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Mesto Michalovce každoročne žiada o dotácie na budovanie kamerové-
ho systému, keďže inštalácia kamier a prenos ich obrazu je finančne 
nákladná. Mesto získalo aj na rok 2015 dotáciu v rámci programu pre-

vencie kriminality Ministerstva vnútra SR vo výške 10 000 €. Spolufinancovanie 
projektu s názvom „Kamery ako ochrancovia bezpečnosti občanov“ zo strany 
mesta je vo výške 9 000 €.

Ďalšie rozširovanie kamerového systému

Nové kamery 

v meste

Projektom chceme zvýšiť bez-
pečnosť obyvateľov a návštevníkov 
mesta a predchádzať rôznym for-
mám vandalizmu, protispoločenskej 
činnosti, zabezpečovať permanentnú 
preventívnu činnosť na území celého 
mesta ako aj motivovať k spolupráci 
obyvateľov pri ochrane ich majetku 
a majetku mesta. Kamery plánujeme 
umiestňovať v rámci problémových 
lokalít na sídliskách mimo centra 
mesta. 

Mesto už má vybudovanú vlastnú 
mestskú optickú sieť, ktorú chce využí-
vať hlavne na prenos obrazu z kamier, 
čím sa znížia náklady na prevádzku 
kamerového systému. V rámci projek-
tu budú dve nové kamery umiestnené 
na Švermovej ulici a na Komenského 
ulici v blízkosti základných škôl, obra-
zový signál z kamier bude optickými 
vláknami pripojený na monitorovacie 
oddelenie mestskej polície. Súčasne 
budú v centre vymenené dve zastaralé 
analógové kamery za digitálne a po-
silní sa aj vybavenie oddelenia MsP 
ďalším monitorom, pracovnou stani-

cou, doplní sa ovládacie a záznamové 
zariadenie. Monitorovacie oddelenie 
v súčasnosti disponuje obrazom z 31 
kamier.

Mesto Michalovce buduje digitál-
ny kamerový systém, ktorý dokáže 
nielen zobrazovať situáciu v zornom 

uhle kamery, ale aj vyhodnocovať 
situáciu na základe nadefinovaných 
možných dovolených či nedovole-
ných stavov, napríklad sledovať ob-
jekt, ktorý v zornom uhle kamery 
nemá čo hľadať. 

Dôležitým faktorom, ktorý pôsobí 
pri umiestnení kamerového systému, 
je jeho preventívny účinok. Potenciál-
ny páchateľ upustí od kriminálnych 
úmyslov, keď si je vedomý, že je mo-
nitorovaný, a z trestného činu bude 
ľahko usvedčený. Záznam a vyhodno-
covanie obrazu je účinným prostried-
kom pri objasňovaní trestnej činnosti 
a operatívnom vyhľadávaní pácha-
teľov aj pri požiadaní záznamov pre 
štátnu políciu. 

Veľkým prínosom kamerového 
systému je aj vyššia objasnenosť zne-
čisťovania verejného priestranstva, 
zvýšený počet zistených dopravných 
priestupkov – zvýšenie bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky, znížená 
kriminalita – väčšia bezpečnosť v do-
sahu kamerového systému.
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Zmena 
poskytovateľa 

prepravnej 
služby

v Michalovciach

Od 1. septembra 2015 túto sociálnu 
službu pre občanov Mesta Michalovce 
bude zabezpečovať nový poskytovateľ 
– MOBILITES n.o., Staničná 2, Micha-
lovce.

Telefón na nového poskytovateľa 
prepravnej služby: 056 688 26 21, 0915 
900 490, 0915 115 112.

Klienti, ktorým bola táto sociálna 
služba poskytovaná na základe Zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby a majú 
o ňu aj naďalej záujem, nech kontaktu-
jú za účelom uzatvorenia novej zmluvy  
nového poskytovateľa.

Občania Mesta Michalovce, ktorým 
táto sociálna služba nebola ešte poskyto-
vaná a majú záujem o uvedenú sociálnu 
službu, dostanú informácie o možnosti 
jej poskytovania na vyššie uvedených 
telefónnych číslach.  

OSV MsÚ

Mestský úrad 
v Michalovciach oznamuje 

občanom mesta Michalovce, 
že 31. augusta 2015 ukončí 

poskytovanie sociálnej 
prepravnej služby doterajší 

poskytovateľ spoločnosť 
ZPMP – prepravná služba, 

Ulica A. Kmeťa č. 2, 
Michalovce.

aktua l i ty

Mladí ľudia v Michalovciach venujúci sa folklóru vo Folklórnom súbore Zemplín po celý rok reprezentujú tradície 
našich predkov prostredníctvom hudby, spevu a tanca na domácich ale aj zahraničných pódiách. 80 členov súboru 
pod vedením skúseného umeleckého vedúceho Milana Hvižďáka a zodpovedných pedagógov a vedúcich zložiek 
poctivo trénuje, pripravuje a oživuje repertoár, aby bol pripravený na reprezentáciu doma aj vo svete.

Kanárske ostrovy potešil slovenský folklór

Inak tomu nebolo ani tohto roku. 
Po po šnúre vystúpení v máji a v júni, 
sa 30 členov tanečnej, speváckej a hu-
dobnej zložky FS Zemplín zúčastnilo 
od 24. 7. – 4. 8. 2015 zahraničného 
medzinárodného festivalu – XX. Fes-
tival Internacional de Folklore v mes-
te Ingenio na Kanárskych ostrovoch. 
Po precestovaní mnohých kilometrov 
z Budapešti cez Madrid sa nám dostalo 
milého privítania zo strany organizáto-
rov na letisku v Las Palmas, na ostrove 
Gran Canaria. Oficiálne pozvanie na 
tento jubilejný 20. ročník festivalu pri-
jali aj súbory z Mexika, Ruska, Senega-
lu či Taiwanu, ako aj španielske súbory 
a tak sa diváci mali počas štyroch fes-
tivalových dní na čo pozerať. Festival 
bol zložený z pútavého programu pre 
divákov ale aj z oficiálnych častí, ako 
bolo prijatie primátorom mesta, orga-
nizátormi a členmi organizácie CIOFF.

