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aktua l i ty
Pozývame vás na

slávnostné vyhlásenie 
výsledkov súťaží

Kráčaj s rodinou 
dolným Zemplínom

Leto s červeným 
muškátom

30. septembra 
o 14.00 hod.

pred budovou MsÚ

Pozývame vás na 
koncert

RichaRd MüLLeR 
& BaNd
1.októbra 

o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

Pozývame vás na

JeseNNý Beh 
MichaLovčaNov

9. októbra 
o 10.00 hod.

Stredná zdravotnícka 
škola Michalovce

Pozývame vás na
divadelnú komédiu 

ach, JúLia!
12. októbra 
o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

Spoznávanie 
Slovenska 
projekt MC Drobec

2 Kúsok 
Zemplína 
výstava v Bratislave

4 Dobrovoľní
hasiči 
140. výročie

6 Volejbalová 
liga
registrácia prihlášok

8

Školský rok 2016/2017 má za sebou už prvý mesiac. Žiaci si pomaly zvykli na ran-
né vstávanie, priestory materských a základných škôl po prázdninách opäť ožili 
a učitelia majú pre svojich žiakov pripravené mnohé zaujímavé a inšpiratívne 
činnosti. S novým školským rokom prichádza aj vyhodnotenie toho predchádza-
júceho. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) pravidelne realizuje 
prieskum, v ktorom hodnotí úroveň a kvalitu vzdelávania na jednotlivých školách 
v rámci Slovenska. Mesto Michalovce sa v rebríčku najlepších škôl nestratilo.

Šesť škôl v prvej tridsiatke najlepších v kraji

Michalovské základné školy (ZŠ) 
obsadili tri miesta v prvej desiatke 
spomínaného rebríčka v rámci Slo-
venska a až šesť ZŠ sa dostalo medzi 
tridsať najlepších v Košickom kraji. 
Základná škola T. J. Moussona, ktorá 
zaostala za ZŠ na Krosnianskej ulici 
v Košiciach len o pár desatín bodu, 
sa stala druhou najlepšou školou 
na Slovensku. Druhá priečka nie je 
prekvapením. Táto základná škola 
sa na poprednom mieste umiestnila 
už tretí rok po sebe. K výbornému 
výsledku bezpochybne prispeli aj vý-
sledky testovania žiakov na celoštát-
nej úrovni, rozšírené vyučovanie 
cudzích jazykov, používanie nových 
informačných technológií, ale naj-
mä učitelia a rodičia, ktorí so žiakmi 
aktívne pracujú a motivujú ich tak 
k dosahovaniu úspechov v rôznych 
oblastiach.  

Škola sa môže pýšiť viacerými 
oceneniami, ako napríklad Európska 
značka pre jazyky, titul Zelená škola 
či čestný názov školy, ktorý udeľuje 
ministerstvo školstva za dlhodobo 
dosahované výborné výsledky. Žiaci 
školy každoročne dosahujú úspechy 
v celoslovenských i medzinárodných 
súťažiach. 

Do prvej desiatky najlepších ZŠ sa 
prebojovali ešte dve michalovské ško-
ly. ZŠ na Ul. okružnej sa umiestnila 

na deviatom mieste a prvú desiatku 
uzatvára ZŠ na Ul. J. A. Komenského. 
ZŠ, Okružná 17 sa zapája do rôznych 
projektov a má aj titul Zelená škola. 
Zaujímavý je projekt APROGEN – 
premena tradičnej školy na modernú. 
Nechýbajú projekty v environmen-
tálnej oblasti či protidrogovej pre-
vencie. V škole sú zriadené triedy pre 
žiakov so všeobecno-intelektovým 
a športovým nadaním. Učitelia vy-
užívajú alternatívne formy edukácie 
(integrované vyučovanie, Daltonský 
plán, Heineho matematika) a spolu-
pracujú s odbornými inštitúciami. 

Žiaci ZŠ, J. A. Komenského 1 sa 
taktiež zapájajú do širokej škály pro-
jektov. Patria medzi ne Zdravá ško-
la, Infovek, školská televízia Schola 
Pictus, MPI cezhraničná spolupráca, 
Modernizácia vzdelávania na ZŠ, 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ 
s využitím elektronického testova-
nia, Moja prvá škola, Národný pro-
jekt „Aktivizujúce metódy vo výcho-
ve“, Nové trendy vzdelávania učite-
ľov anglického jazyka na základných 
školách a ďalšie. Škola sa pravidelne 
zapája do matematických a dejepis-
ných súťaží. Jej žiaci sa nedajú za-
hanbiť ani v prednese v slovenskom, 
anglickom či ruskom jazyku. Úspeš-
ne sa zapájajú aj do športových súťa-
ží v atletike a džude.

Spomedzi 361 základných škôl 
v Košickom kraji sa do prvej trid-
siatky dostalo šesť škôl z Michalo-
viec – ZŠ T. J. Moussona, ZŠ, Okruž-
ná 17, ZŠ, J. A. Komenského 1, ZŠ, 
J. Švermu 6, ZŠ, Školská 2 a ZŠ, 
Krymská 5.

V našom meste je desať mater-
ských škôl, z toho osem v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta a dve cir-
kevné. Mesto je zriaďovateľom tak-
tiež ôsmich základných škôl. Žiaci 
navštevujú aj jednu cirkevnú základ-
nú školu a jednu spojenú základnú 
školu internátnu. V Michalovciach 
je jedenásť stredných škôl, z nich sú 
tri súkromné a jedna cirkevná. Sú tu 
aj tri pobočky vysokých škôl a pre 
záujmovú činnosť detí majú rodičia 
na výber štyri základné umelecké 
školy, z nich tri sú súkromné. V no-
vom školskom roku nastúpilo do 
materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Michalovce 918 
detí, z toho 325 predškolákov, ktorí 
sa učia v 43 triedach. Osem základ-
ných škôl, ktoré spadajú pod Mesto, 
navštevuje v tomto školskom roku 
4 081 žiakov v 170 triedach. Základ-
ná umelecká škola na Štefánikovej 
ulici má spolu 1 129 žiakov. Škola 
má elokované pracoviská v Jovse, 
Vinnom a Pavlovciach nad Uhom. 

