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Mesto Michalovce ukončilo výstavbu kompostárne, ktorá bude spracovávať 
biologicky rozložiteľný odpad (BRO). Samospráva získala na realizáciu pro-
jektu prostriedky z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu 

SR v rámci operačného programu Životné prostredie vo výške 2 042 637,77 eur. 
Mesto Michalovce spolufinancuje projekt čiastkou 102 131,89 eur.

Poďme spolu robiť správnu vec

KomPostáreň 

v našom meste

Práce na projekte odštartovali 
v decembri 2014 po podpise zmlúv 
s dodávateľmi zariadení a technológií 
a v máji 2015 sa začali stavebné prá-
ce. 

Projekt zahŕňal okrem dostavby 
haly na manipuláciu s BRO a vybudo-
vania spevnených plôch a inžinierskych 
sietí na zbernom dvore na Lastomír-
skej ulici aj zakúpenie nových zariade-
ní a technológií, ktoré sa budú využívať 
pri triedení a zhodnocovaní bioodpa-
du. Vytriedený bioodpad sa bude spra-
covávať v zakúpenej fermentačnej linke 
EWA. Na jeho zvoz bude slúžiť zberové 
vozidlo, hákový nosič kontajnerov a 25 
veľkoobjemových zberných kontaj-
nerov, ktoré sa rozmiestnia na území 
mesta. Pri manipulácii s odpadom sa 
použije nadúrovňová mostová váha, 
nakladač s vidlami s pridržiavačom, 
dva veľké traktory a jeden malý traktor 
vrátane prídavných zariadení ako sú 
vrták na pne, dve kosačky so zberom, 
kosačkové rameno s dĺžkou 5 m a 7 m 
a pásový dopravník. 

Novovybudované centrum budú 
prevádzkovať Technické a záhradníc-
ke služby mesta Michalovce (TaZS). 
V rámci projektu TaZS zrealizujú zber 
vytriedeného bioodpadu, ktorý budú 
zberať z domácností a od podnika-
teľských subjektov. Veľkú časť tohto 

odpadu bude tvoriť zelený odpad z ve-
rejných priestranstiev (tráva, lístie, 
konáre, kríky a ďalšie rastlinné zvyšky 
v odhadovanom objeme 1860 ton roč-
ne). Vytriedený a zozbieraný odpad sa 
spracuje metódou aerobnej fermen-
tácie v kontajneri – kompostovaním. 
Po spracovaní bude kompost v suro-
vom stave uskladňovaný v areáli kom-
postárne, aby dozrel. Potom sa naloží 
do veľkoobjemových kontajnerov 
a použije na rekultiváciu zelených 

plôch na území mesta. Tento produkt 
budeme poskytovať zadarmo aj obča-
nom, ktorí sa budú aktívne podieľať na 
triedení bioodpadu. Vyzretý kompost 
je vhodný na pestovanie okrasných 
rastlín, či už ako pôdny substrát alebo 
hnojivo. Vďaka kompostovaniu ušetrí 
Mesto finančné prostriedky, ktoré boli 
doteraz používané na nákup takýchto 
komodít od dodávateľov.

Kontajnery s kapacitou 20 m3 
budú slúžiť len na zber bioodpadu. 

V zónach individuálnej bytovej vý-
stavby budú rozmiestnené zberné 
nádoby o objeme 120 l, ktoré budú 
taktiež určené špeciálne na bioodpad. 
Časť týchto nádob sa už nachádza 
v jednotlivých domácnostiach.

V počiatočnej fáze realizácie vyššie 
spomínaného projektu budú umiest-
ňované veľkoobjemové zberné nádo-
by na bioodpad na týchto uliciach: 
J. Kollára, Letná, J. Barča-Ivana, Ka-
pušianska, Latomírska, Partizánska, 
Úzka, Konečná, Gagarinova, Topo-
lianska, Močarianska, P. Jilemnické-
ho, A. Kmeťa, Kamenárska a Samova.

Harmonogram vývozu BRO bude 
priebežne upravovaný a zverejňovaný 
na www.michalovce.sk, FB Michalov-
ce – srdce Zemplína (Facebook), v pe-
riodiku Michalovčan a na TV Mistral. 
Konštantný zber bioodpadu umožňu-
je mesto na svojich zberných dvoroch 
na Partizánskej a Lastomírskej ulici. 

Mesto distribuovalo do domác-
ností brožúru, ktorá informuje obča-
nov o správnom nakladaní s biood-
padom. Obsahuje taktiež vysvetlenie 
pojmu bioodpad, postup jeho spraco-
vania a následného využitia. Súčasťou 
brožúry je aj mapa s vyznačenými 
miestami uloženia veľkoobjemových 
kontajnerov.

Mária Ciganocová 

Príďte si 
zašportovať

Mesto Michalovce má vo svojich dl-
hodobých plánoch zlepšovanie a zvy-
šovanie pohybovej zdatnosti mládeže 
a dospelých. Preto vznikajú aj nové ih-
riská na sídliskách, upravujú sa cesty na 
cykloturistiku alebo kolieskové korčuľo-
vanie. Bohužiaľ zimné obdobie dosť ob-
medzuje športovanie v meste, preto Mes-
to Michalovce – odbor školstva a špor-
tu a koordinačná komisia mestských 
športových súťaží pre vás aj tento rok 
pripravili rôzne podujatia, ktoré sú pod 
záštitou primátora mesta Viliama Zahor-
čáka. Sú zamerané na zvyšovanie telesnej 
spôsobilosti a výkonnosti. Súťaže budú 
prebiehať od jesene do jari a obyvatelia 
mesta si môžu zašportovať v rôznych ko-
lektívnych (volejbal, florbal, hokej) alebo 
individuálnych športoch (softtenis).

Ak vás táto výzva oslovila a mali by ste 
záujem pripojiť sa a zašportovať si, veľmi 
radi vás uvítame. Stačí napísať email na 
livia.kalaninova@msumi.sk alebo sa oz-
vať Mgr. Lívii Kalaninovej z OŠaŠp (tel.: 
0917 650 912), ktorá vám poskytne infor-
mácie ohľadom športových podujatí ko-
naných v meste Michalovce. Ak nemáte 
družstvo na kolektívne športy a chcete si 
zašportovať, radi vás doplníme do druž-
stiev, ktoré už tieto súťaže okúsili a zapá-
jajú sa aj v tomto súťažnom ročníku. 

Mgr. Lívia Kalaninová

aktua l i ty

ZOOCR oznamuje 
účastníkom letnej 
turistickej súťaže

KRÁČAJ S RODINOU 
DOLNÝM ZEMPLÍNOM,
že žrebovanie sa uskutoční 

25. septembra 
o 14.00 hod.

pred budovou 
Mestského úradu 

na Námestí osloboditeľov

Poďme spolu robiť 
správnu vec – pre seba 
a pre naše deti!“

Šport a telesná kultúra 
je jednou z priorít 

vedenia mesta aj v tomto 
volebnom období, 

o čom svedčí i prijatý 
Program rozvoja mesta 

Michalovce na roky 
2015 – 2018.

M e s t s ké  l i g y 
O  p o h á r  primátora

HVEZDÁREŇ
pozýva na tradičné 
zábavno-náučné 

podujatie

CESTA SLNEČNOU  
SÚSTAVOU 

A SÚHVEZDIAMI
27. septembra

v lesoparku Hrádok 
10.00 – 14.00 hod.

MsKS Michalovce 
vás pozýva na

PETER LIPA & bAND 
a Šarišanci

2.októbra
o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

Spoločnosť BSH Drivers and Pumps, s.r.o. prispela aj tento rok k rozvoju mesta Michalovce. V stredu, 16. septembra, 
odovzdali konatelia spoločnosti Ing. Ján Šumera a Ing. Peter Medviď do rúk primátora Viliama Zahorčáka symbolický 
šek na sumu 8 000 eur. Darované finančné prostriedky budú použité na realizáciu ďalšej etapy výmeny okien 
na Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici v Michalovciach.



�

Viaceré historické pramene uvádzajú a aj samotný názov mesta 
Michalovce je spájaný s menom Michal. Či je to legenda o pastierovi 
s týmto menom alebo náboženskými motívmi. 

Nakoniec, uvedené krstné meno ani dnes nie je zriedkavé. Bolo preto len 
otázkou času, kedy samospráva využije v nejakej podobe tento dátum na uspo-
riadanie pripomenutia si tohto krstného mena spojeného s Michalovcami. 

Viacerí si určite spomenú na prvý ročník Michaloviec s Michalmi, Mi-
chalom a Michaelám. Bolo to pred piatimi rokmi, keď mesto Michalovce 
predstavilo svoje nové logo. O dva roky neskôr sa naše mesto stalo jednou 
zo vstupných brán projektu „Košice – Európske hlavné mesto kultúry“ a po-
dujatie pre Michalov sa stalo súčasťou festivalu Fest dupľa. Vtedy sa prvý-
krát stretlo necelých tristo Michalov pred tribúnou, aby zapísali do Sloven-
skej knihy rekordov uvedené stretnutie Michalov v Michalovciach. 

Nebude tomu inak ani v tomto roku. Keďže 29. september je v utorok, 
organizátori si vybrali sobotu 26. septembra. Okrem tradičného stret-
nutia a programu na tribúne bude uvedená oslava obohatená o súťaž 
vo varení zemplínskych holúbkov. Porota bude hodnotiť viaceré discip-
líny, no na svoje si prídu i diváci, ktorí budú môcť ochutnať jednotlivé 
súťažné holúbky a dať hlas tým, ktoré im najviac chutili. Pozvanie platí 
pre všetkých Michalovčanov, no najmä tých s krstným menom Michal. 

Vrcholom zábavného programu bude vystúpenie najlepšieho imitá-
tora speváka a hudobníka Michala Davida. Uvedené neoficiálne dni 
mesta Michaloviec začínajú nadobúdať svoju obsahovú štruktúru i di-
vácku kulisu. Aj keď ročníkov je zatiaľ málo, veríme, že i tento sviatok 
a oslava mesta nadobudne stále miesto nielen v kalendári jeho poduja-
tí, ale aj ohlas medzi Michalovčanmi a návštevníkmi mesta. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Michalovce 
s MichalMi...

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám

Hostia: Phdr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS 
Ing. Iveta Palečková, referát komunikácie, propagácie a kultúry 

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
IUVENTA MICHALOVCE – DHK ZORA OLOMOUC 

denne o 14.00 hod. 

pobačeňe Miža z varoša

Cali život mi prežil u Mihaľovci. Ňe žebim ňebul ňigdze indze. No 
ľem kec mi robil u Ostravoj dva roki. Bizovňe mi paru raz bul na do-
voľenke. Dze še tedi dalo isc. No i na viľetoch mi prechodzil cale bivale 
Československo. No furt mi še vracil domu, bo všadzi dobre, no doma 
najľepši. U televizoroj i novinkoch še dňeš ľem o ucečencoch hutori. Ja to 
šicko každi dzeň vidzim. Bars mi češko pri tich neščešňich ľudzoch. Večar 
mi tiš patrel televizor. Dakedi še mi staňe, že sebe i zdrimňem. I stalo še, 
že jagbač toto, co mi patrel, ta še mi prišňilo. Že ucekam po kenderičankoj 
i z mojim vnukom. Bulo nas tam veľo i furt me ľem bežeľi. Ňeznam pred 
kim, bo to še mi u šňe ňeukazalo. Cali uznojeni mi še prebral na vnukovo 
slova: „Dzedu, išče daľeko domu?“ Patrim na televizor a tam reklama: 
„Zaruc šicke splatki, požički u Poštovej banke ci jich splaca.“ Podumal mi 
sebe – ňe šicko, co ukazuju u televizoroj, je i u živoce. Spokojňe mi sebe 
poumival zubi a ľehnul spac do posceľi. Už še mi ňič ňeprišňilo. 

Vaš Mižo z varoša

ŠŇilo Še Mi

 7. 9.  zasadnutie predstavenstva VVS, a. s. Košice 
 8. 9.  rokovanie mestskej rady 
 10. 9.  rokovanie s partnermi v projektoch EÚ  
  vo Vysokých Tatrách
 11. 9.  porada primátora
 11. 9.  otvorenie Olympiády zdravotne postihnutých
 12. 9.  účasť na podujatí Deň rodiny
 16. 9.  prijatie zástupcov spoločnosti  
  BSH Drivers and Pumps, s.r.o.
 16. 9.  rokovanie s vedením Úradu práce soc. vecí a rodiny 
 17. 9.  rokovanie Regionálnej rady ZMOS

aktivity primátora

Interpelácie poslancov

PhDr. MARTA HORňAKOVÁ
oslovili ma občania mesta, ktorí poukazujú na problémy vznika-
júce na Ul. M. Gerbu, nachádzajúcej sa na sídlisku Nad laborcom, 
pred psychiatrickou nemocnicou. Predošlí obyvatelia tejto ulice 
boli za svoje rodinné domy odškodnení a vysťahovali sa. Do ich 
domov sa nasťahovali noví súčasní obyvatelia. Na tejto ulici sa 
nachádzajú murované rodinné domy, ale aj chatrče, ktorých po-
čet sa v ostatnom čase zvyšuje. Často na túto ulicu vchádzajú sťa-
hovacie autá a dovážajú materiál na budovanie ďalších príbytkov. 
Počet obyvateľov sa na tejto ulici zvyšuje prirodzeným nárastom, 
ale vysoký nárast počtu obyvateľov bol zaregistrovaný obyvateľmi 
mesta približne pred mesiacom, keď sa na ulicu prisťahovali noví 
obyvatelia z okolitých obcí. Títo udávajú, že prišli iba na návštevu. 
okolie ulice je silno znečistené a zapáchajúce, hlavne pri chodníku 
smerom k psychiatrickej nemocnici. Zo smetných košov na sídlis-
ku Nad laborcom obyvatelia Ul. M. Gerbu ulice vyberajú odpadky, 
rozdeľujú si ich a nakoniec nechávajú rozhádzané pod balkónmi by-
tových domov. skôr mladší obyvatelia sa často zdržujú na chodníku, 
ktorý vedie k nemocnici. hádžu kamene do áut jazdiacich po ceste 
a chodci ich radšej obchádzajú. Zdržujú sa aj pri blízkej zastávke 
mestskej autobusovej dopravy a stane sa, že vodič dopravy si me-
dzi nimi nevšimne cestujúceho a nezastaví. autobusová zastávka 
je poškodená a znečistená, čo cestujúcim znemožňuje jej využitie 
v prípade nepriaznivého počasia. v letných mesiacoch sa obyvate-
lia Gerbovej ulice kúpu v laborci a na jeho brehoch nechávajú od-
padky. Po nákupe v predajni Fresh sa združujú pri pomníku pred 
predajňou, kde po ich odchode zostávajú fľaše a obaly od potravín. 
Novoprisťahovaní obyvatelia tejto ulice si od jarného obdobia robia 
piknik za v. základnou školou, kde tiež zanechávajú odpadky.
občania mesta vzhľadom na uvedené skutočnosti prosia o pomoc 
pri riešení problematiky týkajúcej sa obyvateľov Ul. M. Gerbu a zá-
roveň sa pýtajú:
– či na Ul. M. Gerbu niektorí jej obyvatelia nebývajú neoprávnene, či 
a koľko obyvateľov tejto ulice má v meste trvalý pobyt, ako mesto rieši 
obyvateľov tejto ulice, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt v meste? 
a žiadajú:
– aby mestská polícia na sídlisku Nad laborcom, v okolí Ul. M. Ger-
bu, častejšie vykonávala kontroly dodržiavania verejného poriadku,
– aby TaZs častejšie vykonávali čistenie zastávky mestskej autobu-
sovej dopravy na hrehovčíkovej ulici,
– aby terénni sociálni pracovníci mesta častejšie monitorovali celko-
vú situáciu na Ul. M. Gerbu a vykonávali terénnu sociálnu prácu.

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP
MsP venuje problému na Ul. M. Gerbovej náležitú pozornosť. Za ve-
rejný poriadok na Sídl. Stráňany sú zodpovední dvaja príslušníci MsP, 
ktorí majú v tejto lokalite dobrú miestnu a osobnú znalosť. Prehľad 
o tejto lokalite majú však aj ostatní príslušníci MsP, ktorí v rámci 
hliadkovej a obchádzkovej služby monitorujú aj túto časť mesta.
Podľa zistení MsP sa tam zdržiava 138 obyvateľov, z toho je 49 do-
spelých osôb a 89 detí. k trvalému pobytu je tam prihlásených 25 do-
spelých osôb a 60 detí. Z ostatných lokalít mesta / Ul. mlynská, Ul. J. 
Murgaša, Ul. konečná / sa tam zdržiava 6 dospelých osôb a 18 detí. 
Z okolitých obcí / Hažín, Iňačovce, Lesné/ sa tam zdržiava 12 dospe-
lých a 17 detí. Tieto osoby však migrujú a ich počty sa menia.
V lokalite sa nachádza 10 murovaných domčekov a 8 drevených chatrčí. 
Tento stav je dlhodobý a nepribúdajú tam ďalšie príbytky. Materiál, kto-
rý tam zvážajú, používajú na opravu a premiestňovanie chatrčí a na za-
loženie ohňa. K veci je potrebné uviesť, že pozemky, na ktorých sa prí-
bytky nachádzajú, nepatria do vlastníctva Mesta. Z uvedeného dôvodu 
Mesto nemá zákonné možnosti túto situáciu s obyvateľmi a ich príbyt-
kami riešiť. Majiteľ pozemku je na tento stav mestom upozorňovaný.
MsP aj napriek tomu prijíma opatrenia, ktorými vo zvýšenej miere 
vykonáva dohľad v okolí Ul. gerbovej. Neprispôsobivých občanov 
upozorňuje a vykazuje ich z miest, kde dochádza k neprístojnému 
správaniu. Za tým účelom bola osadená bezpečnostná kamera pri OC 
BALLA, vďaka ktorej sa v tomto priestore podarilo situáciu podstatne 
zlepšiť. V blízkej budúcnosti bude kamera osadná aj na Ul. konečnej. 
Táto bude monitorovať aj priestor okolo Ul. M. Gerbu. Pozornosť je 
venovaná aj túlavým psom na Ul. M. Gerbu, kde od začiatku roka 
bolo odchytených 17 psov.

