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Michalovce majú nové partnerské mesto

aktua l i ty

Pozývame vás na 
prehliadku cirkevných 

zborov

Chóry 
Zemplína

5. júla o 17.00 hod.
tribúna pri MsÚ

Pozývame vás na 
10. ročník organových 

koncertov

miChalovský 
organ

Josef hofer – rakúsko
7. júla o 19.00 hod.

Rímskokatolícky kostol 
narodenia Panny Márie

Deň 
Južanov
tradičné podujatie

3 Európa 
v škole
medzinárodná súťaž

4 Letná 
akadémia
detský denný tábor

5 Vicemajstri 
Slovenska
florbalisti žali úspechy 

8

Júnové Mestské 

zastupiteľstvo

Rokovanie mestského zastupi-
teľstva otvoril a viedol primátor 
mesta Viliam Zahorčák. Nasledo-
valo schvaľovanie členov návrho-
vej komisie, informatívnej správy 
o prijatých uzneseniach a riešení 
interpelácií poslancov a správy 
o výsledkoch kontroly.

Poslanci hlasovali o návrhoch 
všeobecne záväzných nariadení 
(VZN). Ako prvé bolo schválené 
VZN o procese a podmienkach 
pri povoľovaní užívania verejných 
priestranstiev v meste Michalovce. 
Nasledovali VZN o rozsahu posky-
tovania sociálnych služieb, o spô-
sobe a výške úhrad za tieto služby 
a o rozsahu poskytovania iných 
služieb v sociálnej oblasti a o spô-
sobe a výške úhrad za tieto služby, 
ktoré sú poskytované dôchodcom 
a určeným skupinám občanov. 

Poslanecký zbor schválil VZN 
o určení príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov v materských 
školách, v základnej umeleckej ško-
le, v školských kluboch detí, v cen-
trách voľného času pri ZŠ a v škol-
ských jedálňach pri MŠ a pri ŽŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mes-
ta. Prijaté bolo aj VZN o používa-
ní pyrotechnických prostriedkov 
v našom meste. Používanie týchto 
výrobkov bude povolené 31. de-

cembra od 14.00 hod. do 24.00 hod. 
a 1. januára od 00.00 hod. do 10.00 
hod. Používanie pyrotechnických 
výrobkov je možné na majetku 
v súkromnom vlastníctve v čase od 
6.00 hod. do 22.00 hod. Pokiaľ ich 
použitie zasahuje na verejné pries-
transtvo je potrebné zaslať písom-
né oznámenie Mestu Michalovce. 
Odpaľovanie zábavnej pyrotech-
niky na verejných priestranstvách 
v inom termíne možno uskutočniť 
len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Mesta Michalovce. 

V rámci programu sa diskutovalo 
aj o doplnení organizačnej štruktúry 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Mesta na školský rok 2016/2017 
o školského psychológa ako odbor-
ného zamestnanca. Doplnené bolo 
VZN o podmienkach predaja vý-
robkov a poskytovania služieb na tr-
hových miestach.

Mesto Michalovce vstúpi do ak-
ciovej spoločnosti Mestský par-
kovací systém, a.s., ktorej hlavnou 
úlohou bude vytvoriť funkčný par-
kovací systém ako aj nové parkova-
cie miesta na území mesta. Poslanci 
sa taktiež venovali územnému plá-
nu, zmene rozpočtu Technických 
a záhradníckych služieb mesta 
Michalovce na rok 2016, rozpoč-
tovým opatrenia v rámci mestské-

ho rozpočtu, majetkovoprávnym 
záležitostiam a prenájmu majetku 
vo vlastníctve Mesta Michalovce. 
Poslanci boli oboznámení s infor-
matívnymi správami o činnosti 
a hospodárení obchodných spo-
ločností mesta – Služby mesta Mi-
chalovce, s.r.o. a TV Mistral, s.r.o.. 
Rokovanie mestských zákonodar-
cov pokračovalo prijatím dodatku 
k Štatútu Mesta Michalovce, ktorý 
pojednáva o udeľovaní mestských 
ocenení (Čestné občianstvo, Cena 
Mesta a Cena primátora) a ocene-
nia Čin roka. 

Novým partnerským mestom 
mesta Michalovce sa stalo mes-
to Liptovský Mikuláš. Vzájomná 
spolupráca má prispieť k rozvoju 
cestovného ruchu, podnikateľské-
ho prostredia, kultúry a športu 
v oboch mestách. 

Medzi záverečné body programu 
patril plán kontrolnej činnosti hlav-
nej kontrolórky a návrh plánu roko-
vaní mestskej rady (MsR) a mest-
ského zastupiteľstva (MsZ), komisií 
MsZ, Redakčnej rady novín Micha-
lovčan a harmonogramu zasadnutí 
MsR a MsZ na II. polrok 2016.

Rokovanie zastupiteľstva ukon-
čili interpelácie poslancov a disku-
sia.

Mária Ciganocová

Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli na svojom X. zasadnutí, 
počas ktorého sa venovali poskytovaniu sociálnych služieb, používaniu 
pyrotechniky, organizačnej štruktúre škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta či rozpočtovým opatreniam a Štatútu mesta. Spolu prerokovali viac 
ako 20 bodov programu a schválili aj Dohodu o spolupráci medzi mestami 
Michalovce a Liptovský Mikuláš.

Dni na poCtu 
mesta 
24. jún

11.00 – Tvorivá dielňa pre 
malých aj veľkých hrnčiarov 

(fontána pri MsÚ)
14.00 – Otvorenie Galérie pod 
nebom (Nám. oslobodoteľov)

14.00 – 17.00 – výstava 
historických vozidiel 

(Nám. slobody)
16.00 – BMW zraz – spanilá 

jazda centrom Michaloviec
17.00 – 18.00 – Concours 
d´Elegance – prehliadka 

historických vozidiel
18.00 – Dies pro honore 

civitatis ... na poctu mesta 
– slávnostný program  

(tribúna pri MsÚ)
19.30 – Mihaľovski deski 

(tribúna pri MsÚ)
Ochotnícke divadlo 

pri fontáne
Divadlo poézie Čiapka 

KĽUD – Kladzianske divadlo



� aktuality

pobačeňe miža z varoša

Davno už tomu, kedi me na hrisku behaľi za skurenu loptu. I kec dakedi 
me i teraz vnučik vicahňe na hrisko. No skorej na ňoho merkovac, jakbi mi 
mal z ňim fotbal bavic. No dal mi še dokopi zos senijormi do klubu. Jeden 
dzeň hutorja: „Mižu, a ti ňepridzeš na oľimpiadu?“ 

Už mi dumal, že me do toho Ria idu volac. No nakoňec še ukazalo, že še bu-
du medzi sobu u vecej športoch merjac. Naveľo pristal mi na pink-pong i beha-
ňe. Dumal mi, že ozdaľ mi išče ňezabul trimac u rukoj totu raketu. I kolo stola 
išče obehňem. No a behac? Šak za vnukom mi mušel ňeraz pobehnuc, kec bul 
menši. Jeden dzeň ozdaľ vitrimem. 

Ukazalo še, že ňeznam, co to oľimpijada senijorov. Bula skoro cali tizdzeň. Až 
u ostatňi dzeň me behaľi. Bizovňe sce zvedave, jak mi skončil. Aňi še ňepitajce. Mu-
šim vecej trenovac na stare koľena. Žebi na rok to ňebula až taka veľka haňba. 

Vaš Mižo z varoša

Senijorska oľimpijada

Jún – mesiac 
poľovníctva a prírody
O poľovníctve sa zvykne 
hovoriť, že je to vášeň, 
ktorá, ak sa začne, 
nemôže skončiť. A pritom 
poľovníctvo a lesníctvo ako 
také je národohospodárske 
odvetvie, ktorého úlohou 
je ochrana lovnej zveri, 
zabezpečenie jej životných 
podmienok, využitie 
a skvalitnenie chovu a lovu. 
Poľovníctvu patrí mesiac jún. 

V okresoch Michalovce a Sob-
rance je v súčasnosti 59 aktuálnych 
poľovných revírov. Spolu obhospo-
darujú cca 132 tis. ha poľnohospo-
dárskych a lesných pozemkov. Tento 
mesiac si všetky organizácie Sloven-
skej poľovníckej komory i Sloven-
ského poľovníckeho zväzu, a s nimi 
aj celá naša spoločnosť, pripomínajú 
svoj podiel pri ochrane fauny a flóry. 

Jún – jeden z letných mesiacov 
roka, obdobie pekných slnečných dní. 
Kedy inokedy, ak nie teraz, sa vyberá-
me na prechádzky do lesa. Nejednému 
z nás sa pošťastí vidieť srnku, jeleňa, 
možno zazrieť utekajúcu čriedu divia-
čej „rodiny“ a ten okamih nám roz-

búši srdce. Zver to nie je nebezpečný 
predátor. Zdravá a pokojná lesná zver 
je okrasou lesov. Aby takáto zver bola, 
musí mať vytvorené podmienky. A tie-
to podmienky vytvárajú poľovníci. 

Mali by sme si uvedomiť, že les je 
miestom pokoja a ticha, kde kulisu 
vytvára len spev vtáctva. Nezabúdaj-
me, že práve teraz je obdobie, kedy 
prichádza na svet nové potomstvo 
väčšiny druhov u nás žijúcich zvierat, 
a preto sú oveľa citlivejšie na prítom-
nosť človeka. Na druhej strane je tre-
ba si všímať aj to, čo k lesu neodmys-
liteľne patrí a nevytvorila to príroda. 
Sú to krmelce, posedy, napájadla 
a všetko to, čo vytvára podmienky 
na zabezpečenie dostatočného prísu-
nu potravy, vody, podmienky na vý-
voj, pohyb, úkryt a rozmnožovanie 
zveri. To všetko vytvárajú ľudia, ktorí 
patria do tejto spoločnosti, spája ich 
vzťah k prírode, k zveri, k lesu. Sú 
to poľovníci ktorí počas celého roka 
v lete i v zime tieto činnosti pre zver 
v našich lesoch zabezpečujú. Za to 
všetko im chcem poďakovať a vzdať 
hold poľovníctvu a poľovníkom.

 Lovu zdar
JUDr. Vladimír Juričko

vedúci pozemkového 
a lesného odboru OÚ

13. 6.  porada primátora 
13. 6.  rokovanie k príprave podujatia Deň na poctu mesta
14. 6.   oficiálna návšteva partnerského mesta Sátoraljaújhely
15. 6.   účasť na tlačovej konferencii k otvoreniu letnej turistickej   
 sezóny na Zemplínskej šírave
15. 6.   prijatie účastníkov akcie Do práce na bicykli
15. 6.   stretnutie s organizátormi podujatia Deň anesteziológov
17. 6.   účasť na podujatí regionálneho združenia ZMOS
18. 6.   zastúpenie mesta na otvorení krajského snemu Matice slovenskej 
19. 6.   účasť na slávnostnom otvorení letnej turistickej sezóny    
 na Zemplínskej šírave
20. 6.   rokovanie so spracovateľmi PHSR na roky 2016 – 2025
20. 6.   oficiálna návšteva vo firme BSH Drives and Pumps s.r.o.
21. 6.   rokovanie Mestského zastupiteľstva Michalovce
22. 6.   zasadnutie Rady cirkví
22. 6.   rokovanie Rady seniorov
22. 6.   rokovanie Rady zdravotne postihnutých občanov
22. 6.   stretnutie Rady rómskych zástupcov
23. 6.   stretnutie starostov regiónu Zemplína
23. 6.  rokovanie predsedov komisií KSK v Košiciach
24. 6.  rokovanie so zástupcami spoločnosti Generali, a.s.
24. 6.  rokovanie so zástupcami firmy Eustream
24. 6.  otvorenie Galérie pod nebom
24. 6.  účasť na podujatiach k Dňu na poctu mesta