Mária Stričková

Úspech michalovských 

základných Škôl



� aktuality

19. 9.  rokovanie so zástupcami KSK Košice
20. 9.  rokovanie s riaditeľom Nemocnice Š. Kukuru
20. 9.  privítanie riaditeľov oblastných organizácií cestovného ruchu
21. 9.  prijatie úspešných žiakov Základnej umeleckej školy 

na Štefánikovej ulici
22. 9.  rokovanie regionálnej Rady ZMOS
23. 9.  rokovanie na Ministerstve financií SR v Bratislave
26. 9.  otvorenie podujatia Srdce ako dar
26. 9.  rokovanie Predstavenstva VVS, a.s.
27. 9.  rokovanie s dekanom FF PU Prešov
27. 9.  rokovanie školskej komisie KSK v Košiciach
28. 9.  zasadnutie Spoločného obecného úradu
28. 9.  prijatie zástupcov občianskej iniciatívy k parkovaniu v meste
28. 9.  rokovanie so Zvieracím ombudsmanom
28. 9.  účasť na podujatí Michalovce Michalom a Michaelám
30. 9.  rokovanie Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu
30. 9.  reprezentácia mesta na oslavách spoločnosti Chemkostav Michalovce

aktivity primátora

pobačeňe Miža z varoša

Jak starši čľovek co veľo zažil i vidzel, chodzim i dňeš po mesce s obžira-
ňim co šickoho novoho. Vidzim jak dze, co jak, kebi ňemalo gazdu. No i stav-
jaňe po novim. Ňehodzen mi še napatrec jak stare na novo prerabjaju. I jak 
to veckaľ calkom inakši še ukazuje. Ľem jedno me barz merži. Ňeznam jak 
hej, abo ňe, no skormuceňe še me lapa, kec veckaľ toto nove premaľovane 
tima sprejermi. Vidzel mi, jak mur pri Laborcu šumňe vimaľovaľi mihaľov-
ski umelci. I tote vichodňarske ploti jak krašňe vimaľovane. No zlojs me lapa, 
kec mi do oči uderi toto počarbane haki-baki. Ňeznam sebe ani podumac, 
co bi mi zrobil  u tim momence zos takim čarbakom. Znam že poľicajt ňe-
hodzen buc na každim kroku. No jakbač še ňebudze dac inšo robic, ľem mac 
išče vecej pod očkom kameri take mejsta, dze še daco nove zbuduje. Inakšoho 
richtungu jakbač še ňeda u tim spravic. Abo pridze šarija a veckaľ tote maj-
stri budu chodzic bez rukov. Ozdaľ toto perše budze bezpečňejše. I kec ľudze 
budu furt všeľijaki. Ozdaľ i tote tajne umelci še ukažu u ľepšim obraže. 

Vaš Mižo z varoša

Neľubi še mi

Projekt Materského 
centra Drobec
Občianske združenie 
s názvom MC Drobec 
– materské centrum 
zrealizovalo niekoľko 
vydarených akcií 
v rámci projektu Drobci 
poznávajú prírodné krásy 
a zaujímavosti Slovenska, 
podporeného z grantu 
mesta Michalovce. 

Júnový poznávací výlet do Dob-
šinskej ľadovej jaskyne v Národ-
nom parku Slovenský raj bol spo-
jený s návštevou Ranča pod Ostrou 
skalou a lanového parku Tarzania. 
Cieľom druhého výletu o me-
siac neskôr bola jaskyňa Domica 
a Ochtinská aragonitová jaskyňa. 
Vďaka priaznivým podmienkam 
bolo možné zažiť nezabudnuteľnú 
plavbu po riečke Styx v najväčšej 
jaskyni Národný park Slovenský 
kras. V aragonitovej jaskyni, zapísa-
nej v zozname Svetového dedičstva 
UNESCO, obdivovali jedinečnú 
výzdobu. Cestou domov sme sa za-

stavili pri kaštieli Betliar, v historic-
ko-prírodnom krajinárskom parku.  

Okrem výletov naplánovaných 
v rámci projektu rodinky s deťmi 
z materského centra strávili tri dni 
v Pieninskom národnom parku. 
Obzreli si Ružbašský kráter a vy-
bláznili sa v termálnej vode v Kú-
peľoch Vyšné Ružbachy. So zaují-
mavosťami najmenšieho národného 
parku na Slovensku nás bližšie obo-
známili v Informačnej kancelárii 
Správy PIENAP-u Spišskej Starej 
Vsi. Zaujímavý bol deň strávený 
v Červenom Kláštore – zastavili sme 
sa v kúpeľoch a v múzeu – kláštore 
kartuziánov. Spestrením výletu bolo 
vystúpenie skupiny Sokoliarov kráľa 
Svätopluka na nádvorí múzea a deň 
sme ukončili už tradičnou atrakciou 
PIENAP-u splavom rieky Dunajec. 
Počas nasledujúceho dňa sme nav-
štívili zámok Niedzica v Poľsku, Park 
miniatúr a veľký detský lanový park. 

Týmto ďakujeme za veľký záujem 
a účasť rodín, ako aj Mestu Micha-
lovce za finančnú podporu v rámci 
grantu Mesta. 

Mgr. Adriana Jacečková

doc. ing. MichaL stRičíK,Phd.
Na základe podnetu od občanov Sídl. SNP – Ul. tulipánová, fialková 
a narcisová prosím o opravu výtlkov na cestách, ako aj opravu poško-
dených chodníkov na týchto uliciach. Zároveň prosím o doplnenie ze-
lene vo forme kríkov a stromov v medziblokových priestoroch.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Na vami spomínaných uliciach, na ktorých sa výtlky nachádzajú, a aj všet-
ky výtlky v danej lokalite budú vyspravené do konca mesiaca október 
2016. Dopĺňanie zelene budeme realizovať počas jesenných mesiacov, keď 
na to budú optimálne podmienky. 
V dvojtýždenníku občanov Michaloviec – Michalovčan číslo 14 v roku 
2015 bola uverejnená odpoveď na interpeláciu z Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach zo dňa 28. apríla 2015 v nasledovnom znení: Interpelácia 
– Na Sídl. Stráňany je značne poškodený chodník pozdĺž bytovky F na Ul. 
konečnej až k supermarketu FRESH. Tento nesúvislý a na mnohých mies-
tach rozdrobený asfaltový povrch chodníka spôsobuje problémy pri chô-
dzi hlavne starším občanom, ale aj mamičkám s malými deťmi. Je možné 
na tomto chodníku natiahnuť nový asfaltový povrch?
Odpoveď: Opravu chodníka zrealizujeme v priebehu 21. týždňa. Obča-
nia, ktorí ma upozorňovali na tento problém sa domnievali, že sa jedná 
o 21. týždeň v roku 2015. Nakoľko k oprave nedošlo ani v tomto roku, pýtam 
sa v mene občanov zo Stráňan, kedy dôjde k realizácii uvedenej opravy. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Na spomínanom chodníku TaZS opravu realizovali. Na troch úsekoch, kde 
je to najakútnejšie zrealizujeme odstránenie popraskaných liatych asfaltov 
a vykonáme vysprávku dier tak, aby komfort pre chodcov bol čo najvyšší. 
Uvedené práce uskutočníme do konca roka 2016. 
Na mestskom zastupiteľstve v Michalovciach, konaného dňa 21. 6. 2016, bola 
podaná interpelácia ohľadom doplnenia a opravy, prípadne odstránenia ne-
funkčných retardérov na Ulici Vila-Real, ktorú sa do dnešného dňa nepo-
darilo vyriešiť. Nakoľko zložitosť riešenia tohto problému, ako ste mi odpo-
vedali vo forme listu, si vyžiadala súčinnosť s ORPZ ODI Michalovce, mám 
nasledovné otázky: 1. Kedy bolo ORPZ ODI Michalovce požiadané o vyjad-
renie k danému problému? 2. Aké bolo vyjadrenie ORPZ ODI Michalovce 
a kedy bolo doručené mestu, alebo správcovi miestnych komunikácií?
Na interpeláciu odpovedala Ing. A. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
1. ORPZ ODI bolo požiadané 20. 6. 2016 k zaujatiu stanoviska k vami navrho-
vanému riešeniu, k čomu bolo potrebné získať určité štatistické hodnoty.
2. Na následnom pracovnom stretnutí dňa 24. 8. 2016 boli konštatované záve-
ry, že spomaľovacie prahy sú už dlhšiu dobu nefunkčné a finančná náročnosť 
ich doplnenia a riziko ich poškodenia (odcudzenia) vysoké. Doplnením sa 
nezaručí zvýšenie bezpečnosti nakoľko uvedený úsek nie je, aj bez ich funkč-
nosti, vedený ako nehodový. Demontáž dopravného zariadenia a príslušného 
dopravného značenia je plánovaná po ukončení letnej sezóny. 