FS Zemplín sa počas festivalové-
ho programu prezentoval na štyroch 
vystúpeniach, ktoré boli v divadle a na 
námestiach za obrovskej diváckej účas-
ti. Veľmi milou súčasťou festivalu bola 
nedeľná folklórna svätá omša ale aj gas-
tronomická prehliadka.

Nie každý deň má človek možnosť 
aktívne sa zapojiť do tradičnej športovej 
činnosti tak ako to pre nás prichystali 

organizátori. Zápasy na spôsob sumo 
boli úsmevným, poučným a hlavne zá-
bavným zážitkom. Počas voľných festi-
valových dní sme mali možnosť vidieť 
a zažiť naozaj krásne pláže na ostrove, 
ako aj prehliadku manufaktúr či mesta 
Ingenio a Las Palmas. 

Festival v nás zanechal veľmi hlboké 
a dojmy. Jednak svojou profesionálnou 
organizovanosťou, pútavým a krásnym 
programom, ale hlavne srdečnými ľuď-
mi.  

Pri realizácii tohto projektu nás fi-
nančne podporilo Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky, Mesto Michalovce, 
Folklórne združenie Zemplín a sponzo-
ri. Všetkým srdečne ďakujeme.

Sme radi, že sme mohli kúsok Slo-
venska predstaviť aj na takom malom 
kúsku sveta, akými sú Kanárske ostrovy. 

Ing. Katarína Sabová

MsKS Michalovce  
a Zemplínske múzeum 

vás pozývajú na

ŠpacirKi 
po varoŠu

80. výročie – Bazilika 
zoslania Svätého Ducha

21. augusta o 17.00 hod.
Zraz účastníkov: 

pred Bazilikou minor

ObÚ Michalovce
Mesto Michalovce

SZPB ZO Michalovce
vás pozývajú na 

pietny aKt 
KlaDenia vencov

pri príležitosti 
71. výročia Snp

27. augusta o 10.00 hod.
pamätník na Bielej hore

My SMe Mi
letný festival

Drišľak • Chiki liki tu-a 
M. Čekovský • HEX

29. augusta 
od 14.00 hod.
Park študentov

turiSticKý výStup 
na vihorlat

1. septembra 
o 7.00 hod.

Zraz účastníkov: 
pri koniarni

Info: František Džuppa 
tel.: 0907 931 722

ZOS Michalovce 
vás pozýva na 

výstavu fotografií
ZeMpFo KluB

do 11. septembra
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Pre každého človeka je dôležité množstvo dátumov, ktoré si zvykne 
pamätať a občas i pripomínať. Dátum svojho narodenia, dátumy na-
rodenín svojich blízkych, niektorí deň sobáša, jednoducho niečo, čo je 
v živote človeka podstatné. Pri tomto názve môjho príspevku vám určite 
napadne množstvo dátumov. Najmä tých, ktoré majú pre každého z nás 
zvláštny význam. História je plná a vlastne ona sa zaoberá význam-
nými historickými dátumami, ale najmä ich obsahom. Dáva človeku 
impulz pripomenúť si niečo, čo sa udialo. 

Nielen dobré, ale i to zlé. Dobrého, aby to bolo možné osláviť a radovať 
sa z úspechu. Pripomenutie si negatívnej udalosti, aby ľudia nezabúdali 
a prípadne sa vyhli opakovaniu podmienok pre vznik takejto zlej udalosti. 
Preto i v slovenskom historickom kalendári dvadsiateho storočia nájdeme 
dva takéto dátumy. Je to dvadsiaty prvý august a dvadsiaty deviaty au-
gust. Ten prvý je vnímaný ako začiatok okupácie bývalého Českosloven-
ska vojskami bývalej Varšavskej zmluvy. V roku 1968 sa Československo 
stalo predmetom agresie – obsadenia vojskami “spriatelených krajín býva-
lého socialistického bloku”. Dôvodom bola začínajúca cesta k “socializmu 
s ľudskou tvárou”. Prvky uvoľnenia spoločenskej a politickej kontroly nad 
dianím života spoločnosti a jednotlivcov boli pre vtedajších partnerov ne-
pochopiteľné a neprijateľné. Vo vtedajšom politicky rozdelenom svete trú-
falý počin. Našťastie rozvaha politického vedenia a ľudská zodpovednosť 
sa obišla bez masovej vojenskej reakcie a obrovských obetí.

Ten druhý, nemenej významný dátum, zaradil Slovensko medzi kra-
jiny, ktoré sa neuspokojili s pasívnym čakaním na koniec druhej sveto-
vej vojny. Aktívne so zbraňou v ruke sa občania pokúsili urýchliť prí-
chod oslobodzujúcich vojsk a vyslobodiť sa z fašistického jarma. Na to 
obdobie čin veľmi odvážny, ktorý s veľkou úctou i dnes vnímajú všetky 
krajiny, ktorých sa vtedajšie vojnové útrapy dotýkali. Aj táto zdanli-
vo drobná epizóda druhej svetovej vojny bola pre svet a koniec druhej 
svetovej vojny prospešná. Preto je potrebné vzdať úctu všetkým, ktorí 
v tomto boji položili svoje životy.

Poďakovať všetkým, ktorí bojovali za ideály slobody a demokracie 
a dožili sa dnešných mierových čias.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Historické 
dátumy augusta

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Hygienici v lete

Hosť: MUDr. J. Stašková, MPH, riaditeľka RÚVZ
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

repríza Žihadla z júna 2015

Premiérový záznam 
ZEMPLÍNSKE SLÁVNOSTI �015 

denne o 14.00 hod. 

pobačeňe Miža z varoša

U dachtorich mestoch u ľece jak kebi šicki poumiraľi. No ňe u Miha-
ľovci. Jak starši chlop už u noci toho veľo ňenašpim. No z domu vicho-
dzu pred večarom. Na jardze je tedi jak na Vaclavaku. Ňeštretneš, ľem 
koho ňechceš.

I tak še mi vidzi, že najsc sebe mesto na šednuce na tich ľetňich te-
rasoch, je kumšt. No i teraz pres jurmark, jak kebi bul Silvester. Špivu, 
tancu ľudovoho i prekrasnich mladich ľudzi zo suborov mi še ňehodzen 
napatrec. I kec kuščok cepľejši a diždžu bi ňezaškodzilo. I tak bars še mi 
toto šicko ľubi. Prišol mi pred polnocu domu, cali roztatareni.

Nohi popuchnuti, klubi uboľeni, no išče u noci še mi šňilo, že tancuju 
i špivam. No perše mušeľi is nohi do slanej vodi, bo tam me ňeboľeľi. 
Až kec mi domu prišol. Fajňe, prefajňe čľoveku na duši i mišľi po takich 
prekrasnich chviľoch. 

Vaš Mižo z varoša

Bul jurmarok

 8. 8.   účasť na podujatí Deň Topoľančanov
 9. 8.  reprezentácia mesta na hádzanárskom turnaji  
  Memoriál T. Jakubča
 10. 8.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 11. 8.  privítanie delegácie z partnerského mesta Cognac
 12. 8.  účasť na prijatí hostí z družobného mesta  
  u predsedu KSK v Košiciach
 13. 8.  návšteva Syrárne BEL s delegáciou z mesta Cognac
 13. 8.  verifikácie zmluvy o spolupráci s francúzskym  
  mestom Cognac
 14. – 16. 8.  účasť na podujatiach Zemplínskeho jarmoku 
  a Zemplínskych slávností
 18. 8.  rokovanie Mestskej rady Michalovce
 19. 8.  rokovanie s partnermi k projektom zo zdrojov EÚ 
  v Bratislave
 20. 8.  zasadnutie predsedov komisií KSK v Košiciach
 21. 8.  porada primátora

aktivity primátora

Interpelácie poslancov

Mgr. Ján váraDy
1. ako znovuzvoleného člena rady školy pri iii. ZŠ v michalovciach 
ma zaujíma, v akom štádiu je riešenie komplexnej rekonštrukcie 
budovy školy a priľahlých budov – školských dielní, Šj a Škd, resp. 
bývalej kotolne. Viem, že v predošlom volebnom období bol vy-
pracovaný a podaný projekt na financovanie z európskych zdrojov, 
avšak neviem, v akom štádiu schvaľovania a realizácie sa nachádza. 
Verím však v spoločný synergický efekt, ak spojíme naše úsilie po-
čínajúc vedením školy, odboru školstva a športu, odboru informa-
tizácie a grantov, rady školy, rodičovskej rady a končiac vedením 
mesta. Nadviažeme na činnosť spred 5 rokov, kedy sa nám takto 
spoločne podarilo realizovať rekonštrukciu telocvične a šatní. je 
potrebné urýchlené konanie, pretože fasáda budovy je v havarij-
nom stave a môže spôsobiť úrazy a zranenia žiakov aj zamestnan-
cov školy. tiež podobne sú v zlom stave okná. Budova školy bola 
sprevádzkovaná ešte v r. 1960 a vydržala toho naozaj dosť. Verím, 
že nájdeme spoločné a promptné riešenie.
Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, vedúca IaG
Mesto Michalovce po schválení projektu podpísalo zmluvu s Mi-
nisterstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o nenávratnom 
finančnom príspevku v rámci Regionálneho operačného programu 
a Lokálnej stratégie komplexného prístupu na rekonštrukciu a prí-
stavbu budov III. základnej školy na Ulici moskovskej a mlynskej. 
V súčasnosti je už verifikovaný proces verejného obstarávania na do-
dávateľa stavby, prebieha odovzdanie staveniska s následným začiat-
kom stavebných prác. Celá rekonštrukcia a prístavba bude podľa do-
hodnutého harmonogramu prác ukončená do konca októbra 2015. 
Súčasne mesto čaká za verifikáciou súťaží, realizovaných prostredníc-
tvom elektronického kontraktačného systému, na vybavenie a zariadenie 
školy, ktoré bude inštalované po ukončení vnútorných priestorov stavby. 
2. V mene občanov mesta, konkrétne ul. j. Hollého a užhorodskej, 
chcem upozorniť na nedostatočný a v istých častiach týchto ulíc 
aj chýbajúci počet odpadkových košov popri chodníkoch. Naj-
mä v časti od gréckokatolíckeho chrámu až po budovu okresné-
ho riaditeľstva policajného zboru sr. tiež parkovisko pred tou-
to inštitúciou nevyzerá veľmi pekne, lebo je sústavne zahádzané 
odpadkami. Na tomto parkovisku sa denne „premelie“ množstvo 
áut, klientov z celého okresu, ktorí vlastne ani nemajú kde vyhodiť 
odpadky, pretože tu absentujú koše, resp. kontajnery tko. Viem, 
že príslušníci orPZ občas brigádnicky upratujú tieto priestory, 
ale po pár pracovných dňoch je situácia opäť v starých pomeroch. 
Hľadajme spolu s vedením taZs konštruktívne riešenia.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Odpadkové koše TaZS na Ul. J. Hollého a užhorodskej doplnia v prie-
behu mesiaca júl 2015. Taktiež upozorníme majiteľov Vami spomína-
ných lokalít, aby zintenzívnili upratovanie vo svojich priestoroch. 
3. V mene občanov, ktorí sa radi prechádzajú peknou a čistou prí-
rodou chcem upozorniť na zlý stav parku za rímskokatolíckym kos-
tolom – tzv. „sztárayovskej kerty“ táto bola prvýkrát tohto roku 
pokosená až 6. júna 2015, kedy trávy, bodliaky, žihľava a burina 
siahla dospelým osobám až po hruď. Plocha parku nebola vykose-
ná dôkladne, lebo pod stromami, pri kríkoch, ale aj celý pás zelene 
medzi riekou laborec a prvým okružným chodníkom je nepokose-
ný, tiež pri plote medzi Zm a kertou a v rôznych menej prístupných 
zákutiach. dňa 15. júna 2015 som bol aktuálny stav overiť a musím 
konštatovať, že je to tak. Navrhujem urýchlené dokončenie kosenia, 
ale aj vyhrabanie sena, lebo toto je už zožltnuté ako slama a dažďa-
mi „pribité“ k zemi, ba už cez neho prerastá nová tráva. ak seno 
nebude vyhrabané, nová tráva nebude rásť rovnomerne a ďalšie ko-
senie bude oveľa ťažšie a náročnejšie. Navrhujem zapojiť do hraba-
nia sena aj občanov na VPP, resp. na aktivačných prácach. Ďakujem 
za urýchlené riešenie aj kvôli invázii komárov v danej lokalite.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Kosenie Sztárayovskej kerty budeme realizovať len kosačkami so zbe-
rom trávy. 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na IV. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
16. júna 2015.  

(dokončenie)

Dni nezábudiek
V septembri sa uskutoční 
12. ročník verejnej 
zbierky Dni nezábudiek, 
ktorú organizuje Liga 
za duševné zdravie SR 
pri príležitosti Svetového 
dňa duševného zdravia.

Liga za duševné zdravie SR je 
neziskové záujmové združenie, 
ktorého cieľom je aktívna podpora 
duševného zdravia, prevencia du-
ševných porúch a snaha o zlepše-
nie podmienok starostlivosti o ľudí 
s duševnými poruchami. Rozhodla 
sa nasmerovať tohtoročnú kampaň 
na podporu prevencie, pretože du-
ševné zdravie je súčasťou celko-

vého zdravia. Heslo je: Hovorme 
spolu o duševnom zdraví. 

Cieľom kampane a zbierky je 
podpora rozvoja siete starostlivos-
ti o ľudí s duševnými poruchami 
a ich sociálneho začlenenia. Vý-
ťažok z predaja nezábudiek vyu-
žije Liga na podporu aktivít, ktoré 
smerujú k dodržiavaniu ľudských 
práv, na podporu projektov chrá-
nených dielní, chránenej práce, 
chráneného bývania, podporu 
vzdelávania a stacionárov v ob-
lasti duševného zdravia.

V Michalovciach sa celosloven-
ská verejná zbierka Dni nezábu-
diek bude konať v dňoch 16. až 20. 
septembra. 

TS

Rekonštrukcia súdu
V marci tohto roku 
sa začalo s realizáciou 
projektu prístavby 
a rekonštrukcie 
Okresného súdu 
v Michalovciach. Stavebné 
práce prebiehajú 
v rýchlom tempe. 

V týchto dňoch už stavbári ro-
bia strešnú konštrukciu na prístav-
be. Zároveň osadzujú okná. V ďal-
ších mesiacoch budú pokračovať 
v rôznych dokončovacích prácach. 
Prístavba by mala byť daná do uží-
vania v závere novembra. Je spoje-
ná so súčasným sídlom okresného 
súdu. Podľa hovorkyne Krajského 
súdu v Košiciach Marcely Gallo-

vej, budú v prístavbe kancelárie 
sudcov a administratívnych za-
mestnancov aj eskortná miestnosť. 
Po dokončení prístavby sa do no-
vých priestorov dočasne premiest-
ni celý okresný súd. Dodávateľská 
firma Scorp s.r.o. totiž začne reali-
zovať veľkú rekonštrukciu súčasné-
ho sídla. Z terajšej budovy zostane 
iba skelet. Veľkou obnovou prejde 
čelná časť budovy súdu. Vynovené 
budú aj pojednávacie miestnosti 
a zvýši sa aj ich počet. Nový vzhľad 
budú mať samozrejme aj kance-
lárske priestory. Všetky stavebné 
práce sú financované z rozpočtu 
ministerstva spravodlivosti. Vy-
žiadajú si viac ako 2 milióny eur. 
Kompletne by mali byť dokončené 
v závere budúceho roka. 

jč

Nová automobilka
V ostatných dňoch rezono-

vala informácia o možnom prí-
chode ďalšej automobilky na Slo-
vensko. Niektorí túto skutočnosť 
vítajú, niektorí to považujú za 
jednostrannú orientáciu na ob-
lasť automobilového priemyslu. 
Ale skôr ako vôbec mohli takéto 
úvahy vznikať, musela Národná 
rada v júni schváliť v skrátenom 
legislatívnom konaní novelu zá-
kona č. 175/1999Z.z. o príprave 
významných investícií a nove-
lu zákona č. 50/1976 Z.z. tzv. 
stavebného zákona. Má sa tým 
predísť situácii, aká tu bola pred 
výstavbou závodu KIA pri Žili-
ne. Aby sa vtedy výstavba závodu 
mohla začať, tak napríklad príp-
ravné práce boli kamuflované 
ako archeologický prieskum. 

Uvedená novela zaraďuje medzi 
významné investície SR aj pojem 
strategický park, ak o tom rozhod-
ne vláda SR. Strategický park je 
súhrn pozemkov, ktorých celková 
výmera predstavuje najmenej 250 
hektárov, a prípadných stavieb, 
ktoré sa tam nachádzajú. Dňom 
schválenia významnej investície 

vo vláde vznikne z uvedených no-
viel zákonov predkupné právo na 
územie strategického parku. Toto 
predkupné právo môže trvať naj-
viac dva roky. Znamená to, že štát 
sa s vlastníkmi pozemkov dohodne 
na odkúpení pozemkov dohodou 
alebo sa za náhradu pozemok alebo 
stavby vyvlastnia. Základom ceny 
pre vyvlastnenie pozemku je vše-
obecná hodnota, určená na základe 
znaleckého posudku. Prípadné ne-
spokojnosti bude riešiť súd bez pre-
rušenia vyvlastňovacieho procesu. 
Ak sa do dvoch rokov nezačne s re-
alizáciou strategického parku alebo 
nebude ukončené vyvlastňovanie, 
predkupné právo zanikne.

Vyššie uvedené novely zákonov 
riešia aj nesúlad územia strategické-
ho parku s územným plánom, resp. 
s neexistenciou územného plánu. 
Obidva dokumenty nahrádza Roz-
hodnutie vlády. Z uvedeného je teda 
zrejmé, že schválená novela dáva 
predpoklady na rýchlejšie a efek-
tívnejšie usporiadanie majetkovo 
právnych vzťahov, územného kona-
nia, ako aj stavebného konania.

Ing. Jozef Bobík

Mestská rada rokovala
V utorok 18. augusta sa usku-

točnilo zasadnutie mestskej rady, 
ktorá prerokovala tieto dokumen-
ty: monitorovacia správa k roz-
počtu Mesta za I. polrok 2015, 
vyhodnotenie rozpočtu MsKS 
za I. polrok 2015, vyhodnotenie 
rozpočtu TaZS za I. polrok 2015, 
návrh na zakúpenie referentských 
vozidiel pre TaZS, protest proku-
rátora vo veci Všeobecne záväzné-
ho nariadenia Mesta Michalovce 
(VZN) o výstavbe, správe, údržbe 
a prevádzkovaní pohrebísk, návrh 
VZN, ktorým sa vydáva prevádz-
kový poriadok pohrebísk, petícia 
za zachovanie lesa Biela hora, 
zmeny a doplnky č. 5 územného 
plánu, návrh na doplnenie VZN 
o záväznej časti územného plánu, 
Územný plán mesta Michalov-
ce – návrh na doplnenie lokalít, 
správa o činnosti MAD, plán re-

konštrukcie miestnych komuni-
kácií a chodníkov na roky 2015 až 
2018, majetkovoprávne záležitosti, 
prenájom majetku vo vlastníctve 
Mesta, návrh dodatku č. 1 VZN 
o rozsahu poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad 
za sociálne služby, správa o výs-
ledkoch kontroly, správa o kon-
trolnej činnosti hlavnej kontrolór-
ky za I. polrok 2015, informatívna 
správa o plnení uznesení mestskej 
rady za I. polrok 2015, návrh na 
udelenie mestských ocenení v ro-
ku 2015, návrh na udelenie Ceny 
KSK, návrh na vstup Mesta do OZ 
Spolok sv. Cyrila a Metoda Micha-
lovce, návrh na vstup Mesta do 
Miestnej akčnej skupiny (MAS) 
DUŠA, O.Z., návrh programu 
V. zasadnutia mestského zastupi-
teľstva. Záver patril bodu rôzne.
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Novým partnerským mestom Michaloviec sa stalo francúzske mesto 
Cognac. Primátori oboch miest Michael Gourinchas a Viliam Zahor-
čák verifikovali zmluvu o spolupráci vo štvrtok 13. augusta v galérii 
Zemplínskeho osvetového strediska. Spolupráca medzi oboma miesta-
mi by mala prispieť k rozvoju turizmu a podnikateľského prostredia. 

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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VítAME MEDZI NAMI NAšIcH NAjMENšícH...

Kristína Baková
Peter Jakubík

Adriana Čverčková
Timur Tutko

Filip Dobrančín
Martin Boboš
Zara Vojtková

dva týždne v kultúre Michalovčan informuje

DO StAVU MANžELSKéHO VStúPILI...

Ľuboš Zigo  
a Mgr. Magdaléna Bérešová

Marián Adam  
a Zuzana Kovaľová

Václav Kisza  
a Zuzana Jankovičová

Gejza Turták  
a Marianna Dlouhá

Miroslav Šima  
a Eva Hofstetterová

Anton Budiš  
a Viera Stopková

Martin Sivák  
a Michaela Maščeniková

Jakub Horváth  
a Beáta Stanková

Najlepšie školy 
podľa INEKA
Aktuálny rebríček 
najlepších základných 
a stredných škôl 
na Slovensku zostavili 
analytici Inštitútu pre 
sociálne a ekonomické 
reformy (INEKO).

Hodnotenie škôl sa odvíjalo od 
niekoľkých parametrov. Okrem 
výsledkov testovania deviatakov 
a maturitných skúšok k nim patri-
li aj nezamestnanosť absolventov, 
úspešnosť prijímania na vysoké 

školy, účasti na súťažiach, mimo-
riadne úspechy, výsledky inšpek-
cie, počet pedagógov a výška do-
stupných finančných prostriedkov.

Medzi päťku najlepších zák-
ladných škôl na Slovensku sa do-
stali aj dve školy z Michaloviec. 
Na druhom mieste sa umiestnila 
ZŠ T. J. Moussona a na štvrtom 
mieste ZŠ na Okružnej ulici. Sme 
radi, že v našom meste máme ta-
kéto kvalitné základné školy a ve-
ríme, že sa im takto bude dariť aj 
naďalej.

nč

Integra, o. z. vďaka finan-
čnej podpore Mesta Michalovce 
pripravila 24. júla rekondično 
-rehabilitačný program pre ľudí 
s duševným ochorením. Bol za-
meraný na odbúravanie stigmy 
a diskriminácie duševne cho-
rého človeka. Návštevy termál-
neho kúpaliska sa zúčastnilo 
40 ľudí. V príjemnom prostredí 
v maďarskom meste Sárospatak 
mali účastníci na výber nie-
koľko bazénov s teplotou vody 

od 30 do 38°C. Sme radi, že sme 
mohli za pomoci tohto progra-
mu v rámci vzájomnej komuni-
kácie všetkých zložiek tetralógu 
(klientov, ich príbuzných, pro-
fesionálov a verejnosti) zlepšiť 
kvalitu života ľudí s duševnými 
ochoreniami a ich návrat do 
komunity. Po pekne strávenom 
dni sme sa všetci vracali domov 
príjemne naladení, s dobrým 
pocitom a povzbudení. 

Integra, o. z.

Integra v Sárospataku

KAREL GOtt
DASHA A bOOM ! bAND 

jIříHO DVOřáKA
4. OKtóbRA OD 19.00 HOD.

cHEMKOStAV ARéNA

POD ZáštItOU PRIMátORA VILIAMA ZAHORčáKA

Dvojité výročie 
Klubu filatelistov 
Klub filatelistov 54-23 
v Michalovciach slávi 
toho roku výročie a to 
hneď dvojité. 

V roku 1940 je prvý záznam 
o činnosti filatelistov v Michalov-
ciach. V tom roku bol založený 
Club zemplínskych filatelistov 
Michalovce, takže prvým výročím 
je 75 rokov organizovanej činnosti 
filatelistov. Správu o tom priniesol 
časopis Slovenský filatelista v čís-
le 2/1940. Členovia sa schádzali 
každú nedeľu v kaviarni Zlatý 
býk. Ako a kedy ukončil Club 
zemplínskych filatelistov činnosť 
dnes nevieme, nemáme k dispozí-
cii žiadne písomné podklady. 

V roku 1970 – a to je druhé 
výročie – klub obnovil svoju čin-
nosť ako KF 10-24 Michalovce. 
Do klubovej činnosti bolo zapo-
jených skoro 200 členov. Postup-
ne došlo k poklesu poštu členov 
i utlmeniu činnosti. 

Po roku 1993 filatelisti pokra-
čovali vo svojej činnosti už v KF 
54-23 Michalovce. Rozširujú svo-
je zbierky, niektorí členovia majú 
spracované aj výstavné exponáty. 
Viacej ako 20 členov sa schádza 
mesačne v klube v Dome Matice 
slovenskej. Snažia sa aj o propa-
gáciu príležitostnými poštovými 
pečiatkami pri význačných jubi-
leách mesta alebo významnývh 
rodákov z Michaloviec a okolia.

MUDr. Dobrovolský

ŠpacirKi po varoŠu
80. výročie – Bazilika minor
MsKS Michalovce a ZM Michalovce
21. 8. o 17.00 hod.

letný Bažant – KineMatograF
20. – 23. 8., Námestie slobody

ZeMplín pop 2015 a hoStia
26. 8., tribúna pri MsÚ

My SMe Mi – letný FeStival
29. 8. od 14.00 hod., Park študentov

pietny aKt – 71. výročie Snp
27. 8. o 10.00 hod., pamätník na Bielej hore

výstavy:
uMelecKá DrevoreZBa – MuDr. iMrich treŠčáK 
do 28. 8., malá galéria MsKS

ZeMpFo KluB – výStava FotograFií 
do 11. 9., galéria ZOS

program kina
21. 8. piatok (2D) o 16.30 hod.

22. – 23. 8. sobota (2D), nedeľa (3D) o 17.30 hod. 

v hlave
animovaná rodinná komédia  2015
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 €, 3D: 6 €, deti: 5,50 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

21. 8. piatok o 20.15 hod.

DarčeK
horor, mysteriózny, thriller  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné  pre maloletých do 15 rokov České titulky

21. 8. piatok o 18.30 hod.
22. – 24. 8. sobota, nedeľa pondelok o 19.30 hod. 

rytMuS SíDliSKový Sen
dokument 2014
Vstupné: 4,00 €  SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

26. 8. streda o 19.30 hod.

priDe 
komédia, dráma  2015
Vstupné: 3 €  VEĽKÁ BRITÁNIA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

27. – 30. 8. štvrtok (2D), piatok (3D), sobota (2D), nedeľa (2D) 
o 16.30 hod.

uuupS! archa Je Fuč...
animovaný, rozprávka, detský  2015
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 €, 3D: 6 €, deti: 5,50 €  DE, BE, LU, IE
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

27. 8. štvrtok o 19.30 hod. 
29. – 30. 8. sobota, nedeľa o 20.00 hod.

hitMan: agent 47
akčný thriller  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

28. 8. piatok o 19.30 hod.
29. – 30. 8. sobota, nedeľa o 18.15 hod.

griSWolDovci
komédia  2015
Vstupné: 4 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

3. – 4. 9. štvrtok, piatok o 19.30 hod.

KuriÉr: reŠtart
akčný thriller  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

4. 9. piatok o 21.15 hod.
5. – 6. 9. sobota, nedeľa o 19.30 hod.

aMerican ultra
akčná komédia  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné  pre maloletých do 15 rokov České titulky 

Dňa 19. augusta sa dožíva krásneho veku 
80 rokov milovaná mamička, babička, prababička 

MÁRIA NEUMEISTROVÁ
Do ďalších rokov veľa zdravia, spokojnosti, 

Božieho požehnania prajú syn, dcéra s rodinami 
a svatovci. Pravnúčik Adamko oslávenkyňu 

za všetkých bozkáva.

Nepozeraj 

MARIENKA FARKAŠOVÁ 
spiatky, teš sa z krásnej osemdesiatky. 
Nech krásne spomienky sa k Tebe vrátia 
a všetky zlé sa navždy stratia. Nech Tvoja duša 
stále rastie, nech Ti dá Pán Boh lásku, šťastie.
manžel, syn a dcéra s rodinami

blahoželania

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 objekte na:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach,
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce),
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach,
h) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 7. september 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

V sobotu 15. augusta začali folklórne slávnosti ozaj rezko – tancom 
karička. Po prvýkrát sme sa pokúsili naučiť tancovať tento typický 
zemplínsky tanec čo najviac ľudí. Zapojiť sa mohol každý, kto mal chuť 
a elán. Karička sa v našom regióne tancovala pri každej príležitosti, 
či už na svadbách, krstinách, zábavách ale aj vo voľných chvíľach. Sme 
veľmi radi, že na nultom ročníku si ju zatancovalo 362 účinkujúcich 
– členov domácich súborov, skupín zahraničného detského súboru Ma-
jeranki z Poľska aj ostatných účastníkov Zemplínskych slávnosti.
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wdva týždne v športe

NAVžDY SME SA ROZLúčILI...

spoločenská rubrika

Jozefa Mašková (86)
Gizela Lorincová (88)
Gabriel Kupec (56)
Štefan Kováč (62)

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, 
krvou zo žíl. Zápis v nej zlatým písmom hlása, 

že 12. augusta uplynul rok, keď svoj život dožil

 MIROSLAV BILOHUŠČIN
s úctou a láskou spomína manželka 

a deti s rodinami

Sú bolesti, na ktoré nie je liek... 
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeš...
Dňa 31. augusta uplynie 5 rokov od smrti 
drahej mamky, babky, prababky 

ANNY KUČOVEJ
s láskou spomínajú dcéra, syn, 
vnúčatá, pravnúčatá a rodina

Dňa 23. augusta uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil syn a brat 

JÁN KUDLÁČ
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomínajú mama, sestra a brat 
s rodinami

spomienky

šport na vzostupe

n	Pán Zahorčák, michalovský 
šport je opäť na vzostupe. teší 
vás tento fakt?

Samozrejme, táto skutočnosť 
ma veľmi teší a napĺňa hrdosťou, 
ktorú, verím, pociťujem nielen 
ja, ale aj väčšina Michalovčanov. 
Za tieto úspechy treba poďako-
vať, a ja to aj touto cestou rád ro-
bím, nielen všetkým športovcom 
a trénerom, ale aj obetavým a ne-
zištným funkcionárom a podpo-
rovateľom, ktorí sú často v úzadí, 
ale bez ktorých by spomínané 
úspechy prišli len veľmi ťažko.

n	Viete si predstaviť ešte väčší 
športový boom v meste?

