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pozývame...

EKUMENICKÝ 
PAŠIOVÝ 
SPRIEVOD

30. marca
začne o 13.30 hod. 

pri Cirkvi bratskej 
na Užhorodskej ulici

VEĽKONOČNÝ 
SWINGOVÝ 

KLAVÍR
koncert

5. apríla 
o 18.00 hod.
galéria ZOS

KONIEC ŠTÁTNEJ 
CESTY

repríza divadelného 
predstavenia

9. apríla
o 18. 00 hod.

veľká sála MsKS

MAĽOVANÉ 
SVETLOM

výstava fotografií 
Stanislava Orolína 

a Františka Demského

od 3. apríla
malá galéria MsKS

Pečať Rozvoja 
mesta 
hodnotenie Mesta

2 Obchodné 
centrum 
oslavuje

3 Ponožkový 
deň detí
s downovým syndrómom

4 Jarný beh 
Michalovčanov
očami bežca
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Michalovského Pegasa si na slávnostnom galaprograme prevzalo 14 ocenených

ČIN ROKA 2017

Titul Čin roka udeľuje Mestské 
zastupiteľstvo v Michalovciach jed-
notlivcovi alebo kolektívu, ktorý 
v  predchádzajúcom roku dosiahol 
mimoriadny výsledok v rôznych 
oblastiach života. Za najvyššie 
umiestnenia na Majstrovstvách SR 
si v oblasti školstva ocenenie pre-
vzala Radmila Hajduková, ktorá je 
učiteľkou Telesnej a športovej vý-
chovy. V tejto oblasti boli tiež oce-
nené Ingrid Štefanisková a Zuzana 
Tongeľová. Ingrid Štefanisková je 
učiteľkou prvého stupňa Základnej 
školy T. J. Moussona. Bola ocenená 
za výrazný úspech na medziná-
rodnej atletickej súťaži Čokotretra 
v  Ostrave. Zuzana Tongeľová je 
učiteľkou slovenského jazyka a hu-
dobnej výchovy a ocenenie získala 
za úspechy dosiahnuté na celoslo-
venskej súťaži Myslenie je pohyb. 
V oblasti pedagogiky boli ocenení 
dvaja pedagógovia. Alena Nikla-

sová, učiteľka výtvarného odboru 
ZUŠ, za prvé miesta na Medziná-
rodnej výtvarnej súťaži Gold Eu-
rope 2017 v Prahe. Za mimoriad-
ny úspech v práci s talentovanou 
mládežou a získanie Ceny Dionýza 
Ilkoviča 2017 bol ocenený stredo-
školský učiteľ fyziky na GPH v Mi-
chalovciach Jozef Smrek. V oblasti 
športu bol Michalovský Pegas odo-
vzdaný Samuelovi Liškovi, členovi 
MMA Teamu Slovakia Michalov-
ce, za víťazstvá v profesionálnych 
zápasoch East Pro Fight Košice 
a World Martial Arts Games v Spli-
te. Za úspechy v kickboxe na Maj-
strovstvách sveta a Majstrovstvách 
Slovenska bol titul Čin roka udele-
ný Michalovi Stričíkovi.

V kategórii kolektívov si v oblas-
ti výstavby prevzali cenu investori, 
projektanti a zhotovitelia dvoch 
objektov, ktoré skrášlili naše mesto. 
Jedná sa o rekonštrukciu a prístav-

bu budovy Okresného súdu v Mi-
chalovciach a stavbu Nemocnice 
novej generácie. Za rozvoj podni-
kateľskej činnosti si cenu prevzali 
zhotovitelia za vybudovanie Ob-
chodného centra Opidium. Za do-
siahnuté úspechy v roku 2017 ude-
lilo zastupiteľstvo ocenenie druž-
stvu žien Iuventa. V oblasti kultúry 
si  okrídleného Pegasa za  dosiah-
nuté výsledky v uplynulom roku 
prevzali tanečný súbor Slniečko 
a súbor Flauto Cantabile. Za medzi-
národné a celoslovenské úspechy 
bol titul Čin roka v oblasti školstva 
udelený Tanečnej skupine Divas 
pri ZUŠ. Detský spevácky zbor Pro 
Musica bol taktiež v oblasti školstva 
ocenený za získanie tretieho mies-
ta na medzinárodnej súťaži, ktorá 
sa konala v Španielsku. V programe 
sa divákom predstavilo husľovo – 
klavírne duo Il Duetto.

Adela Vojnová

Napoleon Hill raz povedal: „Začiatkom všetkých úspechov je túžba“. Byť 
úspešnými túžili zaiste aj ocenení, ktorí si z rúk primátora mesta Michalov-
ce Viliama Zahorčáka prevzali sošku Michalovského Pegasa a titul Čin roka. 
Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo na podujatí To najlepšie, čo v meste 
Michalovce máme v piatok 23. marca v mestskom kultúrnom stredisku. 

Želáme vám príjemné prežitie 

velkonocných sviatkov
 

                             redakcia Michalovcana
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pobačeňe Miža z varoša

Čas uceka jak splašene koňe. Ňedavno tu bul Silvester a už Veľka noc 
prichodzi. Kec mi bul na vistupeňu našich umeleckich školov u kulture, 
ta mi še doznal, že budze i oceňovaňe tich, co u bivalim roku daco dobre 
u mesce spraviľi. Znam, že to ňe perši rok beži, no furt mi na to pribul. 
Oceňenich bulo ňeurekom. O dachtorich mi še až tam doznal. Žijeme tu 
z ňima a ňebuc takoho pripomenuca, aňi bi sme o ňich ňeznaľi. Chvala 
mestu, že i toto ľudzom ukazuje. No i program bul prešumni. Kuščok ohral 
i mojo stare šerdečko.