aktivity primátora

muDr. Ján paľovčík
Na základe požiadaviek občanov žiadam o:
1. Pokrytie asfaltovým povrchom na parkovacej ploche – Ul. fialková 
na Sídl. SNP. Je to dosť prašné prostredie najmä v letných mesiacoch.
2. Rekonštrukciu ciest na Ul. partizánskej, Ul. širokej, Ul. S. S. Vajan-
ského a Ul. A. Kmeťa. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mestská rada pri schválení obsahu a rozsahu rekonštrukcií komunikácií pre rok 
2016 – 2018 vychádzala z návrhov poslancov za jednotlivé volebné obvody:
1. Ul. fialková sa bude realizovať v roku 2017. 
2. Ul. široká – časť medzi Ul. partizánskou a Ul. Pavla Horova sa bude rea-
lizovať v roku 2017. Ul. partizánska, Ul. S. S. Vajanského a Ul. A. Kmeťa do 
realizačného plánu zaradené neboli. Vzhľadom na danú skutočnosť Mesto 
Michalovce bude riešiť úpravu povrchu týchto komunikácií cestou svojho 
správcu TaZS, ktorý vykoná potrebnú úpravu v rozsahu svojich možností.
muDr. JoZef makohus
Niektoré kanálové vpusty na Ul. agátovej sú značne usadnuté pod úrov-
ňou povrchu vozovky a stávajú sa už nebezpečné pre cestnú dopravu. 
Preto žiadam o ich opravu a vyzdvihnutie na úroveň cesty.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Kanálové vpusty na Ul. agátovej opravíme v priebehu II. štvrťroka 2016. 
mvDr. vlaDimír kostovčík
Pred obytným domom č. 143 na Ul. močarianskej došlo k prepadnutiu 
chodníka. Vznikla tam jama, ktorú je potrebné urýchlene opraviť.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Prepadnutý chodník na Ul. močarianskej sme opravili v 17. týždni. 

Občania Ul. močarianskej a Ul. krásnovskej žiadajú o pomoc pri rieše-
ní situácie s cestou pred križovatkou Ul. krásnovska a močarianska. Sú 
tam zapadnuté kanalizačné poklopy, diery a prepadliny v ceste, ktoré 
spôsobujú nadmerný hluk. Ďalej žiadajú o pomoc pri riešení zvýšené-
ho počtu odpadu spôsobeného vyhodením z prechádzajúcich aut. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Kanalizačné poklopy na Ul. krásnovskej a močarianskej patria do správy vý-
chodoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Poškodený poklop TaZS mesta Mi-
chalovce opravili, následne sme danú skutočnosť, ako aj požiadavky, oznámili 
VVS, a. s., Michalovce. 

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na IX. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
19. apríla 2016. (pokračovanie)

pokračovanie v nasledujúcom čísle

LEtné kurZy 
Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava, 

Poradenské centrum pre dospelých Michalovce a Mesto 
Michalovce pripravili počas prázdnin letné aktivity 

pre deti a mládež z rôznych oblastí: kreatívne tvorenie, 
komunikačné zručnosti, spoznávame svet povolaní, 
starostlivosť o pleť, líčenie a dekoratívna kozmetika, 

anglický jazyk a konverzácia.

Viac informácií o kurzoch nájdete na www.michalovce.sk
 alebo telefonicky na 0911 015 873.



� aktuality 

Ešte niekoľko posledných dní me-
siaca jún a finišuje ďalší školský rok. 
Pre žiakov a študentov končí zhod-
notením ich snahy v nadobúdaní 
školských vedomostí. Niekedy aj ich 
biologických daností a fyzických mož-
ností. Snahy presadiť sa v porovnaní 
so spolužiakmi. Zvládnutím požado-
vaného učiva pripraviť sa čo najlepšie 
na ďalší ročník alebo stupeň v prípra-
ve na povolanie. Pre viacerých je len 
jednoduchým povzdychom: konečne 
prázdniny. Sprievodným výsledkom 
je odovzdávanie vysvedčení, prípadne 
zodpovedná povinnosť jednoduchým 
aktom zhodnotiť celoročnú prácu 
žiaka alebo študenta. Pre niektorých 
žiakov býva spojená s otázkou: Ako 
ho doma ukázať rodičom? Najmä, 
čo bude potom? Pre rodičov týchto 
detí máme jedno odporúčanie. Skúste 
si spomenúť na svoje školské časy. 

Aj pre zamestnancov škôl nastane 
obdobie ukončenia školského roka. 
Až týždeň po odchode detí zo škôl 
nastáva obdobie zaslúžených dovo-
leniek. Obdobie oddychu od svojich 
pracovných povinností. Nie od spolo-
čenských problémov, ktorými sa téma 
školstva stala v priebehu posledného 
kalendárneho roka. 

Štvrťstoročie reformujeme škols-
tvo na svoj obraz. Zrušili sme školské 
správy ako zbytočné. Presunuli zá-
kladné školstvo na samosprávy miest 
a obcí. Finančné prostriedky nasme-
rovali na žiaka, aby školy súperili 
o čo najväčší počet detí v klesajúcej 
populácii. Zaviedli sme kreditný sys-
tém vzdelávania pedagógov. Každo-
ročne konštatujeme, že je nedostatok 
učebníc. Neustále prebiehajú zmeny 
v štruktúre školských vzdelávacích 
programov. Testovanie v dosahova-
ných vedomostiach žiakov bez pre-
mietnutia do štátneho vzdelávacieho 
programu. Bez záväznosti k prijíma-
niu na ďalší stupeň vzdelávania. Ne-
ustále menenie priorít vzdelávania. 
Pritom štvrťstoročie hovoríme o ve-
domostnej spoločnosti ako jedinej 
šanci pre Slovensko. O školstve ako 
o priorite pre budúcnosť Slovenska. 
Vzdelanie vnímame ako jedinú mož-
nosť rozvoja Slovenska. 

V ostatnom období sa dokonca 
školstvo a ocenenie pedagógov stalo 
predmetom politického boja. Ešte si 
nový minister školstva nesadol na mi-
nisterskú stoličku, a už bol konfron-

koniec 
školského 
roka 

z pera viceprimátora
Mesto 
michalovce 
na facebooku
Internet a sociálne siete 
sú fenoménom dnešnej 
doby a stali sa súčasťou 
každodenného života. 
V súčasnosti je Facebook 
veľmi populárny a slúži 
najmä na komunikáciu, 
nadväzovanie 
priateľstiev a zdieľanie 
fotografií a videí.