Predstaviť si to viem. Každý 
úspech môže byť prekonaný úspe-
chom ešte väčším, čo platí nielen 
v športe ale aj v živote vôbec. Ús-
pechy v domácich súťažiach by 
mohli prekonať úspechy v súťa-
žiach medzinárodných, čo nie je 
nereálne, avšak pravdepodobne 
až niekedy neskôr. Dnes sa tešme 
z úspechov, ktoré naši športovci 
dosiahli teraz, vychutnajme si ich 
do sýtosti a želajme si, aby sa to, 
čo sa v športe dosiahlo, v tomto 
období minimálne zachovalo. 

n	Futbalisti po prvýkrát 
postúpili do najvyššej súťaže. 
Predstavitelia klubu mFk 
Zemplín hovorili o obrovskej 
satisfakcii. Vnímate to takto aj 
vy z postu najvyššieho predsta-
viteľa mesta, ktoré má na roz-
voji futbalu obrovskú zásluhu?

Z úspechu MFK Zemplín 
mám naozaj úprimnú veľkú ra-
dosť. Najvyššiu slovenskú futba-
lovú súťaž si Michalovce rozhod-
ne zaslúžia a osobitne tí, ktorí 
futbal v našom meste robili a ro-
bia. V prvom rade náš partner 
a väčšinový vlastník MFK Zem-
plín, spoločnosť SCORP, funkci-
onári, tréneri všetkých družstiev, 
ZŠ na Okružnej ulici, ale aj naše 
TaZS, ktoré takisto prispievajú 
k tomu, že podmienky pre fut-
bal v Michalovciach sú na veľmi 
dobrej úrovni. Postup do Fortuna 
ligy preto vnímam i ako istú for-
mu poďakovania sa im všetkým 
za všetko, čo sa pre futbal v Mi-
chalovciach urobilo a robí. 

Basketbal
MlaDÉ ženy Michalovce leto 2015
28. – 30. 8., 15.00 hod., VIII. ročník medzinárodného turnaja
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

letný Denný táBor 2015
17. – 21. 8., ZŠ P. Horova 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Futbal
MFK ZeMplín – FK Dac 1904 DunaJSKá StreDa
22. 8., 19.00 hod., FORTUNA liga muži – 6. kolo

MFK ZeMplín – aS trenčín
25. 8., 15.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 3. kolo

MFK ZeMplín – Fc vSS KoŠice
29. 8., 11.00 hod., 13.15 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 4. kolo 

MFK ZeMplín – FK popraD
29. 8., 15.00 hod., II. liga žien Východ – 2. kolo 

MFK ZeMplín – SlavoJ treBiŠov
30. 8., 10.00 hod., 12.00 hod., Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 – 4. kolo 
Info: www.mfkzemplin.sk

tJ SoKol Močarany – oFK laStoMír 
30. 8., 16.00 hod., V. liga Zemplínska muži VSFZ – 4. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

aFK topoľany – oŠK Zalužice 
30. 8., 16.00 hod., VI. liga mužov – 4. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

ľadový hokej
MultiŠport cup 2015
Medzinárodný hokejový turnaj žiakov U 15
28. – 30. 8., 8.00 hod., Zimný štadión 
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

hK DuKla – hK SpiŠSKá nová veS
21. 8., 17.00, prípravný zápas, zimný štadión

hK DuKla – ciarKo pBS BanK SanoK
25. 8., 17.00, prípravný zápas, zimný štadión
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

plávanie
orca – Denný plavecKý táBor 2015 
17. – 21. 8., ZŠ, školská 2
Info: Mgr. Katarína Hamadejová, tel.: 0907 946 673

Strelectvo
StrelecKý viacBoJ K výročiu Snp
30. 8., 9.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
hvieZDicový turiSticKý výStup na vihorlat
1. 9., 7.00 hod., 18. ročník
Info: František Džuppa, tel.: 0907 931 722

37. ZraZ cyKloturiStov KSt Dolný KuBín
27. – 30. 8., 8.00 hod.
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

plachtenie po Šírave 
22. – 23. 8., 8.00 hod.

37. ZraZ cyKloturiStov KSt 
Dolný KuBín – oravSKá poruBa 
27. – 30. 8., 8.00 hod.

47. tatranSKý oKruh voDáKov KSt
28. – 31. 8., 8.00 hod.

JaZDa na vihorlat
1. 9., 8.00 hod.

V športovom areáli ZŠ na Ul. krymskej sa uskutočnil v rámci Zemplínskeho 
jarmoku VI. ročník michalovských futbalových majstrovstiev hráčov nad 
50 rokov O pohár primátora mesta. Turnaja sa v tomto ročníku zúčastnili 
tri sídliskové družstvá, a to Východ, Západ a Juh. Potešením bolo sledo-
vať výkony bývalých hráčov TJ Zemplín Vihorlat Michalovce, ale i hráčov 
z nižších súťaží. Víťazom turnaja sa stalo družstvo Východ, ktoré vo finá-
le porazilo družstvo Juhu 1:0. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Milan 
Vasiľ, najlepší brankár: Anton Budiš a najlepší strelec: Ľubo Rimko. Tento 
projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s.