Škoda ľem toho, že do kulturi še mesci i vecej ľudzi, jak prišlo teraz.
Vaš Mižo z varoša

Co mame dobroho

Pečať Rozvoja mesta 
 17. 3.  otvorenie majstrovstiev východného Slovenska v plávaní žiakov
 17. 3.  otvorenie celoštátneho podujatia v mariáši
 17. 3.  otvorenie a vyhodnotenie Jarného behu Michalovčanov
 19. 3.  rokovanie s predstaviteľmi a prehliadka priestorov FS Zemplín
 20. 3.  rokovanie mestskej rady
 20. 3.  zasadnutie Dozornej rady spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. v Košiciach
 21. 3.  účasť na výročnej členskej schôdzi ZO Slovenského zväzu 
  zdravotne postihnutých
 22. 3.  prijatie najúspešnejšieho športového strelca mesta p. Becu
 22. 3.  účasť na spoločnom podujatí všetkých základných  
  umeleckých škôl z nášho mesta
 23. 3.  porada primátora
 23. 3.  odovzdávanie ocenení Čin roka 2017
 26. 3.  rokovanie komisie školstva pri VÚC Košice
 27. 3.  prerokovanie finančného vysporiadania s Mestským kultúrnym  
  strediskom a Technickými a záhradníckymi službami Michalovce
 28. 3.  prijatie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov
 29. 3.  rokovanie s partnermi v projektoch v Bratislave
 30. 3.  účasť na ekumenickom Pašiovom sprievode

aktivity primátora

Interpelácie poslancov

MUDr. JOZEF VALISKA
Občania žiadajú pravidelnú starostlivosť – orezávania stromov a krov 
na Ul. prof. Hlaváča.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Technické a záhradnícke služby každý rok realizujú orez stromov a krov 
aj na Ul. prof. Hlaváča. Deje sa tak aj v súčasnosti, a to počas vegetačného po-
koja. Pokiaľ občania majú na mysli riešenie nejakého konkrétneho problému, 
nech to oznámia na dispečing TaZS. Radi tento problém promptne vyriešime. 

Obyvatelia bytového domu „C“ na Ul. prof. Hlaváča sa sťažujú na roz-
miestnenie odpadových kontajnerov a s tým súvisiaci zvýšený výskyt 
hmyzu, hlodavcov a obťažujúci zápach. Pri bytovom dome „C“ sú kontaj-
nery aj pre ďalšie tri bytové domy v celkovom počte 16.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Nakoľko v roku 2018 dôjde k rekonštrukcii ciest, chodníkov, stojísk kon-
tajnerov, považujeme akékoľvek zmeny v súčasnosti za neúčelné. 

Obyvatelia bytovému domu „C“ na Ul. prof. Hlaváča žiadajú úpravu ko-
munikácií na parcele č. KN 2975 k.ú. a podchodu od bytového domu „C“.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce:
Úprava komunikácií pri bytovom dome „C“ na Ul. prof. Hlaváča na parcele č. KN 
2975 bude riešená v rámci stavby „Revitalizácia existujúcich komunikácií, chod-
níkov a parkovacích plôch mesta Michalovce“ časť Sídlisko západ – priestor ohra-
ničený ulicami prof. Hlaváča – Martina Rázusa – Karola Kuzmányho v roku 2018.

doc. Ing. MICHAL STRIČÍK, PhD.
Na konci Ulice P. O. Hviezdoslava, oproti židovskému cintorínu, sú po do-
pravnej nehode, ktorá sa stala v novembri značne poškodené zvodidlá. 
V tejto súvislosti upozorňujem na potrebu opraviť ich z dôvodu bezpeč-
nosti cestnej premávky na tejto ceste. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Poškodené zvodidlá na Ul. P. O. Hviezdoslava opravíme hneď, ako nám to 
poveternostné podmienky dovolia. 

Od decembra 2017 začala fungovať vynovená stránka mesta Michalovce, 
ktorá informuje o dianí v meste, ako aj činnosti mestského zastupiteľstva. 
V tejto súvislosti chcem poprosiť prevádzkovateľov stránky a vedenie 
mesta o doplnenie stránky mesta v časti „MESTO A JEHO SPRÁVA“ časť 
„SAMOSPRÁVA“ o informácie o interpeláciách poslancov a odpovediach 
na ne, čo by do značnej miery priblížilo činnosť poslancov občanom náš-
ho mesta tak, ako to bolo aj v minulosti.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Iveta Palečková vedúca odboru K,MaK:
Informácie o interpeláciách poslancov a odpovede na ne sú uverejňované 
na web stránke mesta v časti Život v meste – Michalovčan.

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XIX. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
7. decembra 2017. (dokončenie)

Spoločnosť SIMS, a. s., ktorá 
je registrovaná pod ochrannou 
známkou Národného infor-
mačného centra potvrdila 
výsledok hodnotenia 
zameraného na obce 
a mestá Slovenskej 
republiky. Mesto 
Michalovce bolo 
za rok 2017 vyhod-
notené ako mesto 
s predpokladom 
stabilného rozvoja. 
Mesto Michalovce a ďal-
ších takmer 3000 slovenských 
obcí a miest prešlo hodnotením 

zameraným na finančnú a majet-
kovú bonitu. Podiel obcí a miest, 

ktoré využívajú financie 
a majetok s vysokou efek-

tivitou pre trvalo udr-
žateľný rozvoj a po-
zitívne vyšli z tohto 
hodnotenia pred-
stavuje 39,09  %. 
Vy h o d n o t e ný m 
obciam a mestám 

je v hodnotiacom 
a  informačnom sys-

téme udelená Pečať Roz-
voja obcí a miest.

sims
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Poznanie všetkého vôkol nás má 
životnú dôležitosť. Je ťažko uchopi-
teľné len pozorovaním. Vnímanie 
okolitej skutočnosti je predpokladom 
pre zapamätanie a učenie sa. Proces 
spojený s človekom od prvopočiatku 
ľudskej existencie. Jej zaznamena-
nie, koncentrovanie, uchovávanie, 
oboznamovanie, vštepovanie, opa-
kovanie sa vypracovalo na úroveň 
vzdelávania. Hĺbka procesov nado-
búda akcelerácie, ale aj stagnácie 
podľa stupňa spoločenskej úrovne.

Priaznivejšie podmienky idú 
ruka v ruke s technickou úrovňou. 
Nemenej dôležitý je hlad po nových 
poznatkoch v oblastiach, kde je 
zdanlivo všetko známe. Prevratné 
myšlienky vznikajú položením si 
otázky: Skutočne je to len tak? Ab-
solútnu dôležitosť preto nadobúda 
proces kritického myslenia. Bez 
oboznámenia sa s doterajšou úrov-
ňou je to nemysliteľné. Preto medzi 
nevyhnutnými podmienkami je dô-
ležitá škola, dobrý učiteľ, priaznivé 
prostredie. 

Jedným z prevratných učiteľov 
v oblasti učenia bol Ján Amos Ko-
menský. Práve deň jeho narodenia 
je pripomenutím si a oslavou všet-
kých učiteľov. Spomienky na svojich 
učiteľov si uchováva každý dospelý 
počas svojho života. Zvlášť na tých, 
ktorí do procesov učenia zasiahli 
výraznejšie. 

Detská duša je veľmi citlivá a nie 
každá naladená len na nadobúda-
nie vedomostí. Zvlášť proces učenia 
má nielen svoje zákonitosti, ale 
aj  individuálne úskalia. Je veľkým 
umením vniknúť do tajov nielen 
nadobúdania vedomostí, ale najmä 
zobúdzania zvedavosti a hľadania 
odpovedí za hranicami poznaného. 
Už naštartovanie procesov, vedú-
cich k celoživotnému vzdelávaniu, 
je obrovský úspech na dosiahnutie 
intelektuálnej úrovne. Len všestran-
ne vzdelaný človek má dobré pred-
poklady viesť plnohodnotný život. 
Preto sa žiadna spoločnosť nezao-
bíde bez dobrých učiteľov. Pripo-
mínajme si tento význam neustále, 
no najmä v deň ich sviatku.

Poďakujme im za ich obetavú 
prácu v prospech prípravy novej, 
vzdelanej generácie mladých ľudí. 
Poďakujme zvlášť tým, ktorým 
sa  ich práca stala poslaním. Po-
prajme im veľa zdravia, trpezlivosti 
a  radosti pri ťažkej pedagogickej 
práci nielen s našimi deťmi, ale 
často aj s rodičmi.

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

SVIATOK 
UČITEĽOV

z pera viceprimátora

Obchodné centrum pozýva 
na 10. narodeniny celé rodiny

Hodnotenie činnosti

Obchodné centrum 
Zemplín oslávi v sobotu 
14. apríla už svoje okrúhle 
10. narodeniny. Táto 
narodeninová oslava bude 
iná ako v predošlé roky. 
Začne sa už od 10-tej hodiny 
predpoludním. Program 
aj sprievodné aktivity budú 
pre celé rodiny s deťmi 
aj pre tínedžerov. 

V programe vystúpia detské 
talenty Zemplína, ktoré dostanú 
za  vystúpenie honorár. OC Zem-
plín nezabúda ani na tínedžerov. 
„Tešiť sa môžu na druhého naj-
úspešnejšieho youtubera Exploiteda, 

ktorý vystúpi po 17-tej hodine, a ne-
bude chýbať ani jeho autogramiá-
da,“ prezradila Eva Bučková, mar-
ketingová manažérka OC Zemplín. 
Dospelí sa môžu zapojiť do súťaže 
o hodnotné ceny, medzi nimi budú 
aj poukazy na dve dovolenky podľa 
vlastného výberu. O zábavu sa po-
stará aj Jožko Jožka ako moderátor 
a skupina Drišľak. 

Riaditeľ obchodného centra 
Miroslav Zajac povedal: „Cieľom 
podujatia je, aby sem prišli rodiny 
s malými aj veľkými deťmi a strávili 
tu pekné chvíle spoločne, aby mali 
na tento deň pekné spomienky.“

Návštevníci, ktorí v OC Zem-
plín počas narodeninového 
dňa nakúpia, budú môcť už od 
10.00  hod. točiť kolesom šťastia 

a  odniesť si peknú výhru. „Od 
12.00 hod. sa bude po galérii OC 
Zemplín prechádzať 6 rozprávko-
vých postavičiek so sladkosťami pre 
deti, nebudú chýbať súťaže, tvorivé 
dielne a balóny s logom obchodné-
ho centra. Novinkou bude fotokú-
tik, kde sa detičky môžu odfotiť so 
zvieratkami a odniesť si ihneď fo-
tografiu na pamiatku. Po prvýkrát 
predstavíme verejnosti aj maskota 
OC Zemplín,“ dopĺňa Eva Bučko-
vá. V detskom programe popolud-
ní vystúpi aj ujo Ľubo a najmen-
ších zabaví divadlo. 

