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aktua l i ty

Pozývame vás na
špeciálne astronomické 

pozorovanie

Živé 
planetárium

28. októbra 
o 18.30 hod.

Hvezdáreň Michalovce

Pozývame vás na
40. ročník súťaže 

v umeleckom prednese

Horovov 
Zemplín 2016

10. novembra 
o 9.00 hod.

malá sála MsKS

Pozývame vás na 
monodrámu v podaní 

Milky Zimkovej

neveľo nás idZe, 
neveľo nám treba 
a Čas kikiríkania 
alebo bonsuár, 

umelci
10. novembra o 17.30 hod.

malá sála MsKS

Pozývame vás na 
spomienkový pietny akt 

deň vojnovýcH 
veteránov
11. novembra 
o 11.00 hod.

Mestský cintorín 
na Ul. J. Kollára

Kuchár 
Zemplína 
gastronomická súťaž

2 Miss 
Folklór 2016
Veronika z Michaloviec

3 Škola 
roka 
Šestka obhájila titul

4 Jesenná 
sezóna 
plavecké majstrovstvá

8

Poslanci na svojom dvanástom zasadnutí v utorok 25. októbra prerokovali viac 
ako pätnásť bodov programu. Venovali sa interpeláciám z predchádzajúceho 
zastupiteľstva, rozpočtovým opatreniam, ale aj otázke spolufinancovania k žia-
dosti o finančný príspevok na realizáciu projektu v rámci programu cezhraničnej 
spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom. Členovia mestského zastupiteľstva 
sa venovali aj petícii proti plánovanej koncepcii parkovania v meste.

Spolufinancovanie projektu medzi Slovenskom a Maďarskom schválené

Primátor mesta Viliam Zahor-
čák otvoril a viedol rokovanie plé-
na. Začiatok zasadnutia patril voľbe 
návrhovej komisie. Následne sa po-
slanci oboznámili so správou o pri-
jatých uzneseniach mestskej rady za 
obdobie september – október 2016. 
Primátor predniesol informatívne 
správy o plnení uznesení zastupi-
teľstva a riešení interpelácií vzne-
sených na predchádzajúcom zasad-
nutí. Hlavná kontrolórka predložila 
poslancom správu o vykonaných 
kontrolách. Tentokrát boli zamera-
né na aplikáciu zákona o finančnej 
kontrole v praxi a na nakladanie 
s verejnými finančnými prostried-
kami.

Mesto Michalovce bude prvý-
krát v tomto roku organizátorom 
Zimných gastronomických trhov, 
ktoré sa budú konať na Námestí slo-
body. V tejto súvislosti sa poslanci 
zaoberali všeobecne záväzným na-
riadením o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach. Ďalším bo-
dom programu bolo zabezpeče-
nie spolufinancovania k žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok 
(NFP) v rámci programu spoluprá-
ce medzi Slovenskou republikou 
a Maďarskom. Mesto Michalovce 
spolu s partnerským mestom Sáto-
raljaújhely budú reagovať na výzvu 

spoločnou žiadosťou o NFP na re-
alizáciu dvoch projektov v oblasti 
kultúrnych aktivít a cestovného 
ruchu. Obsahom projektov je reno-
vácia a vybavenie priestorov pred-
nej časti budovy Zlatého býka, kde 
by mala vzniknúť galéria, depozitár 
a priestory pre turistickú informač-
nú kanceláriu. Súčasťou spolupráce 
sú výmenné kultúrne aktivity, ako 
aj podpora rozvoja cestovného ru-
chu inovatívnymi metódami.

Rokovanie pokračovalo schvá-
lením zmeny rozpočtu Technic-
kých a záhradníckych služieb mes-
ta Michalovce. Poslanci odobrili 
aj zmenu rozpočtu Mesta, v rámci 
ktorej dochádza k úprave príjmov 
a výdavkov. Týmto rozpočtovým 
opatrením ostáva celkový rozpočet 
Mesta, vrátane finančných operácií, 
vyrovnaný. 

Mestský parlament schválil pre-
dĺženie nájomnej zmluvy o pre-
nájme energetických zariadení 
Mesta Michalovce so spoločnosťou 
Domspráv, s.r.o., Michalovce o je-
den rok. V tomto období prebie-
ha proces verejného obstarávania 
na uzatvorenie zmluvy na zabez-
pečenie tejto služby od roku 2018. 
Zmluva bude uzatvorená najneskôr 
do 31. decembra 2017. Mestskí zá-
konodarcovia odhlasovali aj pre-
daj novovytvorených pozemkov 

na stavbu garáží a rokovali o pre-
nájmoch mestských nebytových 
priestorov. 

Štrnástym bodom programu 
bola petícia proti plánovanej kon-
cepcii parkovania v meste Micha-
lovce. Bola adresovaná mestskému 
zastupiteľstvu a obsahovala 312 
hárkov s 3091 podpismi, z ktorých 
2216 patrilo obyvateľom mesta. 
Obsahom petície bola žiadosť, 
aby sa zavedenie parkovacích zón 
s plateným parkovaním obmedzi-
lo výhradne na centrum mesta. 
Pre obyvateľov s trvalým pobytom 
v meste by mali byť vytvorené úse-
ky s vyhradeným rezidenčným 
parkovaním a ostatné časti mesta 
by nemali byť spoplatnené. Petícia 
obsahuje aj požiadavku, aby sprá-
vu parkovísk vykonávalo Mesto 
Michalovce, alebo ním zriadená 
príspevková alebo rozpočtová or-
ganizácia. Mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo petíciu a rozhodlo, 
že bude pokračovať v plnení uzne-
senia č. 193 zo dňa 21. júna 2016 
a pri príprave všeobecne záväzného 
nariadenia bude prihliadať na po-
žiadavky uvedené v petícii. 

Záver jednania patril interpe-
láciám poslancov a bodu rôzne. 
Po ukončení diskusie primátor 
ukončil rokovanie poslancov.