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Ponúkam na predaj murovanú chatu na Vinianskom jazere 

pod hotelom Jazero s možnosťou celoročného využitia ako 
rodinný dom. Cena dohodou. Tel.: 0905 420 221

n	Predám stavebný pozemok v Lastomíri, cca 24 ár. RK nevolať. 
Tel.: 0918 707 342

n	Predám garáž aj s pozemkom na Ulici okružnej pri Zekone 
za 2 200 €. Tel.: 0905 475 903

n	Predám pekný 3-izbový, rekonštruovaný byt na Ulici 
Švermovej v Michalovciach 4/5. poschodie, 64 m2 s balkónom, 
s komplet zariadenou (takmer novou) spálňou robenou 
na mieru a obývacou stenou s veľkým úložným priestorom. 
Slušný vchod, aj susedia. Nízke náklady na bývanie. Možno 
hneď bývať. RK nevolať. Tel.: 0918 707 342

n	Predám garáž č. 4162 v Michalovciach, Ulica špitálska. Cena 
3000 €. Tel.: 0917 677 191

n	Predám 6-árový pozemok v centre Michaloviec.  
Tel.: 0905 473 191

n	Predám garáž oproti čerpacej stanici Shell. Cena dohodou. 
Tel.: 0903 783 053

n	Predám stavebný pozemok v Michalovciach, Ulica močarianska. 
Tel.: 0918 360 300

n	Dám do prenájmu obchodné priestory v centre mesta – 80 m2. 
Tel.: 0918 360 300

n	Dám do prenájmu garsónku, 32 m2. Byt sa nachádza vo výbornej 
lokalite (Ulica Švermova), kompletne prerobený, nové okná, 
podlahy, kuchyňa, kúpeľňa. Cena 250 €/mesačne. Tel.: 0907 435 757

Rôzne
n	Predám kimono na judo, zn. Adidas – 500 g, veľkosť 130 cm. 

Cena 15 €. Tel.: 0915 268 202
n	Predám súťažné kimono na judo zn. Katsudo – 900 g, 100 %, 

veľkosť 140 cm. Cena 23 €. Tel.: 0915 268 202
n	Piesky, štrky, kamenivo – dovoz zdarma. Realizujeme strojové 

potery a omietky. Tel.: 0948 300 988
n	Predám rám na značkové slnečné okuliare Helen Rocha. 

Súčasťou je červené puzdro. Cena – 45 €. Tel.: 0907 769 185
n	Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov. 

Tel.: 0907 534 726
n	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám zrno (pšenica, jačmeň) z tohtoročnej úrody. Cena 

dohodou. Tel.: 0908 266 649 
n	Predám veľmi zachovalú (ako nová, málo používaná) sedaciu 

– rozkladaciu súpravu s dvoma kreslami. Vzorkovaná, hnedo-
béžová poťahová látka. Rozmer gauča: dĺžka x šírka x výška: 220 
x 90 x 78 cm. Cena 250 €. Tel.: 056 647 13 64, tel.: 0902 722 364

n	Predám 2 ovce. Tel.: 0905 473 191
n	Predám multifunkčný retro prehrávač DS 168, nový, 

nepoužívaný. Je v drevenej skrinke v retro štýle, rozmer 
I 50 cm, – š 34 cm – v 25 cm. Obsahuje prehrávač vinylových 
(gramofónových platní LP, rádio FM a AM, CD prehrávač, 
prehrávač s USB vstupom, prehrávač magnetofónových kaziet. 
Cena 175 €, dohoda možná. Tel.: 0901 708 275

n	Predám dvojkotúčovú stolovú brúsku 220 W – 350 W, 
2 800 ot/min, kotúč: 150 x 20 x 30 mm. Brúska je nová, 
nepoužívaná. Cena 40 €, dohoda možná. Tel.: 0901 708 275

Práca
n	Práca dlhodobo v EÚ: murár, tesár, inštalatér, elektrikár 

a zvárač – 2 400 €/mesačne s ubytovaním. Tel.: 0911 929 039

malý oznamovateľ

n	31. augusta 2015 v čase od 8.40 – 16.30 hod., úsek: Ulica 
sklenárska

prerušenie distribúcie elektriny

Michalovský streetball
V rámci Zemplínskeho 
jarmoku sa v sobotu 
15. augusta uskutočnil 
siedmy ročník Letného 
michalovského 
streetballu. 

Podujatie usporiadali bas-
ketbalový klub 1.BK Michalovce 
a Mesto Michalovce. Výraznou 
mierou ďalej prispeli OZ Zober 
loptu a spoločnosť SUZUKI. Stre-
etballový turnaj bol určený pre 
všetky vekové kategórie. Usku-
točnil sa v areáli Základnej školy 
P. Horova. Kvalitu turnaja zvýšila 
účasť družstiev z Košíc, Humen-
ného, Rožňavy, Vranova nad Top-
ľou i Veľkých Kapušian. Aj v tom-
to ročníku sme privítali hráčov 
BK Užhorod (Ukrajina). 

Podarilo sa prekonať rekordný 
zápis z roku 2014 a ročník 2015 
zaknihoval 123 hráčov, 39 druž-
stiev a 8 kategórií. 

Slávnostné otvorenie zabezpe-
čil MUDr. Benjamín Bančej, zá-
stupca primátora za prítomnosti 
riaditeľky OZ Zober loptu Ing. 

Chovaníkovej, riaditeľa ZŠ P. Ho-
rova Mgr. Pavolka a zástupcov 
1.BK Michalovce. Poďakovanie 
patrí aj ľuďom, ktorí už neodmys-
liteľne patria k tomuto tradičnému 
podujatiu – DJ Petrovi za hudobný 
sprievod, M. Kostovčíkovi za za-
bezpečenie občerstvenia a vedeniu 
ZŠ P. Horova za poskytnutie areá-
lu. Organizátori už teraz myslia na 
ďalší ročník, kedy sa pokúsia pri-
praviť podvečerný streetball a za-
bezpečia aj vystúpenie žonglérov 
s loptou. Určite bude pokračovať 
aj nová kategória Rodina.  

Súťažilo sa v 8 kategóriách. 
V priebehu turnaja prebehli aj in-
dividuálne súťaže o najlepšiu dvo-
jicu trojkárov a súťaž v trestných 
hodoch. U najmenších prebehla 
súťaž v člnkovom behu a súťaž 
v trestných hodoch. V hlavnej ka-
tegórii mužov zvíťazilo družstvo 
TYTANIC (UA), ktoré obhájilo 
minuloročné prvenstvo a u žien 
družstvo ANTIBETA.

Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka finančnej podpore Nadá-
cie SPP a Nafty a.s. 

1.BK MICHALOVCE

Celý rozhovor si môžete prečítať 
na www.michalovce.sk alebo na FB 
Michalovce – srdce Zemplína.

Peter Brendza

Michalovský šport v ostatnom období zažíva ďalšiu 
renesanciu. O tom všetkom, ale aj o ďalších zaujímavých 
témach sme sa porozprávali s primátorom Michaloviec 
Viliamom Zahorčákom.

Rozhovor o športe s primátorom Viliamom Zahorčákom