Viac o programe a časoch jed-
notlivých aktivít a vystúpení sa do-
zviete na www.oczemplin.sk. Tešíme 
sa na všetkých. 

ts

Výročná členská schôdza 
Základnej organizácie 
Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých 
sa uskutočnila v stredu 
21. marca v mestskom 
kultúrnom stredisku. 

Predseda organizácie Jaroslav 
Koščo privítal všetkých prítom-
ných, ako aj pozvaných hostí, 
asistenta poslanca NR SR Jozefa 

Sokologorského, primátora mes-
ta Michalovce Viliama Zahorčá-
ka, prednostku Okresného úradu 
v  Michalovciach Janu Cibereovú, 
ako aj vedúceho odboru sociálnych 
vecí Jána Jasovského. Jaroslav Koš-
čo poďakoval za finančnú a mate-
riálnu pomoc, ktorá sa organizácii 
dostáva pri zabezpečovaní a  or-
ganizovaní jednotlivých podujatí. 
Aj z projektov, ktoré boli úspešné, 
sa im podarilo uskutočniť tema-
ticko-spoznávací zájazd Tatranská 

Javorina – Hohenhole či 5. ročník 
športovej olympiády zdravotné po-
stihnutých. Pre členov však bolo 
pripravených množstvo kultúr-
nych a osvetových akcií. Nezabud-
li na  ženy, matky, jubilantov či na 
Deň úcty k starším. 

V diskusii sa prítomným priho-
voril primátor mesta Michalovce Vi-
liam Zahorčák. O kultúrny program 
sa postarali spevácke skupiny Starši 
chlopi, Vánok a Klubovanka. 

red

VEĽKÁ NOC V NAŠOM MESTE
Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach s príchodom jari a veľkonočných sviatkov pripravuje nielen pre obyvateľov 
mesta, ale aj návštevníkov milé prekvapenie. Pri prechádzke centrom mesta ich upúta kraslicový strom vyzdobený 
stovkami kraslíc a dve kamenné fontány vyzdobené čečinou, kraslicami a jarnými kvetmi. Novinkou je hniezdo 
plné vajíčok, ktoré je pri Fontáne lásky. Aj tento rok sa do tohto projektu zapojili žiaci základných a materských škôl 
vytvorením krásnych kraslíc. Pracovníci MsKS začali s veľkonočnou výzdobou na námestí v pondelok 26. marca. 



Mesto Michalovce ako správca dane vydalo 

ROZHODNUTIA O MIESTNYCH DANIACH 
A POPLATKOCH ZA TUHÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Rozhodnutia budú obyvateľom mesta doručované 
zamestnancami úradu v priebehu apríla

Odporúčame využiť možnosť úhrady prostredníctvom 
internet bankingu alebo prevodom cez bankový účet

Krajské kolo súťaže 
Ruské slovo

Veľkonočné trojdnie

Ponožkový deň

Súťaž Ruské slovo sa teší 
veľkej obľube medzi 
žiakmi aj učiteľmi, o čom 
svedčí každoročne 
sa zvyšujúci počet 
súťažiacich. 

Krajského kola v prednese rus-
kej poézie, prózy, speve a divadelnej 
dramatizácii na ZŠ T. J. Moussona 
v Michalovciach sa začiatkom marca 
zúčastnilo 144 žiakov zo základných 
a stredných škôl Košického kraja.

Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem 
žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, 

rozvíjať estetické cítenie, komunikač-
né a interpretačné zručnosti žiakov, 
podnecovať tvorivosť žiakov, propa-
govať hodnotnú ruskú literatúru. Sú-
ťaž má postupový charakter (školské, 
krajské, celoslovenské kolo).

Z michalovských škôl najviac 
úspechov dosiahli žiaci zo základ-
ných škôl T. J. Moussona, na Okruž-
nej ulici, na Ulici J. Švermu a Gym-
názia P. Horova v Michalovciach. 

Víťazi jednotlivých kategórií 
budú reprezentovať náš kraj v celo-
slovenskom kole, ktoré sa uskutoční 
27. marca v Košiciach.

E. Nemjová

Kvetnou nedeľou sme 
vstúpili do obdobia 
Veľkého týždňa. Je to 
výnimočný týždeň, 
v ktorom sa odráža 
aj realita života každého 
človeka. 

Kvetná nedeľa upriamovala po-
zornosť ľudí na slávnostný vstup do 
Jeruzalema. Silné striedanie emócií, 
keď Hosana strieda Ukrižuj! Je tu 
vnímateľný fakt, že o osude Boha 
rozhoduje dav. Na jednej strane opo-
vážlivý výrok odsúdenia, na strane 
druhej presne určený plán spásy. Ten 
je určený nie pre vyvolených, ale pre 
každého človeka. Láska Boha je pre 
každého a každý je ňou zasiahnutý 
už samotným povolaním k životu. 
To davové, „Ukrižuj!“ je menej ako 

túžba Boha po človeku. Vznešenosť 
Zeleného štvrtku má na zreteli prí-
kaz lásky a v ustanovení sviatosti 
kňazstva a eucharistie aj slúžiacu lás-
ku. Slúžiaca láska je fenomén, ktorý 
by sme mali uskutočňovať vo  vzťa-
hoch. Tak ako Ježišovi išlo o člove-
ka, aj nám by v preukázanej službe 
mohlo ísť o dobro druhého. Veľký 
piatok možno nazvať vrcholným 
prejavom lásky Boha k človeku. Je to 
Jeho dar života a zároveň dar Ducha 
svetu. Kristov Duch nie je nič iné 
ako Duch lásky. Jedine v prijatí toh-
to Ducha sme schopní zomrieť sebe 
a v istom zmysle môžeme mať spolu 
s Kristom skúsenosť zmŕtvychvsta-
nia. Len skutočná láska vie zomrieť 
i vstať k životu. Pokojné prežívanie 
tohto tajomstva prajem nie len čita-
teľom Michalovčana.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Spojená škola internátna 
v Michalovciach sa zapojila 
pri príležitosti svetového 
dňa Downovho syndrómu 
do ponožkovej výzvy.

V Spojenej škole internátnej 
v Michalovciach sa 21. marca usku-
točnila akcia pod názvom „po-
nožkový deň.“ Žiaci s autizmom 
si pripravili veľmi pekný program. 
Zasúťažili si rôznymi aktivitami 
s  farebnými ponožkami. Mali veľ-
kú radosť pri hľadaní rovnakých 

párov farebných ponožiek, ktoré 
vyvesili na špagát. V ďalšej aktivite 
vyfarbovali ponožky, ktoré nalepili 
na zhotovený strom. Žiaci I.D trie-
dy si vlastnoručne zhotovili ponož-
kové postavičky. Loptové hry a hry 
s kolkami boli mostíkom na bližšie 
vzájomné spoznávanie sa. Žiaci 
s autizmom si pripravili pre žiakov 
s Downovým syndrómom farebné 
papierové kvety a žiaci s Downo-
vým syndrómom si pre žiakov s au-
tizmom pripravili pohostenie. 

PaedDr. Katarína Repická, 
Mgr. Beáta Vallová   
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Veľkonočná krížovka VODOROVNE

A. Začiatok tajničky
B. Podmienková spojka – Česká 

čokoládovka – Stredová čiara
C. Alebo, po rus. – Iniciálky 

Imricha, Oskara a Anny – 
Domáce meno Edmunda

D. Najvyšší vrch Chočských 
vrchov (1 611 m n. m.) – 10 x 
10 – Zelená vytrusová rastlina

E. Stará mama, po nem. – 
Prostriedok na natieranie – 
Suché víno

F. Chem. zn. tantalu 
– Dohodnuté heslo – 
Zn. kozmetiky 

G. Dokončenie tajničky

ZVISLE

1. Víťaz obrovského slalomu na 
ZOH 2006 v Turíne, rakúsky 
lyžiar (Benjamin...) – Oddelenie 
technickej kontroly (skr.)

2. Libanonský básnik – Meno 
bývalého argentínskeho 
futbalistu Sivoriho 

3. Japonská tenistka, účastníčka 
turnaja Roland Garros 2015 
(Misaki...) – Kalichy

4. Autor bestselleru Exodus 
(Leon...) – Strojnícke 
zariadenie

5. Čínske ženské meno – Meno 
bývalého českého ekonóma 
Šíka – Frontálne ťaženie, 
v skr.

6. Vyhynutý pštros – Druh 
zeleniny

7. Len, iba (nár.) – Siedmy 
v poradí z dvanástich synov 
Jakobových

8. Slovinská rieka – Talianska 
televízna spoločnosť

9. Približne – omyl
Autor krížovky: Dušan Kudroč

V tých sviatkoch veľkonočných ... Tajnička... 
zo zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

POMÔCKY: AKL, OKRA

Tajnička: 
RADUJME SA KRESŤANIA



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

VEĽKONOČNÝ SWINGOVÝ KLAVÍR – KONCERT
5. apríla o 18.00 hod., galéria ZOS

EDVARD BENEŠ – PREDNÁŠKA SPOJENÁ S BESEDOU
9. apríla o 16.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

KONIEC ŠTÁTNEJ CESTY
repríza divadelného predstavenia
9. apríla o 18.00 hod., galéria veľká sála MsKS

Výstavy
MAĽOVANÉ SVETLOM
výstava fotografií Stanislava Orolína a Františka Demského
od 3. apríla, malá galéria MsKS

Program kina
 

29. 3. štvrtok o 15.30 hod. 
KRÁLIK PETER 2018
rozprávka  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

29. 3. štvrtok o 17.30 hod. 
1. 4. nedeľa o 17.30 hod. 

OPERÁCIA ENTEBBE 2018
politický thriller VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

29. – 30. 3. štvrtok, piatok o 19.30 hod. (2D) 
31. 3. sobota o 17.15 hod. (3D), o 19.45 hod. (2D) 

1. 4. nedeľa o 19.30 hod. (2D) 
3. 4. utorok o 17.15 hod. (2D)

READY PLAYER ONE: HRA SA ZAČÍNA 2018
akčný, sci-fi, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

30. – 31. 3. piatok, sobota o 15.30 hod. 
1. 4. nedeľa o 15.30 hod. 
3. 4. utorok o 15.30 hod.

SHERLOCK GNOMES 2018
rozprávka  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

30. 3. piatok o 17.15 hod. 
MÁRIA MAGDALÉNA 2018
dráma VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

3. 4. utorok o 19.45 hod. 
4. 4. streda o 18.00 hod. 

DANCER 2018
tanečný, životopisný, dokument VB/USA/RU/UA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky 

4. 4. streda o 19.30 hod. 
ODNIKIAĽ 2017
krimi, dráma DE/FR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky 

5. – 6. 4. štvrtok, piatok o 17.30 hod. 
10. 4. utorok o 17.30 hod. 

APOŠTOL PAVOL 2018
historická dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

5. 4. štvrtok o 19.30 hod. 
7. 4. sobota o 17.30 hod. 

STRATILI SME STALINA 2017
komédia VB/FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky 

Súťaž sudoku

Hokusy-pokusy 
v materských školách

Na Gymnáziu, Ľ. Štúra 
26, v Michalovciach 
sa 9. marca konal druhý 
ročník logickej a zábavnej 
hry Sudoku. 

Do súťaže sa zapojilo 36 žiakov 
zo základných škôl michalovského 
okresu, ktorí pracovali v 12 troj-
členných tímoch. Atmosféra počas 
súťaže bola výborná. Na začiatku 
dostalo každé družstvo päť úloh 
v zalepenej obálke a na pokyn ich 

začali riešiť. Väčšina tímov sa rých-
lo rozbehla, no už po šiestej úlohe 
sa ich tempo riešenia spomalilo. 
Tímy s najväčším počtom správne 
vyriešených úloh získali hodnotné 
ceny. 

Víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ, 
Okružná 17, Michalovce, ktorí v ča-
sovom limite 60 minút vyriešili až 
16 úloh. Na druhom mieste skonči-
li žiaci zo ZŠ, J. Švermu 6, Micha-
lovce, na treťom žiaci z Gymnázia, 
Ľ. Štúra 26, Michalovce. 

Mgr. Marika Hajdanková

Členovia krúžku Šikovný 
chemik zo ZŠ, Okružná 17, 
Michalovce pripravili 
pre deti z materských škôl 
zaujímavé pokusy. 

Týmito pokusmi chceli ukázať 
deťom zázračný svet chémie, čo sa 
im aj podarilo. 

Matej nafúkal balóny pomocou 
octu a sódy bikarbóny, Sofia zapa-
ľovala špajlu bez zápalky, Dominik 
deťom vyrobil slízovú pizzu, Janko 
s Emou pripravili deťom dlhokán-
sky sloní chobot, Nina so Sofiou 

vytvárali obrovské bubliny, Vega 
zachytila dym z horiaceho papiera 
do nádoby a Samko pripravil z li-
monád peniace sopky. Deti sa pri 
pokusoch veľmi zabávali a s veľkým 
nadšením sledovali aj posledné po-
kusy so suchým ľadom, pri ktorých 
sa už neudržali na svojich miestach 
a utekali chytať bubliny, ktoré Ma-
roš vyrábal.

Pre veľký záujem detí a učiteliek 
MŠ sa s deťmi opäť stretnú v máji, 
ale už v chemickom laboratóriu, 
kde budú deti robiť pokusy spolu 
s členmi chemického krúžku.

Štefánia Sabolová
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Natália Ivaničková
Ema Saboviková

Tobias Pavlov
Bianka Semanová
Liliana Tomášová

Tomáš Kakuta
Karolína Fogošová

Peter Karola
Sofia Cvejkušová

Tobiáš Kostrej
Šimon Mihalčin
Stela Werferová

Michalovčan informuje Michalovčan, ako ďalej?
Možno sa to bude niekomu zdať 

nenáležité, písať o novinách Michalov-
čan v čase, keď občania Slovenska a aj 
Michaloviec sa piatok čo piatok stretá-
vajú na námestiach. Žiadajú vyšetre-
nie vraždy novinára a jeho snúbenky 
a  zároveň vyjadrujú nespokojnosť 
s  fungovaním vlády a orgánov štátu. 
Žiadajú preto predčasné voľby.

Dôvody na nespokojnosť však 
máme i my poslanci mestského zastu-
piteľstva. Mesto Michalovce používa 
na svoju prezentáciu štyri informač-
né kanály: noviny Michalovčan, te-
levíziu Mistral, Facebook a tlačoviny 
firmy NIKA PRESS, s.r.o. Pritom je-
dine noviny Michalovčan majú Štatút 
schválený mestským zastupiteľstvom. 
Zo Štatútu vyplývajú pre vydavateľa, 
t.j. mesto Michalovce, ktoré zastu-
puje primátor mesta, dôležité úlohy. 
V prvom rade zabezpečiť objektívny 
spravodajský charakter novín. Pričom 
nezávislá organizácia Transparency 
International Slovensko zaradila Mi-
chalovčan spomedzi 83 hodnotených 
samosprávnych novín na 61. miesto. 
Preto poslanci, ktorí nie sú členmi 
poslaneckého klubu, chcú rozšíriť 

pluralitu názorov v novinách a majú 
zo Štatútu nárok na uverejnenie jed-
ného článku v jednom čísle novín. 
Redakčná rada na čele s predsedom 
redakčnej rady má problém čítať Šta-
tút s porozumením a v prípade via-
cerých príspevkov od poslancov, zve-
rejňuje len jeden. Takže podľa logiky 
redakčnej rady, ak by do budúceho 
čísla Michalovčana poslali príspe-
vok všetci poslanci, jednému z  nich 
by článok vyšiel až v apríli 2019, keď 
už bude dávno po komunálnych voľ-
bách! Ale rubrika zástupcu primátora 
a ďalšie propagandistické články, ako 
je na tom mesto dobre, vyjdú do ko-
munálnych volieb najmenej 16-krát.

Hlasovanie na februárovom mest-
skom zastupiteľstve ukázalo, že väčši-
na poslancov nechce vymeniť pred-
sedu redakčnej rady Michalovčana. 
A nechce tak urobiť ani primátor mes-
ta, ktorý ho na funkciu navrhol. Tak-
že zmeniť to môžu iba voľby. Či budú 
na Slovensku predčasné parlamentné 
voľby, to nevieme. Ale komunálne 
voľby budú určite v novembri.

Ing. Jozef Bobík
poslanec MsZ

Noviny Mistral
športové správy

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

Žihadlo
Téma: Veľkonočné zvyky a tradície

Hostia: M. Demko a J. Hrabovský 
zo Zemplínskeho múzea 

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z ODOVZDÁVANIA OCENENÍ ČIN ROKA 2017

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube 

a www.tvmistral.sk

OZNAM O ZAČATÍ ZBERU BIOODPADU 
pravidelný zber bioodpadu 

do 120 litrových hnedých nádob začne 
od pondelka 9. apríla postupne podľa jednotlivých obvodov. 

Zber bioodpadu sa bude vykonávať v jednotlivých obvodoch v rovnaký 
deň, ako zber komunálneho odpadu. Bioodpad môžu občania mesta 
celoročne a bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch TaZS mesta 

Michalovce (Ulica partizánska 55 a Ulica Lastomírska 2).

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:
1. Časť pozemku p. C-KN č. 877/9, k. ú. Michalovce o výmere 96 m2 na Námestí 

osloboditeľov v Michalovciach, za účelom rozšírenia obchodných priestorov.
2. Časť pozemku p. C-KN č. 1192/46, k. ú. Michalovce o výmere 187 m2, p. E-KN 

č. 2918, k.ú. Michalove o výmere 45 m2, p. E-KN č. 2903/1, k.ú. Michalovce 
o výmere 13 m2, p. E-KN č. 2865, k.ú. Michalovce o výmere 17 m2, ktoré sa 
nachádzajú na Námestí osloboditeľov v Michalovciach, za účelom výstavby ve-
rejnej pešej komunikácie. 

3.  Časť pozemku p. C-KN č. 914/2, k.ú. Michalovce o výmere 20 m2 na Ulici Jaro-
slawskej, za účelom zriadenia bezbariérového vstupu do objektu.

4.  Časť pozemku p. E-KN č. 1837/175, k.ú. Michalovce o výmere 30 m2 na Ulici 
agátovej, za účelom zriadenia odstavnej plochy.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmot-
noprávnej lehote, do 16. apríla 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na Úradnej tabuli 
MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

JUDr. Valent Holda (92)
Paulina Mandžáková (90)
Mária Nováková (91)
Pavol Lazor (59)
Ing. Gustáv Havrila (81)
Eva Poľakovská (45)
Ján Florian (87)
Alžbeta Fedaková (76)
Ján Mucha (91)
Marcel Šustek (52)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Súrne kúpim 2-izbový alebo 3-izbový byt na Ulici okružnej, Štefánikovej, 

príp. Sídlisko západ. Som súkromná osoba. Tel.: 0948 242 311
n	Predám rodinný dom pod Hrádkom. Tel.: 0907 953 956

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter piva, 

hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), odznaky, 
etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, 
tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, vršky z fliaš, súdky, pipy, 
prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 
medaile, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, porcelán, 
sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan Demčák,  
tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z TUZEXu a DAREXu (podniky zahraničného 
obchodu) – bony, odberné poukážky, dobropisy, poukážky, dobropisy, 
poukážky na pohonné hmoty (autobenzín, motorová nafta), 
šeky, dispozičné príkazy, karty, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, akékoľvek dokumenty Živnostenská banka a Štátna banka 
československá a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

malý oznamovateľ

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Preložka trafostanice 
TS0364-0088 TR88/399 Gagarinova“ na pozemkoch reg. C-KN parc. 

č. 1387/1, 1388/1 a reg. E-KN parc. č. 6376, 6377/3, 6377/7, 6377/8, 
6378, 6379, 6380, 6387, 6389/37 v k. ú. Michalovce. Celé znenie 

stavebného povolenia je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

poďakovania

spomienky

Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom 
a príslušníkom OR PZ a OR HaZZ v Michalovciach 

za prejavenú sústrasť a kvetinové dary 
na poslednej ceste s pplk. v zálohe 

JUDr. VALENTOM HOLDOM
smútiaca rodina

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, slnko hriať, 
ale tí, čo Ťa mali radi, neprestanú spomínať.

Dňa 25. marca uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy nečakane opustil brat a ujo 

JURAJ BAJKO
s láskou a úctou spomína sestra s rodinou

Dňa 5. apríla uplynie rok, čo nás navždy opustila 
drahá manželka, matka, sestra a babička

MAGDALÉNA MIŠLANOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

s láskou spomínajú manžel, dcéry a syn s rodinami, 
sestra a vnúčatá

Dňa 2. apríla uplynie rok, 
čo odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi 

JOZEF DENHARDT 
vo veku 69 rokov

Prosím tých, ktorí ste ho poznali, o tichú spomienku 
s modlitbou. synovia Jozef, Róbert, dcéra Mária 

s rodinami a manželka Mária

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
pri rozlúčke s našim drahým 

JÁNOM MUCHOM 
ktorý prešiel bránou smrti 
a vstúpil do Božieho sveta dňa 19. marca.
manželka Anna, synovia Gabriel a Peter s rodinami

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 10. apríla uplynie 20 rokov od chvíle, 
čo nás náhle opustil náš milovaný brat a švagor 

JAROSLAV OLEJÁR
Nikdy nezabudneme. so žiaľom v srdci spomínajú 
súrodenci Ján, Marta a Eva s rodinami

Mamička, 

ANNA TKAČOVÁ 
dňa 2. apríla uplynie rok, čo nie si medzi nami.
Kto Ťa poznal, ten mal Ťa rád. V mojom srdci ostaneš 
a navždy budeš žiť. Veľmi mi chýbaš!
dcéra s rodinou

Mal rád život, mal rád smiech, 
veril v dobro a miloval svet...
Dňa 9. apríla si pripomenieme 15. výročie od smrti 

PAVLA SLIVKU
s láskou spomína smútiaca 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. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
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).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 16. apríla 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na Úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.



Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA

Vydarený Jarný beh 
Michalovčanov

Prehra juniorov 
v derby s Košicami

Ďalší ročník jarného behu 
odštartoval v sobotu 
17. marca na Gymnáziu 
Pavla Horova. Trať viedla 
Hviezdoslavovou ulicou na 
Hrádok a späť. Preteku sa 
zúčastnilo 90 pretekárov 
rôznej vekovej kategórie.

Počasie nebolo najlepšie, chlad-
no, fúkal nepríjemný vietor, ale 
všetci pretekári dobehli do cieľa 
úspešne v dobrej športovej nálade, 
udýchaní a s úsmevom. 

Trať v dĺžke 3,3 km si mohli užiť 
bežci a bežkyne od tých najmen-
ších detičiek až po seniorov. Oce-
nenie najmladšieho a najstaršieho 
pretekára a pretekárky považujem 
za milé gesto a  veľmi inšpirujúce 
pre mládež. 

Veď medzi najmladším a naj-
starším pretekárom je vekový roz-
diel aj vyše šesťdesiat rokov. Možno 

raz z  týchto drobcov vyrastú silní 
a  veľmi úspešní športovci vďaka 
Atletickému klubu AC Michalovce. 
MARAS team má výborných bež-
cov a nechýbajú takmer na žiadnom 
preteku doma i v zahraničí a  dnes 
za tím bežal Vojtech Kassay. Kaž-
dého pretekára čakala v cieli pek-
ná účastnícka medaila. Tento deň 
bol o niečo slávnostnejší. Súčasťou 
jarného behu bolo aj vyhodnotenie 
detskej bežeckej ligy za rok 2017. 

Celému organizačnému tímu 
želám mnoho úspešných a vyda-
rených športových podujatí. Toto 
podujatie bolo správnym kro-
kom vstupu do roku 2018. Šport 
upevňuje zdravie, prináša krásne 
nezabudnuteľné zážitky a mnoho 
stretnutí s dobrými ľuďmi, milými 
detičkami v nádhernej športovej 
atmosfére, aká vládla od štartu až 
po vyhlásenie víťazov v priestoroch 
telocvične Gymnázia Pavla Horova 
v Michalovciach.

Ing. Vojtech Kassay 

Pozitívne naladení 
domácou výhrou 
s Handlovou nastúpili 
Michalovčania v piatok 
16. marca na derby zápas 
s Košicami. 

Košičania ako favorit a posled-
ný kadetský majster Slovenska 
stále bojujú o účasť v prvej štvorke 
a  Final Four DL Juniorov. Hostia 
predviedli dobrý a bojovný výkon. 
Nechýbala bojovnosť a potrebný 
prístup k takému zápasu. Duel sa 
lámal pri taktických chybách or-
lov. Trikrát súper skóroval s faulom 

a ešte potvrdil aj šestkou. Po domá-
cej vysokej prehre s Košicami pred-
viedli orli v odvete lepší výkon, no 
stále musia pracovať na konštant-
nom výkone počas celého zápasu. 
Pre lepší výsledok je potrebné hrať 
koncentrovane a vyrovnane počas 

celého zápasu. Domáci nakoniec 
vyhrali o 21 bodov.

Najbližšie sa Michalovčania 
predstavia v Kežmarku a SNV cez 
víkend 7. – 8.apríla. Na domá-
cej palubovke privítame v nedeľu 
15.  apríla o 9.30 Prievidzu. Zápas 
sa odohrajú v telocvični GPH. 

1.BK MICHALOVCE

8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC NITRA 
31. 3., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – nadstavbová časť o udržanie sa

MFK ZEMPLÍN – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ 
7. 4., 11.00 hod., I. LSD U19 – 23. kolo
Info: http://web.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – FK ČAŇA
8. 4., 15.30 hod., IV. Liga Juh – muži VsFZ – 19. kolo,
Info: Ing. Jozef Horňák, tel. : 0903 655 433 

TJ SOKOL MOČARANY – OŠK PAVLOVCE NAD UHOM 
1. 4., 15.30 hod., V. zemplínska liga muži VsFZ – 15. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – HC ZLÍN
7. 4., 17.30 hod., MOL liga žien – 24. kolo, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – ŠSK DRÁBOVA KOŠICE 
8. 4.,13.00 hod, I. LSD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – ŠSK DRÁBOVA KOŠICE 
8. 4., 11.00 hod, I. LMD, Chemkostav aréna
Info: http://www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
3. 4., 17.30 hod., play – out Tipsportligy, zimný štadión Michalovce

HK DUKLA INGEMA – HC 07 DETVA 
6. 4., 17.30 hod., play – out Tipsportligy, zimný štadión Michalovce

HK DUKLA INGEMA – HK SKALICA S. R. O. 
8. 4., 17.30 hod., play – out Tipsportligy, zimný štadión Michalovce
Info: http://www.duklamichalovce.sk

Turistika
VÝSTUP NA ČERVENÚ SKALU
7. 4., 8.00 hod.,
Info: www.kst-turista.sk

VÍTANIE ŽERIAVOV, SENIANSKE RYBNÍKY – VTÁČÍ RAJ
1.4., 8.00 hod., 

VEĽKONOČNÝ VÝSTUP NA...
2. 4., 7.00 hod.

39. ROČNÍK OKOLO ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVY
9. 4., 8.30 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
4. 4., 17.15 hod., I. liga a II. liga – 19. a 27. kolo; Mestská športová hala
11. 4., 17.15 hod., I. liga a II. liga – 20. a 28. kolo; Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk