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na XI. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
6. septembra 2016. 

pokračovanie v nasledujúcom čísle
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Vek a čas nedokáže nikto zastaviť. 
Pre každého rovnako plynie, dáva 
rovnakú šancu a je len na človeku, 
aký mu dá obsah. Každý mladý je-
dinec v plnej sile a zdraví má pocit, 
že to bude tak stále a nemenné rovna-
ko. No nielen stroj sa opotrebúva, ale 
aj biologické systémy v prírode majú 
svoj čas zrodu, zrenia a aj starnutia. 

V ľudskej spoločnosti naviac exis-
tujú nepísané spoločenské pravidlá 
prispôsobené kultúrnym zvyklostiam 
etnika a dobe. Viaceré spoločenstvá 
sa k starnúcim jedincom správali 
rôzne. Niektoré ich vysúvali na okraj 
spoločnosti, niektoré dokonca likvi-
dovali, no boli aj také, ktoré ich brali 
s veľkou úctou ako radu starších, kme-
ťov. Dnešné spoločenstvo, často ozna-
čované ako vyspelá spoločnosť, dekla-
rovala medzinárodnou organizáciou, 
Valným zhromaždením OSN 1. ok-
tóber za Medzinárodný deň starších 
osôb. Je venovaný úcte, láske a obdivu 
k seniorom. Každá samospráva ma 
vlastný podiel na tvorbe podmienok 
priaznivých pre staršiu generáciu. Nie 
nepodstatnou je rodina. Nenadarmo 
sa hovorí, že jedna matka sa vie po-
starať o svojich aj desať detí. No desať 
detí sa často nevie postarať o svoju 
mať. Často sa zabúda na porekadlo 
o troch grošoch. Ten tretí, patrí ob-
razne starostlivosti o starých ľudí. 
Často nie tak po stránke finančnej, 
alebo materiálnej. Aj keď na tzv. „so-
ciálne programy“ je potrebné vyčleniť 
finančnú čiastku v rámci rozpočtu. 
Tu samospráva často supluje najmä 
nedostatky rodinnej funkcie. Zaria-
denie pre bývanie seniorov nie je len 
o potrebe skromnejšieho bývania. 
Často starý človek už nemá miesto pri 
rodinnom stole. Niekedy ani obrazne 
povedané svoj tanier a príbor.

Je nutné venovať pozornosť 
aj stravovaniu seniorov. Samostat-
nou kapitolou je skupina zdravotne 
odkázaných osôb. Ústavná zdravotná 
a sociálna starostlivosť je pre skupinu, 
ktorá z rôznych dôvodov potrebuje 
špeciálne úkony zdravotnej, telesnej, 
psychologickej a sociálnej odkázanos-
ti. Nesmieme zabúdať ani na skupi-
nu aktívnych seniorov. Mesto pre ich 
činnosť poskytuje priestory za dob-
rých podmienok. Ako dokážu využiť 
ponúkané možnosti, je plne v ich 
réžii. Samospráva sa snaží pozorne 
načúvať ich potrebám a zaradzovať 
do svojich plánov aj možností zlepšo-
vanie podmienok ich existencie. Nie 
je to len v mesiaci október – Mesiac 
úcty k starším. Vnímame túto politi-
ku k seniorom ako nedeliteľnú súčasť 
ich podpory počas celého roka.

MUDr. Benjamín Bančej
 zástupca primátora

Prvý október

z pera viceprimátora

Okresná špOrtOvá Olympiáda seniOrOv
ZŠ na Ul. J. A. Komenského sa stala dejiskom 3. ročníka okresných športových hier, ktoré usporiadala Jednota dôchodcov 
Slovenska. Olympiáda bola určená ľuďom tretieho veku a bola spojená s medzinárodným festivalom športu a umenia 
Život je krásny. Spolu 110 mužov a žien pretekalo v piatich súťažných disciplínach. Po prvýkrát sa na tejto akcii zúčast-
nili aj zahraničné družstvá a to z Českej republiky, Ukrajiny, Bieloruska, Macedónska a Bulharska. Po ukončení športo-
vých disciplín bol pripravený kultúrny program, o ktorý sa postarala spevácka skupina Rozmária. V závere sa predseda 
KO JDS Košice poďakoval všetkým účastníkom za účasť a vynikajúce športové výkony.                           Marta Ivanková

Zo života sluchovo 
postihnutých v meste
Sme ľudia ako všetci 
ostatní a radi sa zapájame 
do aktivít, ktoré 
pre nás pripravuje naša 
organizácia a mesto 
Michalovce. 

Okrem pravidelných stretnutí 
v klube, kde vykonávame tvori-
vú činnosť, žienky cvičia Zumbu 
a folklórna skupina Mihaľovski 
nevesti i beťare sa venuje tradí-
ciám a zachovaniu dedičstva našich 
predkov, si pripravujeme akcie ako 
je MDŽ, Deň matiek, Deň otcov, 
Mesiac úcty k starším, Spomien-
ky na leto, Spomienky na detstvo, 
športové hry.

Tento rok sme sa na podnet pri-
mátora mesta Viliama Zahorčáka 
a osláv 50. výročia turizmu na Zem-
plínskej šírave zapojili do týchto 
osláv návštevami programov k vý-
ročiu a aj sami sme usporiadali 
retro-športové hry v Zalužiciach. 

Začiatkom septembra počas akcie 
Spomienky na leto sme navštívili 
obec Stretava. V nej nás milo pri-
vítal starosta obce Marek Keher 
na pôde krásneho relaxačného 
parku a porozprával o všetkom, čo 
nás zaujímalo. Následne predsed-
níčka organizácie Valéria Mitrová 
odprezentovala zaujímavosti z kni-
hy, ktorá bola vydaná k 50. výročiu 
turizmu. Vďaka mestu Michalovce 
sme tento rok absolvovali sociál-
no-rehabilitačný kurz v Tatrách, 
kde sa podarilo usporiadať aj prvý 
ročník Abilympiády sluchovo pos-
tihnutých na Slovensku.

Ďakujeme mestu Michalovce 
za spoluprácu, finančnú podporu 
pri organizovaní aktivít, za infor-
mácie o tom, čo sa deje v meste 
a ako využívať možnosti a progra-
my zdravotne postihnutých a dávať 
podnety a návrhy, lebo takto ľahšie 
zvládame odbúravať komunikačnú 
bariéru.

Valéria Mitrová

Dni 
nezábudiek
Liga za duševné zdravie SR 

organizuje informačnú kampaň 
a celoslovenskú zbierku Dni nezá-
budiek, ktorej hlavným cieľom je 
budovanie dôstojnosti života ľudí 
so skúsenosťou s duševnou poru-
chou. Ústredným sloganom zbier-
ky je: „Dôstojnosť v duševnom 
zdraví.“ Tomuto cieľu venujeme aj 
tohtoročnú verejnú zbierku, ktorá 
je spojená s vyberaním dobrovoľ-
ných finančných prostriedkov dar-
cov za umelé kvietky – nezábudky. 

Výťažok z predaja nezábudiek 
využije Liga na podporu aktivít, 
ktoré smerujú k dodržiavaniu ľud-
ských práv, na podporu projektov 
chránených dielní, chránenej prá-
ce, chráneného bývania, na pod-
poru vzdelávania a stacionárov 
v oblasti duševného zdravia.

Zbierka sa v bude konať aj 
v Michalovciach v dňoch 6. – 9. 
októbra.

LDZ SR

mestská časť vrbOvec Ožíva
V priebehu tohto roka vzniklo občianske združenie 
(OZ) VRBOVČAN. OZ si dalo za cieľ oživiť kul-
túrny a spoločenský život obyvateľov mestskej časti 
Vrbovec. Od mesta Michalovce získalo na svoju 
činnosť do prenájmu objekt bývalej MŠ na Ul. vr-
bovskej 37, ktorý si však vyžaduje značnú obnovu 
z dôvodu jeho dlhodobého nevyužívania. Tento 
objekt chce OZ postupne prebudovať na komunitné 
centrum. Ako jednu zo svojich prvých aktivít uspo-
riadalo 15. septembra jesennú opekačku. Na podu-
jatí sa zúčastnili všetky vekové kategórie občanov. 
K dobrej nálade prispel Ladislav Tomko so svojou 
heligónkou. Organizátori ďakujú za pomoc s úpra-
vou areálu pracovníkom TaZS Michalovce.

Dušan Onuška
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Kúsok Zemplína 
v Bratislave
Návštevníci Zichyho 
paláca v Bratislave majú 
príležitosť obdivovať náš 
malebný Zemplín. Zo svojej 
lásky k rodnému kraju 
sa vyznáva michalovská 
akademická maliarka 
Ľudmila Lakomá-Krausová.

Na slávnostnej vernisáži výstavy 
Zemplín, láska moja sa 14. septem-
bra stretli desiatky Zemplínčanov, 
ktorí žijú v Bratislave, alebo na ňu z 
východného Slovenska pricestovali. 
Hneď po úvodných slovách kurátor-
ky výstavy Márie Šmihulovej sa pre-
javili ako jedna rodina. Nebýva totiž 
samozrejmosťou, aby si návštevníci 
spoločne a bez ostychu zaspievali, 
dokonca za klavírneho doprovodu 
vystavujúcej maliarky. Krásna zem-
plínska pieseň hneď všetkých spojila. 
V atmosfére družnosti diváci prijali 
hudobné pozdravy operných spevá-
kov Lenky Šimkovej a Ivana Ožváta. 
Básnik Michal Chuda, ktorý tiež po-

chádza zo Zemplína, pozdravil umel-
kyňu básňami. Jednou z nich boli aj 
verše Mikuláša Kasardu Na obrazy 
Ľudmily Lakomej. Duchovné slovo 
predniesol biskup Mons. František 
Rábek, vojenský ordinár ozbrojených 
síl a ozbrojených zborov Slovenskej 
republiky. Prekvapením pre umel-
kyňu, rodáčku z neďalekých Zalužíc, 
bola pieseň Ej, zalužicki poľo, ktorú 
jej zaspievala bratislavská spevácka 
skupina, a pridali sa aj návštevníci 
vernisáže i sama maliarka.

Na záver slávnostného otvorenia 
svojej v poradí už 68. výstavy autorka 
poďakovala riaditeľke MsKS Micha-
lovce Milade Tomkovej za spoluorga-
nizovanie tejto výstavy, odboru kul-
túry Mestskej časti Bratislava – Staré 
mesto a všetkým účastníkom vernisá-
že za neopakovateľnú atmosféru.

Návštevníci si so záujmom pre-
zreli vystavené obrazy a odporúčajú 
expozíciu Zemplín láska moja aj ďal-
ším milovníkom výtvarného ume-
nia. Výstava potrvá do 25. októbra.

Jela Timková

RichaRd MüLLeR & BaNd – KoNceRt
1. 10. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

ach, JúLia! – divadeLNá KoMédia
12. 10. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
PeteR hoRvát – vidíM svetLo
výstava obrazov, fotografií a videí
do 6. 10., galéria ZOS

LiteRáti Z Naší čtvRti
výstava osobností českej literárnej scény
5. – 30. 10, Zemplínska knižnica G. Zvonického

Program kina
30. 9. piatok (3D) o 17.45 hod.
2. 10. nedeľa (2D) o 17.45 hod.

doMov PRe NeoBYčaJNé deti  
sLečNY PeReGRiNoveJ  2016
fantasy USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

30. 9. piatok o 20.00 hod.
2. 10. nedeľa o 20.00 hod.

MoRe v PLaMeŇoch  2016
thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

2. 10. nedeľa (2D) o 16.00 hod.  
BociaNY  2016
animovaný, rodinná komédia  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

4. 10. utorok o 19.30 hod.
v Lúčoch sLNKa  2016
dokumentárny  SEVERNÁ KÓREA, ČR, RUSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

5. 10. streda o 19.30 hod.
caFé societY  2016
komédia, dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

6. 10. štvrtok o 17.30 hod.
BoŽsKá FLoReNce  2016
životopisný, komédia, dráma  VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

6. 10. štvrtok o 19.30 hod.
10. 10. pondelok o 19.30 hod.

KiKi: PoĎMe Na to!  2016
erotická komédia  ŠPANIELSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

7. – 9. 10. piatok, sobota, nedeľa o 17.45 hod.
PiRKo  2016
dráma  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originálna verzia

7. – 9. 10. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
dievča vo vLaKU  2016
mysteriózny thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

7. 10. piatok o 21.20 hod.
hRa o Život  2016
dobrodružný, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

Európsky týždeň športu 
je iniciatívou Európskej 
komisie na podporu športu 
a fyzickej aktivity v celej 
Európe. 

Hlavnou témou kampane ostá-
va „#BeActive“, ktorá má nabádať 
k pohybu, a to nielen počas Európ-
skeho týždňa športu, ale po celý 
rok.

Do tejto kampane sa svojimi 
športovými podujatiami a aktivitami 
zapojili aj školy na území nášho mes-
ta. Všetky školy, ktorých zriaďova-
teľom je Mesto Michalovce začínali 
deň tzv. BeActive School Day (12. 9.) 
hodinou telesnej výchovy. Realizova-

né aktivity vychádzali zo základného 
cieľa: vytvoriť aktívne učebné pro-
stredie motivujúce deti k pravidelnej 
pohybovej aktivite a pochopeniu 
významu fyzického pohybu ako fak-
tora ovplyvňujúceho zdravie. Keďže 
nielen šport prispieva k zdraviu člo-
veka, ale aj vyvážená strava, ktorú  
naše školy ponúkajú deťom počas 
celého školského roka. Tento týždeň 
bol špeciálne venovaný zdravému je-
dálničku. Zaradené boli zdravé jedlá, 
ktoré sú najvhodnejšie pre deti pred-
školského a školského veku.

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí denne motivujú deti k športo-
vaniu a zdravému životnému štýlu 
nielen v tomto týždni.

lv

Európsky týždeň športu 



Michalovčan informuje

VítaME MEDZI NaMI NaŠICh NajMENŠíCh...

Lukáš Mihalík
Pavol Katančík
Noah Karapin
Lea Borkesová
Lea Koníková

Michaela Onderová
Matej Hűbler

Karolína Hospodárová

Michalovčan informuje

�  kúltúra – školstvo

Noviny Mistral
a športové správy

Premiéra v piatok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo
Téma: úspešný klub aFk topoľany

Hostia: Peter Majvitor, Mgr. Ján Kmec
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Fs ZEMPlÍN na Zemplínskych slávnostiach �016

premiéra záznamu
denne o 14.00 hod.

DO StaVu MaNŽELSKéhO VStúPILI...

Ing. Michal Haluška  
a Mgr.Veronika Terezková

Ing. Martin Gajdula  
a Bc. Lenka Filipová

Branislav Štefan  
a Mgr. Petra Kočišová
Mgr. Zuzana Tkáčová  

a Ing. Marián Sabo
Marián Žeňuch  

a Klaudia Galiková
Ján Bátovský  

a Inna Voropayeva
Tomáš Eľko  

a Zuzana Vaľková
Vítězslav Treu  

a Mgr. Eva Gazdovičová
Mgr. Tomáš Bziňák  

a Ing. Miriama Pivarníková
Rudolf Abrahám  

a Ing. Jana Riganová
Alexander Šipoš  

a Simona Kovaľová
Jaroslav Šiňanský  

a Monika Andrusová
Matúš Chripák  

a Zuzana Piskayová

Netradičné prázdniny 
Časť letných prázdnin 
prežívalo dvanásť študentov 
Gymnázia, Ľ. Štúra 26 
a dvoch ďalších slovenských 
gymnázií trochu netradične. 

Participovali na projekte Ruský ja-
zyk ako prostriedok spoznávania rus-
kej histórie a kultúry, ktorý organizo-
vala Voronežská národná pedagogická 
univerzita v spolupráci s veľvyslanec-
tvom Ruskej federácie na Slovensku.

Vo Voroneži nás privítali študenti 
tamojšej univerzity, ktorí nás ako ani-
mátori sprevádzali počas celého tak-
mer trojtýždňového pobytu. 

Spoznali sme históriu a kultúru 
Ruska, ale aj samotného mesta Voronež 

a jeho okolia. Navštívili sme množstvo 
pamätníkov a vojnových expozícií, 
napr. voronežský koráb Petra I., Chrám 
Krista Spasiteľa a v ňom koncert veľ-
kých zvonov, Múzeum Sergeja Jeseni-
na, krásne parky, námestia atď.

Snáď najviac sme sa tešili na návšte-
vu hlavného mesta. Veľkolepé Červené 
námestie s Chrámom Vasilija Blažené-
ho, Národné múzeum, obchodný dom 
GUM, či cesta moskovským metrom 
v nás zanechali nezabudnuteľné zážitky.

Veľmi nás potešilo, že v komuniká-
cii s ruskými partnermi sme prekonali 
jazykovú bariéru. Nielenže sme sa do-
kázali dorozumieť, ale počas pobytu 
sa nám našu ruštinu podarilo ešte viac 
zdokonaliť. 

Mgr. Ľubica Solomonová

Dňa 14. septembra oslávila krásnych 90 rokov 
mama, babka, prababka, sestra 

OĽGA GABZDILOVÁ
Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania 
prajú 3 deti s rodinami, 5 vnúčat, 3 pravnúčatá. 
Ku gratulácii sa pripája aj sestra Magdaléna 
a brat František s rodinami.

blahoželanie

Farebná jeseň
Galéria mestského 
kultúrneho strediska na 
začiatku jesene už tradične 
ponúka priestor pre 
samostatnú expozíciu 
rodákovi zo Zemplína 
Myronovi Špenikovi.

Autor je verejnosti Zemplína dob-
re známy. Jeho tvorbu vďaka členstvu 
v UBS pozná Slovensko i svet. Spo-
mínaná expozícia bude rôznorodá, 
ale identická s myslením a prežívaním 
autora. Vo svojej otvorenosti a rozhľa-
de zachytáva realitu krajiny i abstrak-

ciu poznačenú dynamizmom viditeľ-
ným na ploche obrazu. Jeho originálne 
umiestnenie krajiny so znázornením 
jednoduchého človeka v činnosti, kto-
rá zabezpečí existenciu, je asi najviac 
tým, čo oslovuje návštevníka. Špenik 
neopomína vo svojej tvorbe zátišia 
a tradíciu regiónu, ktorý ako rodák 
dobre pozná. Má snahu vidieť život 
v pozitívnom svetle a s nadhľadom 
a aj preto jeho tvorbu charakterizujú 
teplé a zemité farby. Súbežne autor pre-
zentuje svoju tvorbu na Paneurópskej 
univerzite v Bratislave. Expozícia je ve-
rejnosti dostupná do konca mesiaca. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

teplákový deň
V rámci Európskeho týždňa športu, 

ktorý sa konal od 10. do 17. septem-
bra, sa v ZŠ Pavla Horova konal “tep-
lákový deň”. Podmienkou účasti  bolo, 
aby všetci prišli do školy v teplákoch. 
Počas tohto dňa sa žiaci zapojili do šta-
fetového behu spolu s triednymi uči-
teľmi, telocvikármi a riaditeľom školy. 
Pretože areál školy má obmedzené 

podmienky na šport, využili na po-
hyb priestor mestského parku a tak 
dokázali, že športovať sa dá kdekoľvek. 
Nadšenie a povzbudzovanie dodalo 
chuť dobehnúť všetkým zúčastneným.

Aj tento deň bol inšpiráciou k pra-
videlnej pohybovej aktivite a k propa-
gácii športu počas celého roka.

Učitelia a žiaci ZŠ P. Horova
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140 rokov dobrovoľného 
hasičstva v meste
už koncom 16. storočia 
bola v Michalovciach 
zabezpečená pomerne 
dôsledná protipožiarna 
ochrana. Organizovala 
ju mestská rada podľa 
požiarneho poriadku, 
ktorý vydala Mária terézia. 
Po roku 1787 ho sprísnil 
cisár jozef II.

V roku 1875 bol v Michalov-
ciach ustanovený Dobrovoľný ha-
sičský zbor. Nezachovala sa však zá-
pisnica z prvej schôdze, zachoval sa 
len údaj na pečiatke a prvé stanovy. 
Za oficiálny začiatok činnosti dob-
rovoľného hasičského zboru v mes-
te považujeme 23. apríl 1876, kedy 
bolo zvolané druhé ustanovujúce 

zhromaždenie. Zachovala sa zápis-
nica, ktorá bola uložená v archíve 
mesta Sátoraljaújhelyi.  

Tento rok sme oslavu 140. vý-
ročia vzniku dobrovoľného hasičs-
kého zboru v meste začali Zem-
plínskym pohárom. Pre deti bola 
určená hra Plameň, pričom v bu-
dúcnosti budú nasledovať akcie 
ako Deň mladých hasičov v októb-
ri a halové hry mladých hasičov 
v decembri. Jedným z najvýznam-
nejších podujatí nesúťažného cha-
rakteru bude beseda spojená s pre-
zentáciou našej činnosti za účasti 
mladých hasičov. Spomienkový 
rok ukončíme slávnostnou spo-
mienkovou a výročnou členskou 
schôdzou Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Michalovciach koncom 
roka 2016. 

Mgr. Imrich Pollák

abstinenti kongresovali
Začiatkom septembra 
sa v Oravskej jasenici 
v hoteli Studnička 
uskutočnil XIX. kongres 
klubov abstinujúcich. 

Abstinentov z celého Slovenska 
zastupovalo 90 delegátov z 23 klu-
bov, ktorí sú členmi ASKASu (Aso-
ciácia klubov abstinujúcich Sloven-
ska). Motto kongresu znelo: „Absti-
nuj s pokorným srdcom.“ 

Jeho úlohou bolo zhodnotiť čin-
nosť klubov za ostatné dva roky 
a vytýčiť úlohy na ďalšie dva roky až 
do budúceho kongresu, ktorý bude 
v Prešove. Za náš klub, Zemplínska 
abstinujúca spoločnosť Michalov-
ce, sa zúčastnili piati členovia. Na-

dobudli sme nové poznatky, ktoré 
chceme uplatňovať v našom klube, 
na besedách s mladými ľuďmi v ško-
lách a na PL Michalovce – Stráňany. 
Novým prezidentom ASKASu sa stal 
Vladimír Farský. Ocenením práce 
michalovského klubu bolo schvále-
nie nášho predsedu do najvyššieho 
orgánu ASKASu.

Členovia nášho klubu sa zúčast-
nili aj na XXIX. Zjazde úspešných 
pacientov v Červenom Dvůre pri 
Českom Krumlove. 

Koncom tohto roka klub oslávi 37. 
výročie založenia a v súčasnosti máme 
23 – 25 stálych členov. Kto chce a pot-
rebuje pomoc nájde nás na Ulici par-
tinzánskej v budove SMM, každý prvý 
pondelok v mesiaci od 15.30 hod.

ZAS MI

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVErEjňujE
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť
časť pozemku p. C-KN č. 9480/2, k. ú. Michalovce o výmere 50 m2, za úče-
lom výstavby verejne prístupného parkoviska na náklady nájomcu, na do-
bu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 17. októbra do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

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).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 17. októbra 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Farské spoločenstvo 
pri kostole sv. Gorazda 
a spoločníkov 
v Močaranoch vyjadrilo 
svätou omšou svoju vďaku 
za tohtoročnú úrodu 
i za všetky dary, ktoré sme 
v tomto roku dostali. 

Krásnymi kúskami plodov z úro-
dy našich záhrad sme vyzdobili kos-
tol i spoločenské priestory pri pa-
mätnej izbe Gorazda Zvonického.

Predsedníčka OZ A. Kostovčí-
ková privítala prítomných členov 
i predsedníčku Domu Matice slo-
venskej Máriu Kušnírovú a pou-
kázala na všetky podujatia, ktoré 
sa uskutočnili v tomto roku ako 
vzácne duchovné dary pre tých, 
ktorí boli v máji účastníkmi púte do 
Ríma „Po stopách Gorazda“ za účas-
ti bývalých žiakov nášho vzácneho 
rodáka. Vyzdvihla krásnu slávnosť 

v júli „Močarianske dni“ a súčasne 
poďakovala prítomnému majstrovi 
pánovi Mikovi a manželke za zho-
tovenie makety zvonice. Obidve 
podujatia sa uskutočnili za podpory 
Mesta Michalovce. Na stretnutí vy-
jadrila vďaku aj členom, ktorí sa ak-
tívne zapojili do realizácie projektu 
Spoločne vonku. Prístrešok a úpra-
vy okolia boli financované z Nadač-
ného fondu Telekom pri Nadácii 
Pontis a z programu Energia, ktorá 
pomáha – Eustream.

Účastníčky kurzu tvorivých diel-
ní, ktorý zabezpečilo Mesto, sa do-
hodli na pokračovaní tejto umelec-
kej činnosti aj na pôde Denného 
centra na Ul. A. Šándora. 

Občianske združenie Močarany 
a DC začalo od septembra pripra-
vovať pre svojich členov každú štvr-
tú nedeľu v mesiaci  stretnutia pod 
názvom Večerné slovko u Gorazda 
s programom na aktuálne témy.

Anna Kostovčíková

Slovko u Gorazda
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NaVŽDY SME Sa rOZLúČILI...

spoločenská rubrika

Miroslav Lenárt (23) 
Ján Balický (23)
Ľudovít Tóth (94)
Marián Penťa (51)
Ján Jančošek (96)
Anna Tkáčová (83)
Ján Deščička (71)
Jaroslav Daňo (72)
Alžbeta Fellmayerová (85)
Margita Smrigová (83)
Alžbeta Dančíková (86)

malý oznamovateľ

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 stavebný pozemok, Ulica močarianska, 2 000 m2. 
Cena dohodou. Tel.: 0918 360 300

n	Predám 3-izbový byt na Sídlisku Východ za Lidlom.  
Tel.: 0905 566 032

n	Prosím o pomoc !!! Kúpim súrne 2-izbový byt na Ulici okružnej. 
Som súkromná osoba. Za každé info ďakujem. Tel.: 0948 242 311

rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné známky/žetóny 

(1 liter piva, materiál hliník, rok 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, 
materiál bronz, rok 1967), etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, 
tabule a iné predmety. Kontakt: Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Predám vchodové dvere hnedej farby s kovaním na ľavú stranu. 
Cena 60 €. Tel.: 0918 402 941

n	Predám šteniatko čivavy, biele, dlhosrsté, do dobrých rúk. Cena 
dohodou. Tel.: 0918 814 971

n	Predám 2 kruhy ohradového pletiva, výška 150 cm, oceľovú 
dvojkrídlovú bránu, skladací bicykel. Dohoda istá. Tel.: 0915 344 175

n	Predám vínne a stolové hrozno. Tel.: 0903 329 669
n	Predám zachovalú obývaciu stenu vo farbe jelša medová 

o rozmere: šírka 293,5 cm, výška 196 cm, hĺbka 56 cm. Cena 
na základe dohody. Tel.: 0944 632 291

n	Predám zabehnutú predajňu ČAJE – obchodný dom DODO, 
Michalovce. Tel.: 0915 179 694

n	Oznamujeme s radosťou všetkým milým kolegyniam, 
že organizujeme stretnutie zubných sestier po 33 rokoch. Veľmi 
rady privítame každú z vás. Plánované stretnutie sa uskutoční 
7. októbra 2016 v reštaurácii KAPURA. Prosíme vás, aby ste sa ozvali 
do 30. septembra 2016. Kontakt: Adela Sabová, tel.: 0904 119 707, 
Marta Babjaková, tel.: 056 6442450

n	12. októbra v čase od 7.00 do 17.30 hod. úseky: Ul. 
volgogradská č. d. 6, 8, 10, 12, Ul. J. Hollého č. d. 64, 66, 68, 70

n	13. október od 7.00 do 17.30 hod.úseky: Ul. zakarpatská č. d. 3, 
5, 7, 9, 11, Ul. moldavská č.d. 2, 4, 6

n	14. október od 7.40 do 18.00 hod. úseky: Ul. užhorodská č. d. 3, 
5, 7, 9, Ul. ukrajinská č. d. 1, 3, 5, 7, 9, 11, Ul. J. Hollého č. d. 52,  
54, 56, ul. Uralská č. d. 2, 4, 6

n	14. október od 7.20 do 13.30 hod. úseky: Ul. užhorodská č. d. 3, 
5, 7, 8, 9, 10, Ul. ukrajinská č. d. 1, 3, 5, 7, 9, 11, Ul. J. Hollého č. 
d. 48, 50, 52, 54, 56, Ul. uralská č. d. 2, 4, 6, Ul. sibírska č. d. 2, 4, 
6, Ul. farská č. d. 13, 15, 17, Ul. Ľ. Kukorelliho č. d. 1, 3, 5, 7, 9

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

prerušenie distribúcie elektriny

spomienky
Čas plynie a nevráti, čo vzal...
Dňa 30. septembra si pripomíname 
5. výročie úmrtia milovanej mamky, babičky 

BOŽENY LIEBLOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
s láskou spomínajú synovia Karol, Miro a dcéra Katka 
s rodinami a ostatná rodina

Dňa 5. októbra uplynie rok, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a dedko 

MILOSLAV SIRÝ
s láskou a úctou spomínajú manželka Anna 

a deti Robert, Lucia a Miška 
s rodinami

Dňa 25. septembra uplynul rok od smrti 
milovanej mamky a babky 

MÁRIE FARKAŠOVEJ
Venujte jej tichú spomienku.
s láskou spomínajú syn Juraj a dcéra Gabika 
s rodinami

Dňa 28. septembra uplynulo 20 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 

otec, dedko a pradedko 

EUGEN NÉMETH
s láskou spomínajú manželka, 

syn Maroš s rodinou a syn Marek

Dňa 7. októbra uplynie rok, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko a príbuzný 

ANTON PÚČIK
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s láskou a úctou spomína celá milujúca rodina

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 pozemkov v k. ú. Michalovce na Ulici Š. Tučeka, p. č. 4673/4 
o výmere 70 m2, p. č. 4673/5 o výmere 10 m2 a p. č. 8622 o výmere 63 m2, 
za účelom výstavby verejne prístupného parkoviska, bez vyberania poplat-
ku a bez obmedzenia vstupu na susedné parcely.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 17. októbra 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Dňa 4. októbra uplynie rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička a babka 

ANNA LABÍKOVÁ
Tí, ktorí ste ju poznali, 

venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
s láskou spomínajú dcéry Anička a Erika 

s rodinami
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úvodný zápas 
dorasteneckej ligy 
kadetov medzi domácimi 
Michalovčanmi 
a družstvom KB Košice 
sa odohral 24. septembra. 
Žreb tento rok rozhodol, 
že prvých päť zápasov 
odohrajá 1. BK Michalovce 
na domácej palubovke. 

Celkovo je v lige 15 družstiev. Pod-
ľa systému súťaže družstvá odohrajú 
zápasy každý s každým doma/vonku. 
V Michalovciach uvidíme i atraktív-
nych súperov ako Inter Bratislava, 
Prievidzu či Žilinu. 

Naše družstvo v minulej sezóne 
striedalo lepšie výkony s horšími. 
Kadeti hrali celoslovenskú súťaž DL 

Kadeti a celkovo obsadili 17. miesto. 
Bol to ich prvý rok v tejto súťaži, čo 
bolo cítiť najmä pri starších a fyzicky 
dobre pripravených tímoch. Na vý-
sledku sa u tohto družstva odzrkadli-
la kolísavosť formy kľúčových hráčov. 
Inak chlapci poctivo trénovali a verí-
me, že nová sezónu bude oveľa lep-
šia. Pozitívom boli herné skúsenosti, 
ktoré dosiahli hráči tohto družstva 
pri pendlovaní v zápasoch juniorské-
ho družstva. Ďalšie zápasy odohrajú 
kadeti na domácej palubovke počas 
víkendu 8. – 9. októbra. Ďalšie infor-
mácie nájdete na www.1bkmi.sk. 

Zároveň bude mať klub v súťažiach 
aj družstvo Mladších žiakov a Starších 
mini žiakov. Mladší žiaci začínajú se-
zónu 1. októbra v dvojzápase v Hu-
mennom. Starší mini žiaci nastúpia 
doma proti Iskre Svit 22. októbra. 

1.BK MICHALOVCE

Basketbalová sezóna

Mesto Michalovce 
a volejbalové kluby VK 
Michalovce a Štart Odeta 
Michalovce ponúkajú 
všetkým športovcom 
a fanúšikom volejbalu 
možnosť prihlásiť sa 
do mestskej volejbalovej 
ligy v sezóne 2016/2017.

V tomto roku odštartuje 8. roč-
ník tejto obľúbenej súťaže, ktorá je 
rozdelená na 1. a 2. mestskú ligu. 
Podmienkou účasti v týchto li-
gách je, že do hry sa musia zapojiť 
aj ženy. V 1. lige je to jedna žena 

na ihrisku a v 2. lige dve ženy. Pri-
hlásiť sa môžu kompletné družstvá 
ale aj jednotlivci, ktorí budú mať 
možnosť začleniť sa do už existu-
júcich družstiev. Jednotlivé zápasy 
oboch mestských líg sa v sezóne 
2016/2017 budú hrať v stredu od 
17.15 hod. – 19.30 hod. v Mestskej 
športovej hale v Michalovciach.

Prihlásiť sa je možné do 7. 10. 
2016. Bližšie informácie vám radi 
poskytneme na Odbore školstva 
a športu, Mestský úrad v Michalov-
ciach, na t. č.: 0917 650 912 (livia.
kalaninova@msumi.sk) a 0908 627 
185 (juraj.vetrecin@gmail.com). 

Mgr. Lívia Kalaninová

Mestská volejbalová 
liga začína

Základná organizácia 
zdravotne postihnutých 
už po piatykrát 
zorganizovala toto športové 
podujatie, ktoré sa konalo 
na ZŠ, j. a. Komenského. 

Piata olympiáda sa konala pod 
záštitou primátora Michaloviec 
V. Zahorčáka. V stredu 14. septem-
bra otvoril olympiádu po hymne Mi-
chaloviec predseda ZO SZZP Jaros-
lav Koščo. Privítal pozvaných hostí: 
zástupcu primátora mesta Benjamí-
na Bančeja, Jozefa Sokologorského, 
asistenta poslanca NR SR Emila Ďu-
rovčíka, riaditeľa Tesco Michalovce 
Patrika Hiraka, vedúceho odboru 

sociálnych vecí Jána Jasovského, 
riaditeľa školy Severína Činčára, 
podpredsedníčku OR SZZP Štefániu 
Dernárovú, referentku športu MsÚ 
Líviu Kalaninovú, inšpektora mest-
skej polície Stanislava Bamburáka.

Prvýkrát na olympiáde boli vy-
pustené holubice mieru. Súťažilo 7 
družstiev po 5 členov v streľbe zo 
vzduchovky, behu na 30 m, hode 
kriketovou loptičkou, chôdzi s pre-
kážkami a v hode na bránku.

Po skončení súťaže nasledovalo 
hlavné odovzdávanie medailí, dip-
lomov a pohárov. Podujatie sa ukon-
čilo podávaním guľáša. Naše poďa-
kovanie patrí primátorovi mesta Mi-
chalovce za podporu tejto akcie.

Jaroslav Koščo 

Olympiáda zdravotne 
postihnutých

atletika
JeseNNý Beh MichaLovčaNov
9. 10., 10.00 hod., Stredná zdravotnícka škola Michalovce
Info: www.jesennybeh.preteky.com

Basketbal
i. BK MichaLovce – šBK JUNioR Levice
8. 10., 16.30 hod., dorastenecká liga – kadeti; športová hala GPH 

i. BK MichaLovce – MšK BK ŽiaR Nad hRoNoM 
9. 10., 11.00 hod., dorastenecká liga – kadeti; športová hala GPH 
Info: http://www.new.1bkmi.sk/

Futbal
MFK ZeMPLíN – tReNčíN 
8. 10., 11. 00 hod., Dôvera I. LSD U 19 

MFK ZeMPLíN – NitRa
1. 10., 11.00 a 13.00 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 

MFK ZeMPLíN – Košice
9. 10., 10.00 a 12.15 hod., Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 – skupina Východ

MFK ZeMPLíN – Košice
2. 10., 10.00 a 12.15 hod., Dôvera I. LMŽ U 13, U 12 – skupina Východ

MFK ZeMPLíN – PaRtiZáN BaRdeJov
1. 10., 12.30 hod., I. liga ženy – 5. kolo

MFK ZeMPLíN – PaRtiZáN BaRdeJov
1. 10., 14.30 hod., I. liga juniorky – 5. kolo 
Info: www.new.mfkzemplin.sk/

tJ soKoL MočaRaNY – tJ dRUŽstevNíK ceJKov 
2. 10., 14.30 hod., V. liga Zemplínska – muži VSFZ – 9. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Ľadový hokej
hK dUKLa – hK sKaLica
12. 10., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 12. kolo
Info: www.duklamichalovce.sk

Plávanie
JeseNNé MaJstRovstvá východosLoveNsKeJ oBLasti
8. 10., 8.00 hod., 1. kolo, plavecká súťaž žiakov
Info: www.orcamichalovce.sk

strelectvo
stReLecKý viacBoJ o PoháR veLiteĽa 22. MPR. 
2. 10., 8.00 hod., Klub vojakov v zálohe
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
MichaLovsKá šaRKaNiáda
2. 10., 13. 00 hod., Zemplínska Šírava – prímestská časť
Info: www.navraty.szm.com

20. GaštaNová túRa
8. 10., 6.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

Z PodhoRode do R. háMRov
1. 10., 7.00 hod.

UKoNčeNie cYKLotURisticKeJ seZóNY
2. 10., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk


