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Pozývame vás na
jubilejný koncert

Zemplínske 
akordeónové 

trio
4. marca o 16.30 hod.

galéria ZOS

Pozývame vás na
prednášku spojenú 

s besedou

Bratříci 
na slovensku

6. marca o16.00 hod.
Zemplínska knižnica 

G. Zvonického

Pozývame vás na
divadelné 

predstavenie

Zlatá Baňa
16. marca o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

Pozývame vás na
výstavu

marika 
kostovčíková 

a martin 
kostovčík
do 31. marca 
galéria MsKS

Zhromaždenia
obyvateľov
13. – 24. marca

2 Duálne 
vzdelávanie 
zaujímavá možnosť štúdia

4 Krajina 
umenia
výstava v galérii MsKS

5 Slovak Open 
2017
európsky pohár

8

Poslanci schválili Koncepciu rozvoja športu v meste Michalovce

RoKovanie MestsKého 

zastuPiteľstva

Rokovanie pléna otvoril a viedol 
primátor mesta Viliam Zahorčák. 
V úvode zasadnutia sa poslanci 
oboznámili so správou o prijatých 
uzneseniach mestskej rady a tiež 
s informatívnymi správami o plnení 
uznesení zastupiteľstva a riešení in-
terpelácií. Poslanci boli informovaní 
o výsledkoch kontroly Národného 
kontrolného úradu SR a o prijatých 
opatreniach. Nasledovala správa 
o výsledkoch kontroly, ktorú pred-
ložila hlavná kontrolórka spolu 
so správou o vykonaných kontro-
lách za druhý polrok 2016.

Riaditeľka MsKS prezentovala vy-
hodnotenie kultúrno-osvetovej čin-
nosti za uplynulý rok a plán hlavných 
úloh na rok 2017. Správu o stave ve-
rejného poriadku, činnosti mestskej 
polície a stave kriminality na území 
mesta za rok 2016 predložili náčel-
ník MsP, riaditeľ OR PZ Michalovce 
a riaditeľ OO PZ Michalovce.

Jedenástym bodom programu 
bol návrh Koncepcie rozvoja špor-
tu v meste Michalovce na roky 2017 
– 2025. Rozvoj športu je pre Mesto 
jednou z priorít, a preto chce aj na-
ďalej podporovať rozvoj športovej 
činnosti, predovšetkým mládežníc-
kych športových klubov, prispievať 
k zlepšovaniu technického stavu 
športových zariadení a pracovať 
na propagácii športu. 

Počas rokovania pléna prišla 
na zasadnutie poslankyňa NR SR 

a primátorka mesta Prievidza JUDr. 
Katarína Macháčková. Cieľom jej 
návštevy a vystúpenia bolo obozná-
miť poslancov mesta Michalovce 
so systémom parkovania v Prievidzi. 
Poslanci nášho mesta si vystúpenie 
poslankyne NR SR so záujmom vy-
počuli a udelili slovo aj odbornému 
pracovníkovi, ktorý má v náplni 
parkovací systém v Prievidzi, aby ich 
informoval o technických detailoch.

Rokovanie pokračovalo schvále-
ním Dodatku č. 5 k Zriaďovateľskej 
listine Základnej školy na Moskov-
skej ulici a Dodatku č. 3 k Zriaďova-
teľskej listine rozpočtovej organizá-
cie mesta Michalovce – Michalovský 
domov seniorov. Prerokovaný bol 
aj návrh pravidiel podávania, preve-
rovania a evidovania podnetov podá-
vaných v zmysle zákona č. 307/2014 
Z.z. Ďalším bodom bola informatív-
na správa o stave realizácie a prípra-
vy projektov zo zdrojov Európskej 
únie a dotačných politík. V období 
rokov 2007 – 2015 bolo vypracova-
ných a podaných celkom 146 pro-
jektov, z ktorých 79 bolo úspešných. 
Celková výška schválených nená-
vratných finančných príspevkov 
bola 19 287 266,31 eur a výška spo-
lufinancovania Mesta predstavovala 
1 169 671,40 eur. V rámci nového 
programového obdobia 2014 – 2020 
bola vypísaná prvá výzva až v januári 
2016. V roku 2016 bolo podaných 17 
projektov, z ktorých 11 bolo úspeš-

ných a 4 projekty sú v ešte v procese 
hodnotenia.

Mestský parlament schválil roz-
počtové opatrenie č. 1, zásady hos-
podárenia a nakladania s majetkom 
Mesta, prenájom majetku v mest-
skom vlastníctve a prerokoval tiež 
majetkovoprávne záležitosti. 

Poslanci sa v ďalšom priebehu ro-
kovania venovali návrhu na udelenie 
titulu Čin roka 2016 pre Mgr. Janu 
Gombitovú, Mgr. Lenku Paľovú, de-
saťčlenné družstvo žiačok výtvarného 
odboru ZUŠ, detský spevácky zbor 
Pro Musica, hádzanársky klub Iuven-
ta Michalovce, Ženy MFK Michalov-
ce a pre Základnú školu, Okružná 17. 
Ocenenie Čin roka ako stavba roka 
2016 dostane Hasičská stanica Mi-
chalovce, Veterinárna klinika Animal 
a Astronomický areál na Hrádku. 

Záver jednania patril interpelá-
ciám poslancov a bodu rôzne, v rám-
ci ktorého vystúpili aj občania, ktorí 
požiadali o slovo. Po ukončení dis-
kusie primátor odovzdal ocenenie 
Osobnosť cestovného ruchu poslan-
covi mestského zastupiteľstva Jánovi 
Ďurovčíkovi, ktorý si ho nemohol 
osobne prevziať na veľtrhu cestov-
ného ruchu Slovakiatour v Bratisla-
ve. Toto ocenenie udeľuje minister 
dopravy a výstavby SR za zásluhy 
o rozvoj cestovného ruchu. 

Po odovzdaní ocenenia primátor 
ukončil rokovanie zastupiteľstva.

Mária Stričková

Mesto Michalovce sa dlhodobo snaží o rozvoj športovej činnosti. Šport bol aj jedným 
z najvýznamnejších bodov rokovania poslancov, ktorí sa stretli na svojom štrnástom 
zasadnutí v utorok 28. februára. Mestské zastupiteľstvo schválilo Koncepciu 
rozvoja športu na roky 2017 – 2025. Medzi ďalšie body rokovania patrila správa 
o stave verejného poriadku a kriminality na území mesta, vyhodnotenie činnosti 
mestského kultúrneho strediska či návrh na udelenie titulu Čin roka 2016.
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pobačeňe miža z varoša

Na veľo mestoch už dňeška možeme vidzec, že žima bula ňeľem fajna, 
no i žedla šumni falatok i zos novich opravenich drahov i pešňikov. 

Jak še šňich topi, ta šumňe vidno ňeľem dziri, no i fajne mlaki vodi. Ňeču-
do, že veľo mlakov, bo jak sipali kaminče u žime, ta teraz šicko zabilo kanali 
na draže. Žebi toho ňeščesca ňebulo malo, ta dachtore šofere še naučili zame-
ňac sebe širše pešňiki za autostradi. Stalo še mi pri domove senijorov, že perše 
me caloho oštrikal jeden motor. Ňescihnul mi dac dolu zabrudzene okuľare 
a dachto na mňe trubi. Dokedi mi še obačil, ta už mi šedzel na predku mo-
tora. I ušlo še mi takoj upozorňeňa najslušňejšoho: „Dze patrice dzedu?“. 
Druhi raz pri Bažantoj mi išol na chľeba a u štredku pešnika daľše trubeňe. 
Jakbač še budzem mušec naučic ľitac. Bo širše pešniki še stavaju pre pešich 
životu ňebezpečne.

Vaš Mižo z varoša

Drahi po žime

Interpelácie poslancov

doc. ing. michal stričík, phd.
Kto rozhodol o potrebe dvoch externých advokátskych kancelárií na tieto spo-
ry, akým spôsobom bol prevedený ich výber, prieskum trhu, výberové konanie 
v rámci verejného obstarávania alebo inak, prípadne aké boli ďalšie ponuky?
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Prvá časť otázky nie je interpeláciou v zmysle ods. 4 § 25 zákona o obec-
nom zriadení, ale naša odpoveď je, že potreba externých právnikov vy-
plynula zo špecifík súdnych sporov. Rozhodnutie o konkrétnej kancelárii 
bolo urobené v zmysle § 2 ods. 2 písm. n) zák. č. 343/2015 Z.z.

V prípade sporu na rozhodcovskom súde sú zverejnené na stránke mesta 
Michalovce v období rokov 2014 – 2016 štyri zmluvy na právne služby na ad-
vokátsku kanceláriu JUDr. Radomíra B., stále iba na jeden úkon, pričom 
v posledných dvoch zmluvách boli dohodnuté odmeny vo výške 210 000 € 
s DPH a 240 000 € s DPH. Ani jedna z týchto zmlúv nebola predmetom ro-
kovania a schválenia MsZ Michalovce. Je otázne, či bolo v týchto prípadoch 
hospodárne nakladanie s majetkom mesta, či nedošlo k porušeniu zásad 
o hospodárení s majetkom mesta a potom i zákonu o verejnom hospodáre-
ní, preto navrhujem, aby MsZ uložilo hlavnej kontrolórke Ing. M. Bobovní-
kovej vypracovať osobitnú správu na najbližšie MsZ z kontroly príslušných 
zmlúv, dodržiavania príslušných právnych noriem pri ich uzatváraní ako 
aj o potrebe externých právnych služieb s dopadom na rozpočet mesta.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Otázka nie je interpeláciou v zmysle ods. 4 § 25 zákona o obecnom zriadení. Ide 
o návrh, o ktorom môže rozhodnúť len MsZ. Chcem však uviesť, že MsZ v zmys-
le ods. 4 § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neschvaľuje zmluvy. 
Vzhľadom na doterajší priebeh rozhodcovského uznesenia a priebehu aktívnych 
súdnych konaní máme za to, že išlo a ide o konanie v záujme a ochrane Mesta.

Za daného stavu ďalej žiadam o podanie informácie, koľko právnikov je 
zamestnaných na Mestskom úrade Michalovce a koľko advokátov, respek-
tíve advokátskych kancelárií poskytovalo služby pre mesto Michalovce 
a za akú cenu za obdobie rokov 2014 – 2016.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Obsah otázky, žiadosti nie je konkrétny a nie je zrejmé, o akú informáciu 
máte záujem. Či sa jedná o zamestnancov s právnickým vzdelaním, alebo 
zamestnancov s druhom práce právnik. Otázka je skôr žiadosťou o informá-
ciu nie interpeláciou a z otázky nie je jasné, akým spôsobom sa má zverej-
niť. Z tohto dôvodu odpovedáme podľa toho, čo sa domnievame, že bolo 
otázkou myslené, t. j. druh práce. Podľa druhu práce mesto nezamestnáva 
žiadneho zamestnanca právnika. Podľa platnej Organizačnej štruktúry MsÚ 
je možné obsadiť dve pracovné miesta na referáte právnom a priestupkovom, 
pričom od vytvorenia týchto dvoch miest nikdy neboli obidve obsadené. 
Od vzniku tohto referátu pracuje na referáte právnom a priestupkovom jed-
na referentka. Z náplne práce, ktorá je verejne prístupná na webovej stránke 
(Organizačný poriadok článok 12.2), vyplýva, že zastupovanie Mesta Micha-
lovce na súdnych sporoch je iba jedno zo sedemnástich definovaných úloh, 
ktoré referát plní. Mesto využilo služby dvoch právnych kancelárií. Faktúry 
za právne služby sú zverejnené.

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

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Cesta za slnkom
Členovia Združenia vojnových poškodencov, invalidov a sympatizantov 
ZVP-1 Michalovce navštívili Tatranský ľadový dóm. Za slnkom, snehom 
a ľadovou krásou vytesanou v ľade ľudskými rukami vycestovali do našich 
veľhôr – Vysokých Tatier na Hrebienok. V piatok, 16. februára, ich vítalo slnko 
už vo vlaku po prejazde Bujanovského tunela. Svetre putovali do plecniakov, 
vetrovky sa upevnili okolo pása a tváre sme vystavili slnečným lúčom. Tatranský 
dóm predstavuje jedinečný ľadový kostol s prvkami tatranskej histórie a prírody 
v honosnom štýle spišskej gotiky s krásnym skleneným oltárom. Stavitelia 
sa pohrali s 90 tonami ľadu a premenili ho na chrám s jedinečnou atmosférou. 

Ing. Pavol Hody

20. 2.  rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
21. 2.  rokovanie so zástupcami FS Zemplín k príprave osláv jubilea
22. 2.  zasadnutie valného zhromaždenia ZOOCR
24. 2. pracovné stretnutie s vedením RO SPF
24. 2. účasť na výročnej členskej schôdzi Denného centra seniorov č. 3
26. 2.  reprezentovanie mesta na slávnostnej svätej liturgii  
 Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach
27. 2.  vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2016
28. 2.  rokovanie mestského zastupiteľstva
1. 3.  rokovanie Spoločného obecného úradu
3. 3.  porada primátora
3. 3.  stretnutie so zdravotne postihnutými pri príležitosti MDŽ

aktivity primátora

Zhromaždenia obyvateľov
Zhromaždenia obyvateľov mesta podľa jednotlivých 
volebných obvodov sa uskutočnia každý pracovný deň 
od 13. do 24. marca vždy o 17.00 hod. Hlavným bodom 
programu bude doterajšie plnenie Programu rozvoja 
mesta na roky 2015 – 2018 a diskusia občanov a volených 
predstaviteľov mesta smerujúca k aktuálnym problémom 
mesta a jeho občanov.

DátUM VoleBný oBVoD MIestnosť
13. 3. I. Centrum MsKS – malá zasadačka
14. 3. II. Východ III. ZŠ, Moskovská 5
15. 3. III. Juh IV. ZŠ, Komenského 1
16. 3. VI. Močarianska Kultúrno-spoločenský dom 
20. 3. IV. Západ, Sever II. ZŠ, J. Švermu 6 
22. 3. V. Stráňany SOŠT, Partizánska 1
23. 3. VI. Kapušianska SOŠT, Kapušianska 4
24. 3. VI. Topolianska TOPO-life, Topolianska 168
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V spoločenskom povedomí je čas-
to zakorenený názor, že dnes pozná-
me príčiny všetkých ochorení. Je to 
určite len ilúzia. V otázkach liečby 
nie je až taký optimizmus. Prevaž-
ne je akceptovaný názor, že liečebný 
postup, ktorý smeruje k predĺženiu 
života, je bez možnosti úplného vy-
liečenia. Platí to všeobecne, ale často 
zabúdame, že existuje veľká skupina 
tzv. zriedkavých ochorení. Svojimi 
príznakmi sa podobajú bežným ocho-
reniam. Je tu ale malý rozdiel. Nere-
agujú na liečbu používanú na bežné 
ochorenia. Často ich správne pome-
novanie a liečba uvádza do rozpakov 
aj erudované medicínske pracoviská 
a odborné kapacity. Zriedkavé choro-
by sú často život ohrozujúce choroby 
s nízkym výskytom. Väčšina z nich 
sú geneticky podmienené choroby, 
prejavujúce sa v detskom ale i v do-
spelom veku a sú veľmi rôznorodé. 
Za zriedkavé ochorenia sú považo-
vané choroby s výskytom menej ako 5 
chorých na 10 000 obyvateľov.

V súčasnosti je známych 6 000 
až 8 000 zriedkavých ochorení, ktoré 
počas života postihujú 6 – 8 % popu-
lácie. Prejavy ochorenia môžu vyústiť 
do trvalej invalidity až smrti chorého. 
Veľká rôznorodosť sa týka i veku, v kto-
rom sa objavia prvé príznaky. Až po-
lovica zriedkavých ochorení sa mô-
že objaviť pri narodení alebo počas 
detstva. Druhá polovica zriedkavých 
ochorení sa môže objaviť v dospelosti. 
Mnohé z týchto chorôb majú spoločné 
príznaky s inými bežnými ochorenia-
mi, čo vedie k nesprávnej alebo aj ne-
skorej diagnostike. Komplexná povaha 
zriedkavých ochorení, spolu s obme-
dzeným prístupom k liečbe a službám 
často znamená, že členovia rodiny sú 
hlavným zdrojom solidarity, podpory 
a starostlivosti o svojich blízkych.

Myšlienka Medzinárodného dňa 
zriedkavých chorôb vznikla v orga-
nizácii EURORDIS, ktorá združuje 
vyše 614 pacientskych organizácií z 58 
krajín sveta a je hlasom pacientov pre 
európsku komisiu v otázkach zriedka-
vých chorôb. V Európe existuje mno-
ho iniciatív, ktorých cieľom je zlepšiť 
každodenný život pacientov so zried-
kavým ochorením. Rozvoj diagnosti-
ky a liečby a uľahčenie prístupu k nej 
môže pomôcť zmeniť každodennú 
realitu týchto pacientov. Zlepšenie 
prístupu k špecializovaným sociálnym 
službám umožňuje rodinám zlepšiť 
kvalitu každodenného života. 

Na Slovensku podľa tejto štatis-
tiky trpí  zriedkavými ochoreniami 
až do 300 000 ľudí. Sú často menej 
na očiach, preto by sme nemali zabú-
dať aj na týchto našich spoluobčanov. 

MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora

28. február 

z pera viceprimátora

Všetko dobre 
skončilo

V týchto dňoch som pod-
stúpila operáciu šedého zákalu. 
Mala som strach a obavy, no kto 
by nemal? Všetko dobre skončilo, 
a preto chcem vyjadriť úprimné 
poďakovanie dvom mladým le-
kárkam, ktoré sa o mňa starali. 
Boli to MUDr. Izabela Lopúchová, 
očná lekárka, so svojou sestričkou 
a MUDr. Martina Muchová, inter-
nistka, ktorá ma na túto operáciu 
pripravila. Sú skutočne vynikajúce 
lekárky, mala som k nim úplnú dô-
veru, ich ľudskosť a odbornosť je 
v týchto časoch to najdôležitejšie.  

Anna Pavolková

Pôstne obdobie
Popolcovou stredou 
sme vstúpili do obdobia 
pôstu. V knihe proroka 
Joela čítame o obrátení 
sa k Bohu celým srdcom. 
Matúšovo evanjelium 
uvádza tri podstatné 
charakteristiky, ktoré 
sú zamerané na jednotlivca, 
ale predovšetkým na 
konkrétne aktivity voči 
inému človeku. 

Myslí sa na pôst, modlitbu a al-
mužnu. Tieto tri aktivity rozvinú 
osobnosť jednotlivca, len ak sú za-
merané na vzťah s druhými ľuďmi. 
Už skutočnosť, že obrátim svoje 

srdce k Bohu je odkazom, ktorý 
hovorí o najpodstatnejšom vzťahu. 
Do tohto vzťahu však možno vstu-
povať cez priblíženie sa k človeku. 
Ten môže popri nás prechádzať 
ako dieťa, starec, či ubiedený tvor, 
ktorého ťarcha života tlačí k zemi. 
Voči takým možno realizovať spo-
mínané tri piliere pôstu. Nemusí-
me sa obávať, že strácame, ak sme 
darovali. Nech nás tieto okamihy 
naplnia radosťou. Naša tvár nech 
je odrazom ochoty a pokoja. Pôst 
je totiž cesta, ktorá síce začala  utr-
pením Krista, ale nezostáva len 
pri ňom. Je to predovšetkým cesta 
svetla a nádeje pre každého z nás. 
Táto nádej tkvie v plnosti života, ku 
ktorej sme volaní.

PaedDr. Ivana Mochorovská

návšteva rakúskeho veľvyslanCa
Veľvyslanec Rakúskej republiky Helfried Carl a obchodný radca Christian Kügerl navštívili viacero miest na východnom 
Slovensku. V rámci svojej cesty prišli aj do Michaloviec. Vzácnych hostí privítal na mestskom úrade primátor mesta 
Viliam Zahorčák. Veľvyslanec na stretnutí s vedením mesta zdôraznil význam susedských vzťahov oboch krajín ako 
aj záujem rakúskych spoločností o investičné aktivity na Slovensku. Okrem nášho mesta si obaja diplomati pozreli 
Prešov, Bardejov, Medzilaborce, Čiernu nad Tisou, Rimavskú Sobotu a iné lokality. Navštívili viaceré rakúske podniky 
ako aj pozoruhodné kultúrne pamiatky v regióne.                                                                                                            rr



Zázračný svet chémie
Mladí chemici zo ZŠ, 
Okružná 17 predstavili 
v dňoch 20. – 21. februára 
deťom v michalovských 
materských školách 
zázračný svet chemických 
pokusov. Deti nadchli 
všetky pokusy a neraz 
s napätím zadržiavali dych 
v očakávaní, čo sa bude diať. 

Do niektorých pokusov sa deti 
mohli aj zapojiť. Spoznali tajom-
né neviditeľné písmo a zisťova-
li o aký druh kvapaliny ide, len 
pomocou vône. Nevadilo im ani 
to, že si zašpinili ruky pri výrobe 

slizu a plastelíny. Žiaci sa popa-
sovali aj s presným dávkovaním 
čarovných látok, porušili zákony 
fyziky prepichnutím balónu bez 
prasknutia či zabránili zhoreniu 
zapálenej vreckovky. 

Pozornosť upútal aj výbuch Vi-
horlatu v zmenšenej podobe, vznik 
sopečného kužeľa, tvorba lávovej 
lampy, výroba vodíka a jeho účin-
ky na hlas, ale aj účinky morskej 
vody. V prítmí sa deti mohli prize-
rať magickej zmene farby plameňa 
a pomalému prebúdzaniu hadov 
z ohňa. Deti si obľúbili tiež zapaľo-
vanie sviečky pomocou plazmovej 
lampy a záver patril gejzíru z coca-
coly. 

Š. Sabolová

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

�  kultúra – školstvo

Duálne vzdelávanie 
Riaditeľom a výchovným 
poradcom michalovských 
základných škôl predstavili 
23. februára v spoločnosti 
BSH Drives and Pumps, 
s.r.o. Michalovce svoj 
program duálneho 
vzdelávania. 

Cieľom bolo bližšie priblížiť in-
formácie o takejto možnosti štúdia, 
aby vedeli následne podať detailnej-
šie informácie pre svojich žiakov.

V súčasnosti sú v programe  príp-
ravy štyri štandardné skupiny. Po-
sledné roky firma zaevidovala zvýše-
ný záujem o takýto druh štúdia.

Vedúci pracoviska praktického 
vyučovania Mgr. Jaroslav Šutaj-Eš-
tok informoval, že žiaci môžu štu-
dovať v troch odboroch, a to je me-
chanik nastavovač, mechanik elek-
trotechnik, mechanik mechatronik. 
Prváci a druháci pracujú v dielni 
pod vedením majstrov odborného 
výcviku, tretiaci a štvrtáci praxujú 
priamo vo výrobe, kde majú svojich 
vlastných inštruktorov. Firma v tej-
to oblasti spolupracuje s tunajšou 

strednou odbornou školou technic-
kou. K štúdiu ponúka spoločnosť 
aj rôzne benefity, ako je napr.  bez-
platné štúdium cudzích jazykov, vý-
menný program študentov v rámci 
koncernu BSH, či motivačné šti-
pendium, ktoré spoločnosť hradí 
z vlastných zdrojov.

Počas štúdia pripravujú žiakov na 
všetky situácie, ktoré môžu vo výro-
be vzniknúť. Spoločnosť má tak všet-
ky atribúty pre zamestnanosť a môže 
obsadiť väčšinu pracovných miest. 

S duálnym vzdelávaním začali 
v roku 2009. „Rozmýšľali sme, ako 
priviesť čo najrýchlejšie vhodnú pra-
covnú silu pre nás, aby sme skrátili čas 
zaúčania, aby tí ľudia, ktorí už nastú-
pia, nepotrebovali enormne dlhú príp-
ravu na zaučenie vo výrobnej praxi,” 
vysvetlil konateľ spoločnosti.

Michalovská spoločnosť BSH 
Drives and Pumps, s.r.o. vyrába 
hlavne pumpy, motory a ventilátory 
do spotrebičov. Súčasťou je aj vývoj 
týchto pohonov a v ostatných rokoch 
aj vývoj elektroniky pre spotrebiče 
BOSCH. Momentálne zamestnáva 
okolo 820 ľudí.

Mgr. Jaroslav Šutaj–Eštok

Zemplínske akordeónové trio – juBilejný koncert
4. 3. o 16.30 hod., galéria ZOS

Zlatá Baňa – divadelné predstavenie
16. 3. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
marika kostovčíková a martin kostovčík
maľba a fotografia
do 31. 3., galéria MsKS

Šľachtické knižnice
staré tlačivá zo zbierok Zemplínskeho múzea
13. – 31. 3, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

tvorBa 2017
regionálna súťažná výstava výtvarných prác
14. – 31. 3., galéria ZOS

program kina
3. – 5. 3. piatok, sobota, nedeľa o 18.00 hod. 

Únos  2017
triler  SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

3. – 5. 3. piatok, sobota, nedeľa o 16.00 hod.
Balerína  2016
animovaný, rodinný FR
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov  Slovenský dabing

5. 3. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.45 hod.
loGan: Wolverine  2017
akčný, dobrodružný, fantasy  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

6. 3. pondelok o 17.30 hod.
psia  2017
rodinný  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

6. 3. pondelok o 19.30 hod.
8. 3. streda o 17.30 hod.

miesto pri mori  2017
dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

7. 3. utorok o 16.00 hod.
oZZY  2016
animovaná rozprávka  ŠPANIELSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

7. 3. utorok o 18.00 hod.
BaBa Z ľadu  2017
dráma, romantický, komédia  ČR, SR, FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

7. 3. utorok o 20.00 hod.
t2 trainspottinG  2017
dráma, krimi  VB
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

8. 3. streda o 16.00 hod.
lichožrÚti  2016
rodinný, animovaný  ČR
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov  Slovenský dabing 

8. 3. streda o 20.00 hod.
john Wick 2  2017
akčný, krimi, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky



Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: DoMÁCi roZPoČEt a DoMÁCE FiNaNCiE

Hostia: A. GAJDOŠOVÁ A L. ŠUCHTOVÁ
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z rokovaNia MEstskÉHo ZastuPitEĽstva

z �8. �. 017
denne od 14.00 hod. 

valentÍnska zUmBa Párty
Deň sv. Valentína je sviatkom všetkých zaľúbených a oslavou lásky v jej rôznych 
podobách. V Základnej škole na Moskovskej ulici sa žiaci a učitelia rozhodli oslá-
viť tento sviatok láskou k športu, hudbe a tancu. Telocvičňa sa zrazu premenila 
na jednu úžasnú „Zumba párty“. Rytmus latinsko-americkej hudby nenechal ni-
koho chladným. Pod vedením pani učiteľky Mgr. K. Dacejovej cvičili malí i veľ-
kí, žiaci i učitelia. Nechýbala krásna valentínska výzdoba a skvelé občerstvenie. 
Po takmer dvojhodinovom tanečnom maratóne odchádzali všetci spotení, unave-
ní, ale šťastní, že v tomto uponáhľanom svete plnom stresu pre seba niečo urobili.

Kabinet SJL

michalovčan informujemichalovčan informuje

DO StaVu ManželSKéHO VStúPIlI...

Zdenko Nistor  
a Sandra Adamová

Matúš Gajdula  
a Monika Onušková

VítaMe MeDZI naMI naŠIcH naJMenŠícH...

Stela Tomášová
Eliška Treščanská
Zdenko Mindžák
Diana Matošová

Barbora Mesárošová
Patrik Garbeľ

Petra Chvastová
Adam Vaľo

�  kultúra – školstvo

Krajina umenia
Galéria Mestského 
kultúrneho strediska 
Michalovce v marci ponúka 
pre milovníkov umenia 
zaujímavú kombinovanú 
expozíciu fotografií 
a obrazov. autormi 
novej výstavy sú Marika 
Kostovčíková a Martin 
Kostovčík. 

Fotografia, ktorú prezentuje Ma-
rika, nepatrí medzi tie “pekné”, ktoré 
zobrazujú okamihy zachytené v reali-
te. Tieto fotografie dýchajú zvláštnos-
ťou a komunikujú odkaz prostrediu, 
v ktorom sa autorka realizuje v celej 
svojej bytosti. Jej fotografia je plná 
symbolov, ktoré treba vedieť odhaliť. 

Zjavné však je, že samotný život je pre 
autorku výzvou. Tá má v sebe dyna-
miku farieb i bezfarebnosť všednos-
ti. Napriek všetkému je treba vedieť 
kľučkovať na šachovnici života. Ak to 
vieme, nie sme figúrkou, ale osobou, 
ktorá žije, túži a vie otvoriť okná mys-
le. Vpustiť tam čerstvosť a novosť. 

Obrazy Martina sú realitou a odrá-
žajú jeho rodný Zemplín. V tejto rea-
lite pri troche ochoty možno tiež vní-
mať reč symbolu, keď sa krajina stáva 
vstupnou bránou do sveta, kde vládne 
harmónia a usporiadanie v priestore. 
Možno konštatovať, že každá kraji-
na je odrazom vnútra autora, ktorý 
použitím osobitého štýlu a techniky 
v jednotlivých dielach daruje divá-
kovi seba. V krajine umenia vás radi 
uvítame do konca mesiaca. 

viamo

Zemplínska scénická jar
Zemplínske osvetové 
stredisko v Michalovciach 
pripravilo regionálnu 
postupovú súťažnú 
prehliadku detskej 
dramatickej tvorivosti 
Zemplínska scénická 
jar, ktorá sa konala 
24. februára. 
Divadelná sála MsKS 
patrila radostnému 
a spontánnemu svetu 
detských hercov 
a divákov. 

V tomto ročníku sa do súťaže 
zapojilo šesť divadelných kolek-
tívov. Divadelný krúžok pri Zá-
kladnej škole s materskou školou 
F. J. Fugu, Vinné, ako nováčik 
v tejto súťaži, sa prezentoval 
predstavením Snehulienka v ré-
žii O. Kostovčíkovej. 

Svoju premiéru mal aj diva-
delný krúžok Deti slnka, ktorý 
pôsobí pri ZŠ v Šamudovciach. 

Predstavením Betlehemci pre-
niesli divákov do rozprávkové-
ho času Vianoc. Privítali sme 
aj školské divadlo Rukavička, 
ktoré pracuje v rámci umelec-
ko-dramatického krúžku v ZŠ 
v Budkovciach. Deti uviedli prí-
beh o biblickom stvorení sveta 
s názvom Anjelská rozprávka. 
Sobranský okres reprezentova-
li malí divadelníci z Bežoviec 
a zo Sobraniec. 

Súbor Bežovčanik je súčasťou 
spevácko-tanečno-dramatické-
ho krúžku pri Základnej škole 
s materskou školou Bežovce. 
V minulom roku sa na vianočnej 
akadémii konala premiéra roz-
právky Mrázik. S touto rozpráv-
kou si prišli aj zasúťažiť. Záver 
prehliadky patril dvom divadiel-
kam zo Sobraniec, ktoré  pôsobia 
pri Základnej umeleckej škole 
v Sobranciach. Divadelný súbor 
Bzučo uviedol predstavenie Cir-
kus Hávedník a divadlo Štúdio X 
Hlavu na hlave. 

Mgr. Erika Marcinčinová 
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVeReJŇuJe ZÁMeR
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach č. 214, zo dňa 
6. 9. 2014, č. 230, zo dňa 25. 10. 2016 a č. 246, zo dňa 8. 12. 2016 

ODPReDaŤ PRIaMyM PReDaJOM
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
A)  novovytvorené pozemky nachádzajúce sa na Ul. stavbárov v Michalovciach, E-

KN p.č. 5338/6, druh pozemku zastavané plochy, výmera 137 m2 a p. č. 5338/7, 
druh pozemku zastavané plochy, výmera 79 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli 
určením Geometrického plánu č. 14328810-16/2016, zo dňa 20. 5. 2016.

B)  novourčený pozemok C-KN, p. č. 4471/26, druh pozemku zastavané plochy, 
výmera 213 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe určenia Geomet-
rického plánu č. 14328810-33/2016 zo dňa 22. 9. 2016,

C)  novovytvorené pozemky C-KN p. č. 3066/381, druh pozemku zastavané 
plochy, výmera 27 m2, p. č. 3066/380, druh pozemku zastavané plochy, vý-
mera 65 m2 a p. č. 3066/379, druh pozemku zastavané plochy, výmera 67 m2, 
k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-
49/2016, zo dňa 19. 10. 2016,

D) novovytvorené pozemky C-KN: p. č. 907/233, druh pozemku zastavané 
plochy, výmera 72 m2; p. č. 907/234, druh pozemku zastavané plochy, vý-
mera 71 m2; p. č. 907/235, druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2; 
p. č. 907/236, druh pozemku zastavané plochy, výmera 72 m2; p. č. 907/237, 
druh pozemku zastavané plochy, výmera 71 m2; p.č. 907/238, druh pozem-
ku zastavané plochy, výmera 71 m2; p. č. 907/239, druh pozemku zastavané 
plochy, výmera 72 m2; p. č. 907/240, druh pozemku zastavané plochy, vý-
mera 70 m2; p. č. 907/241, druh pozemku zastavané plochy, výmera 73 m2; 
p. č. 907/242, druh pozemku zastavané plochy, výmera 72 m2; p. č. 907/243, 
druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2; p. č. 907/244, druh po-
zemku zastavané plochy, výmera 7 m2; k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením 
Geometrického plánu č. 14328810-51/2016, zo dňa 25. 10. 2016,

e) novovytvorený pozemok C-KN p. č. 4330/3, druh pozemku zastavané plo-
chy, výmera 124 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického 
plánu č. 10718966–45/2016, zo dňa 21. 11. 2016.

Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna le-
hota, 20. marec 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na in-
ternetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie Vám poskytneme 
aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

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 a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 
24. 4. 2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, č. 309, zo dňa 3. 9. 2013, č. 383, zo dňa 17. 6. 2014, 
č. 214 zo dňa 6. 9. 2016, č. 230, zo dňa 25. 10. 2016 a č. 246, zo dňa 8. 12. 2016  

OBcHODnú VeReJnú SúŤaž
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:

A)  stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4954, 
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej 
na parcele p.č. 4948, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN 
č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 119 m2, vedenom na LV č. 5157 v k ú. Michalovce, pozemku p.C-KN 
č. 4948, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4955/1, druh pozemku 
zastavaná plocha, výmera 5767 m2, ktorý vznikol na základe určenia Geometric-
kého plánu č. 14328810-35/2016, zo dňa 20. 7. 2016, z pôvodného pozemku p.C-
KN č. 4955/1, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 8273 m2, vedenom na LV 
č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu,

B)  stavieb 
 – vodovodnej prípojky, Autoservis Močarianska, vybudovanej v rámci stavby 

   Skladová hala, objekt SO-01 Vodovodná prípojka,
 – plynovej prípojky, Autoservis Močarianska, vybudovanej v rámci stavby 

    Pripojovací plynovod k distribučnej sieti Michalovce, Močarianska, účelovo
vybudovaných pre potreby bývalej lakovníckej haly v areáli Autoservisu 
na Ul. močarianskej, postavenej na pozemku C-KN p. č. 4948, k. ú. Michalovce,

C)  stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na parcele p. č. 
3267/24, pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku p.C-
KN č. 3267/24, o výmere 835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 
2 378 m2, ktoré sú evidované  na LV č. 5157 v k. ú. Michalovce, spolu s von-
kajšími úpravami a oplotením areálu,

D) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p. č. 4730/3 a pozemku 
pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisné-
ho čísla (sklad), na parcele p. č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN 
č. 4731, o výmere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k. ú. Micha-
lovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, 
o výmere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 
parcely C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej,

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 20. marec 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie Vám 
poskytneme aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

únia žien Slovenska
celoslovenské občianske 
združenie žien únia žien 
Slovenska je nástupníckou 
organizáciou Slovenského 
zväzu žien. 

Poslaním združenia je zlepšovať 
postavenie žien v rodine i v spoloč-
nosti. Združuje ženy bez rozdielu 
politickej príslušnosti či národnosti. 
Riadi sa stanovami a programom, 
kde na prvom mieste je ochrana 
práv žien, detí, seniorov, zachováva-
nie ľudových tradícií, prezentácia dl-
horočnej dobrovoľníckej práce žien. 
Významnou aktivitou OZ je zacho-
vávanie tradície prednesu poézie 

a prózy žien – Vansovej Lomnička, 
ktorej 50. ročník sa uskutoční v aprí-
li. Každoročne pripravuje prezentá-
ciu práce života žien s názvom Večer 
Márií, so sprievodnými výstavami 
ručných prác. 

V roku 2015 si Únia žien Slovenska 
pripomenula 70. výročie svojho vzni-
ku. Ďakujeme všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli k našej 
činnosti. Ďakujeme všetkým ženám, 
ktoré sú členkami organizácií a svoji-
mi aktivitami prispievajú k zlepšeniu 
života ľudí v ich okolí. Ak máte chuť 
ponúknuť svoje nápady a solidari-
tu, kontaktujte nás prostredníctvom 
mailu: uniazienkoke@gmail.com.

Mária Huštatýová

Zemplínski heligónkári
Výročná členská schôdza 
OZ Zemplínskych 
heligónkárov sa 
uskutočnila 24. februára 
v Dome Matice slovenskej 
v Michalovciach.

Členovia si vypočuli z úst pred-
sedu Pavla Hájnika hodnotiacu 
správu. Stručne v nej zhodnotil prie-
beh a výsledky plnenia plánu úloh. 
Rok 2016 hodnotili ako veľmi plod-
ný a zatiaľ najúspešnejší vo svojom 
päťročnom pôsobení. Ekumenický 
vianočný koncert vďaky Vianoce 
s heligónkou, na ktorom predstavili 
aj svoje nové CD s rovnakým náz-
vom, bol vyvrcholením celoročných 
aktivít, ale aj dlhoročnej vynikajúcej 
spolupráce so ZOS, DMS, MsKS, 
mestom Michalovce na čele s primá-
torom Viliamom Zahorčákom a FS 
Hnojňaňe z Mihaľovec. 

Aj v roku 2017 jednou z hlavných 
úloh budú pravidelné nácviky v men-
ších skupinkách s prípravou nových 
pásiem k rôznym príležitostiam, a to 
každý piatok o 17.00 hod. v DMS. 
Na 4. ročník projektu Zemplínska 
heligónka 2017, ktorý plánujú na 
6. mája, chcú pozvať aj hráčov na úst-
nej harmonike a akordeóne. Zvýšenú 
pozornosť budú venovať skompleti-
zovaniu údajov o doterajšej činnosti 
OZ na svojich webových stránkach 
a vytvoreniu databázy videozázna-
mov našich zemplínskych ľudových 
piesní s heligónkou. OZ Zemplínski 
heligónkári má k dnešnému dňu 28 
členov. Zvolili si aj nový päťčlenný 
výbor a za jeho predsedu znovu Pav-
la Hájnika, ktorý sa poďakoval za do-
terajšiu spoluprácu všetkým členom 
a zvlášť Mgr. Ing. Dušanovi Skonco-
vi, ktorému poprial veľa úspechov 
v jeho zodpovednej práci. 

Pavol Hájnik
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naVžDy SMe Sa ROZlúČIlI...

spoločenská rubrika

Andrej Bumbera (90)

Antonín Horváth (71)

Štefan Spišiak (64)

Ján Bali-Jenčík (67)

Ing. Michal Kuruc (87)

Juraj Slaninka (69)

Martin Palovčík (72)

MUDr. Juraj Fujka (59)

Mária Sidorová (90)

Peter Mihalko (54)

Anna Kovaľová (85)

poďakovania
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové 
dary na poslednej rozlúčke, ktorá sa uskutočnila 
dňa 15. februára s manželom, otcom a dedkom 

ANTONOM HORVÁTHOM
manželka a dcéry s rodinami

Dňa 10. marca uplynie 10 rokov, 
keď nás navždy opustil náš drahý 

JÁN SINČÁK
Všetci, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku.
s láskou na neho spomína manželka, 

syn, dcéra, vnuk a vnučka

malý oznamovateľ

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

Tel.: 0905 157 792
n	Predám alebo dám do prenájmu 6-árový pozemok v Michalovciach. 

Tel.: 0905 473 191
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

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	Klietky pre chov prepelíc a pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka. 
Viac na www.123nakup.eu Tel.: 0907 181 800

n	Predám 4 ks plechových diskov, 14“ – ako nové. Cena 60 €.  
Tel.: 0903 329 669

n	Predám 30 ks vyčinených zajačích koží, cena 1 ks/1 €.  
Tel.: 0903 329 669

n	Predám vlašské orechy z domácej záhrady. Veľké, svetlé jadrá.  
Tel.: 0902 722 364

n	Predám včelí med – 4 €/kg + fľaša, Michalovce. Tel.: 0907 171 739
n	Vykupujem použité knihy, aj vo veľkom množstve.  

Tel.: 0911 881 967

spomienka

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 

s manželom, otcom 

MARTINOM PALOVČÍKOM
Zároveň vám všetkým ďakujeme za kvetinové 

a peňažné dary, za vaše prejavy sústrasti.
smútiaca rodina

So žiaľom v srdci oznamujeme, že dňa 15. februára 
nás navždy opustila naša milovaná 

Ing. STANISLAVA TUŠÍMOVÁ 
zo Zalužíc vo veku 45 rokov. Ďakujeme všetkým, 
ktorí ju prišli odprevadiť na jej poslednej ceste. 
Odpočívaj v pokoji. 
smútiaca rodina

Slovenská únia sluchovo postihnutých Michalovce
vás pozýva na 

SlÁVnOStné POSeDenIe 
PRI PRíležItOStI SVIatKu žIen

16. marca o 14.30 hod. 
jedáleň ZŠ, Okružná 17

v programe vystúpi skupina Zemplindance 
a Starši chlopi z Mihaľovec

n	3. marec od 7.20 do 15.30 hod., úseky: Ul. okružná č. d. 78 
– 114 (párne čísla domov), 3552, Ul. Štefánikova č. d. 76

n	6. marec od 7.20 do 17.00 hod., úseky: Ul. okružná č. d. 29, 31, 
Ul. Štefánikova č. d. 60, 62

n	7. marec od 7.40 do 16.30 hod., úseky: Ul. okružná č. d. 23, 25
n	8. marec od 7.40 do 16.30 hod., úseky: Ul. okružná 

č. d. 21 – 31 (nepárne čísla domov) č. d. 3657, Ul. Štefánikova 
č. d. 44, 48, 60 – 74 (párne čísla domov)

n	8. marec od 7.40 do 13.00 hod., úseky: Ul. okružná 19, ČOM: 
0000621104, EIC: 24ZVS0000065030F, Ul. okružná 19, ČOM: 
0000620601, EIC: 24ZVS0000063971C, Ul. Štefániková 
č. d. 46 – 58 (párne čísla domov), Ul. Salezianov č. d. 1284/8

n	9. marec od 7.10 do 16.30 hod., úseky: Ul. Štefániková č. d. 44, 
64 – 70 (párne čísla domov)

n	9. marec od 7.50 do 16.30 hod., úseky: Ul. Štefániková č. d. 54
n	10. marec od 7.10 do 15.30 hod., úseky: Ul. okružná č. d. 29
n	10. marec od 7.50 do 16.00 hod., úseky: Ul. Štefánikova 

č. d. 44, 64, 66 
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny

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, 20. marec 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Basketbal
i.Bk michalovce – mBk karlovka Bratislava 
12. 3., 10.30 hod., DL – kadeti; športová hala GPH
Info: www.new.1bkmi.sk

i.Bk d michalovce – Bochnia (poľsko)
11. 3., 13.00 hod., mladé ženy – Karpatská liga; športová hala GPH
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Bridž
karpatský pohár
4. – 5. 3., 16. ročník
Info: Hinďoš Gabriel, tel.: 0903 632 126

Florbal
Wariors treBiŠov – team Zemplín 
3. 3., 18.00 hod., MFL, 2. perióda – 2. kolo; Mestská športová hala

senátors vranov – puchírove leGendY 
3. 3., 18.45 hod., MFL, 2. perióda – 2. kolo; Mestská športová hala

FBk pink squad – Fannsport 
7. 3., 17.00 hod., MFL, 2. perióda – 3. kolo; Mestská športová hala

team hadZi – Warriors treBiŠov 
7. 3., 17.45 hod., MFL, 2. perióda – 3. kolo; Mestská športová hala

puchírove leGendY – senior team 
7. 3., 18.30 hod., MFL, 2. perióda – 3. kolo; Mestská športová hala

team Zemplín – senátors vranov 
7. 3., 19.15 hod., MFL, 2. perióda – 3. kolo; Mestská športová hala

Warriors treBiŠov – FBk pink squad 
9. 3., 17.00 hod., MFL, 2. perióda – 4. kolo; Mestská športová hala

Fannsport – puchírove leGendY 
9. 3., 17.45 hod., MFL, 2. perióda – 4. kolo; Mestská športová hala

Warriors treBiŠov – FBk pink squad 
9. 3., 17.00 hod., MFL, 2. perióda – 4. kolo; Mestská športová hala

senátors vranov – team hadZi
9. 3., 18.30 hod., MFL, 2. perióda – 4. kolo; Mestská športová hala

senior team – team Zemplín
9. 3., 19.15 hod., MFL, 2. perióda – 4. kolo; Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

softtenis
o pohár primátora mesta
Mestská softtenisová liga mužov 
13. – 17. 3., 17.15 hod., IX. ročník, 16. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

turistika
Údolím trnavského potoka
4. 3., 8.00 hod.; 7.ročník
Info: www.kst-turista.sk

trnava pri laBorci – hirjač – medvedia hora
5. 3., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

volejbal
o pohár primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých 
15. 3., 17.15 hod. I. a II. liga – 18. kolo, Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk

Slovak Open 2017
najväčší turnaj v kickboxe 
na Slovensku, Slovak 
Open, sa prvýkrát v jeho 
18-ročnej histórii konal 
ako európsky pohár 
v Bratislave, v dňoch 
24. – 26. februára. Športová 
hala Mladosť hostila 
863 štartujúcich z 90 
klubov a 12. krajín. Počas 
víkendu sa na zápasiskách 
predstavili všetky vekové 
kategórie (kadeti, juniori, 
seniori), od lightových 
disciplín po ringové. 

Michalovce na tomto športo-
vom podujatí reprezentovali dva 
kluby. Športový Kickbox klub 
zastupovalo kvarteto pretekárov 
Karel Svobodník, Timea Hamari-
ková, Marko Babuka, Vasyl Kle-
vlyanyk pod trénerskou taktovkou 
Ľuboša Takáča. Každý z nich za-
bojoval v širokej konkurencii sú-
perov. Medailovú priečku obsadila 

Timea Hamariková v light contac-
te do 55 kg, cad. Zápas o postup 
do finále musel byť zrušený kvôli 
jej zraneniu, a tak po výhre s ma-
ďarskou reprezentantkou získa-
la bronzovú medailu. Ďalšie dve 
bronzové priečky obsadil Vasyl 
Klevlyanyk. V disciplíne light con-
tact do 6 kg, jr. a v kategórii kick 
light do 69 kg, jr. Veľkú bojovnosť 
v zápasoch prejavili Karel Svobod-
ník aj Marko Babuka, svoje zápasy 
však ukončili pred semifinále tes-
nými bodovými rozdielmi.

Naše mesto reprezentoval aj Mi-
chal Stričík z SEIKEN klub Micha-
lovce. Michal vybojoval v disciplíne 
kick light seniori do 89 kg, po víťaz-
stve nad českým reprezentantom 
Martinom Viktorinom, prvé mies-
to. Menej sa mu darilo v disciplíne 
light contact seniori do 84 kg. Pre 
zlé načasovanie priebehu súťaže 
zo strany organizátorov sa nemohol 
zúčastniť svojho semifinálového 
zápasu s maďarským reprezentan-
tom. V konečnom zúčtovaní získal 
tretie miesto v tejto disciplíne.

Elena Takáčová V., Peter Lukáč

Školská liga v streľbe
Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu 
SR, Slovenský strelecký 
zväz (SSZ) a Krajský 
výbor SSZ Košice 
usporiadali v školskom 
roku 2016/2017 Krajskú 
školskú ligu žiakov 
základných škôl Košického 
krája v športovej streľbe zo 
vzduchových zbraní.

Liga mala tri kolá. Uskutočni-
li sa v Rožňave, Spišskej Novej Vsi 
a v Kluknave. Do súťaže sa zapojili 
tiež žiaci ZŠ P. Horova, ktorí repre-
zentujú strelecké kluby EXAPRO 
MI a Mládež. Ich účasť v lige pod-

porilo aj Mesto Michalovce formou 
dotácie.

Mladým strelcom sa darilo. V ka-
tegórii mladších žiakov J. Eľko ob-
sadil 1. miesto, v kategórii starších 
žiakov obsadil J. Hreňo 1. miesto 
a P. Vasiľ 2. miesto. Ďalším pretekom, 
ktorého sa zúčastnili mladí strelci, 
boli Majstrovstvá Košického kraja 
mládeže v športovej streľbe, ktoré sa 
uskutočnili v Kluknave. V disciplíne 
vzduchová puška 40 rán v ľahu vý-
sledkom 391 bodov obsadil 1. mies-
to P. Vasiľ, J. Hreňo s výsledkom 385 
bodov obsadil 3. miesto. Medzi diev-
čatami v tej istej disciplíne obsadila 
N. Padová s výsledkom 390 bodov 
2. miesto.V disciplíne Slávia 30 rán 
v ľahu J. Eľko skončil na 2. mieste.

J. Kisty