Aj z tohto dôvodu sme sa 
pred rokom rozhodli zriadiť ofi-
ciálny facebookový profil mesta 
Michalovce s názvom Michalov-
ce – srdce Zemplína. Každý deň 
tu nájdete zaujímavé a potreb-
né informácie z oblasti kultúry, 
športu či života v našom meste. 

Pravidelne sledujeme aktuál-
ne programy jednotlivých kul-
túrnych inštitúcií, športových 
klubov, ale aj iných organizácií, 
ktoré pripravujú v Michalov-
ciach podujatia rôzneho druhu. 
Na našom Facebooku nájdete 
fotogalérie z týchto akcií, prog-
ram kina, pozvánky na aktuálne 
podujatia, informácie o preruše-
ní distribúcie elektriny, ale aj od-
kazy na zaujímavé články. 

Ak chcete mať prehľad a chce-
te vedieť, čo sa v našom meste 
deje, pridajte sa k nám na FB Mi-
chalovce – srdce Zemplína: 
www.facebook.com/michalovce.
srdce.zemplina/.

nč

rok ubehol ako voda 
a v športovom areáli 
ZŠ na Okružnej ulici 
sa v piatok 3. júna 
opäť zišli obyvatelia 
Sídliska juh, aby si 
spoločne užili kultúrno-
športové podujatie Deň 
Južanov. 

Za účasti viceprimátora mesta 
MUDr. Benjamína Bančeja, po-
slancov mestského zastupiteľstva, 
riaditeľov a pedagógov materských, 
základných a umeleckých škôl sa 
konalo podujatie, ktoré má už nie-
koľkoročnú úspešnú tradíciu. 

Rodičia s deťmi sa tešili, že si zme-
rajú sily, talent a schopnosti v netra-
dičných športových disciplínach ako 
beh s fúrikom, streľba na bránu, hod 
kriketovou loptičkou či zábavná pre-
kážková dráha. Odmenou za ich sna-
ženie a vynikajúce výkony boli pes-
tré ceny a bohatý kultúrny program, 
v ktorom škôlkari a školáci z Juhu 
a folklórny súbor Jurošík zaspievali, 
zatancovali i zarecitovali. Všetci zú-
častnení si nakoniec mohli dopriať 
zaslúžené chutné občerstvenie.

Obyvateľom najstaršieho mi-
chalovského sídliska sa popoludnie, 
ktoré strávili so svojimi ratolesťami, 
páčilo. Veríme, že sa takto stretne-
me aj o rok.

  PhDr. M. Rusnáková

DOtAZník k PHSr PrE MIcHALOVčAnOV 
V súvislosti s prípravou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Michalovce na nasledujúcich 10 rokov by sme vás radi oslovili s ponukou 
vyjadriť svoj názor.

Napíšte nám ako si predstavujete mesto v budúcnosti. Čo Vám chýba, aké zaujímavosti, 
stavby či podujatia, by ste radi ponúkli návštevníkom nášho mesta? Ako si predstavujete ráz 

moderného mesta, mesta Michalovce – srdca Zemplína. Formulár nájdete na www.michalovce.sk.

Malé čierne perličky
regionálnu súťaž Malé 
čierne perličky realizuje 
Občianske združenie 
nová cesta v spolupráci 
so Zemplínskym 
osvetovým strediskom 
v Michalovciach. uskutoční 
sa 27. júla v ZOS. 

Súťaž je určená pre rómske 
a nerómske deti základných škôl, 
ktoré chcú uchovávať a rozvíjať de-
dičstvo rómskeho umenia. Jedným 
z cieľov je vytvoriť multikultúrne 
prostredie pre rómske i nerómske 

deti a mládež, kde bude dostatok 
priestoru na vzájomné spoznáva-
nie sa.

Súťaž je rozdelená do dvoch ve-
kových kategórií a štyroch disciplín. 
Súťažiť budú mladší a starší žiaci 
v speve, prednese textu, hre na hu-
dobný nástroj a vo výtvarných prá-
cach. Víťazi, ale aj iní záujemcovia, 
budú môcť pokračovať v súťažení 
na rôznych iných súťažiach, podu-
jatiach mesta, obce či školy. V spe-
váckej disciplíne sa môžu zúčastniť 
celoštátnej súťaže Romano hangoro 
– Rómsky slávik.

Mgr. Erika Marcinčinová

Deň Južanov

pokračovanie  na 6. strane
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Európa v škole 
V mesiaci február 
prebiehal v Strednej 
odbornej škole 
v Michalovciach 
projekt Európa v škole. 
Má medzinárodný súťažný 
charakter a je určený 
deťom a mládeži vo veku 
od 6 do 19 rokov. 

Cieľom projektu Európa v ško-
le je implementácia európskej di-
menzie do procesu vzdelávania na 
školách.

Súťažilo sa v štyroch vekových 
kategóriách s príslušnými témami. 
Všetky práce sa delili do skupín 
na multimediálne práce, písomné 
práce v slovenskom alebo cudzom 
jazyku a výtvarné práce.

Žiačky školy, Anna Benčo-
vá (2.E) a Dominika Kačníková 

(1.A), sa zapojili do kategórie 
od 16 do 21 rokov. Anna Benčo-
vá získala 1. miesto v kategórii 
písomné práce v slovenskom ja-
zyku na tému „Ženy držia polovi-
cu oblohy.” Dominika Kačníková 
spracovala tému „My sme Euró-
pa”, za ktorú si vyslúžila taktiež 
1. miesto v kategórii písomné 
práce v anglickom jazyku. Práce 
zaujali porotu pútavým obsahom 
a zaujímavým jazykovým spraco-
vaním. Preto sa niet čo čudovať 
krásnym prvým miestam, ktoré 
si právom zaslúžili. Odovzdáva-
nie cien sa uskutočnilo 2. júna 
v Kultúrno-spoločenskom centre 
Južan v Košiciach.

Obom našim žiačkam srdečne 
blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu 
úspešnú reprezentáciu našej školy  
v nasledujúcich súťažiach.

Mgr. Vašková

Dies pro honore Civitatis ... na poCtu mesta 
slávnosť pri príležitosti 600. výročia hrnčiarstva v regióne
24. 6. o 18.00 hod., tribúna pri MsÚ

lás–ka–nie 2
divadelné predstavenie
26. 6. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

miChalovský organ – Josef hofer (rakúsko)
7. 7. o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol narodenia Panny Márie

výstavy
eugen hoChman – miChalovCe včera a Dnes (grafika)
do 30. 6., galéria MsKS

galéria poD nebom
Vybrané osobnosti Michaloviec v minulosti
otvorenie 24. 6. o 14.00 hod., Nám. osloboditeľov (pred MsÚ)

program kina
24. 6. piatok o 19.15 hod.

30. 6. štvrtok o 18.15 hod.
práZDniny all eXClusive  2015
komédia  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

23. 6. štvrtok o 20.00 hod. (2D – ST)
24. 6. piatok o 21.00 hod. (2D – ČD)

25. 6. sobota o 18.00 hod. (3D – ČD), o 20.30 hod. (2D – ČD)
DeŇ neZávislosti: nový Útok  2015
akčný, sci-fi  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  ČD, ST

25. 6. sobota o 16.30 hod.
pat & mat vo filme  2016
animovaný, rodinný  ČR
Mládeži prístupný  Jazyková verzia: bez dialógov  

28. 6. utorok o 17.30 hod.
príbeh lesa  2016
dokumentárny film  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

28. 6. utorok o 19.30 hod. 
teória tigra  2016
tragikomédia  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

29. 6. streda o 17.30 hod.
ninJa korytnačky 2  2016
dobrodružný, akčný  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

29. 6. streda o 19.30 hod.
ako sa ZbaviŤ nevesty  2016
komédia  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia 

30. 6. štvrtok o 20.00 hod.
1. 7. piatok o 18.30 hod. 

2. – 3. 7. sobota, nedeľa o 20.15 hod. 
preDtým ako som Ťa spoZnala  2016
romantický  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky 

1. – 3. 7. piatok, sobota, nedeľa o 16.00 hod.
ratChet a Clank: stráŽCovia galaXie  2016
sci-fi, akčný, animovaný, komédia  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

1. 7. piatok o 20.30 hod.
v ZaJatí Démonov 2  2016
horor  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské  titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Absolventský koncert 
SZuŠ talent-um
S vážnosťou vchádzali 
rodičia i blízki 
do netradičného, 
ale reprezentačného 
priestoru sobášnej 
siene Mestského úradu 
mesta Michalovce, kde 
sa SZuŠ talent-um 
rozhodla odprezentovať 
absolventský koncert 
svojich žiakov v 
hudobnom odbore 
15. júna ako poslednú 
bodku za aktivitami 
pri príležitosti 10. výročia 
vzniku školy. 

Päť talentovaných huslistiek, 
altová flautistka a štyri klavirist-
ky dôstojne technicky a výrazovo 
presvedčivo zavŕšili svoje štúdium 

na prvom a druhom stupni sú-
kromnej základnej umeleckej školy. 

Žiaci hudobného, tanečného 
a výtvarného odboru slávnostne pre-
brali z rúk riaditeľa školy Ľubomíra 
Buraša a svojich triednych učiteľov 
absolventské vysvedčenie. Aj absol-
venti folklórneho súboru Zemplínik 
si prebrali absolventské vysvedčenia, 
keďže tiež patria už štyri roky pod 
SZUŠ Talent-Um. 

Milou bodkou za celou slávnos-
ťou bolo poďakovanie Lenky Vasi-
ľovej, absolventky II. stupňa v hre 
na klavír i v tanci.

Záverečné slová riaditeľa školy: 
„Choďte do sveta a vytvárajte kraj-
ší svet, nech svet nepretvára vás,” 
zarezonovali v srdci každého prí-
tomného.

Mestskému úradu aj týmto ďa-
kujeme za ústretovosť a tešíme sa 
na ďalšiu spoluprácu.

Iva Burašová
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michalovčan informujemichalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

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

Zostrih z tlačovej besedy
Téma: rEtro lEto Na šÍravE 

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
X. MEstské ZastupitEľstvo

denne od 14.00 hod. 

Ako pomohli eurofondy 
Úrad vlády Sr, odbor 
informovanosti a publicity 
v spolupráci so Zastúpením 
Európskej komisie 
na Slovensku vyhlásili 
začiatkom roka 2016 súťaž 
s názvom Ako pomohli 
eurofondy môjmu mestu. 

Do súťaže sa mohli zapojiť študen-
ti stredných odborných škôl a vyso-
kých škôl z celého Slovenska. Súťažilo 
sa v dvoch kategóriách – videospot 
a videoreportáž.

Z Obchodnej akadémie v Micha-
lovciach sa do tejto súťaže v 2. kate-
górii, zapojil študent 3.B Matej Ba-
buka. Vo svojej videoreportáži v ob-
medzenom čase 90 sekúnd zachytil 
najdôležitejšie akcie (rekonštrukcie), 
projekty, ktoré sa zrealizovali v meste 
Michalovce zo štrukturálnych fondov 
EÚ. Mladý autor sa zameral hlavne 
na oblasť školstva, konkrétne na ZŠ T. 
J. Moussona a ZŠ, Okružná 17, ktoré 

sú už zrekonštruované, na Námestie 
osloboditeľov, fontánu a centrálnu 
pešiu zónu, a v súčasnosti na prebie-
hajúcu rekonštrukciu Zemplínskej 
hvezdárne (bývalého ateliéru T. J. 
Moussona). Príspevky do súťaže boli 
zasielané listovou aj elektronickou 
formou.

Matej Babuka obsadil 3. miesto, 
pričom druhé nebolo udelené. Cieľ 
súťaže bol naplnený, lebo podpora 
mladých ľudí, ich tvorivosti a origina-
lity, invenčnosti aj prezentácie svojho 
mesta či regiónu bola správne pocho-
pená a realizovaná.

Vyhodnotenie súťaže bolo 10. júna. 
Najlepšie práce sú zverejnené na strán-
kach Úradu vlády SR a Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku. 
Nášho úspešného študenta k tejto sú-
ťaži inšpirovala jeho triedna učiteľka 
Ing. J. Kolennová.

Blahoželáme im k dosiahnutému 
úspechu a prajeme ešte veľa tvorivých 
síl a nápadov.

J. Várady

DO StAVu MAnžELSkéHO VStÚPILI...
Ing. Miroslav Štefanský  

a Ing. Simona Petraničová
Ing. Peter Bereš  

a Ing. Andrea Eliašová
Martin Mariňák  
a Lenka Jenčová

Peter Sabol  
a Janka Semanová

Miroslav Šuľak  
a Stanislava Rončinská

Patrik Babinec  
a Mgr. Radka Karšňáková

Róbert Ivanko  
a Ivana Némová
Lukáš Mindár  

a Iveta Hrešková
Ing. Dušan Mackulín  

a Ing. Katarína Papšíková
Renát Gorej  

a Gabriela Širochmanová
Slavomír Lukačko  

a Ľudmila Gurniaková

Jozef Dubnička 
Obrazy a ikony
„umenie je pre umelca 
nutnosťou, zároveň je jeho 
slobodnou tvorivou 
voľbou“.

Zemplínske osvetové stredisko Mi-
chalovce pripravilo autorskú výstavu 
k životnému jubileu Jozefa Dubničku 
pod názvom Obrazy a ikony.

Umenie a láska k umeniu je 
od detstva súčasťou života Jozefa 
Dubničku. Tvorivosť a činorodosť ho 
neustále pobádajú ísť vpred. Jubilan-
tova výstava bude prierezom toho, 
čím prešiel vo svojej tvorbe od mla-
dosti až po súčasnosť. Výstavu potr-
vá do 1. júla.

Mgr. Erika Marcinčinová

V týchto dňoch oslavuje svoje okrúhle životné 
jubileum – 80 rokov 

Ing. Ján Romaník
Zemplínski heligonkári mu želajú 
pevného zdravia v kruhu rodiny 
a veľa krásnych tónov s heligónkou. 
Pripájame sa k zástupu gratulantov.

blahoželanie

VítAME MEDZI nAMI nAŠIcH nAJMEnŠícH...

Tomáš Kuštan
Emma Koribaničová
Natallia Poznarová

Liam Hrdý
Laura Čižmárová

Peter Babinčák
Vladimír Mihalik

Karolína Hamašová
Ema Berezňaková

Dňa 5. júna oslávil svoje 75. narodeniny 

kLaUS SCHoTTEk
Želáme mu veľa zdravia, spokojnosti 

a Božieho požehnania do ďalšieho života.
manželka Irena, syn a dcéra s rodinami

LEtná DEtSká AkADéMIA
Rád spoznávaš nové veci?

Chceš poznať svoje mesto tak ako nikto iný?

Pridaj sa k nám a spolu prežijeme nádherný týždeň 
plný radosti a prekvapení! 

Mestská polícia v spolupráci 
s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety v Michalovciach, organizuje 
pre deti od 9 do 11 rokov, ktorá sa uskutoční v dňoch  

22. – 26. 8. 2016
Cena týždenného pobytu je 50,- €

(v cene je zahrnutá strava, poistenie, pitný režim  
a iné výdavky súvisiace s pobytom)

Ak máš vážny záujem pripojiť sa k veľkej a odvážnej skupine, 
neváhaj nás kontaktovať na tel.: 0917 993 367 
alebo e-mailom: d.akademia2016@gmail.com.
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tovaný s ultimatívnymi požiadav-
kami. Akoby sme zrazu nepotrebo-
vali vidieť súčasnú úroveň, ale hneď 
sa pustili do nového dobrodružstva 
a bezbrehého experimentovania. Pri-
tom mediálne to vyzerá, akoby sme 
na Slovensku mali niekoľko vyslove-
ne školských expertov, spočítateľných 
na prstoch jednej ruky. Bez zodpo-
vednosti za kroky, ktoré navrhujú.

Prajem žiakom a študentom 
príjemné prázdniny. Veľa dobrých 
podnetov na načerpanie fyzických 
a psychických síl do nového školské-

ho roka. Príjemné dovolenky učite-
ľom, vychovávateľom a profesorom. 
Sami niektorí okúsili skončenie pra-
covných zmlúv s koncom školského 
roka. Pocítili neistotu uzatvorenia 
nových na začiatku nového školské-
ho roka. Nech zaslúžená dovolenka 
je bez rušivých momentov. Dovo-
lenky rodičov sú spojené so starost-
livosťou o deti. Nech im v rodinnom 
kruhu prinesú čo najviac radosti 
zo svojich potomkov.  

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

koniec školského roka 
pokračovanie  z 3. strany

ZEMPLínSkA knIžnIcA 
gOrAZDA ZVOnIckéHO 

Oznamujeme čitateľom a návštevníkom knižnice, 
že od 14. 6. do 25. 7. 2016  

budeme poskytovať služby v obmedzenom režime. 

Dôvodom je pokládka podlahovej krytiny  
na 1. poschodí knižnice.

Čiastočné obmedzenie sa týka oddelenia náučnej 
a krásnej literatúry, študovne a regionálneho oddelenia. 

Čitateľom dennej tlače a periodík sa služby
budú poskytovať na oddelení internetu (prízemie).

OZnáMEnIE PrE rODIčOV
Odbor školstva a športu v Michalovciach oznamuje, 

že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka 
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Michalovce takto:

Od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2016 
MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78 • MŠ na Ul. školská 5

MŠ na Ul. Komenského 2 • MŠ na Ul. Masarykova 30
MŠ na Ul. okružná 19 • MŠ na Ul. leningradská 1

MŠ na Ul. J.Švermu 8

Od 18. 7. 2016 do 29. 7. 2016 
MŠ na Ul. okružná 19 • MŠ na Ul. leningradská 1

Od 1. 8. 2016 do 19. 8. 2016 
MŠ na Ul. Vajanského 5

Od 22. 8. do 2. 9. 2016 nebude v prevádzke žiadna 
materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka.

Školský rok začína 5. 9. 2016.

Hanigovský hrad
Ďalší veľmi pekný výlet 
absolvovali členovia 
najstaršieho michalovského 
klubu slovenských turistov 
turista (nM kSt t) 
na Šariši v približne 
30 km dlhom pohorí čergov 
s jednotlivými vrcholmi 
viac ako 1000 m n. m. 
vysokými.

O malebnej čistučkej obci Ľu-
tina s detskými ihriskami, kveti-
novou výzdobou, či pamätníkom 
obetiam vojny v údolí riečky Ľu-
tinka na juhozápadnom úpätí už 
spomenutého pohoria s okolo 500 
obyvateľmi je prvá zmienka z r. 
1330. Tunajší chrám, ktorý v roku 
1988 Svätý otec Ján Pavol II. povýšil 
na Baziliku minor zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky je vždy v auguste 
miestom najväčšej púte gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku. 

Hneď vedľa baziliky postavenej 
v r. 1908 kúsok od miesta pôvod-
ného dreveného chrámu sv. Kozmu 
a Damiána z r. 1332, ktorý práve 
v roku ukončenia výstavby baziliky 
zhorel, je miniskanzen drevených 
chrámov východného Slovenska. 
Sú presnými replikami originálov 
v mierke 1:10. Týchto neuveriteľ-
ne precízne urobených modelov je 
v areáli zatiaľ okolo 36. 

Krížovou cestou miernym stú-
paním popri skanzene došli turisti 
k Chrámu Svätej rodiny, kópii nie-
kdajšej zhorevšej sakrálnej stavby. 
O niečo náročnejšie stúpanie po žltej 
turistickej značke čakalo našich sú-
putnikov cestou na Hanigovský alebo 
správnejšie na Nový hrad z 1. polo-
vice 14. stor. s nádhernými výhľadmi 
do okolia. V roku 1556 ho cisárske 
vojsko dobylo, podpálilo a odvtedy 
chátral až do podoby dnešnej ruiny. 
V súčasnosti ho obnovuje občianske 
združenie Novum Castrum. 

Anton Hasák
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malý oznamovateľ

nAVžDy SME SA rOZLÚčILI...

spoločenská rubrika

Ing. Boris Kudelás (72)
Alžbeta Mihaliková (93)
Barbora Kopčanská (80)
Peter Rončinský (64)
Mária Lukáčová (83)
Eva Maliczká (81)
Milan Šikula (61)
Ladislav Paradič (80)
Ľudovít Zwinger (86)
Helena Sotaková (78)
Tibor Gazda (80)
Anton Šandor (81)
Karolína Hliničanová (91)
Helena Skliňarová (82)

Dňa 19. júna nás vo veku 71 rokov navždy opustila 
milovaná mama, babka, prababka, svokra, švagriná, 
teta, sesternica a výborná kamarátka 

EmíLIa HoSPoDáRoVá
rodená Peštová
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

poďakovanie

Dňa 28. júna uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko 

Ján BREnDZa
Tí, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu s nami tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka, 

dcéra a syn s rodinami

Ako ticho žil, tak ticho odišiel. 
Skromný vo svojom živote, láske a dobrote.
Dňa 21. júna uplynulo 10 rokov, čo dotĺklo šľachetné 
srdce milovaného manžela, otca a dedka 

mILana PoDSTaVSkÉHo
spomínajú manželka a deti s rodinami

Dňa 17. júna uplynul rok, čo nás navždy opustil 
milovaný syn, manžel, otec, brat 

JaRoSLaV FERko 
vo veku 45 rokov

s láskou spomínajú rodičia, manželka Renáta 
s deťmi, sestry s rodinami, spolupracovníci TaZS 

Michalovce a všetci príbuzní a známi

spomienky

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Kúpim 3 – 4-izbový byt v Michalovciach s rozlohou nad 70 m2 

v pôvodnom stave, nie prízemie, ani vrchné poschodie.  
Tel.: 0908 446 411

n	Predám garáž na Ulici B. S. Timravy pri Nay Elektrodom, 
pozemok v osobnom vlastníctve. Tel.: 0907 997 743

n	Predám 4-izbový byt s veľkým balkónom na 6. posch., 80 m2 
+ pivnica 4 m2, Ulica J. Švermu, Michalovce. Byt je v osobnom 
vlastníctve a kúpou voľný. Tel.: 0907 997 743

n	Predám lacno garáž s pozemkom v radovej zástavbe na Ulici 
okružnej pri Tesco. Tel.: 0905 475 903

n	Dám do prenájmu garáž pri cintoríne. Cena 20,00 €/1 mesiac. 
Tel.: 0908 435 573

n	Predám 4-árovú záhradku v osobnom vlastníctve 
s murovanou chatkou v záhradkárskej osade Laborec  
za bývalou STS. Cena 10 990 €. Tel.: 0948 520 210

rôzne
n	Kúpim parožie. Tel.: 0902 555 510
n	AFK Topoľany prijíma futbalistov – žiakov. Seriózne 

podmienky. Tel.: 0918 449 123
n	Predám 3-radličný pluh, málo používaný. Cena dohodou.  

Tel.: 0907 534 726

Služby
n	Ponúkam vedenie účtovníctva, 10-ročná prax. Tel.: 0948 554 654
n	Čistiareň peria poskytuje svoje služby – čistenie peria, výrobu 

paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme. Tel.: 0915 325 381, tel.: 056 6497735

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. 8 v Michalovciach,
b)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
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),
g)  Ul. partizánska č. 23 v Michalovciach,
h)  Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis),
i)  Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 11. júl 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Výstava žiakov výtvarného odboru SZUŠ Talent-Um

FArEBný POHľAD 
nA SVEt

výber z tvorby

do 30. júna
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

DEň oBJaTí 2016
rozdaj lásku v podobe objatia 

a úsmevu vôkol seba

pridaj sa k nám 27. júna

kontakt: 
FB HUG DAY Michalovce 2016

0910 234 443



� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

žatva na Majstrovstvách 
Slovenska v kickboxe
Majstrovstvá kickboxu 
Sr 2016 sa konali 4. júna 
sa v košiciach. Zúčastnilo 
sa ich 19 klubov a skoro 
tristo štartujúcich z celého 
Slovenska, medzi ktorými 
nechýbali ani kluby 
z Michaloviec. 

Michalovský SEIKEN klub za-
stupovali Sofia Saloňová, Janko 
Vaľovčík, Matej Senaj, Patrik Ška-
rupa, ako aj Michal Stričík a traja 
členovia z Michalovského klubu 
Spiritual Gym, Jozef Lajtár, Mi-
chal Štefanič a Milena Turinská. 
Dvojnásobným majstrom SR sa stal 
Janko Vaľovčík. Zranenie vo finále 
v disciplíne ful contact stoplo Mi-
chala Stričíka a nedovolilo mu po-
kračovať v súťaži a dosiahnuť ešte 

lepšie výsledky. Okrem nich pekné 
výsledky dosiahli aj ostatní súťa-
žiaci, a tak celkovo vybojovali pre 
klub a Michalovce dva majstrovské 
tituly, štyri strieborné a osem bron-
zových umiestnení.

Športový Kickbox klub Micha-
lovce reprezentovali ôsmi pretekári. 
Vybojovali 15 medailí, z toho štyri 
zlaté – tituly majstrov SR, tri strie-
borné a osem bronzových. Skúse-
nejší Marko Babuka, Peter Knapo, 
Karel Svobodník a Vasyl Klevly-
anyk obsadili medailové priečky 
a okrem strieborných a bronzo-
vých medailí získali tituly Majstrov 
SR 2016. Nováčikovia Timea Ha-
mariková, Michaela Tomková, Ján 
Tomko a Aurel Guberčík zabojo-
vali a nakoniec im patrili rovnako 
medailové umiestnenia.

Peter Lukáč a Elena Takáčová V.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Vicemajstri Slovenska
Michalovský florbal 
dosiahol v minulých 
týždňoch či mesiacoch 
rad obrovských úspechov 
nielen v rámci kraja, ale aj 
Slovenska. 

O ďalší sa postarali žiaci zo ZŠ 
T. J. Moussona, ktorí si na škol-
ských majstrovstvách Slovenska 
v Dunajskej Strede vybojova-
li výborné druhé miesto. Mladí 
Michalovčania najskôr triumfo-

vali po dvoch výhrach a jednej 
prehre v základnej skupine, čím 
si vybojovali postup do semifiná-
le. V ňom zdolali základnú školu 
zo Skalice hladko 7:3 a postúpili 
tak do finále. Na zlaté medaily 
ale nesiahli, keďže vo finálovom 
súboji podľahli ZŠ, Hodžova 37, 
Trenčín 3:5. Michalovčania žali 
úspechy aj v individuálnych štatis-
tikách, keďže za najlepšieho hráča 
a strelca turnaja organizátori vy-
hlásili Branislava Sokirku. 

Peter Brendza

tenisová liga
už 3. ročník Mestskej 
tenisovej Ligy – Leto 2016 
pod záštitou spoločnosti 
kErEX a s podporou 
teniscentra Michalovce, 
začala 25. mája prvým 
zápasom medzi družstvami 
Zlatý dukát a kerex.

Naplánovaných je 21 stretnutí 
v prvom kole sútaže. Hracie dni 

sú vždy pondelok, streda a štvrtok. 
Hraje sa na vonkajších antukových 
dvorcoch a v prípade nepriaznivé-
ho počasia sa hraje v krytej hale. 
Pre hráčov je každý hrací deň pri-
chystaný kvalitný guľáš alebo pár-
ky a k tomu Kofola a pivo.

Do súťaže sú zapojené tieto 
družstvá: Zlatý dukát, Kerex, Mini-
max, Stredná zdravotná škola Mi-
chalovce, Vranov, No Name a Enel.

Ing. Ján Sabol

futbal
o pohár primátora mesta
Letná prázdninová futbalová súťaž uličných družstiev
1. – 8. 7., 8.00 hod., kategória žiakov 5. – 8. ročník ZŠ
Info: Mgr. E. Anguš, tel.: 0948 601 614 

Judo
meDZinároDná veľká Cena mesta miChalovCe 
25. 6., 10.30 hod., 46. ročník – Mestská športová hala
Info: V. Kohút, tel: 0908 362 137

turistika
splavovanie ZemplínskyCh riek – 21. ročník
2. – 4. 6., 7.00 hod.
Info: www.navraty.szm.com

36. letný ZraZ kst turista – Janské ohne
25. 6., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska Michalovce 
zorganizovala už po ôsmy 
raz športovú olympiádu 
dôchodcov pod záštitou 
primátora mesta Viliama 
Zahorčáka.

Olympiáda pozostávala z 13 špor-
tových disciplín. Stolný tenis mužov 
a žien a streľba zo vzduchovky sa ko-
nali v priestoroch Služieb mesta Mi-
chalovce. Víťazkou stolného tenisu 
žien sa stala Helena Ľašová. Kategó-
ria mužov bola rozdelená do dvoch 
vekových skupín. Víťazom nad 60 ro-
kov sa stal Dušan Slávik. Nad 70 ro-
kov zvíťazil Ján Kostrej. V streľbe zo 
vzduchovky u mužov si prvé miesto 
vystrieľal Ján Vaško. U žien prvé 
miesto obsadila Terézia Sopociová.

Atletické športové disciplíny sa 
konali 7. júna v areáli IV. ZŠ Micha-

lovce za prítomnosti predstaviteľov 
mesta, OÚ Michalovce a predsedu 
OK mesta Michalovce Jozefa Uchaľa. 
Víťazkou behu na 50 m – ženy sa stala 
Mária Grešlíková. V behu na 60 m – 
muži zvíťazil Miroslav Kučka. V hode 
medicimbalom – ženy sa na 1. mieste 
umiestnila Júlia Šamudovská. V dis-
ciplíne Vrh guľou 5 kg – muži obsadil 
1. miesto Dušan Slávik. Slalomový 
beh 30 m – ženy vyhrala Rozália Ole-
šová a beh na 200 m – muži Miroslav 
Kučka. Prvenstvo v hode granátom 
– muži patrilo Františkovi Karchovi 
a v hode kriketovou loptičkou – ženy 
zvíťazila Marta Saloňová.

Vyhlásenie víťazov jednotlivých 
športových discipllín sa uskutočni-
lo v priestoroch IV. ZŠ Michalov-
ce. Úspešní športovci boli ocenení 
diplomom a medailou. Cenu pre 
najstaršieho účastníka prevzal An-
drej Kohút a cenu “fair play” udelili 
Gabriele Findrovej.

Anna Peterčíková 

Mestská športová 
olympiáda seniorov