(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na V. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
25. augusta 2015. 

Obnova budovy 
Zemplínskeho múzea 
Budova Zemplínskeho 
múzea sa konečne 
dočkala rekonštrukcie. 
Nenávratný finančný 
príspevok vo výške 
2 106 534,12 € získal 
Košický samosprávny 
kraj z Regionálneho 
operačného programu.

Kaštieľ s komplexom priľah-
lých budov je národnou kultúr-
nou pamiatkou. Jeho dnešná 
podoba je výsledkom niekoľkých 
stavebných etáp, realizovaných od 
17. storočia. Objekt múzea tvorí 
trojkrídlová stavba pozostávajúca 
z hlavnej budovy, pravého a ľa-
vého krídla. V rámci projektu sa 
obnoví centrálna budova múzea 
a jej pravé krídlo. Časť miestnos-

tí, ktoré sú v súčasnosti využívané 
ako kancelárie alebo depozitáre, 
sa zmení na výstavné priestory 
a celková výstavná plocha stálych 
expozícií sa zväčší. 

Po rekonštrukcii sa zlepší tech-
nický stav objektu, ktorý je v sú-
časnosti nevyhovujúci. Usporia sa 
prevádzkové náklady a rozšíria sa 
možnosti využitia objektu, čím sa 
zlepšia podmienky pre zachova-
nie kultúrneho dedičstva i rozvoj 
cestovného ruchu. 

Novovytvorené priestory 
v podkroví budú slúžiť najmä 
na multifunkčné aktivity detí 
a mládeže. V suteréne sa rozšíria 
priestory vinotéky o prezentáciu 
vín zo sobranskej oblasti.

Predpokladaný termín ukon-
čenia rekonštrukčných prác je 
v januári 2016.

nč

Deň rodiny sa vydaril 
V sobotu 12. septembra sa 
na Námestí osloboditeľov 
uskutočnilo kultúrno-
spoločenské podujatie 
Deň rodiny 2015. 

Touto cestou sa chceme poďa-
kovať vedeniu Mesta Michalovce 
na čele s primátorom Viliamom 
Zahorčákom, dekanovi Stanislavo-
vi Pavúkovi, zamestnancom Mest-
ského kultúrneho strediska Micha-
lovce, televízii Mistral, redakčnej 
rade Michalovčana za podporu, 
ochotu, ústretovosť a pomoc pri 
organizovaní tohto podujatia. 
Naše ocenenie patrí aj Mestskej 
polícii Michalovce, Hasičskému 

záchranárskemu zboru, KDH, 
deťom cirkevných škôlok, žiakom 
ZŠ, Okružná 17, ZŠ, J. Švermu 6, 
CZŠ sv. Michala, Gymnáziu Ľ. Štú-
ra, gospelovej skupine Agatangel 
a Ciao Mamma, folklórnej skupi-
ne Rokica a Močaranka, sestrám 
saleziánkam, občianskemu zdru-
ženiu Priatelia múzy a Domovu 
sociálnych služieb Anima za boha-
tý kultúrny a sprievodný program. 
Veľká vďaka patrí aj všetkým zú-
častneným rodinám, bez ktorých 
by toto podujatie nenaplnilo svoje 
poslanie. Veríme, že sme vám sprí-
jemnili sobotňajšie popoludnie 
a že ste si odniesli pekné zážitky. 
Tešíme sa na vás aj o rok.

Š. Sabolová

Topoľany v minulosti
Najstaršia známa písomná sprá-

va o Topoľanoch pochádza z roku 
1248. Písomnosť vydala Budínska 
kapitula a riešili sa v nej majetkové 
záležitosti – šľachtic Peter, syn So-
beslava, dal svojej manželke Agne-
se ako veno majetky, medzi inými 
aj dedinu Topoľany...

Občianske združenie Naše 
Topoľany v spolupráci s Mestom 
Michalovce vydali publikáciu 
s názvom Topoľany v minulosti. 
Do života ju uviedol primátor 
Viliam Zahorčák symbolickým 
posypaním listami z topoľa z To-
poľan. V tejto publikácii nájde-
te podrobnú históriu Topoľan 
od ich vzniku až po rok 1918. 

Autormi publikácie sú historici 
mesta Dr. Martin Molnár a Mgr. 
Matej Starják, ktorí podrobne 
skúmajú michalovské dejiny. 
Táto publikácia je doplnkom 
k doterajším poznatkom z histó-
rie nášho mesta, preto bude iste 
zaujímavá nielen pre Topoľan-
čanov. Želáme jej veľa šťastia na 
ceste k čitateľom.

Publikáciu si môžete zaobsta-
rať priamo v miestnom gréckoka-
tolíckom chráme sv. Michala ale-
bo u členov Občianskeho združe-
nia Naše Topoľany prostredníc-
tvom web stránky www.topolany.
sk a na t.č.: 0940 70 30 70

Róbert Kunč 

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Tradícia a história
Tradícia a história sú dôležité 

pojmy pre rodiny, mestá a aj štáty.  
Ani význam histórie, ani význam 
tradície sa nedá jednoznačne určiť, 
ale stačí byť nejaký čas v Talian-
sku, Francúzku alebo v Španielsku 
a prítomnosť oboch fenoménov si 
na každom kroku uvedomujeme. 
A to nemám na mysli iba turistický 
biznis. Na druhej strane rozmáha-
júca sa globalizácia, stiera rozdiely 
a uniformuje súčasný svet.

Slováci žijú na svojom území 
dávno. Takže aj my máme  svoju 
históriu a svoje tradície. Ale vlast-
ný štát máme iba od 1. januára 
1993. Dôležitým medzníkom pred 
vznikom samotnej Slovenskej re-
publiky bolo schválenie Ústavy 
1. septembra 1992. Stalo sa potom 
tradíciou, že na počesť tejto, pre 
Slovensko významnej udalosti, 
sa začiatkom septembra začali 
v budove Národnej rady SR konať 
Dni otvorených dverí. Keďže sme 
mladý štát, táto rodiaca sa tradícia 
bola minulého roku prerušená. 
Chvála Bohu nový predseda par-
lamentu sa rozhodol v tradícii ot-
vorených dverí pokračovať. A tak 

sa začiatkom septembra mohli 
občania neformálne v priestoroch 
Národnej rady stretnúť s poslan-
cami a aj s vedením parlamentu. 
Bol som milo prekvapený, že me-
dzi návštevníkmi boli aj ľudia 
z Michaloviec.

Od rána bol otvorený aj Bra-
tislavský hrad a to aj tie priesto-
ry, ktoré bežne prístupné nie sú. 
A tak návštevníci mohli vidieť 
unikátny poklad keltských mincí, 
ktoré sa našli v areáli hradu počas 
jeho rekonštrukcie v roku 2009. 
Ale bola tam aj putovná medziná-
rodná výstava Veľká Morava a po-
čiatky kresťanstva. Bolo na nej vy-
stavených takmer 1400 vzácnych 
archeologických nálezov z Čiech, 
Moravy, Slovenska, Rakúska a Poľ-
ska. Na svoje si prišli aj milovníci 
ľudových súborov a cyklistiky.

Tradícia a história sa nedá 
kúpiť. Musí sa trpezlivo a úprim-
ne budovať. Som presvedčený, 
že aj tohoročný Deň otvorených 
dverí v Národnej rade bol malým 
príspevkom v budovaní novodo-
bej tradícii Slovenska.  

Ing. Jozef Bobík
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VíTaMe MeDZI NaMI NaŠIch NajMeNŠích...

Karolina Mária Sojčáková
Adam Borko

Tamara Svrčeková

dva týždne v kultúre Michalovčan informuje

DO STaVu MaNžeLSKéhO VSTúPILI...

Ján Šipoš  
a Štefánia Paňková
Ing. Michal Štefan  

a Mgr. Michaela Juhasová
Micha Gajdula  

a Dominika Flipová
JUDr. Stanislav Demčák  

a JUDr. Denisa Miklošová
Matúš Urbančík  

a Mária Copková
Dávid Fedurco  

a Mária Stričková
Mgr. Rastislav Sabo  
a Dana Teresková

Ján Kjeldsmark  
a Eva Kristianová

Peter Janusko  
a Ľubomíra Hrabovská

Letný IT tábor 
Záujem o letný tábor v Gym-

náziu Pavla Horova je z roka na 
rok väčší. Na tohtoročný sa prihlá-
silo niekoľko desiatok detí. Prog-
ram bol zaujímavý a pestrý. Počas 
piatich dní si deti zo základných 
škôl mohli vyskúšať pokusy v che-
mickom i fyzikálnom laboratóriu, 
prácu so zvukom,  naučili sa nové 
veci, a miesto v harmonograme 
mali aj športové aktivity. Veľmi 
sa im páčilo hľadanie pokladu 
pomocou navigačného systému a 
pripravovanie IT správ.

Koordinátorka tábora RNDr. 
Mária Spišáková si myslí, že prá-
ca s počítačom môže byť veľmi 
zaujímavá. „Informačné technoló-
gie dnes prenikajú stále intenzív-
nejšie do mnohých oblastí života. 
Už dávno teda neplatí, že práca 
s IT sú hodiny strávené pri počí-
tači pri nudnom programovaní,“ 
povedala. 

Záver tábora patril prezentá-
cii, na ktorej sa jednotlivci po-
chválili svojimi výtvormi.

jf

Relaxačno-ozdravný pobyt čle-
nov základnej organizácie Zdru-
ženia vojnových poškodencov, in-
validov a sympatizantov v Micha-
lovciach na termálnom kúpalisku 
v obci Podhájska je každý rok za-
komponovaný do podujatí, orga-
nizovaných výborom Združenia.

V tomto roku pre narastajúci 
záujem sme zorganizovali v let-
ných mesiacoch tri 6-dňové po-
byty.

Podľa ohlasov účastníkov, pre-
žili krásny týždeň v malebnom 
a útulnom prostredí areálu kúpa-
liska s liečivou vodou, so službami 

a gastronómiou na úrovni. Uby-
tovanie v súkromnom penzióne 
umožňovalo spoločenský život na-
šich členov, vzájomné poznávanie 
sa i aktivity ako varenie guľášu. 

Vyjadrujeme poďakovanie 
mestskému zastupiteľstvu, ako aj 
vedeniu mestského úradu, ktorí 
akceptovali našu žiadosť o finan-
čný príspevok. Poskytnutá dotácia 
z rozpočtu mesta umožnila našim 
členom stráviť v krásnom prostre-
dí termálneho kúpaliska a jeho 
okolí neopakovateľné chvíle, na 
ktoré budeme dlho spomínať. 

výbor ZO

Zájazd v Podhájskej

Michalovská hvezdáreň 
sa rekonštruuje
Nový šat získa budova 
michalovskej hvezdárne, 
ktorá je jediným 
špecializovaným 
osvetovým zariadením 
svojho druhu na území 
Košického kraja. 

Vznikla v roku 1981 ako špe-
cializované kultúrno-výchovné 
a vzdelávacie zariadenie zamerané 
na oblasť astronómie a príbuzných 
prírodných vied. Od 1. apríla 2002 
je hvezdáreň príspevkovou orga-
nizáciou KSK. Od roku 1986 sídli 
v pamätnom Moussonovom dome, 
ktorý je evidovaný v registri ne-
hnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok. Žil v ňom známy maliar 

Zemplína Teodor Jozef Mousson. 
Súčasný stav objektu je havarijný. 
Dispozičné riešenie vstupnej haly 
neumožňuje jej efektívne využi-
tie, nezateplené steny a nefunkč-
né okná a dvere spôsobujú veľké 
úniky tepla a budova nie je riešená 
bezbariérovo. Vďaka finančným 
prostriedkom z regionálneho ope-
račného programu vo výške takmer 
650 000 eur prejde budova hvez-
dárne komplexnou rekonštrukci-
ou. Po jej ukončení sa zvýši kvalita 
služieb a vytvoria sa podmienky na 
širšie využitie objektu. Okrem sú-
časnej popularizačno-vzdelávacej a 
odborno-pozorovateľskej činnosti 
bude možné zaviesť aj nové služby 
pre návštevníkov.

nč

Školský rok 2015/2016 sa v triede detí so špeciálnymi výchovno-zdelávacími 
potrebami v materskej škole na Vajanského ulici začal ozaj veselo. Pozvanie 
prijala populárna a u detí obľúbená Fíha Tralala. Deťom zaspievala známe 
pesničky, spoločne si zatancovali i zacvičili. Nezabudla pozdraviť ani deti 
z tried vtáčikov, motýlikov, žabiek a lienok. Deti odmenili Fíhu obrázkami, 
ďakovným listom a silnými zážitkami.Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Fí-
hou, či už na koncerte alebo prostredníctvom jej ďalších nových pesničiek.

Mgr. Beáta Vallová

eKO projekt ÁNO – NIe
Vyhľadávané rekreačné stredis-

ko Šírava sa učili vyčistiť a pripraviť 
na leto aj školopovinné deti, členo-
via OZ IMA – Mladí umelci. Po 
upratovaní odpadkov a vysadení 
stromčekov pri bazénoch v Kaluži 
kreatívne menili starý textil, papier 
a sklo na nový a úžitkový darček 
pre seba aj pre svojich blízkych. Na-
učili sa množstvo nových výtvar-

ných techník. Projekt ÁNO – NIE 
bol finančne podporený Ideálnou 
mládežníckou aktivitou so sídlom 
v Bratislave a následne realizovaný 
v letných mesiacoch. Občianske 
združenie IMA je podporované 
z programu Adam, zameraného na 
podporu systematickej mimoškol-
skej činnosti s mládežou.

OZ IMA

ŠKOLa je STROM, 
KTORý DÁVa

SLÁVNOSTNÁ aKaDéMIa PRI PRíLežITOSTI 
40. VýROčIa ŠKOLy POD hRÁDKOM

24. SePTeMBRa O 16.30 hOD.
MsKS MIchaLOVce

MICHALOVCE S MICHALMI, MICHALOM A MICHAELÁM 
hudobno-zábavný program venovaný všetkým Michalom a Michaelám
26. 9., tribúna pri MsÚ

NA bAbIČKINEJ HOJDAČKE
krst novej knihy Evy Gabzdilovej-Váradyovej
1. 10. o 17.00 hod., ZOS

PETER LIPA & bAND A ŠARIŠANCI
2. 10. o 18.00 hod., sála Zlatého býka

HVEZDÁREň
CESTA SLNEČNOU SÚSTAVOU A SÚHVEZDIAMI
27. 9. o 10.00 hod., lesopark Hrádok

Výstavy:
ČO NÁM HRÁ V DUŠI 
Podkarpatský klub nadšencov maliarstva (maľba)
do 30. 9., malá galéria MsKS

Program kina
18. 9. piatok o 20.45 hod. 

19. – 20. 9. sobota, nedeľa o 19.45 hod.

LAbYRINT: ZHORENISKO 
akčný, sci-fi, thriller 2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

18. 9. piatok (3D) o 16.15 hod.
20. 9. nedeľa (2D) o 16.15 hod.

MUNO – STRÁŽCA MESIACA
dobrodružný, animovaný 2015
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €, 3D: 6 €, deti: 5 €  FR
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

18. 9. piatok o 18.00 hod. 
22. 9. utorok o 19.30 hod.

STRAIGHT OUTTA COMPTON
životopisný, dráma, hudobný 2015
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

19. – 20. 9. sobota, nedeľa o 18.15 hod. 

ULETENÁ PARÍŽANKA  Premiéra
komédia 2015
Vstupné: 4 € FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

22. 9. utorok o 18.00 hod.

OČAMI FOTOGRAFKY
dráma, dokument  2015
Vstupné: 3 €  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

23. 9. streda o 19.30 hod.

AFERIM!  PROJEKT 100
dobrodružná historická dráma  2015
Vstupné: 3 €  BULHARSKO /ČR /FR/RUMUNSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

24. 9. štvrtok (2D) o 19.30 hod. 
26. 9. sobota (2D) o 20.00 hod.
27. 9. nedeľa (3D) o 17.30 hod.

EVEREST
dobrodružný, dráma, thriller
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3,50 € 2015
Vstupné 3D: 6 €, študenti: 5 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

25. 9. piatok o 18.15 hod.

RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN Repríza
dokument 2015
Vstupné: 3,50 €  SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál Verzia

25. 9. piatok o 20.00 hod. 
27. 9. nedeľa o 19.45 hod.
29. 9. utorok o 19.30 hod. 

STÁŽISTA
komédia  2015
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

27. 9. nedeľa o 15.45 hod.

MUNO – STRÁŽCA MESIACA
dobrodružný, animovaný  2015
Vstupné: 4 €, deti: 3 €  FR
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

30. 9. streda o 19.30 hod.

KLUb bITKÁROV  PROJEKT 100
dráma  1999
Vstupné: 3 €  USA/NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky
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wdva týždne v športe

NaVžDy SMe Sa ROZLúčILI...

spoločenská rubrika

Pavol Bruňo (85)
Jolana Gabrišová (83)
Jozef Rapčo (91)
Eva Wolkerová (69)
Marcela Tokárová (49)

Dňa 7. septembra uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec 

VIKTOR HURA 
vo veku 49 rokov.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina 

Dňa 31. augusta uplynul rok 
od smrti nášho drahého 

ANTONA ŠANDORA
s úctou spomína manželka Vlasta, 
deti Ivana, Vlastimil a Anton s rodinami

Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, 
ten nezomrel.
Dňa 6. septembra uplynulo 5 rokov, kedy nás 
navždy opustila drahá mamička a babička 

MÁRIA PAŇKOVÁ
Nezabudneme.
s láskou spomínajú dcéry s rodinami

spomienky

V areáli ZŠ na Ulici Komenského v Michalovciach sa 15. septembra usku-
točnil už XXIII. ročník Michalovskej hodinovky. Na štart sa postavilo 
spolu 58 pretekárov. Na prvom mieste skončil Erik Repák, ktorý zabehol 
16 350 m. Na druhom mieste sa umiestnil Michal Ivančo (16 185 m) a tre-
tí bol Richard Stohl (16 015 m). Najlepšou bežkyňou sa stala Erika Omd-
rijová, ktorá zabehla 13 840 m. Traťový rekord má hodnotu 18 948 m, kto-
rý zabehol Ali Ezayedi v roku 1997. Ženský rekord má hodnotu 15 435 m 
a zabehla ho Helena Sluková z MŠK Vranov nad Topľou v roku 1999.

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž č. 4162 v Michalovciach, Ulica špitálska. Cena 

3 000 €. Tel.: 0917 677 191
n	Predám stavebný pozemok v Lastomíri, cca 24 ár. RK nevolať. 

Tel.: 0918 707 342
n	Predám pekný, 3-izbový rekonštruovaný byt na Ulici 

Švermovej v Michalovciach, 4/5. poschodie, 64 m2, 
s balkónom, kompletne zariadenou (takmer novou) spálňou, 
zhotovenou 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	Dám do prenájmu v Michalovciach 100 m2 na akýkoľvek účel,  
potrebné zrekonštruovať. Tel.: 0905 473 191

n	Dám do prenájmu 1,5-izbový byt v centre Michaloviec, tichá 
lokalita, čiastočne zariadený, presklený balkón. Mesačná 
platba 230 €, depozit 230 €. Tel.: 0904 202 967

n	Predám garáž na Ulici Timravy. Tel.: 0907 997 743

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 paletový vozík – Paleťák, zachovalý. Cena 150 €.  

Tel.: 0944 720 016
n	Cvičenie Pilates začíname 7. septembra na ZŠ, Ul. krymská, 

v pondelok a vo štvrtok od 16.30 hod. Tel.: 0908 489 750
n	Predám veľmi zachovalú (ako nová, málo používanú) sedaciu 

- rozkladaciu súpravu s dvoma kreslami. Vzorovaná, hnedo 
- béžová poťahová látka. Rozmer gauča: dĺžka x šírka x výška: 
220 x 90 x 78 cm. Cena 250 €. Tel.: 056 6471364, 0902 722 364

n	Predám raz oblečené, nádherné, kvalitné svadobné šaty, značky 
Pronovias, kúpené v Nemecku. Šaty sú korzetové, vhodné pre 
ženu s veľkosťou 38 – 40, majú dlhú vlečku, ktorá má vzadu 
patent na pripnutie. Sú v 100 % stave, som ochotná k nim 
podarovať aj krásny dlhý závoj. Cena 500 €. Tel.: 0917 621 782

n	Predám nové učebnice angličtiny a marketingu. Tel.: 0902 101 978
n	Predám rôzne rádioamatérske prístroje, súčiastky, reproskrine 

a zosilňovače. Tel.: 0902 101 978
n	Predám Mitsubishi Lanzer 1,3 b, rok výroby2007, 150 tis. km. 

Tel.: 0918 449 123

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

a zvárač – 2 400 €/mesačne s ubytovaním. Tel.: 0911 929 039
n	Zamestnám zváračov CO2 a zámočníkov. Tel.: 0905 464 136, 

00420 736 703 343
n	Stavebná firma prijme do pracovného pomeru tesárov s praxou na 

debnenie DOKA PERI. Práca v Michalovciach. Tel.: 0948 427 247

malý oznamovateľ

Dňa 23. septembra uplynie 5 rokov 
od smrti našej milovanej 

Ing. VLASTY ŠTAFUROVEJ
s láskou spomínajú syn Števo s rodinou, dcéra 

Ľudka, mama Oľga, sestra Monika a brat Dušan 
s rodinami, švagriná Anička s rodinou

V živote sú chvíle, s ktorými sa nemožno zmieriť...
Dňa 17. septembra uplynulo už 10 rokov, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko

PAVOL PAPCUN
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
XI. ročník v malom futbale žiakov 3. – 4. ročníka ZŠ 
XI. ročník v malom futbale žiakov 5. – 7. ročníka ZŠ 
9/2015, 9.00 hod.; ZŠ, okružná 17
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

basketbal
I. bK D – KROMPACHY 
26. 9., 18.00 hod., II. liga Východ – muži
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

I. bK MICHALOVCE – LUČENEC 
26. 9., 16.00 hod., dorastenecká liga - kadeti 

I. bK MICHALOVCE – bANSKÁ bYSTRICA „A“ 
27. 9., 11.00 hod., dorastenecká liga – kadeti 

TURNAJ STARŠÍCH MINI ŽIAKOV 11 ROKOV
26. 9., 8.00; ZŠ, krymská 5 a telocvičňa GPH
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

bojové umenia
EUROPEAN COMbAT SAMbO CHAMPIONSHIP 2015
26. 9., 9.00 hod., Mestská športová hala

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA WFMC MMA A GRAPLING
26. 9., 18.00 hod., Mestská športová hala
Info: T. Šimonič, tel.: 0915 964 842

Futbal
MFK ZEMPLÍN - ŠK SLOVAN bRATISLAVA
23. 9., 20.00 hod. – FORTUNA liga muži – 10. kolo

MFK ZEMPLÍN – 1. FC TATRAN PREŠOV 
19. 9., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 7. kolo

MFK ZEMPLÍN – 1. FC TATRAN PREŠOV
26. 9., 11.00 a 13.15 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 8. kolo
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401

Hádzaná
HK IUVENTA – SLAVIA PRAHA
19. 9., 17.30 hod., WHIL žien – 3. kolo, Chemkostav aréna

HK IUVENTA JUN. – bERNOLÁKOVA KOŠICE
20. 9., 14.00 hod., I. liga žien – 1. kolo

HK IUVENTA – bERNOLÁKOVA KOŠICE
20. 9., 10.00 hod, I. LSD – 1. kolo

HK IUVENTA – bERNOLÁKOVA KOŠICE
20. 9., 12.00 hod, I. LMD – 1. kolo
Info: www. Iuventa–zhk.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA – HK TRNAVA 
23. 9., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 5. kolo

HK DUKLA – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
30. 9., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 7. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

HK MLÁDEŽ – HKM A. S. ZVOLEN   
19. 9., 14.00 hod., extraliga juniorov – 5. kolo

HK MLÁDEŽ – HC´05 bANSKÁ bYSTRICA 
20. 9., 9.30 hod., extraliga juniorov – 6. kolo

HK MLÁDEŽ – HObA bRATISLAVA 
26. 9., 14.00 hod., extraliga juniorov – 7. kolo

HK MLÁDEŽ – HK HAVRANI PIEŠťANY
27. 9., 9.30 hod., extraliga juniorov – 8. kolo

Tenis
TENISOVÝ TURNAJ – ŠTVORHRA “TATUM CUP“
26. 9., 8.00 hod.
Info: Ing. R. Sninský, tel.: 0918 391 777

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. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f)  Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 5. október 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

n	21. a 22. septembra 2015 v čase od 8:00 – 18:30 hod. úsek: Ulica Jána 
A. Komenského 2, ČOM: 0000398462, EIC: 24ZVS00000668339 
a ČOM: 0000398464, EIC: 24ZVS00000668371.

n	21. a 22. septembra 2015 v čase od 8:00 – 18:30 hod. – úsek: 
Ulica Jozefa Murgaša nepárne č. 1 – 31, párne č. 2 – 16 a ul. 
Okružná č. 10 – 26 párne.

n	23. a 24. septembra 2015 v čase od 8:10 – 18:30 hod. – úsek: 
Ulica Jozefa Murgaša č. 33 – 71 nepárne, č. 18 – 26 párne, 
Ulica Špitálska č. 25, Ulica Saleziánov č. 2 – 6 párne (blok M3)

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

prerušenie distribúcie elektriny

Každý človek túži po úsme-
ve, milom slove a priateľskom 
prejave. A to všetko sa dostalo 
seniorom na Okresnej športovej 
olympiáde Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Michalovciach, kto-
rá sa uskutočnila v septembri na 
IV. základnej škole na Komen-
ského ulici.

Zúčastnilo sa jej 115 členov, 
ktorých v úvode privítal predse-
da Okresnej organizácie JDS Ing. 
V. Čuvan. Na podujatie prišli se-
niorov pozdraviť aj viceprimátor 
MUDr. B. Bančej, prednostka 
Okresného úradu PhDr. J. Ci-
bereová, riaditeľ školy S. Činčar 
a zástupca akciovej spoločnosti 

Nafta M. Gavana. Všetci súťa-
žiaci sa pousilovali, aby ukázali, 
akí sú fyzicky zdatní aj v staršom 
veku. Podujatie sa nieslo v zna-
mení hesla „Aktívne starnutie 
seniorov v každom veku so špor-
tom!“

Svoju športovú výkonnosť 
a schopnosť si súťažiaci overili 
v piatich disciplínach – hod lop-
tičkou (ženy), streľba zo vzdu-
chovky (ženy), hod granátom 
(muži), kop na bránu (ženy) 
a streľba zo vzduchovky (muži).

Víťazi si odniesli domov me-
daily, ktoré im odovzdal Ing. 
V. Čuvan. 

M. Ivanková

Seniori súťažili

V predvečer štátneho sviatku 
SNP strana SMER-SD usporiada-
la už jubilejný 15. ročník šacho-
vého turnaja, ktorý sa uskutočnil 
v priestoroch Domu dôchodcov 
na Hollého ulici. V doterajších 
štrnástich ročníkoch sa turnaja 
zúčastňovali iba muži.

V jubilejnom ročníku prelo-
mili túto bariéru tri ženy z Mi-
chaloviec, ktoré sa umiestnili 
nasledovne: prvé miesto obsadi-
la Zuzana Pavlíková, druhé Ing. 
Gabriela Lisá a tretie JUDr. Ti-
mea Sotáková. V súťaží mužov 
získal prvenstvo už po tretí raz 
Juraj Fečko, na druhom mieste sa 
umiestnil Bohuš Minda a na tre-
ťom Štefan Kováč.  Ďalšie miesta 
obsadili Dušan Lenhardt, Ma-

rián Sabovčík, Marek Sabovčík, 
Jozef Molnar a Martin Babin-
čák. V priebehu turnaja si všetci 
účastníci minútou ticha uctili pa-
miatku zosnulého Petra Wavreka 
víťaza posledných dvoch roční-
kov, ktorý nás opustil začiatkom 
tohto roku. Víťaz mužov získal 
putovný pohár.

Vecné ceny a diplomy víťazom 
odovzdali členka OR Smeru-SD  
a riaditeľka Zariadenia pre seni-
orov PhDr. Zlatuša Popaďáková 
a Terézia Macková vedúca kan-
celárie Smeru – SD. Poďakovanie 
patrí vedeniu zariadenia pre se-
niorov za vytvorenie výborných 
podmienok a mestskému úradu 
za poskytnutie vecných cien.

RSDr. Ján Mikula

Šachový turnaj 