Mária Stričková

OktóbrOvé MeStSké 

zaStupiteľStvO



� aktuality

16. 10.  reprezentácia mesta na podujatí v obci Hatalov
16. 10.  reprezentácia mesta na podujatí Fashion days 
17. 10.  rokovanie zastupiteľstva KSK
18. 10.  rokovanie mestskej rady
18. 10.  účasť na podujatí pre seniorov Vďaka Vám
19. 10.  rokovanie k archeologickému výskumu na Kostolnom námestí
19. 10.  rokovanie so zástupcami SA VV
19. 10.  odovzdávanie cien výhercom súťaží Kráčaj s rodinou dolným 

Zemplínom a Leto s červeným muškátom
19. 10.  rokovanie so zástupcami firmy FISGROUP s.r.o.
20. 10.  účasť na slávnostnom stretnutí Okresnej rady Jednoty 

dôchodcov Slovenska
20. 10.  prijatie jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
23. 10.  účasť na podujatí Na skle maľované – pod záštitou primátora 

mesta
25. 10.  rokovanie mestského zastupiteľstva
26. 10.  účasť na rokovaní Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov
27. 10.  otvorenie Burzy vysokých škôl v priestoroch Gymnázia 

P. Horova
27. 10.  rokovanie Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska

aktivity primátora

pobačeňe miža z varoša

Nit še bars na co richtovac, bo koho dňeška stare ľudze interesuju? Chybaľ 
kec treba dajake euro vnučatom. Dakedi i jich rodičom še pridaju. No sami 
medzi sobu zname pobešedovac i poradovac še. U klube kec še zejdzeme, ta ňit 
konca kraja še nahutorec i pobavic. Z varošskej chiži prišla kartka na totich 
jubilantov. Zabul bi mi i koncert u kulturoj gu tomu našomu mešacu. Kec za-
špival špivak Kucer tote italske kantaňeti, ta takoj me šicko prestalo boľec. Ľem 
jedno mi do rozuma ňijak ňejdze, čom ičše i u našim veku jest tak veľo plano-
ho medzi nami starcami. Furt jak kebi me buľi male dzeci. Tot ňebudze s tim. 
I britko dakedi o sebe hutorime. I sprični me dakedi. Ňijak mi toto gu našomu 
veku ňepasuje. Pri tim šickim našo šive vlasi bi nam maľi buc prikazom.

Beťar možeš buc, no plano dumac ňešľebodno.
Vaš Mižo z varoša

Seniorski mešac

Kuchár Zemplína 
V dňoch 12. – 13. októbra 
sa na Strednej odbornej 
škole v Michalovciach 
v školskom internáte Dúha 
uskutočnil 4. ročník súťaže 
Kuchár Zemplína. 

Aj tohto roku súťaž prilákala 
do Michaloviec kuchárov z rôznych 
kútov Slovenska. Dohliadala na ňu 
medzinárodná odborná porota, 
ktorej členovia pochádzajú nielen 
zo Slovenska – Miloš Lachkovič, 
ale aj odborníci zo zahraničia – DR. 
Iulia Dragut z Rumunska, Daniel 
Ayton z Anglicka, Krzysztof Gawlik 
z Poľska, Erich Glavicac z Chorvát-
ska a Ovidiu Cheabac z Talianska. 

Témou súťaže boli jesenné su-
roviny a úlohou súťažiacich bolo 
premeniť slovenské chute do mo-
derného dizajnu. Svoje kuchárske 
schopnosti si prišlo zmerať 25 žia-
kov – juniorov a 11 seniorov z rôz-
nych kútov Slovenska a Čiech.

Víťazné jedlo juniorov pripravila 
Michaela Šinajová zo Strednej od-
bornej školy zo Sečoviec pod náz-
vom Bravčová panenka s bazalko-
vo-citrónovým dressingom, krupoto 
s grilovanou zeleninou a tekvicové 
pyré s chilli. Zlatú medailu v stude-
nej kuchyni si odniesla Ľubomíra 
Garaničová, žiačka Strednej odbor-
nej školy v Michalovciach za svoju 
studenú misu, kde nechýbala kura-
cia terinka so zeleným šalátom, ho-
vädzia sviečková v chia semiačkach, 
roláda z diviaka, omeleta s tekvicou, 
zeleninový šalát, cviklové blunoiste.

Poďakovanie patrí aj mestu Mi-
chalovce za dotáciu k projektu Zruč-
nosti pre budúcnosť, vďaka ktorej 
sme sa mohli zapojiť do medziná-
rodnej súťaže Módna línia mladých 
2016 v Prešove, Cvičná firma, Pod-
nikanie v cestovnom ruchu a mohli 
sme koordinovať medzinárodnú sú-
ťaž Kuchár Zemplína 2016.

Mgr. L. Janošová Vjestová
PaedDr. E. Pažinková

mudr. joZef makoHus
1. Na Ul. agátovej pred križovatkou s Komenského ulicou, oproti zaria-
deniu Dereš je prerastená zeleň, ktorá prekáža cestnej premávke. Účast-
níci cestnej premávky ju musia obchádzať. Prosím o vyčistenie zelene.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Pozemky na vami spomínanom území nie sú vo vlastníctve Mesta. Zeleň, 
ktorá prerastá do komunikácie bude upravená tak, aby neprekážala cestnej 
premávke do konca mesiaca september 2016.

2. Na základe podnetu obyvateľov IBV Stráňany prosím o vyčistenie 
od zelene chodník pre peších spájajúci Ul. jedľovú s Ul. brezovou. Ze-
leň bráni voľne sa pohybovať, pričom chodník je značne využívaný.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Chodník na IBV Stráňany bol od zelene vyčistený v 36. týždni. 

rndr. lýdia sidivárová
Na základe intervencií obyvateľov volebného obvodu č. 4 predkladám 
nasledujúcu interpeláciu: Na Ul. Terézie Vansovej pred domom č. 8 
sa na vozovke nachádza výtlk. Je možné tento výtlk opraviť?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu výtlku na Ul. Terézie Vansovej pred domom č. 8 zrealizujeme 
v priebehu mesiaca september 2016. 

mudr. dušan Goda
Oslovili ma občania z obytného bloku B-5 na Ul. užhorodskej ohľadom 
parkoviska pred obytným blokom. TaZS mesta Michalovce to mali vy-
čistiť hneď po verejnom zhromaždení občanov. Znepokojuje ich, že pri-
chádza jeseň a na nevyčistené plochy napadá ďalšie lístie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Vyčistenie parkoviska na Ul. užhorodskej pred obytným blokom B-5 zrea-
lizujeme v priebehu mesiaca september 2016. 

mudr. joZef valiska, ing. joZef sokoloGorský
Oslovil ma občan z volebného obvodu č. 1 ohľadom možnosti vybudo-
vania retardérov na Ul. prof. Hlaváča. Táto ulica je veľmi často využíva-
ná na parkovanie po oboch stranách cesty. Napriek výrazne zhoršenej 
viditeľnosti vodiči po ulici jazdia veľmi rýchlo.
Na interpeláciu odpovedala Ing. A. Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
Mesto Michalovce, odbor výstavby ŽP a MR požiadalo Okresné riaditeľstvo 
policajného zboru v Michalovciach o vyjadrenie k možnosti umiestnenia 
dopravného zariadenia – spomaľovacieho prahu na Ul. prof. Hlaváča. 

