedenia javí skôr tam. Ale je to regulár-

ny výsledok slobodných volieb. No
a primátorove návrhy sú len návrhy
do momentu, keď ich vy poslanci
odobríte svojím hlasovaním, a až
potom sa stanú faktom.
Teraz je taká doba, ktorá má prívlastok „RETRO“, tak Vás chcem,
pán poslanec, poprosiť aby ste navštívili mestský úrad a prelistovali si
archivované ročníky dvojtýždenníka Michalovčana.
Prekvapí Vás tak ako mňa, akou
cestou skvalitnenia po každej stránke tieto naše noviny prešli a možno
prehodnotíte viac ako 90 % svojho
príspevku. Je to výsledok práce každej redakčnej rady od prvého čísla
až po dnešok.
Dlhodobá členka redakčnej rady
Ľudmila Poláková
PS: Mám prácu redakčnej rady
a celý kolektív v hlbokej úcte.

Byť mamou je najkrajšie poslanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.
Druhá májová nedeľa už tradične
patrí všetkým mamám. Tento rok
si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 14. mája.
História Dňa matiek siaha až
do obdobia antiky. V starovekom
Grécku oslavovali ženu ako darkyňu života už 250 rokov p. n. l.
v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey.
Oslavy trvali obyčajne tri dni – od
15. do 18. marca.
Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol
zasvätený bohyni Juno. Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno považovať
tzv. Nedeľu matiek (Mothering
Sunday), ktorú začali oslavovať
v 16. storočí v Anglicku. V čase
sviatku, ktorý bol stanovený na
štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo
žijúce v príbytkoch svojich pánov
vrátiť domov k svojim matkám
a stráviť s nimi deň.
V novodobej histórii ľudstva
sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia,
a to vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v roku
1907 zomrela jej matka, začala viesť
kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň
matiek.
Prezident Woodrow Wilson
podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek vyhlásený za
celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky
krajiny na svete.
V Československu sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923,
a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého Červeného
kríža. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po roku
1989, kedy sa začal sláviť v druhú
májovú nedeľu v roku.
Deň matiek je špeciálny čas
povedať našim mamám, ako ich
máme radi, čo pre nás znamenajú
a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!
Ďakujeme všetkým mamám za
ich lásku a obetavosť. Aby boli vždy
naplnené dobrom, radosťou, nádejou a aby vždy prinášali život, život
fyzický aj duchovný.
MUDr. Bančej Benjamín
zástupca primátora



kultúra – školstvo
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre

Chlieb s maslom – komédia
12. 5., 19.00 hod., veľká sála MsKS

Riaditeľ Centra
prvého kontaktu,
Ing. Ľuboslav Závacký,
bol 10. apríla hosťom
Ekonomickej univerzity,
Podnikovohospodárskej
fakulty v Michalovciach.

Deň matiek
program venovaný ženám – matkám
15. 5., 16.00 hod., veľká sála MsKS
Michalovská hudobná jar
52. ročník – Československé komorné duo
22. 5.,18.00 hod., sála Zlatého býka

Výstavy
Nevídané
výstava nevidomej sochárky Marianny Machalovej – Jánošíkovej
do 3. 6., galéria MsKS
Fugova domovina
výtvarno-literárna súťažná výstava ZŠ a MŠ
15. 5. – 23. 5., galéria ZOS
Metercia
putovná výstava unikátneho oltárneho obrazu sv. Anny Samotretej
do 20. 5., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Program kina
12. 5. piatok o 21.15 hod. (2D)
13. – 14. 5. sobota (3D), nedeľa (2D) o 20.00 hod.
KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
2017
akčný, fantazijný, dráma
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky
RANDE NASLEPO
romantická komédia
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

13. 5. sobota o 18.00 hod.
2017
NEMECKO
Český dabing

13. – 14. 5. sobota (3D), nedeľa (2D) o 16.00 hod.
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
2017
animovaný
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing  
CHATRČ
dobrodružná dráma
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Centrum prvého
kontaktu Michalovce

14. 5. nedeľa o 17.30 hod.
2017
USA
Slovenské titulky
16. 5. utorok o 19.30 hod.

DENNÍK RUŠŇOVODIČA
čierna komédia
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2016
SRBSKO/CHORVÁTSKO
České titulky

LADY MACBETH
dráma
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

17. 5. streda o 19.30 hod.
2016
VB
České titulky

18. – 19. 5. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
20. 5. sobota o 21.15 hod.
21. 5. nedeľa o 19.30 hod.
VOTRELEC: COVENANT
2017
akčný sci-fi horor
USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
Slovenské titulky
19. – 21. 5. piatok (2D), sobota (3D), nedeľa (2D) o 16.00 hod.
DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU
2017
animovaný, rodinný, komédia
ESP
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Okrem hlavného poslania, ktorým je poskytovanie poradenských
služieb pre začínajúce a existujúce
malé a stredné podniky, Centrum
prvého kontaktu v Michalovciach
orientuje svoje aktivity aj do podpory cezhraničnej podnikateľskej spolupráce, a to vďaka výhodnej geografickej polohe v blízkosti slovenských
a ukrajinských hraníc. Centrum
začalo svoju činnosť už v roku 2002
ako nezisková inštitúcia a od roku
2006 sa aktívne venuje cezhraničnej
slovensko-ukrajinskej spolupráci pri
pomoci malým a stredným podnikom z oboch strán hraníc. Pre financovanie cezhraničných aktivít
využívajú najmä projekty financované Európskou úniou. V súčasnosti
ponúka nielen poradenstvo malým

a stredným podnikateľom, ale aj
spracovanie a manažovanie projektov EÚ, spracovanie podnikateľských
zámerov, ako aj vzdelávanie na základe akreditácie ministerstva školstva a iné aktivity.
Riaditeľ CPK Ing. Ľuboslav
Závacký poukázal na význam cezhraničných vzťahov, čo pozitívne
ovplyvňuje aj nárast ekonomickej nezávislosti, obchodný úspech
podnikateľov v prihraničných regiónoch, vytvorenie obojstranných
partnerstiev medzi podnikateľmi,
ako aj cezhraničné obchody so zahraničnými spoločnosťami. Študenti sa v diskusii zaujímali najmä
o možnosti poskytovania finančnej
pomoci malým a stredným podnikateľom, ako aj o to, aké je podnikateľské prostredie na Ukrajine.
Na záver stretnutia riaditeľ michalovského Centra prvého kontaktu ocenil, že sa mohol zúčastniť
prezentovania semestrálnych prác
študentov – podnikateľských plánov,
ktoré by mali byť prvým krokom
každého začínajúceho podnikania.
Mária Prokopovičová

Netradičný Deň Zeme
Pri príležitosti svetového
Dňa Zeme sa v ZŠ T. J.
Moussona v Michalovciach
konala Jedlá zmena.

Je to názov projektu prebiehajúceho v rámci celého Slovenska. Cieľom je zmeniť postoj žiakov a ich
okolia k jedlu. Úlohou bolo pripraviť podľa zvoleného receptu jedlo
s použitím čo najmenšieho množstva energie. Žiaci si tak pripravili
rôzne nátierky, šaláty, müsli tyčinky,
zdravé nápoje a sladké pochúťky.
Každá trieda vypočítala, koľko tzv.
potravinových míľ prešli potraviny
z ich receptu, kým sa dostali k nim
na stôl. To bola skrytá energia v po-

travinách. Najviac precestovali potraviny na banánovo-tvarohové guľôčky a najmenej na mrkvový šalát.
Pre žiakov našej školy je to už jasné.
Potraviny, ktoré si vieme dopestovať
doma, sú energeticky výhodnejšie.
Po príprave receptov nasledovala
prezentácia každého výrobku. Najlepším zážitkom bola ochutnávka
a konzumácia spoločne pripravených
pokrmov. Žiaci zistili, že aj zelený šalát, müsli tyčinky, mrkvový šalát či
tvarohová nátierka môžu byť chutné.
Nemusíme vždy len zbierať odpadky, Zemi sa dá pomôcť aj praktickým vzdelávaním a následnou
zmenou postojov.
Mgr. Lenka Paľová

Príbehy zakliate v čase
Rozsiahly výber z tvorby
súčasného ukrajinského
fotografa Alexandra
Čekmeňova predstavuje
slovenskému publiku
projekt Ukrajina
v pohybe, ktorého cieľom
je ukázať Ukrajinu
z pravej ruky.
Mimoriadne silné fotografie
odokrývajú najintímnejšie detaily ľudského utrpenia, svojrázny
spôsob slávenia Veľkej noci, ale

aj vojnovú skazu na Donbase.
Prijmite pozvanie na slávnostné
otvorenie výstavy Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993 – 2016),
ktoré sa uskutoční 22. mája 2017
o 10.00 hod. za účasti hlavného
koordinátora a tvorcu projektu
PhDr. Ľubora Matejka, CSc. vedúceho Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií na Univerzite
Komenského. Výstavu si môžete
pozrieť od 22. mája do 10. júna
v Zemplínskej knižnici Gorazda
Zvonického.
J. Váradyová



kultúra – školstvo
Michalovčan informuje
vítame medzi nami našich najmenších...
Maroš Lesičko
Šimon Lazorišak
Gregor Ferko
Filip Kolesár
Alexandra Hrehovčíková
Oliver Tomovčík
Richard Bereš
Ján Bučko
Jaroslav Semko
Karin Šalachová
Ela Krutková
Anna Horňáková
Jakub Knežo

do stavu manželského vstúpili...

Krásy farby
Pod názvom Krásy farby sa 27. apríla uskutočnila v ZŠ, J. Švermu 6 za účasti
akademickej maliarky PaedDr. Ľudmily Lakomej – Krausovej (našej bývalej
učiteľky) vernisáž detských výtvarných prác. Po otvorení výstavy nasledoval
krátky kultúrny program, príhovor riaditeľky Y. Kobilicovej, MUDr. B. Bančeja
a Ľ. Lakomej, ktorá sa uznanlivo vyjadrila k vystaveným prácam. Vyzdvihla
rôznorodosť použitých výtvarných techník a žánrov. Pozvanie prijali aj členovia rady školy, výboru rodičovského klubu, predstavitelia mesta, rodičia a žiaci školy. Spoločne si prezreli reprodukcie, ale aj originály detských výtvarných
diel, z ktorých mnohé získali popredné umiestnenia na regionálnych, okresných,
krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Poďakovanie patrí nielen žiakom, ale aj pani učiteľkám, ktoré ich k daným úspechom viedli. Výstava
potrvá do konca školského roku.
Mgr. Jana Podoľáková

Úspechy na súťaži Gold
Europe v Prahe
V októbri sa desať žiačok
výtvarného odboru ZUŠ
na Štefánikovej ulici pod
vedením učiteľky Aleny
Niklasovej zúčastnili
výtvarnej súťaže Gold Europe
v Prahe.
Nemali veľké očakávania, avšak
podarilo sa im vyhrať hlavnú cenu
„Grand Prix“ a sumu 1000 €. V marci
sa opäť zúčastnili tejto súťaže. Tento
rok bola konkurencia omnoho väčšia
a ani si netrúfali na umiestnenie. O to
väčšia bola radosť, keď dievčatá obsa-

dili 7 prvých miest a 2 druhé miesta.
K tomu kolektív získal cenu v hodnote
200 €. Prahu si za tri dni užili. Navštívili výstavu Alfonza Muchu, Salvadora
Daliho a Andyho Warhola. Okrem
toho, že umenie tvorili, mohli ho aj obdivovať. V jeden večer pred odbornou
porotou prezentovali svoje domáce
práce a hodinové práce, ktoré tvorili
v blízkosti Karlovho mosta. Vyhlásenie
cien bolo spojené s galaprogramom.
Je to nezabudnuteľný zážitok a tešíme
sa do Prahy opäť v októbri. Víťazné
práce si môžete pozrieť vo vestibule
ZUŠ od 1. mája do konca mesiaca.
Alena Niklasová

Zemplindance
Skupina žien Slovenskej
únie sluchovo postihnutých
v Michalovciach sa aj v tomto
roku zúčastnila súťaže Pohyb
bez bariér.
V Košiciach na krajskom kole vo februári získala postup do finále v Bratislave, ktoré sa konalo 22 – 23. apríla. Pod
vedením Valérie Mitrovej, ktorá pripravuje choreografie, sa rozhodli obhájiť

minuloročný titul zo Žiliny a podarilo
sa. Odborná porota ocenila choreografiu SRDCE a diváci spolu s ostatnými
súťažiacimi skupinu obdarovali potleskom a dostavil sa aj standing ovation.
Počas súťaže sa ženy prezentovali aj výrobkami zo svojej tvorivej dielne.
Aktivity sluchovo postihnutých sú
rôznorodé a poďakovanie patrí nielen
členom, ale aj vedeniu mesta za finančnú pomoc, bez ktorej to nejde.
Valéria Mitrová

Jozef Sabadoš
a Štefánia Hrabovská
Mgr. Marián Sabovčík
a JUDr. Monika Anderková
Viliam Valiga
a Michaela Hoptajová
Martin Poprocký
a Ing. Iveta Priščáková
Vladimír Smriga
a Andrea Gencová
Marcel Valkovič
a Veronika Gurská
Erik Ennert
a Dominika Rabská
Ing. Michal Belušák
a Ing. Lucia Dzurová

Kňazské jubileá
Traja spolubratia z komunity saleziánov v Michalovciach
si 23. mája pripomenú výročia
kňazskej vysviacky. Don Cyril
Gajdoš a don Tibor Haluška
sú v kňazskej službe 25 rokov
a don Pavol Piatrov si v tento deň pripomenie 15. výročie
kňazskej služby. Vznešenosť
služby sa umocňuje vtedy, ak sa
uskutočňuje prostredníctvom

Boha smerom k ľuďom, túžiacim po naplnenom zmysle života. K tomuto vzácnemu jubileu
želáme duchovným plnosť Božích milostí a potrebné požehnanie. Ono sa mocou žitej lásky
a dôvery práve prostredníctvom
nich môže rozšíriť na každého
človeka.
Saleziánska rodina
v Michalovciach

Noviny Mistral

a športové správy

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

DOKUMENTY

Ocenené filmy TV Mistral
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA 2017
denne od 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS
v sieti UPC Slovensko a GECOM Facebook, YouTube a www.tvmistral.sk



Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb
Mesto Michalovce
vytvorilo pracovnú
skupinu na tvorbu nového
Komunitného plánu
rozvoja sociálnych služieb
na obdobie rokov 2018
– 2022.
V 1. etape práce v rámci návrhu tohto strategického dokumentu
zamestnanci MsÚ Michalovce, odboru sociálnych vecí, skompletizovali jeho analyticko-štatistickú časť,
v ktorej zmapovali súčasný stav sociálnych služieb a sociálnej svojpomoci na území mesta Michalovce.
Druhá etapa práce na Komunitnom pláne spočíva v návrhu
SWOT analýzy sociálnych služieb.
Predmetná analýza slúži na vyhodnotenie súčasného stavu sociálnej
oblasti a zároveň umožňuje plánovať možné alternatívy budúceho
vývoja tejto oblasti, možnosti a príležitosti na jej rozvoj.
Vyzývame občanov mesta Michalovce na zapojenie sa do pripomienkovania a zasielania návrhov
k súčasnému návrhu SWOT analýzy. Súčasnú podobu návrhu analýzy zverejňujeme a pripomienky
a návrhy k nej môžete zasielať na
mailovú adresu: renata.cibikova@
msumi.sk, alebo na telefónne číslo:
056/6864182, alebo osobne konzultovať v budove „B“ Mestského
úradu na Námestí slobody 1 v Michalovciach, odbor sociálnych vecí
v kancelárii Bc. Renáty Cibíkovej,
č. dverí 182.
Prosíme občanov mesta, aby
návrhy k SWOT analýze zasielali
v termíne do 22. mája 2017.
Všetky návrhy a pripomienky
občanov budú predmetom posúdenia pracovnej skupiny na prípravu

komunitného plánu na jej najbližšom pracovnom rokovaní, ktoré sa
uskutoční v polovici júna 2017.
V akej konečnej forme SWOT
analýzu schvália členovia pracovnej skupiny, bude verejnosť oboznámená na webovej stránke mesta a v dvojtýždenníku Michalovčan
koncom júna 2017.
SILNÉ STRÁNKY
n Existencia sociálnych služieb
v pôsobnosti mesta
n Existencia iných subjektov poskytujúcich sociálne služby na
území mesta
n Podpora mesta v oblasti dobrovoľnej sociálnej pomoci pre
svojich občanov (spoločné stravovanie, poskytovanie pedikúry,
pranie a žehlenie prádla, rehabilitačné služby)
n Využitie komunitného plánovania
sociálnych služieb – účasť zadávateľa, poskytovateľov a verejnosti
n Sociálna politika mesta s ľudsko
– právnym rozmerom a orientáciou na potreby a preferencie
svojich občanov
n Adresnosť a efektívnosť poskytovania sociálnych služieb
n Odborný potenciál – pôsobnosť
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v meste
n Skúsenosti Mestského úradu
v Michalovciach so získavaním
externých zdrojov a realizáciou
projektov
n Aktivity miestnych subjektov
a neziskových organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti ako
podpora určujúca špecifické
potreby riešenia rozvoja sociálnych služieb
n Rozvinutá, dlhodobá terénna
sociálna práca v lokalite Angi
mlyn

n Existencia
malometrážnych
nájomných bytov pre seniorov
a mladé rodiny
n Podpora vzdelávania zamestnancov pôsobiacich v sociálnej
oblasti
SLABÉ STRÁNKY
n U poskytovateľov
sociálnych
služieb nedostatočná debarierizácia
n Absencia nízkoprahových sociálnych služieb krízovej intervencie
n Absencia bezpečných ženských
domov
n Nízke finančné ohodnotenie zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb
n Nezáujem občanov o veci verejné
n Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj služieb a ich
udržateľnosť
n Prehlbovanie sociálnych rozdielov
n Absencia služieb krízovej intervencie (domov na polceste,
nocľaháreň, nízkoprahové denné
centrum...)
n Pravidelná supervízia, na všetkých úrovniach (supervízia organizácie, riadiaca supervízia
pre manažment, individuálna
a skupinová supervízia pre všetkých zamestnancov)

n Vzdelávacie programy za účelom zvyšovania kvality sociálnych služieb
n Vytváranie nových pracovných
príležitostí prostredníctvom legislatívnych zmien napr. realizáciou národných projektov (podpora opatrovateľskej služby, terénna
sociálna práca...) a tým zníženie
nezamestnanosti v meste
n Zariadenie sociálnych služieb môže
využiť zmeny v legislatíve a poskytovať zdravotné výkony v rámci
ošetrovateľskej starostlivosti
n Využívanie dobrovoľníctva v sociálnych službách (občiansky potenciál)

PRÍLEŽITOSTI
n Štrukturálne fondy EÚ
n Existencia strategických materiálov (Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, Program rozvoja mesta) zameraných
na rozvoj komunálnej sociálnej
politiky
n Záujem o rozširovanie spolupráce samosprávy, verejných
a neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb

OHROZENIA
n Starnúca populácia
n V minimálnej miere financovaná ošetrovateľská starostlivosť
z verejných zdrojov v zariadeniach sociálnych služieb
n Často sa meniaca legislatíva
n Nárast počtu občanov ohrozených sociálnym vylúčením, s nepriaznivým zdravotným stavom
n Nárast počtu rómskej populácie
n Nedôvera verejnosti v pozitívne
zmeny v spolužití s minoritou
n Zvyšujúci záujem o špecializované zariadenia z dôvodov poskytovania sociálnej služby pri
chorobách: Parkinsonova, Alzheimerova, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex,
schizofrénia, demencie.
n Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva aj vo vzťahu k sociálnym
službám
n Neochota rodinných príslušníkov
postarať sa o deti či rodičov v domácom prostredí – pretrváva závislosť na samospráve resp. štáte
n Pasivita ľudí (nízka ochota pomôcť riešiť veci verejné)

Preto tu teraz v mene OBČANOV
vyjadrujem nespokojnosť nad Vašou redakčnou prácou. A ešte raz
verejne žiadam o zmenu štatútu na
demokratických základoch, t. j., aby
redakčnú radu tvorili naozaj nezávislí členovia z radov občanov.
3. V svojej reakcii uvádzate, že redakčná rada má zodpovednosť pred
mestským zastupiteľstvom (moja
pozn.: jediný poslanecký klub – 18
poslancov za Smer plus 3 z KDH a 4
nezávislí). Ja Vás opravím: redakčná rada má PROSTREDNÍCTVOM

mestského zastupiteľstva zodpovednosť pred OBČANMI Michaloviec
(logo novín Michalovčan: „dvojtýždenník občanov Michaloviec“).
4. A na záver, máte veľmi obmedzenú predstavu o slobodných
a demokratických médiách, ak pripomínate, že interpelácie poslancov
sú zverejňované v každom čísle. To
naozaj nestačí, to je pramálo v rámci slobody prejavu občanov.
... melú pomaly, ale isto.
MUDr. Dušan GODA
nezávislý poslanec MZ

Božie mlyny...
Pán viceprimátor, buď ste
nedočítali môj príspevok
(„Sloboda slova“)
v predchádzajúcom vydaní
alebo ste ho nepochopili...
1. Spomínate „niektoré fakty„,
ktoré som vraj opomenul a neuviedol a hneď pripomínate, že ja mám
zabezpečenú slobodu slova. A to je
najúsmevnejší a najnepochopiteľnejší lapsus Vašej reakcie. Veď celý môj
príspevok bol zameraný na to, aby

sloboda prejavu bola zabezpečená
pre všetkých občanov Michaloviec
a nie pre mňa. Citát z môjho príspevku: „Mojím zámerom a cieľom je to,
aby možnosť slobodne vyjadriť svoj
názor v novinách Michalovčan resp.
Tv Mistral mali všetci občania mesta, nielen poslanci a „jednofarební“.
2. Áno, na 1. zastupiteľstve som
hlasoval za štatút a redakčnú radu
novín Michalovčan v dobrej viere,
že redakčná rada bude pracovať na
demokratických princípoch, ale život a prax ukázali, že tak nepracuje.
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inzercia

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...

n Dáme do prenájmu pekný, útulný, zariadený 2-izbový byt, Sídlisko
SNP, Ulica margarétová. RK nevolať! Tel.: 0911 160 380

Agáta Zapatická (77)

Anna Babjáková (80)

n Predáme záhradu 450 m2 s murovanou chatkou + vŕtaná studňa,
osada Laborec. Tel.: 0903 883 885, 0902 235 354

Vladimír Kilián (61)

Florian Džubák (65)

Milan Šach (60)

Mária Buksárová (72)

Mária Džuganová (87)

Jozef Denhardt (69)

Mária Tirpáková (68)

Anna Tkáčová (72)

Alžbeta Zwingerová
rod. Kondašová (85)

Marta Kovaľová (70)

n Dáme do prenájmu teplý, zariadený 2-izbový byt, blízko centra
mesta. K dispozícii od júla. RK nevolať. Tel.: 0949 857 989
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 Dám do prenájmu garáž. Tel.: 0915 641 010

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 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
n Kúpim auto Felíciu 1.3 alebo nejaké menšie auto v pojazdnom
stave za prijateľnú cenu. Tel.: 0908 332 155
n Predám Fiat Bravo (4 zimné pneumatiky zdarma). Cena dohodou.
Tel.: 0944 341 827

prerušenie distribúcie elektriny
n 23. máj od 8.00 do 14.00 hod., úseky Ulica Petra Jilemnického
č. d. 50 – 64 (párne čísla domov), Ulica Jána Hollého č. d. 91
– 113 (nepárne čísla domov)
n 25. máj od 7.20 do 13.30 hod., úseky Ulica topolianska č. d. 1
– 128 (párne čísla domov), č. d. 1 – 47 (nepárne čísla domov),
č. d. 55, 57, 5846, 5709, 5940.
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

DEŇ MATIEK
V MC DROBEC

14. mája 2017 (nedeľa) o 15.00 hod.

zraz na Nám. osloboditeľov v Michalovciach (pri fontáne):
• Srdiečkový pochod mestom
• Program a tvorivé dielne v materskom centre
v priestoroch ZŠ na Ul. krymskej
• Darček pre každú mamičku
Pozývame vás na

výstavu prác žiakov
z ateliéru Aleny Niklasovej
v galérii ZUŠ – Štefánikova 20
Výstava potrvá do konca mája

Magdaléna Mišlanová (61)

Zuzana Mihalčinová (85)

Ing. Ladislav Soták (68)

poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom,
známym, bývalým kolegom z GPH za prejavy
sústrasti, kvetinové dary, slová útechy na poslednej
rozlúčke, ktorá sa uskutočnila 19. apríla s milovanou
mamkou, svokrou, sestrou, babkou, prababkou

Mgr. MARTOU PAŽINKOVOU
Odpočívaj v pokoji. Števo a Peter s rodinami

spomienky
Dňa 9. mája uplynulo desať rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

Jozef Steranka
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.

Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, navždy budeš
žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 6. mája uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil

DUŠAN ČIŽMÁRIK

s láskou spomínajú synovia s rodinami
Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať,
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 5. mája uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko

MICHAL ĎURAŠKO

s láskou na neho spomínajú manželka a deti
s rodinami

Dňa 23. mája uplynie rok,
čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko, pradedko

MICHAL SABOL
s úctou spomína
celá rodina

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Michalovciach
a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
vás srdečne pozývajú na

Literárne dni seniorov
mesta Michalovce
VI. ročník

24. mája o 9.00 hod. v priestoroch knižnice

Záujemcovia o prednes hláste sa u Márie Hajdukovej do 20. mája



šport
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
I.BK Michalovce – MBVK Victoria Žilina
13. 5., 16.00 hod., DL – kadeti; športová hala GPH
Medzinárodný turnaj V4 kadetov a kadetiek
19. – 21. 5., XIII. ročník, športová hala GPH a telocvičňa ZŠ Okružná 17
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Florbal
Fbk Pink Squad – Puchírove legendy
16. 5., 18.15 hod., MFL 6. ročník, 2. perióda; Mestská športová hala
Prvomájový pondelok patril 33. ročníku podvihorlatského maratónu, 15. ročníku michalovského polmaratónu a 2. ročníku polmaratónskej štafety. Organizátorov teší záujem bežcov, ktorý sa oproti minulému roku zvýšil. Na štart
maratónu sa postavilo 80 bežcov. Víťazom sa stal Miroslav Ilavský. Maratón
zabehol za 2 hodiny a 42 minút. Víťazom polmaratónu sa stal Roman Bak.
Porazil 173 bežcov s časom 1 hodina a 20 minút. Štafetu odštartovalo 120
bežcov a víťazmi sa stali členovia Teamu DNF. Odbehli ju s časom 1 hodina
a 22 minút.

Warriors Trebišov – Fannsport
16. 5., 19.00 hod., MFL 6. ročník, 2. perióda; Mestská športová hala
Fbk Pink Squad – Team Zemplín
18. 5., 18.30 hod., MFL, zápas o 7. – 8. miesto; Mestská športová hala
Senátors Vranov – Senior team
23. 5., 18.30 hod., MFL, zápas o 5. – 6. miesto; Mestská športová hala
Warriors Trebišov – Puchírove legendy

Gymnastický štvorboj

Fannsport – Team Hadzi
25. 5., 18.45 hod., MFL 6. ročník – semifinále; Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Začiatkom mája sa
vo Svätom Petri konali
Majstrovstvá Slovenska
v gymnastickom štvorboji
žiakov základných škôl.

Futbal

Naše mesto a Košický kraj reprezentovala v kategórii „B“ a v kategórii
„C“ Základná škola, Školská ul. Táto
škola sa venuje gymnastike od roku
2003 a posledných deväť rokov neprišli
z majstrovstiev Slovenska bez medaily.
Gymnastický štvorboj je súťaž päťčlenných družstiev, zložená
zo štyroch disciplín. Žiaci súťažia
v preskoku kozy na dĺžku, cvičení na
hrazde, akrobacii a v šplhu na tyči,

kde musia zdolať vzdialenoť 4,5 m
za tri sekundy. Výkony družstiev
hodnotia kvalifikovaní rozhodcovia
gymnastiky delegovaní Slovenským
gymnastickým zväzom a často o poradí rozhodujú desatinky bodu.
Našim chlapcom sa na týchto
majstrovstvách darilo a nezostali
nič dlžní svojej povesti. Pod vedením PaedDr. Radmily Hajdúkovej
mladší žiaci – kategória B – obsadili
1. miesto a stali sa majstrami Slovenska. Starší žiaci majstrovský titul z minulého roka bez problémov
obhájili. Dávid Čižmár a Dominik
Spišák si súčasne vybojovali strieborné medaily v súťaži jednotlivcov.
PaedDr. Jozef Uchaľ

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 79/2004
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej
v bytovom dome “H” v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 3. 5. 2017 do 19. 5. 2017.
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.
Číslo bytu
Adresa
Poschodie
Počet izieb Podl. plocha
---------------------------------------------------------------------------------B-5 Ul. konečná 18
3. poschodie
3-izbový
62,83 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 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.

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

MFK Zemplín – Senica
13. 5., 11.00 a 13.15 hod. – Dôvera I. LMD U17,U16
MFK Zemplín – Banská Bystrica
20. 5., 11.00 a 13.15 hod. – Dôvera I. LMD U17, U16
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK Topoľany – ŠK Nacina Ves
21. 5., 17.00 hod., V. liga Západ muži – 22.kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
TJ Sokol Močarany – TJ Lokomotíva ŠM Michaľany
14. 5., 16.30 hod., V. zemplínska liga muži – 21. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
Iuventa Michalovce – HK Slovan Duslo Šaľa
20. 5., 17.30 hod. – 1. zápas finále play-off
21. 5., 10.30 hod. – 2. zápas finále play-off
HK Iuventa juniorky – Topoľčany
14. 5., 14.30 hod., I. liga žien – 22. kolo
Info: www.iuventa.sk

Plávanie
Michalovský Orcáčik
13. 5., 8.50 hod., 6. ročník, plavecká súťaž žiakov
Info: www.orcamichalovce.sk

Tenis
Memoriál L. Repického
20. 5., 8.00 hod., IV. ročník, SOŠT Ul. partizánska
Info: P. Bumbera, tel.: 0948 520 245

Turistika
Jarný splav Laborca a vodácke preteky
21. 5., III. ročník
Info: www.navraty.szm.com

