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aktua l i ty

Pozývame vás na 
regionálnu súťaž

záujmovo-umeleckej 
činnosti seniorov

AJ JESEŇ ŽIVOTA 
JE KRÁSNA

2. júna o 10.00 hod.
veľká sála MsKS

Pozývame vás na 
oslavy Medzinárodného 

dňa detí

DETSKÝ FESTIVAL 
ZÁBAVY

31. máj – 1. jún
8.00 – 18.00 hod.

Mestská športová hala

Pozývame vás na
kultúrno-športové 

podujatie

DEŇ JUŽANOV
2. júna o 16.00 hod.

tribúna 
ZŠ, Komenského 1

Pozývame vás na
súťaž v speve 

populárnych piesní 

HAVRANA
5. júna o 9.30 hod.

tribúna pri MsÚ
18.00 hod.

koncert skupiny 
ICONITO

18.00 hod.

Krátke správy 
samosprávy
obnovená rubrika

2 Folklóristka 
oslavuje
Helena Moravčíková

3 Mladí 
záchranári
okresné kolo súťaže

5 Prague Open
2017
turnaj v kickboxe

8

Človek vidí vo svete to, čo nosí 
vo svojom srdci. To čo majú vo svo-
jom srdci malí tanečníci, muzikanti 
a speváčky nám ukážu už túto so-
botu. Detský folklórny súbor Zem-
plínik bude oslavovať. Už 45 rokov 
patrí do kultúrneho a spoločenské-
ho života v Michalovciach. Orga-
nizačný tím FS Zemplín pripravuje 
pre rodičov, priaznivcov a širokú 
verejnosť veľkolepé oslavy, ktoré 
sa uskutočnia 27. mája v Mestskej 
športovej hale o 17.00 hod. Samot-
nému galaprogramu, ktorý nesie 
názov Poklady z truhlice bude pred-
chádzať vernisáž výstavy, na ktorej 
budú prezentované fotografie, obra-
zy, kroje a mnohé ocenenia súboru. 

DFS Zemplínik založil v roku 
1972 Milan Hviždák, ktorý stále pô-
sobí ako umelecký vedúci FS Zemplín 
a Alfonz Michalko, vtedajší riaditeľ 
Zemplínskeho osvetového strediska.

Zemplínske osvetové stredisko 
je zriaďovateľom FS Zemplín, a teda 
aj DFS Zemplínik od jeho založenia, 
až do dnes. V roku 2003 sa súbor za-
radil aj do školskej – umeleckej oblas-
ti, keď sa stal súčasťou Súkromnej zá-
kladnej umeleckej školy Talent-Um.  

Cieľom tohto detského folklór-
neho súboru je zbierať a uchovávať 
detský, hudobný a tanečný folklór 
z východného Slovenska, vychová-
vať mladú generáciu na vstup do FS 
Zemplín. Svoju umeleckú tvorivosť 

reprezentuje súbor navonok verej-
nými vystúpeniami. Vystupuje ako 
reprezentant tradičnej ľudovej kul-
túry z regiónu Zemplína, ale aj blíz-
kych regiónov či už je to Šariš, Spiš 
alebo Abov. 

Detský folklórny súbor vycho-
val mnoho generácii v tanečnej, 
speváckej a hudobnej zložke. Spolu 
reprezentovali naše mesto, náš re-
gión a Slovensko v mnohých kra-
jinách sveta, ako napríklad Srbsko, 
Španielsko, Poľsko, Česko, Turecko, 
Ukrajina, Maďarsko, Grécko, Talian-
sko, Francúzsko, Nemecko, Fínsko 
Moldavsko, Lotyšsko, Macedónsko 
a Bulharsko. Je však neodmysliteľ-
nou súčasťou aj domácich folklór-
nych festivalov, súťaží a prehliadok. 

Spomeňme festivaly vo Východnej, 
v Levoči, Heľpe, Raslaviciach, Svid-
níku, Bratislave, ale aj tu, doma 
v Michalovciach. Budovanie pev-
ných základov ľudovej slovesnosti je 
najväčšou pýchou DFS Zemplínik. 
Práve 220 detí, ktoré tvoria jeho 
pevné základy prinášajú svojim tan-
com, spevom a hraním na rôznych 
hudobných nástrojoch úsmev a ra-
dosť do života a robia tú najkrajšiu 
vec na svete, šíria to dobro a šťastie 
okolo seba tým, čo majú rady. Láska 
k tancu, spevu a hudbe, láska k folk-
lóru vedie ich kroky takmer každé 
popoludnie na nácviky, sústredenia 
a vystúpenia. Budujú naše tradície, 
sú našou budúcnosťou. Naše deti!

Adela Vojnová

V týchto dňoch budeme oslavovať sviatok našich najmenších. Medzinárodný 
deň detí. Deti sú našim najväčším bohatstvom. Pocit bohatstva nie je zárukou 
šťastia, ak však máme na mysli bohatstvo, ktoré nachádzame v úsmeve našich 
detí, v šťastí, ktoré prežívajú a v radostných očkách, do ktorých sa pozeráme, 
bohatší byť nemôžeme. 

Už 45 rokov detskej radosti z folklóru

Detský folklórny 

súbor oslavUje



� aktuality

pobačeňe Miža z varoša

Z ňičoho ňemam vekšu radojsc a ňigda doteraz mi ňechibil na vistupeňoch 
našej zempľinskej perli, suboru Zempľin. Zato na inakše programi bars ňecho-
dzim. Kedz mi u pondzelok petnastoho maja dostal nakazaňe: „Idzeš u štredu 
do kulturi!“ „A co tam budze?“ „Ta šestka ma akademiu a budze vistupovac 
i naš Patrik.“ „Šak vun ňič nehutoril.“ „No muši dakoho z nas tam vidzec, žebi 
še mu ňešmjaľi, že ňemal tam ňikoho z rodzini.“ Voľki, ňevoľki mi už o štvartej 
stal pred kulturu. Sala bula polna a bulo vidno, že najvecej tam bulo rodičov. 
Program še mi bačil. I Patrika z mobilom focil. No i kec mi ňe mac, bo jim bula 
venovana tota akademia i program, ta na koncu buľi i slizi. Kalap dolu pred 
tima, co taki prekrasni vistupeňe z dzecami nacvičiľi. Ozdaľ aňi sami ňezname, 
co šumne doma mame. To bulo radosci i hutoreňa, kedz me še vracili domu. 
Fotka u mobiľe išla z ruki do ruki. Nakoňec mi še doznal, že oňedluho budze 
mac viročje Zempľiňik. Dohodnute. Na tot program pujdzem s Patrikom.

Vaš Mižo z varoša

Našo dzeci

15. 5. a 16 .5.   účasť na rokovaní Valného zhromaždenia spoločnosti  
 FIN.M.O.S. v Handlovej

17. – 18. 5.  rokovanie snemu ZMOS v Bratislave
19. 5.  rokovanie členov ZOOCR v Thermalparku Šírava
22. 5.  Raňajky s novinármi pri príležitosti Medzinárodného dňa médií
23. 5.  zasadnutie komisie dopravy pri VÚC Košice
24. 5.   účasť na otvorení Literárnych dní seniorov mesta Michalovce
24. 5.  rokovanie komisie školstva pri VÚC Košice
24. 5.  účasť na 17. ročníku kultúrno-umeleckej činnosti žiakov 

michalovských ZŠ so zahraničnou účasťou
25. 5.  rokovanie s vedením OV SZR
25. 5.  rokovanie k pripravovanej rekonštrukcii Sídliska západ
25. 5.  prerokovanie aktuálnych postupov so spoločnosťou EnviPak
25. 5.  rokovanie so zástupcami spoločnosti Nothegger Slovakia, s.r.o. 
26. 5.  porada primátora

aktivity primátora

Vichodoslovenske združeňe VALAL, Zemplínske múzeum Michalovce, 
Dom Matice Slovenskej Michalovce a MsKS Michalovce 
Vás pozývajú na 7. ročník prehliadky divadiel v nárečí

Mihaľovski Deski 2017
23. – 24. 6. o 19.00 hod.

tribúna pri MsÚ, Zlatý býk sála

n	Mesto Michalovce už niekoľko rokov pravidelne rekonštruuje mestské 
cesty a chodníky podľa vopred schváleného harmonogramu. Postup prác 
odsúhlasujú poslanci na rokovaní mestskej rady, a to na jednotlivé kalen-
dárne roky. V roku 2016 prešli rekonštrukciami tieto cesty a chodníky: Síd-
lisko JUH II. etapa – priestor ohraničený ulicami Saleziánov, Janka Matúšku, 
J. Murgaša, Sídlisko JUH III. etapa – priestor ohraničený ulicami Okružná, 
Jana A. Komenského, J. Murgaša, Janka Matúšku, Ulica Fr. Kráľa (od Ul. 
kpt. Nálepku po Ul. P. I. Čajkovského) – komunikácia vrátane odvodnenia 
a chodník, Ulica A. S. Makarenku – chodník, komunikácia, Ulica A. Ber-
noláka – chodník po obidvoch stranách, komunikácia a Ulica kpt. Nálepku 
(dvor za budovou Zlatého býka) – komunikácia a parkovisko.
n	V tomto čase už podnikatelia na pešej zóne otvárajú pri svojich prevádz-
kach aj obľúbené letné terasy. Mesto Michalovce povoľuje letné terasy na ob-
dobie od 1. marca do 30. novembra. Prevádzková doba je od 8.00 do 22.00 
hod. s hudobnou produkciou a do 24.00 hod. bez hudobnej produkcie. Mesto 
Michalovce nezasahuje do vizualizácie terás. Každá letná terasa musí však spĺ-
ňať isté požiadavky podľa platného VZN – medzi priečelím budovy a terasou 
musí byť zachovaná šírka pešieho koridoru minimálne 2,25 m. Peší koridor 
chodníka musí byť priechodný pre chodcov v oboch smeroch a nesmie byť za-
bratý slnečníkmi, prvkami mobilnej zelene a inými prekážkami. Letná terasa 
musí spĺňať  hygienické a bezpečnostné  predpisy, ako aj hľadisko estetické.
n	V pondelok 22. mája sa primátor mesta Viliam Zahorčák stretol s pra-
covníkmi regionálnych médií na už tradičných Raňajkách s primátorom. 
Toto neformálne stretnutie organizuje referát komunikácie mestského úra-
du každoročne pri príležitosti Svetového dňa masmédií. Prítomní novinári 
sa majú možnosť neformálne, v uvoľnenej atmosfére rozprávať s primáto-
rom mesta a jeho zástupcom o rôznych témach z oblasti športu, kultúry, 
investičných aktivít a plánov. Primátor na stretnutí poďakoval novinárom 
za ich často neľahkú prácu a snahu objektívne informovať svojich čitateľov, 
divákov a poslucháčov o aktuálnom dianí v našom meste.
n	Na novom cintoríne na Bielej hore pribudli prvé hroby. V súčasnosti 
sa pri pohreboch uskutočňujú smútočné obrady na cintoríne na Kollárovej 
ulici a následne sa prevezú pozostatky zosnulého na nový cintorín na ulo-
ženie do zeme. Takýto postup je zaužívaný aj v prípade kremácie, či po-
žiadavky na uloženie pozostatkov na iných cintorínoch z rôznych iných 
dôvodov. To však samozrejme nič nemení na skutočnosti, že aj na novom 
cintoríne bude potrebné vybudovať Dom smútku. Mesto Michalovce už pri 
výstavbe prvej etapy nového cintorína, ktorá je dnes zrealizovaná, deklaro-
valo, že v ďalšej etape pribudne na novom cintoríne aj Dom smútku. Na-
koľko sa však jedná o pomerne nákladnú stavbu, jej realizácia je napláno-
vaná až na niektoré z nasledujúcich volebných období. 

krátke správy samosprávy

Teodor Jozef Mousson
Jeden z prvých maliarov, 
ktorý sa systematicky 
venoval Zemplínu, bol 
zanieteným obdivovateľom 
a stvárňovateľom 
tunajšieho kraja a ľudu. 
Teodor Jozef Mousson. 

Zemplínske múzeum v Michalov-
ciach vlastní najucelenejší súbor jeho 
obrazov – olejomalieb, kresieb a ak-
varelových štúdií na Slovensku. Via-
ceré menšie súbory diel T. J. Mous-
sona – „maliara zemplínskeho slnka 

a ľudu“, ktorý takmer tri desaťročia 
zaznamenával život a etnografické 
zvláštnosti tohto kraja – vlastnia ga-
lérie, múzeá, iné inštitúcie alebo zbe-
ratelia na Slovensku i v zahraničí.

Banícke múzeum v Rožňave  
a Zemplínske múzeum organizuje vý-
stavu z tvorby maliara. Výstava predsta-
ví výber z jeho rozsiahleho maliarskeho 
diela. Prezentované budú o. i. vďaka 
dotácii Fondu na podporu umenia 
nedávno reštaurované diela umelca, 
fotografický a písomný materiál, ako 
aj predmety z pozostalosti umelca. 

ZM-DB
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Každý dospelý bol raz dieťaťom. 
Spomienky na toto obdobie počas do-
spievania akoby odchádzali do minu-
losti. Myseľ každého dospelého zaťažia 
reálne aktuálne problémy. Prežívanie 
a pocity dieťaťa akoby sa ocitli v opa-
re hmly. Starosť o založenie vlastnej 
rodiny, partnerské vzťahy, problémy 
v oblasti pracovnej, kariéra, spoločen-
ské vyžitie a celý komplex biologických 
a spoločenských potrieb nadlho vytes-
nia z mysle jednotlivca detské obdobie.

Príchod vlastných detí sa málokedy 
prepojí s vlastným detstvom. Starosť 
a starostlivosť o vytvorenie lepších pod-
mienok na ich ochranu často prekročí ra-
cionálnosť a živelnosť toho, čo potrebujú. 
Zrazu zabudneme, že svet nášho detstva, 
jeho hier, vzťahov, myslenia a konania 
bol iný ako svet našich rodičov. Často 
nás nevedeli pochopiť a nám sa nedarilo 
pochopiť ich. No v úlohe rodičov máme 
snahu považovať deti za malých dospe-
lých alebo naopak za malé deti, aj keď 
už deťmi dávno nie sú. Je klamlivé naho-
várať si pri zábleskoch z nášho detstva, 
že sme to zažili. Aj tu platí to, čo sa ho-
vorí o vode. Dvakrát nevstúpiš do tej is-
tej rieky. V nových spoločenských časoch 
nová generácia nerozmýšľa rovnako ako 
tá pred ňou. Vytvára si nové spoločenské 
normy pre hodnotenie sa navzájom. 
Nové spoločenské a kultúrne predstavy 
a správanie sa. Iný hodnotový rebríček 
a spoločenské väzby. Jednoducho v tom-
to drobnom odtieni vzniká základ sporu 
medzi generáciami rodičov a ich detí. 
Rodičia sa čudujú nad tzv. mladou ge-
neráciou a mladí ľudia majú pocit, že im 
nikto nerozumie. 

Napriek tejto odvekej pravde, exis-
tujú trvalé hodnoty. Každá generácia 
časom dostane možnosť vylepšiť ich ale-
bo zatratiť. Medzi také môžeme zaradiť 
aj prvý jún – Medzinárodný deň detí. 

Myšlienka vymedziť pre deti ich deň 
vznikla na Svetovej konferencii pre bla-
ho detí v Ženeve ešte v roku 1925. Zá-
stupcovia 54 krajín sveta na nej schválili 
deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudo-
bou, detskou prácou, vzdelaním a otáz-
kami týkajúcimi sa detí na celom svete. 
Po konferencii viacero vlád zaviedlo 
vo svojich krajinách takýto deň s cieľom 
urobiť deťom radosť a zároveň poukázať 
na problémy týkajúce sa detí. V roku 
1949 túto myšlienku vo svete podporili 
aj viaceré medzinárodné organizácie. 
Hoci nie je úplne jasné, prečo bol pre 
tento deň vybraný práve 1. jún, tento 
dátum je vo svete obľúbený a oslavuje 
sa vo viac ako 21 krajinách sveta. Úplne 
po prvýkrát vo svete bol Deň detí osla-
vovaný v San Franciscu v spomínanom 
roku 1925. Na Slovensku sa slávi od roku 
1952. Oslávme i v našom meste deň detí 
množstvom akcií pre ich radosť. 

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

Deň Detí

Stavanie mája vo vrbovci
Od minulého roku pôsobí v mestskej časti Vr-
bovec občianske združenie (OZ) Vrbovčan. 
Jeho cieľom je oživiť kultúrny a spoločenský ži-
vot obyvateľov tejto časti Michaloviec. Od mes-
ta Michalovce získalo na svoju činnosť objekt 
bývalej MŠ na Ul. vrbovskej 37, ktorý chce OZ 
aktivitami obyvateľov a v spolupráci s vede-
ním mesta postupne prebudovať na komunitné 
centrum. Popoludní pred stavaním mája deti 
zaspievali ľudové pesničky a stuhami ozdobili 
stromček. Chlapi sa postarali, aby sa „náš máj“ 
vztýčil do výšky a rozprúdila sa zábava. Deti 
si zašantili v záhrade, starší strávili príjemné 
popoludnie v debatách a všade bolo cítiť dobrú 
náladu a príjemnú atmosféru. Organizátori 
ďakujú za pomoc s úpravou areálu pracovní-
kom TaZS Michalovce a za podporu celej akcie 
prednostke OÚ PhDr. Jane Cibereovej.

Dušan Onuška

z pera viceprimátora

Zmeny vo vedení nemocníc
Novým riaditeľom 
michalovskej nemocnice 
sa stal Vladimír Dvorový, 
v trebišovskej nemocnici 
prevzal vedenie Juraj Bazár.

Od prvého mája 2017 nastali 
zmeny vo vedení nemocníc Svet 
zdravia Michalovce a Trebišov. No-
vým riaditeľom michalovskej ne-
mocnice sa stal MUDr. Vladimír 
Dvorový, ktorý doteraz viedol trebi-
šovskú nemocnicu. Predchádzajúci 
riaditeľ MUDr. Peter Rovder bude 
v nemocnici aj naďalej pôsobiť ako 
medicínsky riaditeľ. Riaditeľom tre-
bišovskej nemocnice sa stal doterajší 
námestník pre liečebno-preventív-

nu starostlivosť MUDr. Juraj Bazár. 
Cieľom týchto personálnych zmien 
je skoncentrovať všetky skúsenosti 
a využiť ich pri príprave spustenia 
a pri následnej prevádzke nemocni-
ce novej generácie v Michalovciach.

„V Michalovciach pomaly finišuje-
me s výstavbou prvej nemocnice novej 
generácie. Ide o kľúčový projekt celej 
zdravotníckej skupiny Penta na Slo-
vensku. Vďaka nemu chceme dokázať, 
že aj v súčasných podmienkach bu-
deme schopní poskytovať úplne novú 
úroveň ústavnej zdravotnej starostli-
vosti. Preto sme sa rozhodli posilniť tím 
michalovskej nemocnice a na post jej 
riaditeľa vymenovať Vladimíra Dvo-
rového. Doterajší riaditeľ Peter Rovder 
bude zastávať nový post medicínskeho 

riaditeľa, ktorý už vychádza z pripra-
vovanej novej organizačnej štruktúry 
nemocnice novej generácie. Súčasne 
som rád, že na uvoľnený post riaditeľa 
trebišovskej nemocnice nastúpil Juraj 
Bazár,“ vysvetľuje Marek Duban, ge-
nerálny riaditeľ siete polikliník Pro-
Care a nemocníc Svet zdravia.

MUDr. Vladimír Dvorový (1973) 
vyštudoval na Lekárskej fakulte Kar-
lovej univerzity v Hradci Králové. 
V trebišovskej nemocnici pôsobil 
najprv ako sekundárny lekár, ne-
skôr ako námestník LPS a od roku 
2010 ako riaditeľ nemocnice. Venu-
je sa kardiotoxicite protinádorovej 
liečby a informačným systémom 
v medicíne. Je ženatý a má dve deti.

ts

Ďakujeme, pani Helena

V tomto roku, keď si 
Folklórny súbor Zemplín 
pripomína 60-te výročie 
svojho vzniku, by sme 
si aj my v redakcii radi 
spomenuli na jednu 
z jeho zakladajúcich 
členiek – pani Helenu 
Moravčíkovú. 

Práve dnes, 26. mája, sa dožíva 
krásnych 94 rokov. Jej kariéra cho-
reografky začala niekedy začiat-
kom 60-tych rokov minulého sto-
ročia založením a vedením súboru 
Karička. Tanec Pranie na potoku 
prebral aj SĽUK – dostal od pani 
Moravčíkovej autorské práva. Ne-
skôr sa stal ľudový tanečno-spe-
vácky súbor Karička podnetom na 
vznik Folklórneho súboru Zem-

plín, ktorého bola spoluzaklada-
teľkou. 

Pani Helena je poslednou 
zo žijúcich zakladateľov tohto sú-
boru, ktorý sa aj pod jej vedením 
vypracoval na jeden z najlepších 
folklórnych súborov na Slovensku. 
Okrem toho hájila farby Slovenska 
v Kanade, kam ju pozval v sedem-
desiatych rokoch minulého storo-
čia „uránový kráľ” Štefan Roman, 
ktorý pochádza z Ruskova pri Tre-
bišove, aby tam založila ľudový sú-
bor. Pochopiteľne, po polročnom 
návrate bola sledovaná vtedajšou 
tajnou políciou počas obdobia 
“normalizácie”. 

Slovenský folklór obdivuje pani 
Helena stále. Dostala viacero po-
zdravných a ďakovných listov, či už 
zo SĽUKu alebo aj od prof. Štefana 
Nosáľa. Zaiste aj dnes jej mnohí 
blahoželajú k jubileu.

Ku všetkým gratulantom sa pri-
pájame aj my z redakcie Michalov-
čana a aj mnohí vďační Michalov-
čania.

Iveta Palečková
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Úspešné projekty 
knižnice 
Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach získala 
v roku 2016 finančnú 
dotáciu z Fondu 
na podporu umenia, a to 
na realizáciu viacerých 
kultúrnych a investičných 
projektov tejto knižnice. 

V celkovej hodnote 16 100 Eur 
financovala knižnica svoje aktivity 
aj v roku 2017. Fond na podporu 
umenia (FPU) je verejnoprávnou 
inštitúciou, ktorá zabezpečuje fi-
nančnú podporu umeleckých akti-
vít, kultúry a kreatívneho priemys-
lu. V rámci svojich aktivít podporu-
je a financuje aj projekty knižníc.

Prvou podporenou aktivitou 
Zemplínskej knižnice G. Zvonické-
ho v Michalovciach bol projekt Čí-
tajme a tvorme v knižnici. Pracov-
níci pripravili pre svojich čitateľov 
a návštevníkov 20 podujatí zamera-

ných na stretnutia s autormi, so zau-
jímavými osobnosťami kultúrneho 
a spoločenského života, ako aj tvo-
rivé dielne pre deti školského veku. 
Ďalším projektom, Čítame všetci, 
knižnica zabezpečila obnovu kniž-
ného fondu, a to zakúpením 832 ks 
nových kníh, čím dosiahla zatrak-
tívnenie knižného fondu o nové ak-
tuálne knižné tituly. Tretím podpo-
reným projektom Obnova a doplne-
nie knižných regálov začala knižnica 
postupne obnovovať a dopĺňať nové 
moderné knižné regály na jednotli-
vých oddeleniach, čim zabezpečila 
spríjemnenie interiéru priestorov 
a zútulnenie prostredia pre svojich 
čitateľov a návštevníkov. Jednotlivé 
projektové aktivity sa stretli s pozi-
tívnym ohlasom nielen u čitateľov 
ZKGZ, ale aj u širokej verejnosti. 
Tento úspech by nebol docielený 
bez finančnej pomoci a podpory 
zo strany verejnoprávnej inštitúcie 
Fondu na podporu umenia.

Mgr. Zlatica Chmurovičová

Medzi najlepšími
Stredná odborná škola 
technická v Michalovciach 
sa môže pochváliť žiakmi, 
ktorí patria k najlepším 
na Slovensku. Zvlášť 
v oblastiach, ktoré boli 
na báze dobrovoľnosti. 
Aj tu však študenti museli 
využiť odborné vedomosti 
a schopnosti získané 
štúdiom v odbore Prevádzka 
a ekonomika dopravy.

Veľkú radosť urobili účasťou 
najmä v dvoch celoslovenských sú-
ťažiach. Súťaž „Bankomat nápadov“ 
organizovala Junior Achievement 
Slovensko, n.o., v marci 2017. Úlo-
hou žiakov bolo zamyslieť sa nad 
tým, prečo by sme mali pomáhať 
cudzím osobám či organizáciám.
Do finále postúpilo 12 súťažných 
tímov. Na základe hodnotenia od-
bornej poroty 1. miesto v kategórii 
stredných škôl obsadili Nikoleta 
Gurniaková a Katarína Ondovo-
vá, študentky  študijného odboru 
Prevádzka a ekonomika dopravy, 
SOŠT Michalovce, z pracoviska Ka-
pušianska 6, pod vedením Ing. Evy 
Šantovej. Do súťaže sa zapojili  pro-
jektom „Všetci sme jedna rodina“. 
Študentky sa v septembri 2017 
zúčastnia aktivity „JA Mladý lí-
der 2017“. Víťaz bude odmenený 
mesačnou platenou stážou v brus-
selskej kancelárii Ivana Štefanca, 

poslanca Európskeho parlamentu 
za Slovenskú republiku.

Súťaže „Maják pre dopravu“ 
sa zúčastnili 20 študenti toho istého 
pracoviska pod vedením Ing. Beáty 
Pollákovej a Ing. Jaroslavy Kiziva-
tovej. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR, uskutočnila 
sa v rámci celoslovenskej prezen-
tačnej výstavy stredných odbor-
ných škôl Mladý tvorca 2017 v apríli 
v Nitre. Do tejto súťaže sa zapojili 
ako jediná škola v okrese. Študenti 
sa s multimediálnou prezentáciou 
„Zemplín Transport – Budúcnosť 
po našom štúdiu“ umiestnili na tre-
ťom mieste, získali cenu ministra 
dopravy a pozvanie na Dni kariér-
neho poradenstva, ktoré sa budú 
konať v Košiciach dňa 2. júna pod 
záštitou ministerstva.

Žiaci SOŠ technickej Michalov-
ce sú aktívni a úspešní aj v ďalších 
súťažiach. „Nápad si TY“ orga-
nizovalo RPIC Prešov. Spomedzi 
500 súťažiacich k šiestim najlepším 
patrili aj traja študenti SOŠ tech-
nickej Michalovce. Vo „Finančnej 
olympiáde“, organizačne zastrešenej 
Nadáciou PARTNERS Bratislava, 
s účasťou 3000 študentov z celého 
Slovenska, ďalší 11 žiaci postúpili 
do vyšších kôl súťaže.

Je vidieť, že SOŠ technická Mi-
chalovce má čo ponúknuť svojim štu-
dentom a okrem kvalitného odbor-
ného vzdelania ponúka aj priestor na 
všestranný rozvoj a sebarealizáciu. 

Šakipo

dva týždne v kultúrestručne

n	Škola v prírode v NárodNom parku pieNiNy
Žiaci ZŠ J. A. Komenského strávili začiatkom mája niekoľko dní v krás-
nom prostredí Národného parku Pieniny v obci Lesnica. Väčšinu vzdelá-
vacích aktivít s nimi realizovali traja pedagógovia, prostredníctvom výle-
tov do okolia. Krásny týždeň trávili aj v bazéne, na športových súťažiach 
a brannom preteku. S nádherným prostredím Pienín sa rozlúčili večernou 
opekačkou, ktorú im spríjemnili goralskí muzikanti.
n	kyberŠikaNovaNie 
Žiaci zo Spojenej školy internátnej v Michalovciach sa v máji zúčastnili akcie 
pod názvom Kyberšikanovanie. Prostredníctvom filmu si žiaci uvedomili zá-
važnosť a nebezpečenstvo tohto javu. Zároveň boli poučení o správnom kona-
ní, čo robiť, ak by si všimli, že vo svojom okolí niekto niekomu ubližuje a aby 
sa nestali obeťou kyberšikanovania a ani agresorom. Rozprávajme sa s deťmi, 
aby dokázali vyjadriť svoj problém (čo ich trápi a nevedia ako majú problém 
riešiť) a aby si dávali pozor na to, čo o sebe zverejňujú na internete.
n	Štúrov ZvoleN
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravilo ďalší ročník regi-
onálnej súťaže v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen. Uskutočnil sa 10. mája 
v galérii ZOS. Poslaním súťaže je rozvíjať verbálno-komunikačné zručnosti, 
formovať vzťah detí a mládeže k rodnému jazyku. Súťažilo sa v troch súťažných 
kategóriách, odstupňovaných vekom. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa sta-
li Želmíra Jakubocová, Miloš Podoľák a Diana Štrusová. Náš okres budú repre-
zentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 6. – 7. júna vo Zvolene.
n	aNima  
ANIMA – Domov sociálnych služieb v Michalovciach, v ktorom celý pracov-
ný kolektív s nesmiernou láskou obetavo vštepuje do srdiečok svojim klien-
tom poznanie, že aj ich život má zmysel. A o to sa snažila aj skupinka žiakov 
zo IV. ZŠ na Komenského ulici v Michalovciach, ktorá ich potešila tancom, 
pesničkami a v neposlednom rade aj celkom obyčajnou prítomnosťou. 
n	Slávik SloveNSka 
Spevácka súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne – Slávik Sloven-
ska 2017, ktorej garantom je operný spevák Peter Dvorský, sa uskutočnila 
4. mája 2017 v ZŠ Moskovská 1. Súťažilo sa v troch kategóriách. V tom-
to školskom roku sa do 27. ročníka celoštátnej súťaže zapojilo 41 žiakov 
základných škôl michalovského okresu. Odborná porota vo všetkých ka-
tegóriách hodnotila originálny a prirodzený spontánny prejav súťažiacich. 
Víťazi každej z troch kategórií nás budú reprezentovať v krajskom kole 
súťaže – Valéria Kančiová, ZŠ Lastomír, Richard Jakuboc, ZŠ P. Horova, 
Michalovce a Barbora Lukáčová, ZŠ Palín. 
n	Súťaž ZemplíN pop
ôsmeho ročníka sa zúčastnilo sa jej 33 spevákov – sólistov a 17 kapiel. Zavítali 
k nám zo ZUŠ rôznych miest celého Slovenska: Čierna nad Tisou, Humenné, Ko-
šice, Kráľovský Chlmec, Lučenec, Michalovce, Modra, Nováky, Odorín, Sečovce, 
Stropkov, Svidník, Valaliky, Veľké Kapušany, Vranov nad Topľou, Zvolen. Hlavnú 
cenu a laureátmi súťaže sa stali v kategórii sólo spev: Laura Rendeková zo ZUŠ 
Lučenec a v kapelách Zvolenský Big Band zo ZUŠ Zvolen. Zlaté pásmo získali aj 
domáci Michalovčania v kategórii sólo spev – Matej Gamrač a v kategórii kapiel 
do 15 rokov kapely Happy a Bonn, v kategórii do 20 rokov kapela Ready.
n	Športom proti drogám   
Streda 26. apríla bola na Gymnáziu, Ľ. Štúra výnimočným dňom. Celá škola 
žila športom. V rámci prevencie závislostí sa na škole uskutočnil 3. ročník 
športového dňa pod heslom „Športom proti drogám“. Žiaci si mohli vyskúšať 
rôzne športové aktivity a zapracovať na svojej kondícií. Azda najobľúbenejšou 
bola zumba, nezaostávali však ani jumping, bosu, crossfit a ľudový tanec. 
n	úSpechy v celoŠtátNom kole SoČ
Žiačky Strednej zdravotníckej školy sa zúčastnili 39. ročníka celosloven-
skej prehliadky prác SOČ. Daniela Dršková získala prvé miesto za prácu 
Agresor počítačových hier. Štvrté miesto obsadili Lívia Rabajdová a Lucia 
Kocúrova s prácou Smartfónovi „zombíci“.
n	JaZykový kvet 2017
V polovici mája sa v Trnave konalo celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet 
2017. Žiaci 2. ročníka ZŠ T. J. Moussona obsadili prvé miesta s divadielkom 
v anglickom jazyku i s dramatizáciami v ruskom jazyku. V ruskom predne-
se poézie a prózy sa umiestnili žiačky Soňa Semjanová na 1. mieste, Simona 
Kropáčová a Saskia Kolesárová na druhom. Zo ZŠ, Komenského 1, obsadila 
Eva Němcová 1. miesto v prednese vlastnej tvorby v ruskom jazyku a 2. miesto 
v prednese zahraničných Slovákov získala Tam Anh Nguyen. Stredné školy 
úspešne reprezentovala Ivana Šaffová zo strednej odbornej školy obchodu 
a služieb, ktorá získala 2. miesto za prednes vlastnej tvorby v ruskom jazyku.



�  kúltúra – školstvo

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

POKLADY Z TRUHLIcE – 45. výročie DFS Zemplínik
27. 5. o 17.00 hod., Mestská športová hala

DETSKÝ FESTIVAL ZÁBAVY – oslava Medzinárodného dňa detí
31. máj. – 1. jún, 8.00 – 18.00 hod., Mestská športová hala

AJ JESEŇ ŽIVOTA JE KRÁSNA
regionálna súťaž záujmovo umeleckej činnosti seniorov
2. 6. o 10.00 hod., veľká sála MsKS

DEŇ JUŽANOV – kultúrno-športové podujatie
2. 6. o 16.00 hod., tribúna ZŠ, Komenského 1

HAVRANA 2017 – súťaž v speve populárnych piesní
5. 6. o 9.30 hod., tribúna pri MsÚ

Výstavy
PRíBEHY ZAKLIATE V čASE (Ukrajina 1993 – 2016)
výber z tvorby A. Čekmeňova
do 10. 6., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 

STíšENIE – autorská výstava K. Bohmovej a M. Trizuljakovej
do 23. 6., galéria ZOS

AKVARELY – autorská výstava š. Pavlučíka 
1. 6. – 30. 6., malá galéria MsKS

Program kina
26. – 27. 5. piatok, sobota o 19.30 hod.

28. 5. nedeľa o 19.45 hod. 
PIRÁTI KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 
akčný, dobrodružný, komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

26. 5. piatok o 17.15 hod. 
cUKY LUKY FILM
komédia  SR
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov  Originál verzia 

27. 5. sobota o 17.45 hod. 
PUTOVANIE TUčNIAKOV: VOLANIE OcEÁNU  2017
dokumentárny  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing  

27. – 28. 5. sobota, nedeľa o 16.00 hod. 
BABY šÉF
animovaná komédia  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

28. 5. nedeľa o 17.45 hod. 
31. 5. streda o 19.30 hod. 

POLINA  2017
dráma  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky 

30. 5. utorok o 19.30 hod.
ÚNOS  2017
thriller  SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov   Originál verzia 

1. 6. štvrtok o 17.00 hod. 
3. 6. sobota o 18:00 hod. 
9. 6. piatok o 17.30 hod. 

Z PARíŽA DO PARíŽA 
dobrodružný, dráma FR, KANADA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing 

1. 6. štvrtok o 19.30 hod. 
2. 6. piatok o 19.30 hod. 
3. 6. sobota o 20.00 hod. 
4. 6. nedeľa o 20.00 hod. 

WONDER WOMAN  2017
akčný, fantazijný, dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky 

Mladí záchranári
Okresné kolo mladých 
záchranárov civilnej ochrany, 
ktoré vyhlásilo Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky 
sa konalo 10. mája na 
Vinianskom jazere. Súťaže 
sa zúčastnilo 14 družstiev 
z celého okresu.

Organizátorom bol odbor krízo-
vého riadenia Okresného úradu Mi-
chalovce v spolupráci s Okresným 
riaditeľstvom policajného zboru Mi-
chalovce a Slovenským Červeným 
krížom, územný spolok Michalovce.

Súťaž bola určená pre 4-členné 
zmiešané družstvo, ktoré tvorili 
dve dievčatá a dvaja chlapci, žiaci 
II. stupňa základnej školy, a mala 
charakter športovej, vedomostnej 
a zručnostnej súťaže. Poslaním sú-
ťaže je pripravovať žiakov na mož-
né riziká vyplývajúce najmä z pô-
sobenia následkov mimoriadnych 
udalostí, ako sú  živelné pohromy, 
havárie, či teroristické útoky. Na-
učiť ich, ako postupovať v reálnych, 

život ohrozujúcich situáciách a vy-
budovať v nich návyk poskytnúť 
v takýchto chvíľach pomoc. Jed-
ným z cieľov je aj motivovať žiakov 
k záujmovej činnosti, pozitívnej 
skladbe voľnočasových aktivít, mi-
moškolskému vzdelávaniu a obo-
hatiť výchovno-vzdelávací proces 
o aktívne prvky.

Súťažiaci plnili úlohy na šiestich 
stanovištiach: písomný test, zdra-
votnícka príprava, pohyb a pobyt 
v prírode, civilná ochrana, hasenie 
malých požiarov, streľba zo vzdu-
chovky.

Víťazom a postupujúcou školou  
na celoslovenské finále v Gabčíko-
ve sa stala Základná škola s MŠ F. J. 
Fugu Vinné.

Okrem víťaza postúpila aj Zá-
kladná škola Strážske na základe 
udelenia „divokej karty“ generálnej 
riaditeľky sekcie krízového riade-
nia MV SR.

Na nepostupovom treťom mieste 
sa umiestnila Základná škola Bra-
covce.

Ing. Eduard Belušák

Deti v pohybe
Materské centrum 
Drobec od začiatku tohto 
roka úspešne realizuje 
dva zaujímavé projekty 
zamerané na pohybové 
a športové aktivity pre deti 
rôzneho veku. 

V rámci projektu s názvom Bed-
minton je super hra sa každý týždeň 
stretávajú deti a ich rodičia na pra-
videlných tréningoch v telocvični 
ZŠ, Krymská (7. ZŠ), vždy stredu od 
17.00 – 18.00 hod. MC zorganizova-
lo už dva amatérske turnaje v bed-
mintone. Projekt venovaný tomuto 
športu a finančne podporený ČSOB 
nadáciou bude ukončený v poradí 
tretím turnajom v júni 2017.

Druhý projekt, podporený Nadá-
ciou pre deti Slovenska a spoločnos-
ťou Kooperativa, a. s., je zameraný 
na nesúťažné športovanie detí roz-
ličných vekových kategórií, na roz-
voj pohybových aktivít s dôrazom 
na bezpečnosť pri športe. Najmenšie 
deti v rámci projektu majú možnosť 

absolvovať pohybové a rytmické 
cvičenia v herni materského cen-
tra, škôlkári pravidelne chodievajú 
cvičiť do telocvične základnej školy 
a zúčastňujú sa besied v MC. Mladší 
žiaci športujú na dostupných špor-
toviskách, diskutujú o bezpečnom 
športovaní. Pre starších žiakov sú ur-
čené netradičné športy aj základy 
poskytovania prvej pomoci v rámci 
besied s odborníkmi. Deti rôzneho 
veku majú možnosť navštevovať tiež 
mestskú plaváreň, kde sa v spolu-
práci s plaveckým klubom ORCA 
Michalovce a v sprievode rodičov 
hravo oboznamujú so základmi plá-
vania. Starší žiaci mali možnosť za-
hrať si bowling a vyskúšať tzv. speed 
bedminton. Spomínané aktivity pro-
jektu Bezpečne a hravo realizujeme 
prevažne v spolupráci so ZŠ, Krym-
ská ul., v Michalovciach, oslovujeme 
a informujeme ostatné školy v mes-
te, ale aj širokú verejnosť. Viac infor-
mácií o činnosti materského centra 
nájdete na www.mcdrobec.webno-
de.sk prípadne na Facebooku.       

MC Drobec  

Pozývame vás na výstavu fotografií

Alexandra Čekmeňova
Príbehy zakliate v čase

do 10. júna 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
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Tradícia jarmokov...?
Každé okresné mesto, 
aj mestá s tradíciou jarmokov 
sa snažia zachovávať 
a rozvíjať tradíciu jarmokov. 
Aj Michalovce majú 
peknú a hlbokú tradíciu 
v organizovaní jarmokov, 
ale...

Vybral som sa na jarmok s kamará-
tom. Privítala nás tradične milá ulička 
remesiel, ktorá nám nostalgicky pripo-
mína časy našich otcov a dedov. Zároveň 
verím, že aj kultúrny program v rámci 
jarmoku bol na solídnej úrovni.

Ostali sme však v nemom údive, 
ako málo ľudí oproti minulým ro-
kom je na jarmoku. Potom sme prešli 
do „epicentra“ jarmoku a už sme zo-
stali v komentovanom údive, ako málo 
„stánkov“ je na jarmoku. Položili sme si 
otázku, čo je príčinou tohto stavu. Opý-
tal som sa priamo „stánkárov“. Odpo-

veď bola veľmi rýchla a jednotná: „vy-
soký nájom vyrúbaný od vedenia mes-
ta“ (organizačný výbor jarmoku na čele 
s viceprimátorom MUDr. Bančejom)

Nemôžme sa im preto čudovať, že sa 
vyhýbajú účasti na jarmoku v Micha-
lovciach. A tí „stánkári“, ktorí to risknú 
a predsa len prídu, sú nútení kvôli výš-
ke nájmu navýšiť svoje „marže“, a tým 
aj ceny tovarov a občerstvenia. A to sa-
mozrejme spôsobuje, že vychutnať si at-
mosféru jarmoku je pre veľkú časť obča-
nov Michaloviec a okolia cenovo nedo-
stupné. Výsledkom je, že príjemná a milá 
tradícia jarmokov je pochovávaná. 

Apelujem na vedenie mesta, aby 
prehodnotilo a zmenilo svoju stratégiu 
pri organizovaní jarmokov (najmä ce-
notvorbu „nájmov“) a začalo sa držať 
hesla: „Menej je niekedy viac“. V zá-
ujme ďalšieho rozvoja, a nie úpadku 
tradície jarmokov.

MUDr. Dušan GODA
Nezávislý poslanec MZ

Na 17. jarných trhoch bolo prihlásených 133  predajcov tovaru a 16 predajcov 
občerstvenia, čo je spolu 149 stánkov. V predchádzajúcom roku sme evidovali 133 
predajcov, v roku 2015 ich bolo 142, v roku 2014 bolo na jarmoku 146 predajcov, 
rok predtým 159 a v roku 2012 postavilo svoje stánky 121 záujemcov. 

Ceny prenájmu za jedno dvojmetrové miesto, na ktorom má záujemca postave-
ný stánok počas trvania trhov, sú schvaľované mestským zastupiteľstvom. Poplatok 
za prenájom sa určuje podľa umiestnenia stánku v jednotlivých lokalitách a jeho výška 
je 40, 60 a 80 eur. Tretí sektor a spoločenské organizácie za prenájom miesta neplatia. 

Neraz vznikla situácia, že viacero predajcov prejavilo záujem o umiestnenie 
svojho stánku v jednej lokalite, dokonca na tom istom mieste. Z tohto dôvodu 
bola prijatá novelizácia jarmočného poriadku, do ktorého bola zakomponova-
ná dražba ako nástroj na riešenie takýchto situácií. Jarmočná komisia odvtedy 
postupuje podľa dražobného poriadku. Cenu za prenájom miesta si tak určujú 
samotní dražitelia, predajcovia, a nie vedenie Mesta.

Jarmočná komisia nezaznamenala zásadné výhrady od predávajúcich k orga-
nizácii 17. jarných trhov. Viacerí predajcovia si počas nich už zabezpečovali účasť 
na Zemplínskom jarmoku.                                 rr

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
Téma: ZEMPlÍNskE MúZEuM v MiNulosti

Hostia: Ing. Vladimír Sekela, Pavol Derfényi, 
doc. PhDr. Marián Vizdal, CSc., 

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
iuvENta MiCHalovCE – slovaN Duslo šaĽa

Prvý finálový zápas o Majstra Slovenska zo soboty 20. 5. 
denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube a www.tvmistral.sk

Michalovčan informuje

VíTAMe MeDZi NAMi NAšicH NAJMeNšícH...

Peter Onder
Peter Hocman
Adam Hassan
Nela Javorová

Viktória Juhošová
Bibiana Mižáková

Michalovčan informuje

DO STAVu MANželSKéHO VSTÚPili...

Jérémie Paul-Emile Josse  
a Ing. Lenka Fürsterová
Ing. Branislav Ondrik  

a JUDr. Zuzana Svobodová
Tomáš Mráz  

a Karolína Mazúrová
Michal Bruňák  

a Lenka Zaťková
Ing. Martin Kurej  

a Ing. Lucia Kuročková
Mgr. Matej Jankovič  

a Mgr. Štefánia Šiketová
Pavol Kurucz  

a Zuzana Horná
MUDr. Marek Kožlej 

a MUDr. Zuzana Viščorová
Miroslav Kanóc  

a Lenka Korpová

Do roka je veľa dní, do týždňa len sedem, 
ale taký ako dnes, taký je len jeden.
Dňa 26. mája oslavuje 70. narodeniny 

MARTA MROČOVÁ
K životnému jubileu všetko najlepšie prajú 
Anička, Igor, Peťko a Anča.

blahoželanie

Poznámka k článku „Tradícia jarmokov...?“ 

Oko – okno do duše
Teraz prebiehajúca výstava 

v MsKS ma očarila. Dlho som 
si prezerala vystavované diela a roz-
mýšľala, ako opísať to čo vidím 
ja a ako vidí sochárka, ktorá ich 
vytvorila, no svoje diela vlastný-
mi očami nikdy neuvidí. Mariana 
Michalová-Jánošíková je nevido-
má. Jej svet je jednofarebný. Tma 
v očiach našťastie oslovila jej ruky 

a učinila z nich oči, ktoré oznamujú 
svetu, že hlina aj vonia, je príjemná 
a aj tvárna. Čo srdce diktuje, ruky 
produkujú. Dar? Áno mimoriad-
ny. Úžasné je na tom to, že svoj dar 
rozdáva. „Ďakujem, pani Marian-
na, nech Vás nič z tej cesty nezvedie 
a nech Vaše srdiečko a náhradné oči 
vidia všetko šťastie sveta.“ 

Ľudmila Poláková

Pozývame vás na regionálnu súťaž záujmovo umeleckej činnosti seniorov

AJ JeSeň žiVOTA Je KráSNA
2. júna o 10.00 hod. • veľká sála MsKS



�  iNZErCia

NAVžDy SMe SA rOZlÚČili...

spoločenská rubrika

Gabriela Saxová (86)
MUDr. Ján Kocúr (83)
Vincent Kreheľ (84)
Milan Chvostaľ (76)
Juraj Jenčík (74)
Anna Pastirová (81)
Ján Lajčák (65)

spomienky
Dňa 31. mája uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 

JOZEF MACH
Všetci, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.
s láskou na neho spomína manželka, 
syn a dcéra s rodinami

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 25. mája by sa dožil 70. rokov 
milovaný manžel, otec, starý otec 

WLADYSLAW PISARCZYK 
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

s láskou spomínajú manželka, deti s rodinami

Kúpa – predaj – prenájom/byty
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 zrekonštruovanú chatu na Zemplínskej šírave – Prímestská 
oblasť. Tel.: 0903 146 755

n	Žiadam vás o pomoc. Súrne kúpim 2-izbový byt na Ulici okružnej. 
Som súkromná osoba. Ďakujem za každé info. Tel.: 0948 242 311

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	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

n	Predám VW Polo 1.2, 87 000 km. Tel.: 0918 707 342

malý oznamovateľ

prerušenie distribúcie elektriny
Tichučko snívaj večný sen a ver, 
že my nikdy nezabudneme na ten smutný deň.
Dňa 1. júna uplynie 15 rokov od úmrtia milovaného 
manžela, otca, zaťa 

IMRICHA ŠAMUDOVSKÉHO
s láskou a úctou spomínajú manželka Alica, 
syn Matúš, svokra a ostatná rodina

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 
začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

pre stavbu: Výťahy – stavebné úpravy v bytovom dome A3 Michalovce, 
Jána Švermu 19, 21, 23, 25, 27 na pozemku reg. C-KN č. 3058 v k. ú. 

Michalovce na Jána Švermu 19, 21, 23, 25, 27. Celé znenie oznámenia 
je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

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. 18 v Michalovciach,
c)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
d)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
e)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
f)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 12. júna 2017 do 9.00hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

n	7. júna 2017 v čase od 7.30 – 14.00 hod., úseky celá Ulica 
sklenárska, celá Ulica klobučnícka, IBV Tehelné pole – novostavby 
na Ulici agátová, Ulica tehliarska a Ulica remeselnícka.

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

Ponuka pre seniorov
Thermalpark šírava 
v spolupráci s neziskovou 
organizáciou Zemplín 
pravidelne organizuje 
pre seniorov z Michaloviec 
zvýhodnený celodenný 
pobyt v Thermalparku 
šírava s dopravou zadarmo.

Thermalpark Šírava je jediné 
turistické miesto na Zemplíne, kto-
ré sa môže pýšiť využitím geoter-
málnej vody, akú už v 18. storočí 

používali naši predkovia na kúpeľ-
níctvo. Táto voda je svojím fyzikál-
no-chemickým zložením podobná 
prírodnej liečivej vode využívanej 
v kúpeľoch Sobrance, kde sa ňou 
liečili kožné a reumatické ochore-
nia. 

Termíny výhodného vstupu do 
Thermalparku Šírava sa uskutočňujú 
každý druhý piatok a každý posledný 
piatok v mesiaci (26. 5., 9. 6., 30. 6.).

Viac informácií získate na: www.
michalovce.sk.

Ing. Marcel Vinc

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 časti pozemku p. č. 3154/1, k. ú. Michalovce o výmere 361 m2, 
za účelom zariadenia pre gastronomické služby, na dobu neurčitú. 
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, do 12. júna 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.



� šPort

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Prague Open 2017
Česká metropola 
hostila 5. a 6. mája 
227 štartujúcich 
z troch krajín (Česko, 
Slovensko, Maďarsko) 
v medzinárodnom turnaji 
Prague Open 2017 
v kickboxe pre tatami 
športy (light contact, kick 
light, point fighting). 

Náš klub reprezentovali piati 
pretekári Karel Svobodník, Peter 
Knapo, Timea Hamariková, Vasyl 
Klevlyanyk a Marko Babuka pod 
taktovkou asistenta trénera Matú-
ša Bazgera. Dôslednú tréningovú 
prípravu aj v tomto turnaji preme-
nili na medailové ocenenia a do-
mov priniesli 4 zlaté, 2 strieborné, 
2 bronzové medaily a 2 štvrté mies-
ta.Karel Svobodník v prvom zápase 
light contactu (-52 kg, cad.) porazil 
reprezentanta ČR 3:0 na body. Vo fi-
nále zdolal rovnako 3:0 pretekára 
zo Slovenska Vladimíra Babinčáka 
a vybojoval zlatú priečku. 

Druhú zlatú medailu získal 
v kick lighte (-52 kg, cad.), kedy 
bol finálový zápas s domácim re-
prezentantom predčasne ukončený 
rozhodcami v druhom kole z dô-
vodu vysokej bodovej a technickej 
prevahy Karla Svobodníka.Peter 
Knapo po dlhšej tréningovej a sú-
ťažnej prestávke obsadil napokon 
dve štvrté miesta ako v light con-
tacte (-74 kg, sn.), tak aj v kick ligh-
te (-74 kg, sn.). Timea Hamariková 
získala bronzovú medailu. 

V kick lighte prehrala Timea fi-
nálový zápas a obsadila striebornú 
priečku. Česká reprezentantka na-
pokon vyhrala obe disciplíny nielen 
vo váhovej kategórii -55 kg, ale aj 
vo váhovej kategórii -50 kg.Vasyl 
Klevlyanyk exceloval vo svojich dis-
ciplínach, light contact, -69 kg, jr. 
a kick light, -69 kg, jr., ktoré vyhral 
predčasným ukončením finálových 
zápasov z dôvodu vysokej bodovej 
a technickej prevahy. Marko Babuka 
získal striebornú priečku. Bronzovú 
medailu vybojoval v disciplíne kick 
light (-63 kg, jr.).

ŠK Kickbox Michalovce

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Vyhodnotenie VII. ročníka ligy pohybovej zdatnosti detí z materských škôl v mes-
te Michalovce sa uskutočnilo 10. mája. Cieľom športovej ligy je rozvíjať a podpo-
rovať športový talent u našich najmenších. Po štyroch kolách siedmeho ročníka 
sa absolútnym víťazom stala Sára Biháryová z IX. MŠ, J.A. Komenského 2. V ka-
tegórii chlapcov bol najúspešnejší Tomáš Berezňák z MŠ, Školská 5. Z materských 
škôl sa na prvom mieste umiestnila XXI. MŠ, S. H. Vajanského 5, druhé miesto 
patrilo XXII. MŠ, J. Švermu 8. Víťaznú trojicu uzavrela IV. MŠ, Školská 5. Putov-
ný pohár primátora mesta si odnieslo družstvo zo XXI. MŠ, S.H. Vajanského 5.

Florbalový turnaj
na základnej škole

V telocvični Základnej školy 
Moskovská 1, sa 11. mája usku-
točnil florbalový turnaj. Proti sebe 
si zahrali učitelia, rodičia, starší 
a mladší žiaci. Cieľom bolo nielen 
viesť žiakov k športu, ale ukázať 
vzájomnú dobrú spoluprácu rodiny 
a školy. Florbalový turnaj otvorila 
riaditeľka školy Mgr. Marta Dacejo-
vá, ktorá športovcom popriala veľa 

síl, úspechu a dobrej nálady. Turnaj 
prebiehal v majstrovskej atmosfé-
re. Žiaci skandovaním, trúbkami, 
transparentmi povzbudzovali nie-
len svojich spolužiakov, rodičov, ale 
aj učiteľov. Všetci účastníci turnaja 
získali diplom od riaditeľky školy 
za účasť na výbornom, spoločne 
strávenom popoludní.  

ŠKD

MESTSKÁ šPORTOVÁ OLYMPIÁDA SENIOROV
6. 6., 8.30 hod., atletika, ZŠ, J. A. Komenského 1 

MESTSKÁ šPORTOVÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝcH šKôL  
7. 6., 8.30 hod., XIV. MŠ, J. A. Komenského 2 

MESTSKÁ šPORTOVÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV 
MIcHALOVSKÝcH ZÁKLADNÝcH šKôL
8. 6., 8.00 hod.; kolektívne športy, zápasy v skupinách
9. 6., 8.30 – 9.00 hod.; ZŠ, J. A. Komenského 1 – atletika
9. 6., 9.00 hod. – finálové zápasy (volejbal, hádzaná, basketbal)
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912 

Futbal
MFK ZEMPLíN – B. BYSTRIcA
27. 5., 11.00 hod. – Dôvera I. liga starší dorast U19

MFK ZEMPLíN – SPARTAK MYJAVA 
3. 6., 13.00 hod., I. liga ženy – 18.kolo

MFK ZEMPLíN – SPARTAK MYJAVA
3. 6., 15.00 hod., I. liga juniorky – 18.kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

TJ SOKOL MOčARANY – MFK čIERNA NAD TISOU 
28. 5., 17.00 hod., V. liga Zemplínska – 23. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Turistika 
SLANSKÉ VRcHY – BRALO
27. 5., 8.00 hod.,

VINIčKY, BODROU – LOď
4. 6., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

54. STRETNUTIE čITATEľOV KRÁSY SLOVENSKA
26. – 27. 5., 6.30 hod.

SPLAV cIROcHY
3. 6., 7.45 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVereJňuJe
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľností: 
1.  časť pozemku p. C-KN č. 2976, k. ú. Michalovce o výmere 20 m2, za úče-

lom úpravy a rozšírenia pešej komunikácie na Triede prof. Hlaváča, 
na dobu neurčitú.

2.  časť pozemku p. C-KN č. 682/1, k. ú. Michalovce o výmere 48 m2 za úče-
lom umiestnenia predajného stánku kvety, a výmeru 20 m2 za účelom 
zriadenia prístupovej komunikácie k stánku na Ul. užhorodskej v Mi-
chalovciach, na dobu neurčitú. 

3.  pozemok p. C-KN č. 3154/1, k.ú. Michalovce do výmery 1.000 m2 na Ul. 
staničnej za účelom realizácie terminálu integrovanej dopravy.

Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 12. júna 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.