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

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Tak ako každý rok, aj tentokrát pozval primátor mesta jubilujúcich seniorov 
aby im osobne zablahoželal k ich sviatku pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 
V obradnej sieni mestského úradu sa na tejto milej udalosti zúčastnili micha-
lovskí jubilanti, ktorí sa v tomto kalendárnom roku dožívajú okrúhleho život-
ného jubilea. Primátor vyjadril úctu a uznanie všetkým, ktorí oslávili v roku 
2016 okrúhle 70., 75., 80., 85., 90. a 95. narodeniny. Poďakoval im za ich dote-
rajšiu prácu a osobne zablahoželal k významnému životnému jubileu. Každý 
oslávenec si prevzal z rúk primátora Viliama Zahorčáka kvet a darček.



� aktuality 

Jesenné slnko aj pri jasnej oblo-
he menej hreje. Občas sa objavia 
i ranné mrazíky. Prírodná paleta 
je bohatá na všetky odtiene fa-
rieb od zelenej až po hnedú. Dni 
sa prudko skracujú a nôcka skoro 
klepe na poludňajšie hodiny. Nie 
a nie prísť ranné brieždenie. Clivo-
ta a smútok sú príznačné pre toto 
obdobie. Aj keď sa tomu človek 
bráni, nevie často zvládať smútok 
v duši. Zvlášť v tomto období kaž-
dému zabehnú myšlienky na tých, 
ktorých mal často vo svojej blízkos-
ti, vo svojom okolí a ostali po nich 
obrazy, slová, činy, stopy, miesta 
v myšlienkach a zážitkoch. Je to ne-
zmazateľná stopa o ich existencii. 
Ich vplyve na všetko, na čo sa po-
zrieme. Pripomenutia nezmazateľ-
nej stopy ich práce. Ich myšlienky, 
ktoré sme si osvojili. Výsledky prá-
ce, ktorú robili v náš prospech. Nie 
sú to len najbližší príbuzní. Sú to 
kolegovia, spolužiaci, spoluobča-
nia, ľudia žijúci v našom okolí ale-
bo aj niekde ďaleko.

Nielen s pietou a nostalgiou 
ideme druhého novembra, v deň 
Pamiatky zosnulých na miesta ich 
posledného odpočinku. Navštevu-
jeme cintoríny, zapaľujeme sviečky, 
vyzdobujeme hroby najbližších. 
Tento zvyk nie je novým. Má svoju 
pradávnu históriu. V 8. storočí usta-
novil pápež Gregor IV. Sviatok všet-
kých svätých na 1.november. Mal 
byť spomienkou na známych kres-
ťanských svätcov. Tento zvyk sa po-
stupne rozšíril a v kalendári sa za-
kotvil 2. november ako Pamiatka 
zosnulých /Dušičky/. Podľa zvykov 
sa v noci z 1. na 2. novembra na sto-
le necháva časť večere a na hroboch 
sa zapaľujú sviečky. Kladenie vencov 
a kvetinová výzdoba na cintorínoch 
patrí k novším tradíciám. Určite to 
bude chcieť každý vykonať aj tohto 
roku. Nemali by sme to robiť egois-
ticky a zabudnúť na ohľaduplnosť, 
slušnosť a toleranciu k ostatným 
spoluobčanom. V snahe urobiť po-
riadok na hrobovom mieste znečis-
tiť okolie. 

Mesto posilňuje činnosť technic-
kých služieb v uvedených termínoch 
a hlavne pred uvedenými sviatka-
mi. Napriek tomu sa môžu vyskyt-
núť drobné nedostatky. Preto buďte 
ohľaduplní a trpezliví ku všetkému 
vo svojom okolí. Aj to patrí k piete 
týchto dní.

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

Pamiatka 
zosnulých

z pera viceprimátora

Miss Folklór 2016 z Michaloviec
Spojenie krásy, talentu a vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre. Tieto slová vysti-
hujú súťaž o najzaujímavejšie dievča z radov folkloristiek Miss Folklór. Poduja-
tie organizuje občianske združenie Dobrá Východná a spoločnosť Miss Folklór. 
Myšlienkou podujatia je prepojenie prirodzenej krásy dievčat so slovenským 
tradičným umením. Medzi jedenástimi ženami, ktoré bojovali o tento titul, 
bola aj rodáčka z nášho mesta. Súťažilo sa v štyroch disciplínach a absolút-
nou víťazkou Miss Folklór sa napokon stala Michalovčanka Veronika Vargo-
vá. Druhé miesto si odniesla Zuzana Poláčková z Trenčianskej Turnej a tretia 
skončila Jeannette Simkovej zo Spišskej Novej Vsi.

ts

Mesiac úcty k starším
Členovia Združenia 
vojnových poškodencov, 
invalidov a sympatizantov 
sa 11. októbra zišli 
v Dennom centre seniorov 
na Ul. obrancov mieru 
na neformálnom stretnutí, 
pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším.

Sme radi, že tak ako v minulos-
ti naše pozvanie prijal aj zástupca 
mesta, Ing. Ján Jasovský, vedú-
ci odboru sociálnych vecí MsÚ. 
Vo svojom príhovore okrem iného 
vyjadril poďakovanie našim čle-
nom za aktívnu účasť na aktivitách 
mesta, najmä na akciách venova-
ných spomienkam na hrdinov pad-

lých v II. svetovej vojne, oslavám 
výročia SNP, oslobodeniu mesta 
ako aj spomienke na občanov za-
strelených a pochovaných na Bielej 
hore v Michalovciach. 

Na stretnutí jubilujúci členovia 
nášho združenia dostali pamätné 
listy. Tie sponzorsky ochotne vytla-
čila tlačiareň Renoma, za čo majite-
ľom aj touto cestou ďakujeme.

Po príjemne strávenom posedení, 
súčasťou ktorého bol kultúrny prog-
ram a malé očerstvenie, rozchádzali 
sme sa do svojich domovov spokojní 
so želaním, aby nás obchádzali cho-
roby, boli sme ešte dlhé roky zdraví 
a šťastní, aby sme nikdy nepocítili 
samotu a aby sa vždy našiel človek, 
ktorý kráča s nami a nielen vedľa 
nás.

Ing. Pavol Hody

Biela 
pastelka

Únia nevidiacich a slabozra-
kých v Michalovciach sa zapo-
jila do celoslovenskej verejnej 
zbierky Biela pastelka. Zbierkou 
pomáhame ľudom s ťažkým zra-
kovým postihnutím. Tohto roku 
to bol už 15. ročník. V našom 
meste ste mali možnosť stretnúť 
v septembri dobrovoľnícke tímy 
študentov z Gymnázia Pavla Ho-
rova, ktorým ste finančne prispe-
li priamo do pokladníčky. Počas 
zbierky bolo predaných 1594 ku-
sov bielych pasteliek. 

Predsedníčka únie Mária Lo-
rincová srdečne ďakuje všetkým 
ľudom, ktorí podporili zmysel tejto 
zbierky. Osobitne ďakuje za ocho-
tu a pomoc pri jej organizovaní 
učiteľom a žiakom, ale aj rodičom, 
ktorí prostredníctvom svojich detí 
zbierku finančne podporili. 

Výbor ZO ÚNSS

Filantropia Michalovsko-košickej eparchie ponúka od 1. novembra v Michalovciach 
pre občanov so zdravotným postihnutím, pre starších občanov a pre tých, 

ktorí sú odkázaní na starostlivosť inej osoby tieto služby: 

permanentná a príležitostná starostlivosť o klienta
denné bežné nákupy • donáška obedov a liekov

doprovod k lekárovi, na úrady a vypĺňanie voľného času
V prípade záujmu je možné sa obrátiť na kanceláriu Filantropie MKE so žiadosťou o poskytnutie 

sociálnej služby. Poskytnutie týchto služieb je bezplatné, záleží však od počtu prihlásených klientov.
Kontakt:

Filantropia Michalovsko-košickej eparchie • Duklianska 16, 071 01 (budova arcibiskupského úradu) 
Úradné hodiny v pracovných dňoch od 9.00 – 13.00 • Tel.: 0915 958 321

email: filantropiamke@gmail.com • www.filantropiamke.mkpe.sk

Vánok i Starši chlopi z Mihaľo-
vec z Denného centra seniorov č. 1 
v rámci Mesiaca úcty k starším navští-
vili sociálne zariadenia v Strážskom, 
Rakovci nad Ondavou a v Trebišove, 
aby svojím pestrým programom hud-
by, spevu a hovoreného slová potešili 
klientov týchto zariadení. Vyše hodi-
novým programom sme chceli aspoň 
na chvíľu zmeniť jednotvárnosť života 
seniorov v podmienkach ústavnej sta-
rostlivosti. Že sa nám to podarilo, do-
kazovali úsmevy na tvárach, radostné 
oči i spontánne zapájanie sa do spevu 
spolu s účinkujúcimi. Uvedené akcie 
sme mohli uskutočniť vďaka finan-
čnej podpore Mesta Michalovce. 

V. Tatarko

Program 
potešil



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre
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Študenti v Miláne
Po štvrtýkrát sa študenti 
Obchodnej akadémie 
v Michalovciach zúčastnili 
odbornej ekonomickej 
praxe v Taliansku. 

Dvadsať vybraných študentov 
odcestovalo do Milána. Tri týždne  
pracovali v rôznych talianskych 
a zahraničných spoločnostiach. Vy-
skúšali si získané vedomosti v praxi, 
navyše komunikovali v anglickom 
jazyku. Partnerské firmy CLO scrl. 
Cooperativa Lavatori Ortomercato, 
UNIKASA, STANDART TRAVEL, 
Consorzio Sociale Light Scrl. prijali 
našich študentov veľmi priateľsky, 
vysvetľovali detaily práce a pomá-
hali im. Na konci praxe vyhodno-
tili ich prácu pomocou ECVET 
(Európsky systém kreditov pre 

odborné vzdelávanie a prípravu). 
Po záverečnom vyhodnotení štu-
denti dostali Europasy a certifikáty 
o absolvovaní zahraničnej praxe. 
Partnerské firmy im pripravili bo-
hatý program – návštevu Castello 
Sforzesko a prírodovedného múzea 
Leonarda da Vinciho.

Sme veľmi radi, že sme mali 
možnosť zapojiť sa do projektu 
Erasmus plus, ktorý je podporova-
ný Európskou úniou a Slovenskou 
akademickou asociáciou pre me-
dzinárodnú spoluprácu (SAAIC). 
Účasť v projekte pre nás bola prí-
nosná z každého hľadiska. Tým, 
ktorí prídu po nás, odkazujeme, 
že tieto tri týždne bolo to najlepšie, 
čo sa nám mohlo prihodiť. Každé-
mu študentovi prajeme vyskúšať 
si samostatný život v zahraničí.

Študenti 4. ročníka, OA MI

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Horovov Zemplín 2016
40. ročník súťaže v umeleckom prednese
10. 11. o 9.00 hod., malá sála MsKS

neveľo nás idZe, neveľo nám treba 
a Čas kikiríkania alebo bonsuár, umelci
monodráma v podaní Milky Zimkovej
10. 11. o 17.30 hod., malá sála MsKS

výstavy
tadeaš WaGner – perokresby 
12-ročný autor trpiaci svalovou dystrofiou
2. 11. – 30. 11. 2016 

program kina
28. 10. piatok o 17.15 hod.

bitka o sevastopoľ  2016
akčný vojnový triler  Ukrajina/Rusko
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky 

28. – 30. 10. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
ÚČtovník  2016
kriminálna dráma, triler  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

29. – 30. 10. sobota, nedeľa o 15.45 hod.
tajný Život maZnáČikov  2016
rodinný, animovaný, komédia USA
 Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

29. 10. sobota o 17.30 hod.
beZva Ženská na krku  2016
komédia ČR, SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originálna verzia

31. 10. pondelok o 16.00 hod.
domov pre neobyČajné deti sleČny pereGrinovej 2016
fantasy  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

31. 10. pondelok o 18.15 hod.
matky rebelky 2016
komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

31. 10. pondelok o 20.00 hod.
bucHty a klobásy  2016
animovaný film pre dospelých USA
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov  Slovenské titulky 

2. 11. streda o 19.30 hod.
toto je náš svet  2016
dráma, komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

3. 11. štvrtok o 17.00 hod. (2D)
4. 11. piatok o 16.00 hod. (2D)

5. 11. sobota o 14.15 hod. (3D), o 16.00 hod. (2D)
6. 11. nedeľa o 16.00 hod. (2D) 

trollovia 2016
animovaná rodinná komédia USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

3. 11. štvrtok o 19.00 hod. (2D)
4. 11. piatok o 19.45 hod. (2D)
5. 11. sobota o 17.45 hod. (3D)
6. 11. nedeľa o 19.45 hod. (2D) 

doctor stanGe 2016
akčný, fantasy USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

MilióN DeTÍ v MoDliTBe
Dňa 18. októbra sa aj žiaci CZŠ sv. Michala v Michalovciach o 9.00 hod. zjedno-
tili v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu v Sýrii. V školskej kaplnke sa spoločne 
pomodlili celý bolestný ruženec. Išlo o iniciatívu s názvom Milión detí v modlit-
be, ktorú zastrešuje medzinárodná organizácia Pomoc Cirkvi v núdzi. Tento rok 
sa rozhodla zamerať modlitbu na deti v Sýrii. Iniciátori modlitby detí sa nechali 
inšpirovať slovami sv. Pia z Pietrelciny, ktorý hovorieval: „Ak sa bude milión detí 
modliť ruženec, svet sa zmení“.                                             Mgr. Marta Pavlíková

Súťaživosť je vlastná 
mladším i starším deťom, 
jednotlivcom i kolektívom, 
preto sa Slovenská 
asociácia športu na školách 
snaží rôznym spôsobom 
motivovať jednotlivcov 
i kolektívy k športovej 
činnosti. 

Tento fakt zohral dôležitú úlohu 
pri organizovaní známej celoslo-
venskej súťaže Škola roka s podti-

tulom Súťaž o najaktívnejšiu školu 
v športe. V tomto školskom roku si 
do obce Svätý Peter po vavrínový 
veniec v kategórii Základných škôl 
nad 300 žiakov znova prišli zástup-
covia zo Základnej školy, Okružná 
17, Michalovce. Škola po roku ob-
hájila víťazstvo, a tak je titul Škola 
roka opäť na michalovskej šestke. 
Za ocenením sa skrýva veľa úsilia 
žiakov, pedagógov i trénerov:

Ocenenie bude pýchou školy 
a inšpiráciou k ďalším výborným 
výkonom.

ZŠ, Okružná 17

Šestka obhájila titul 
Škola roka



michalovčan informuje

VíTaMe MeDZI naMI naŠIch naJMenŠích...

Emma Maruničová
Adam Sivák

Alexandra Jenčová
Melánia Horňaková

Viktor Krutka
Jakub Soták
Matúš Kačo

Dominika Laporčáková
Nina Rosolová

Dominik Ferenc
Tobias Bocan

michalovčan informuje
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Noviny Mistral
a športové správy

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

Dokument
Téma: Bývajme bezpečne

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z Mestského zastupiteľstva z ��. 10. �016

denne o 14.00 hod.

slEDuJtE NÁs aJ Na
www.tvmistral.sk • www.michalovce.sk • na Faceboku • YouTube

a v regionálnom spravodajstve TV ZEMPLÍN v sieti DVB-T,
TV REGIÓN v sieti Magio, UPC Slovensko a Antik

DO STaVU ManželSKéhO VSTúPIlI...

Mgr. Marcel Barbarič  
a Mgr. Tatiana Hrindová

Mgr. Karol Ďuriš  
a MUDr. Eva Turyová

Matúš Korl  
a Mgr. Jana Gajdošová
Mgr. Václav Homišan  

a Mgr. Zdenka Čičáková
Mgr. Peter Hulič  

a Mgr. Petra Semancová PhD.
Mgr. Ján Kapráľ  

a Mgr. Tatiana Lacková
Michael Hasák  

a Mária Šestáková
Marián Guľáš  

a Veronika Križová
Ing. Juraj Dorič  

a Stanislava Minďarová
Ján Pavlov  

a Ivana Perduľaková
Ing. Peter Biganič  

a Mgr. Mária Grešková

Čas mladosť odniesol, ale nie láskyplné srdce

JURAJA KICU
Veľké prianie plné lásky, zdravia 
k 80. narodeninám želá manželka Mária, deti 
Mária, Iveta, Juraj s rodinami. Našu vďačnosť 
nenahradí ani tisíc krásnych slov. Ži dlho medzi 
nami, kým Ťa máme, nie sme sami.

blahoželanie

letná škola na SOŠT
Všade počúvame o potrebách 
trhu práce, o nedostatku 
odborníkov v jednotlivých 
profesiách, ale zároveň 
aký nedostatočný záujem 
je o štúdium na odborných 
školách. 

A tak sme na Strednej odbornej 
škole technickej v Michalovciach zo-
stavili program, ktorým sme chceli 
vzbudiť záujem mladých ľudí o odbor-
né vzdelávanie. Ponúkli sme žiakom 
základných škôl možnosť navštevovať 
Letnú školu (na oboch našich praco-
viskách – Partizánska 1 a Kapušianska 
6), v rámci ktorej si mohli vyskúšať 
svoje zručnosti pri práci s PC, jedno-
duché odborné práce, poprípade moh-
li získať odpovede na otázky, ktoré ich 
v súvislosti so štúdiom zaujímajú.

Do Letnej školy sa prihlásilo spolu 
40 žiakov. Začala na oboch pracovis-
kách Strednej odbornej školy tech-
nickej v Michalovciach 22. augusta. 
Majstri odbornej výchovy a učitelia 

odborných predmetov boli pripravení 
a odhodlaní celej akcii venovať pat-
ričnú vážnosť. Každý deň bol určený 
prezentácii remesla. Týždenná Letná 
škola sa začala úvodnou časťou, v kto-
rej boli žiaci 9. ročníka informovaní 
o možnostiach štúdia a výbere remesla 
podľa schopností a záujmu. Pod od-
borným vedením majstrov a učiteľov 
si žiaci mohli vyskúšať svoje zručnos-
ti pri práci s PC, alebo mali možnosť 
aj vlastnoručne vyrobiť jednoduché 
výrobky, ktoré si zobrali domov ako 
ukážku svojich schopností a manuál-
nej zručnosti. 

V priebehu týždňa sa Letnej ško-
ly zúčastnilo reálne 35 záujemcov, 
ktorí  prešli profesiami – stolárstvo, 
strojárstvo, automechanik,  stavebné 
profesie, elektrotechnika, IKT.

Odozva všetkých účastníkov bola 
kladná a myslíme si, že daná akcia 
splnila svoj účel. Práve preto chceme 
v projekte pokračovať a hľadať ďalšie 
možnosti, ktorými vzbudíme záujem 
žiakov o odborné štúdium.

N.M.

Dňa 19. októbra sa dožila krásneho okrúhleho 
životného jubilea mamka, babka a prababka

VERONIKA TURYOVÁ
Za všetko zo srdca ďakujú a veľa Božieho 

požehnania, zdravia, lásky a dní naplnených 
radostnými chvíľami prajú manžel, synovia 

a dcéra s rodinami.

Drahej mamičke 

IRENE KATINGEROVEJ 
k jej 80. narodeninám, veľa zdravia, 
Božieho požehnania prajú dcéry Iva a Monika 
s rodinami, Adamko prababičku za všetkých 
bozkáva.

V Materskej škole, Fraňa Kráľa 78 začal tento školský rok o niečo veselšie. Okrem 
novopostavenej relaxačnej zóny na školskom dvore čakali deti aj vynovené triedy. 
Z dotácie mesta Michalovce, ktoré je zároveň zriaďovateľom MŠ, boli do tried za-
kúpené aj nové nábytkové zostavy. Deti ich vo veľkej miere využívajú pri svojich 
hrách. Tak nech im dobre poslúžia.

Bc. Erika Zaffová
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Retro výlet v Tatrách
Vidieť ľudí s ťažkým 
zrakovým postihnutím 
vo Vysokých Tatrách je 
možné iba vtedy, ak sa 
členovia a ich asistenti 
z únie nevidiacich 
a slabozrakých 
z Michaloviec rozhodnú 
relaxovať v našich 
krásnych Tatrách.

V roku 1956 v Tatranskej Lom-
nici, v hoteli Morava, sa natáčal 

kultový film Anděl na horách 
v hlavnej úlohe s hercom Jaros-
lavom Marvanom. Dvadsaťdva 
účastníkov výletu bolo ubytova-
ných v tomto Retro hoteli Morava. 
Program v retro štýle obsahoval 
prednášky, film o Vysokých Tat-
rách, posedenie s harmonikárom 
a rozlúčkový tanečný večierok 
so živou hudbou.

Štvordňový výlet sme ukončili 
spoločnou fotografiou pri dreve-
nej soche herca J. Marvana priamo 
vo vestibule Retro hotela Morava.

K. Vargová

Všetkých svätých
november nepatrí len 
k mesiacom jesene. 
V tomto mesiaci si 
spomíname na tých, ktorí 
ukončili pozemskú púť 
a prešli bránou smrti. 

Návštevou cintorína si spome-
nieme na blízkych, priateľov a zná-
mych, ktorých sme poznali a mali 
radi. Poznať niekoho je vznešené 
a nie je to málo. Poznanie nám od-
krýva tajomstvo života tých, ktorí tu 
boli. Každý z nich po sebe zanechal 
nezmazateľnú stopu, ktorá sa pre 
nás stáva odkazom. Najčastejšie 
je to odkaz spojený s ochotou stať 
sa „pokračovateľmi“ žitých hodnôt 

tých, nad hrobmi ktorých budeme 
v nasledujúcich dňoch stáť. Tento 
sviatok má symbolické pomenova-
nie: „Všetkých svätých.“ Práve preto 
je na mieste nádej, ktorá nemá svoj 
základ iba v kresťanstve. Má svoje 
miesto v živote každého človeka. 
Každý z nás má rovnakú príležitosť 
i možnosť patriť do tohto „spoločen-
stva svätých“, tí čo zostali ako pútnici 
na zemi aj tí, čo zosnuli. Toto konšta-
tovanie je odkazom na Božskú auto-
ritu, v ktorej má všetko svoj počiatok 
a v ktorej je vždy všetko živé. Boh 
je láska. Táto láska nepozná ničivú 
silu, ale iba silu, ktorá tvorí vždy čosi 
nové. Stáť nad hrobmi znamená tvo-
rivú silu nádeje, lásky a odpustenia.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Každoročne na Špeciálnej 
základnej škole internátnej 
v Michalovciach prebieha 
školská akcia pod 
príznačným názvom Deň 
jabĺčka.

Nebolo tomu ináč ani tento rok. 
V školskom rozhlase pri tejto prí-
ležitosti odznela tematická relácia, 
po ktorej sa žiaci prvého až štvrté-
ho ročníka presunuli do telocvične 

školy. Krásna výzdoba, dobroty 
z jabĺk, súťaže, hudobno-pohybové 
hry, spev, to všetko charakterizova-
lo príjemnú atmosféru tejto milej 
akcie. Žiaci si hravou formou zopa-
kovali učivo o zdravej výžive, kto-
rá je pre organizmus nás všetkých 
veľmi potrebná. Všetci prítomní 
okrem jabĺčkových medailí odchá-
dzali s úsmevom na tvári a chrum-
kaním pekného dozretého jablka 
v ruke.

Mgr. Ľudmila Kočanová

Deň po koncerte lucie Bílej 
sa so svojím koncertným 
programom milovníkom 
hudby predstaví 
talentovaná speváčka Sima 
Martausová.

Je absolventkou Akadémie ume-
ní v Banskej Bystrici, kde študova-
la herectvo. Časom objavila svoju 
cestu, na ktorej hľadá nielen vlastné 
naplnenie, ale aj dobro toho druhé-
ho. V tomto prípade dobro publika, 
ktoré v textoch jej piesní nachádza 
povzbudenie a odpovede na otázky, 
ktoré nastoľuje sám život. Tvorba 

Simy Martausovej nie je označená 
nálepkou “všednosti”. Originálnosť 
tejto osobnosti je v tom, že texty 
piesní si píše sama. Práve tie na-
stavujú zrkadlo pravej tváre života. 
Sima v nich vyjadruje svoje túž-
by, sklamania, ale predovšetkým 
radosť a nádej, ktoré by mali byť 
súčasťou života nielen veriaceho 
človeka. Speváčka svojím umením 
odkrýva cestu hľadania Pravdy, 
v ktorej má pôvod všetko. Jej kon-
cert možno vnímať ako pozvánku 
k tomuto hľadaniu. Obyvatelia náš-
ho mesta budú mať túto príležitosť 
24. novembra v sále MsKS.

im

Deň jabĺk

Sima Martausová 
v Michalovciach

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Správna voľba
V športovej hale 
Gymnázia Pavla horova 
a v priestoroch samotnej 
školy sa 13. októbra, 
v dopoludňajších hodinách, 
uskutočnilo už tradičné 
podujatie „Správna voľba 
povolania – príležitosť 
k úspechu“ a „Deň 
otvorených dverí“. 

V rámci prvej spomínanej akcie, 
ktorú oficiálne otvorili Rudolf Ga-
domský – riaditeľ Gymnázia Pavla 
Horova a Viliam Zahorčák – primátor 
mesta Michalovce a zároveň predseda 
školskej komisie Košického samo-
správneho kraja, sa žiakom základ-
ných škôl nielen z okresu Michalovce, 
ale aj zo susedných okresov predstavi-
li viaceré stredné školy z regiónu. 

Následne sa záujemcovia z ra-
dov žiakov – po rozdelení do skupín 
a s účasťou sprevádzajúcich pedagó-
gov – presunuli z gymnaziálnej špor-
tovej haly do priestorov školy, kde ich 
už v jednotlivých triedach, učebniach 
a laboratóriách čakala prezentácia 
vzdelávacieho programu a rôznych 
aktivít hostiteľského Gymnázia. 

Výchovní poradcovia a riaditelia 
ZŠ sa mohli zúčastniť i diskusného 
fóra, ktoré bolo zamerané na aktuál-
ne problémy regionálneho školstva. 

O úspechu oboch akcií a o pre-
trvávajúcom vysokom záujme 
o štúdium na najstaršom gymnáziu 
v rámci Zemplína svedčí nielen veľ-
ké množstvo zúčastnených žiakov 
(dokopy sa ich tu zišlo 530), ale tiež 
pozitívne reakcie zo strany spre-
vádzajúcich učiteľov i prítomných 
riaditeľov základných škôl. 

Mgr. Matej Starják 
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naVžDy SMe Sa ROZlúČIlI...

spoločenská rubrika

Margita Mrázová (79)
Eduard Gajdoš (66)
Eva Zálomová (61)
Ján Vaľovský (67)
Jozef Kunč (59)
Anna Jakubová (67)
Mária Struňáková (82)

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 alebo vymením 
za 2,5-izbový byt po rekonštrukcii s doplatkom. Tel.: 0908 446 411

n	Predám pozemok v Lastomíri 4 860 m2. Cena dohodou. Len vážny 
a solventný záujemca. Tel.: 0910 943 821

n	Predám garáž na Ulici humenskej v Michalovciach, oproti bloku C, 
č. 5335. Tel.: 0944 230 981

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 osobné auto BMW 320d. Tel.: 0907 959 441
n	Vymením zbierku zapaľovačov, kalendárikov, servítok a vlajočiek 

za niečo iné. Lokalita – Michalovce. Tel.: 0908 027 603

n	 3. november 2016 v čase od 7:30 – 14:30 hod. bude prerušená 
distribúcia elektriny pre odberné miesto – časť mesta 
Michalovce úseky: celá ul. 1. mája, celá ul. Višňová, celá 
ul. Krátka, ul. Laca Novomeského č. d. 58 – 24 (párne čísla 
domov), č. d. 5 – 19 (nepárne čísla domov)

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

prerušenie distribúcie elektriny

poďakovanie
Dňa 8. októbra nás navždy opustila drahá mamka, 
manželka, babka, švagriná a sestra 

ELENA HOSPODÁROVÁ
Česť pamiatke tohto výnimočného človeka.
Rodina vyjadruje úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

spomienky
Dňa 25. októbra uplynulo 15 rokov

čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko

MICHAL MAĎAR
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka 
a dcéra s rodinou.

Dňa 28. októbra uplynie rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamka a babka 

MARTA FAJNEROVÁ
s láskou a úctou spomínajú dcéry Marta a Iveta 
s rodinami

Dňa 24. októbra uplynulo 5 smutných rokov, 
čo nás opustila milovaná dcéra 

ALENA DANKOVÁ
spomínajú starí rodičia, synovia Martin, Tomáš 

a ostatná smútiaca rodina, Ján Žužo, manžel

Dňa 1. novembra uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko 

MIROSLAV ŽÁČIK
Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
s láskou a úctou spomína 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 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.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 14. novembra 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVeReJŇUJe ZÁMeR
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov
PRenaJaŤ PRIaMyM PRenÁJMOM
garáže, nachádzajúce sa na parcele C – KN p. č. 972 na Nám. slobody v Mi-
chalovciach.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej 
lehote, 14. november 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.



� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Začiatok plaveckej sezóny 
sme začali u nás doma 
v Michalovciach 1. kolom 
jesenných majstrovstiev 
východoslovenskej oblasti. 

Podaril sa nám husársky kúsok, 
a to napriek všetkým nezdarom, za-
bezpečiť po prvýkrát elektronickú 
časomieru Omega.

Klub reprezentovalo 14 plavcov, 
ktorým doma ostalo 23 medailí. Ja-
kub Kozák získal 2-x zlato (50 m 
znak, 200 m motýlik), 2-x striebro 
(50 m prsia, 100 m pol. preteky) a 2-
x bronz (400 m a 800 m voľný spô-
sob). Nine Kalaninovej nové osobné 
rekordy vyniesli 2-x 1. miesto v dis-
ciplínach 50 m znak a 100 m pol. pre-

teky a striebro na 50 m prsia. Samuel 
Makšim sa stal víťazom na 100 m 
prsia a strieborným na 50 m prsia. 
Emma Kanocová vyštartovala 5-x 
a 4-x to dotiahla do úspešného konca 
– 3-x ako strieborná (200 m motýlik, 
400 m a 800 m v. spôsob) a bronzová 
na 50 m prsia. Petronela Makšimová 
doplávala 3-x na 2. mieste vo svojich 
hlavných disciplínach 50 m a 100 m 
prsia a 50 m znak. Jakub Vinc si zlep-
šil vo všetkých štartoch svoje osobné 
maximá, z ktorých dve mali príchuť 
striebra v disciplínach 50 m a 100 m 
prsia. Johanna Lorincová skončila 
na 2. mieste na 50 m trati znakom. 
Martin Gajdoš dohmatol ako tretí na 
100 m prsia. Šimon Spodniak finišoval 
na 3. mieste v disciplíne 50 m prsia.

Mgr. K. Hamadejová

Plavecká sezóna 

Pražská arena Sparta 
hostila v dňoch 14. – 15. 
októbra 510 pretekárov 
z 11 krajín. Do Prahy prišlo 
57 klubov. 

Michalovský Športový Kickbox 
klub reprezentovala osemčlenná 
výprava s piatimi pretekármi, Ka-
rel Svobodník, Timea Hamariková, 
Marko Babuka, Peter Knapo a Vasil 
Klevlyanyk. V silnej konkurencii 
medailistov a majstrov Európy a sve-
ta zabojovali, obsadili medailové 
priečky a získali ďalšie skúsenosti. 

Vasil Klevlyanyk hneď v prvom 
zápase v kick lighte porazil talian-
skeho majstra sveta z ringu Lorenza 
Di Gaudia. Nakoniec v tejto disciplí-
ne obsadil striebornú priečku. V dis-
ciplíne light contact získal bronzovú 

medailu. Karlovi Svobodníkovi ušiel 
postup do finále v light contacte len 
o bod a v boji o tretie miesto vyhral 
proti maďarskému reprezentantovi 
3:0. Peter Knapo aj napriek chorobe 
a krátkej príprave získal bronzovú 
medailu v kick lighte a štvrté mies-
to v light contacte. Náš polročný 
nováčik Timea Hamariková získala 
striebornú medailu v light contacte. 
Ďalšiu striebornú medailu vybojoval 
vo finále Marko Babuka v kick lighte 
a v disciplíne Iight contact obsadil 
štvrté miesto, keď v zápase o bron-
zovú medailu nestačil na českého 
reprezentanta a majstra Európy Lu-
boša Vanku.  

Pre náš klub tak všetci vyboxo-
vali a domov si priniesli tri striebor-
né a tri bronzové medaily. Obsadili 
aj dve štvrté miesta. 

Elena Takáčová

czech Open 2016

Majstrovstvá európy 
combat Sambo Ukrajina. 
Majstrovstvá sveta WFMc 
– World Fight Sports 
and Martial arts council 
Spojené Kráľovstvo.

Jedným z vrcholov sezóny pre mi-
chalovský MMA Team Slovakia bola 
účasť na dvoch podujatiach. Prvým 
z nich bol šampionát Európy Com-
bat Sambo, ktorý sa uskutočnil v Už-
horode 2. októbra za podpory tamoj-
šieho ministerstva kultúry a športu. 
Tam sa nám podarilo vybojovať dve 
bronzové medaily, ktoré získali me-
dzi juniormi Martin Varady a v kate-
górii seniorov Dominik Lorinc.

Ešte lepšie sa nám však podarilo 
zabojovať na Majstrovstvách sveta 

federácie WFMC, ktoré sa usku-
točnili v dňoch 14. – 16. októbra 
v anglickom Manchestri. Zúčast-
nili sa ich štyria zástupcovia nášho 
klubu. Najmladší 10-ročný Jakub 
Čverčko získal v kategórii grappling 
striebornú medailu. Martin Varady 
a Kristián Kudráč získali bronzové 
medaily. Najlepšie sa prezentoval 
v kategórii seniorov Dominik Lo-
rinc, ktorý získal dve strieborné 
medaily v kategóriach MMA a grap-
pling. Veľká vďaka patrí sponzorom, 
bez ktorých by sa nám nepodarilo 
vycestovať. O to, aby sme mohli sú-
ťažiť, sa postarali Maťko a Kubko – 
Expresná preprava, Maťko a Kubko 
obchod, Suzuki Michalovce a česko-
slovenský klub CS Club Manchester 
v Anglicku.

Tibor Šimonič

MMa Team Slovakia
basketbal
i. bk d – stará ľubovňa 
5. 11., 10.00 hod., Mladé ženy – Karpatská liga 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

futbal
mfk Zemplín – fk senica
29. 10., 17.00 hod. - FORTUNA liga muži – 14. kolo

mfk Zemplín – trnava
29. 10., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 

mfk Zemplín – trnava
5. 11., 11.00 a 13.00 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 

mfk Zemplín – fk slovan duslo šaľa
29. 10., 12.00 hod., I. liga ženy – 8. kolo

mfk Zemplín – fk slovan duslo šaľa
29. 10., 14.00 hod., I. liga juniorky – 8. kolo 
Info: www.new.mfkzemplin.sk

tj sokol moČarany – ošk vinné 
30. 10., 14.00 hod., V. liga Zemplínska – muži VSFZ – 13. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

afk topoľany – tj druŽstevník cejkov 
30. 10., 14.00 hod., V. liga Zemplínska – muži VSFZ – 13. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Hádzaná
Hk iuventa – Hk slovan duslo šaľa
5. 11., 10.30 hod, I. LSD – 7. kolo, Chemkostav aréna

Hk iuventa – Hk slovan duslo šaľa
5. 11., 12.30 hod, I. LMD – 7. kolo, Chemkostav aréna

Hk iuventa – Hk slovan duslo šaľa
5. 11., 15.00 hod., WHIL žien – 9. kolo, Chemkostav aréna

Hk iuventa juniorky – nesvady
6. 11., 13.00 hod., I. liga žien, Chemkostav aréna
Info: www. Iuventa–zhk.sk

ľadový hokej
Hk dukla – Hk Gladiators trnava 
2. 11., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 18. kolo

Hk dukla – Hk 95 povaŽská bystrica 
4. 11., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 19. kolo

Hk dukla – Hc orin detva 
6. 11., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 20. kolo
Info: www.duklamichalovce.sk

Hk mládeŽ – Hkm rimavská sobota 
28. 10., 12.30 hod., Liga kadetov - 13. kolo

Hk mládeŽ – mšk mládeŽ trebišov 
6. 11., 12.30 hod., Liga kadetov – 15. kolo
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

strelectvo
o poHár primátora mesta micHalovce
strelecký trojboj, 6. 11., 8.00 hod., 13. ročník
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
pirnaGov vrcH 
1. 11., 7. 50 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk


