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aj naši odchovanci

Mozog je ako svaly – keď sa nepoužívajú, ochabnú

IQ OLYMPIÁDA
2018
Minulý mesiac sa uskutočnili školské a regionálne kolá 8. ročníka IQ olympiády. Súťaž organizuje Mensa Slovensko – nezisková organizácia združujúca
nadpriemerne inteligentných ľudí. Jedným z cieľov a úloh Mensy Slovensko
je starostlivosť o nadané deti a podporovanie rozvoja ich inteligencie pre budúci prospech spoločnosti.
Do súťaže sa aktívne zapojilo 297
žiakov z michalovských škôl – pričom 22 bolo z 8-ročného gymnázia
a 275 zo základných škôl. Do regionálneho kola postúpilo z Michaloviec 5 žiakov, a to Laura Medviďová
z 8-ročného gymnázia na Ul. Ľ. Štúra, Ema Hamašová a Tamara Timočková zo ZŠ T. J. Moussona a zo ZŠ
na Okružnej ulici to boli Matej Michal Marcin a Ján Paľo. Regionálna
súťaž sa konala v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Na výbornom 3. mieste sa umiestnila Tamara Timočková (na fotografii
v strede). Spolu s ďalšími súťažiacimi
aj z ostatných regiónov sa zúčastní
celoslovenského finále, ktoré sa bude
konať 28. mája na Smolenickom
zámku. Súťaží sa aj v skupinách, kde
sa riešia úlohy podporujúce kreativitu. Žiaci si naživo vyskúšajú „brainstorming“, kde sa budú musieť popasovať s netradičnými úlohami a nájsť
čo najlepšie riešenie.
8. ročník IQ olympiády bol organizovaný v spolupráci so Slovenskou
akadémiou vied a záštitu nad súťažou prevzala ministerka školstva,
vedy, výskumu a rozvoja SR Martina
Lubyová. Súťaž je určená pre žiakov
5. – 9. ročníka ZŠ, resp. prímy až
kvarty osemročných gymnázií. Úlohy pokrývajú širokú škálu intelekto-

pozývame...

EKOTOPFILM

filmový festival

29. mája
o 16.00 hod.
veľká sála MsKS

ČÍTAJME SI
2018

11. ročník detského
čitateľského maratónu
30. mája
o 9.00 hod.
Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického

ZLATÝ ŽOBRÁK
filmový festival

7. júna
o 9. 00 hod.
veľká sála MsKS

vých schopností a mapujú nadanie
v rôznych intelektových oblastiach
– verbálne schopnosti, priestorovú
orientáciu, praktickú inteligenciu,
vrodenú logiku, kreativitu, pamäť,
aj funkčnú gramotnosť. Súťaž je bezplatná, čím je dostupná pre všetkých
žiakov.
Súťaž podporuje aj primátor Viliam Zahorčák a mesto Michalovce, za čo by som sa chcela pánovi
primátorovi poďakovať. Vážim si,
že primátor mesta podporuje aktivity, kde sa môžu mladí ľudia prejaviť
nielen športom, ale aj rozumom. Pán
primátor si už tradične pozval k sebe

tých najlepších riešiteľov z mesta
Michalovce a odovzdal im diplomy
a vecné ceny. Vyjadril radosť nad
tým, že sa súťaž týka aj nášho mesta a že máme toľko šikovných detí,
ktoré aj týmto spôsobom reprezentujú svoju školu, ako aj mesto Michalovce. Súťaž podporujú aj učitelia
a vidia v nej prínos pre nadané deti,
pretože všetky bežné súťaže a olympiády preverujú vedomosti naučené
v škole. IQ olympiáda naopak, preverí to, čo je nám dané do vienka pri
narodení. No aj to je treba rozvíjať
a pestovať.
Katarína Frost Nielsen

DEŇ JUŽANOV

kultúrno-športové
podujatie obyvateľov
Sídliska juh
8. júna
od 16.00 hod.
ihrisko na ZŠ,
Okružná 17
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AKTUALITY
aktivity primátora

14. 5. prijatie úspešných riešiteľov IQ olympiády
15. 5. rokovanie mestskej rady
15. 5. účasť na oslavách Dňa matiek v mestskom kultúrnom
		stredisku
16. 5. otvorenie podujatia Literárne dni seniorov
16. 5. účasť na otvorení nového Denného centra seniorov
		 v Michalovciach
17. 5. rokovanie k pripravovanému podujatiu Dni Močarian
17. 5. stretnutie s hráčmi a realizačným týmom MFK Zemplín
18. 5. porada primátora
19. 5. účasť na otvorení plaveckých pretekov Michalovský Orcačik
21. 5. rokovanie so zástupcami SPP a.s.
23. a 24. 5. celoslovenský Snem ZMOS v Bratislave
25. 5. účasť na otvorení jarmoku v Strážskom
25. 5. prijatie úspešných hádzanárok Iuventa Michalovce

Stlač odpad, ušetríš
viac, ako si myslíš
Prečo by som mal
stlačiť PET fľašu, kartón
či plechovku predtým,
než ju hodím do zbernej
nádoby?

čanie a skrúcanie týchto obalov je
preto veľmi dôležité.
Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde približne 4-krát viac
zmenšených odpadov. Napríklad
do nádoby o objeme 1100 l sa zmes-

Môže sa zdať, že zberná nádoba
je dostatočne veľká na to, aby pojala PET fľašu, kartón či plechovku
aj bez toho, aby ich musel človek
stláčať. Je síce pravda, že väčšina
z nich má síce malú hmotnosť, ale
za to veľký objem, najmä PET fľaše. Napríklad nestlačené PET fľaše
v zberných nádobách zbytočne zaberajú veľa miesta a v konečnom
dôsledku zberová spoločnosť odváža vzduch. Rovnako to platí aj pre
kartón či plechovky. Preto je veľmi
dôležité obal jednoducho stlačiť.
V prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal položiť na zem
a pristúpiť ho. Zošľapávanie, stlá-

tí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by sme ich do nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by
sa ich tam len približne 200. S tým
súvisí i ďalšia vec. Čím viac sa PET
fliaš, kartónov či plechoviek zmestí
do kontajnera, tým viac sa zníži interval zvozu zberných nádob a ušetrí sa na prepravných nákladoch.
Zmenšenie obalov pomáha aj pri
ich jednoduchšej manipulácii a následnej recyklácii, čím sa znova znižujú náklady. A častokrát to môže
byť aj niekoľko desaťtisíc eur za rok.
Preto nezabúdajme šetriť i takýmto
spôsobom naše životné prostredie.
Pavol Fecák

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli
predložené na XX. zasadnutí MsZ v Michalovciach
27. februára 2018 (pokračovanie).
PhDr. MARTA HORŇÁKOVÁ
Občania mesta prosia o vybudovanie detského ihriska pre skupinu najmladších detí pri jazierku Baňa. Do tejto časti mesta za oddychom prichádzajú rodičia s deťmi z celého mesta a vybudovanie ihriska pre deti
by uvítali rodičia, no hlavne deti.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved OV,ŽPaMR:
Mesto Michalovce plánuje aj v tejto časti mesta vybudovať detské ihrisko.
V roku 2018 pre tento účel nie sú v rozpočte Mesta vyčlenené finančné prostriedky, preto nie je možné realizačne zabezpečiť výstavbu nového detského
ihriska v tejto časti mesta.
MUDr. JÁN MIHALEČKO
Oprava chodníka do vchodu obytného domu na Ul. kyjevská 12. Požiadavka: opraviť vyspádovanie chodníka od vchodu smerom k cestnej
komunikácii. Rekonštrukciou parkovacích miest v r. 2009, a o rok výmenou prípojky teplovodného kúrenia v mieste pred vchodom, pri väčšom daždi zateká voda až do vchodu bytového domu. Pri normálnych
zrážkach je to kaluž vody, do ktorej musia obyvatelia vchodu vkročiť,
ak chcú vojsť alebo vyjsť z bytového domu. Doterajšia písomná komunikácia a fotodokumentácia je v prílohe.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Opravu chodníka na Ul. kyjevskej budeme realizovať, ale až v čase, keď bude
zabezpečená dodávka asfaltovej zmesi, bez ktorej uvádzaná oprava nie je
možná. Dodávku asfaltovej zmesi zabezpečujeme dodávateľským spôsobom.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Koncert v kaštieli
Rod Sztáray reprezentuje
najvýznamnejšie
šľachtické pokolenie, ktoré
kedy pôsobilo v našich
končinách a doteraz púta
pozornosť milovníkov
tunajšej histórie.
Vďaka spolupráci, ktorú Zemplínske múzeum v Michalovciach
nadviazalo s Mgr. Milenou Bančejovou, Dis. art., môžeme participovať
na podujatí, ktoré aj tento rok aspoň na chvíľu vráti život do kaštieľa Sztárayovcov v obci Staré, a to
prostredníctvom zanietených a ta-

lentovaných hudobníkov. V tomto šľachtickom sídle sa 27. mája
o 18.00 hod. uskutoční koncert pod
názvom Hudobná jar Sztáray 2018.
Koncert je realizovaný aj pri príležitosti 155. výročia narodenia dvornej dámy grófky Irmy Sztárayovej.
V starianskom kaštieli sa grófka
narodila a tam aj vyrastala. Koncertom v jej rodnom „dome“ múzeum
započne sériu podujatí, pripravovaných na počesť Irmy Sztárayovej.
Sprievodným programom bude
i výstava mapujúca život dvornej
dámy rakúskej cisárovnej a uhorskej
kráľovnej Alžbety Habsburskej.
Mgr. Stanislava Rovňáková

Sestra ďakuje sestre
Aj preto volím túto formu, aby
som hodnotu toho „obyčajného“
ĎAKUJEM aspoň pomyselne znásobila. Tá, ktorej chcem poďakovať, je
pre mňa darom nevyčísliteľnej hodnoty. Čítala som niekde, že najväčší
dar, aký môžu dať rodičia deťom,
je súrodenec. V mojom prípade je
to absolútna pravda. Nič cennejšie
mi moji rodičia nemohli darovať.

V osobe mojej sestry sa ukrýva hneď
niekoľko vzácnych vlastností: obetavosť, pochopenie, podpora, pomoc
a predovšetkým láska. Milá moja
sestrička, ďakujem za všetko, čo pre
mňa robíš, a tiež za to, aká si. Janulik,
ak si sa v týchto riadkoch našla, potvrdzujem, je to o tebe a pre teba. Ďakujem, že si ťa môžem denne užívať.
Tvoja sestra

pobačeňe Miž a z varoš a

Čudoval mi še
Priznam še, kec parlament schvaľil zákon o tim, že obchodi budu pres štatne
šveta zavarte, ňebars mi tomu venoval pozornojsc. No kec na peršoho maja
mi išol opatrec na skakaňe koňov pres prekažki, ta mi išli oči z jamok viskočic.
Ňe tak z toho skakaňa, aľe keľo ľudzi prišlo a aj zo šickich generaciji. Jakbač bi
me aňi ňenapadlo, že obchodi zavarte. No pričul mi še pri bešedze skupinki mladich ľudzi. Dohvarjali še, kedi pujdu do Zempľinu za dajaku akciju. Z toho mi
virozumel, že u štatňi šveta šicko pozavirane. Nakoňec mi še muh i sam prešvedčic, bo parkoviska pred obchodňima domami buľi toho dňa calkom prazne. Ozdaľ bi ňebulo na škodu i u druhe štatne šveta narichtovac u mesce daco paradne.
Vaš Mižo z varoša
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AKTUALITY
z pera viceprimátora

PRVÝ JÚN

V stredu 16. mája sa uskutočnila ustanovujúca členská schôdza nového denného centra seniorov, už deviateho v našom meste. Denné centrum sídli na Námestí osloboditeľov a je určené pre seniorov v našom meste. Na členskej
schôdzi sa prítomným prihovoril primátor Michaloviec Viliam Zahorčák: „Život seniorov v našom meste je naozaj
bohatý. S o to väčšou radosťou som sa zúčastnil tejto schôdze, aj tá len potvrdzuje fakt, že staršia generácia je ešte
aktívna a v jeseni života túži po aktivitách, po stretnutiach, po zážitkoch. Úprimne si želám, aby aj toto denné centrum, ako je aj ostatných osem, bolo centrom, kde sa budú seniori radi schádzať, aby to bolo miesto, kde sa budú
môcť porozprávať a spomínať.“

SOS DEŇ
Autonehoda, výbuch auta,
hasenie požiaru, ako aj mnohé ďalšie ukážky priblížia deťom prácu hasičov, policajtov,
zdravotníkov. V piatok 8. júna
od 9.00 hod. sa pred OC Zemplín už po piatykrát stretnú
všetky záchranárske zložky,
zástupcovia Červeného kríža
aj armády. Na obľúbenej akcii
obchodného centra pod názvom SOS deň predvedú deťom ukážky svojej práce. „Novinkou budú policajné kone,
ktoré predvedú svoju prácu
v polícii. Nebudú chýbať obľúbené policajné psy aj zásah špeciálneho komanda. Budú zasahovať proti nebezpečným páchateľom, priekupníkom zbraní.“
priblížila podujatie manažérka
OC Zemplín Eva Bučková. Pre
deti sú pripravené aj súťažné
stanoviská, maľovanie na tvár,
vozenie sa na koníkoch a ďalšie
malé prekvapenia.
Na tento deň pozývame
všetky základné a materské
školy nielen z mesta Michalovce, ale budeme radi, ak sa
ho zúčastnia aj ďalšie z okolitých obcí a miest, stačí sa
prihlásiť mailom na buckova@zemplinmedia.sk. Veľkým
lákadlom bude aj vystavenie
záchranárskej techniky, zbraní
a áut.
Eva Bučková

Záchrana života
Mesto Michalovce
poskytuje svojim občanom,
ktorí sú odkázaní
na sociálnu službu, domácu
opatrovateľskú službu.
Každé ráno vyráža do práce
takmer 100 opatrovateľov,
aby zabezpečili priamo
v domácnostiach klientov
nevyhnutné úkony
pri dennej sebaobsluhe
a starostlivosti o ich
domácnosť.
Nie je tomu inak ani v prípade
pani Valérie, kde práce opatrovateľky vykonáva Magdaléna Šušková. Tak ako po iné dni v mesiaci,
aj v stredu 25. apríla opatrovateľka priniesla svojej klientke obed,
ale nikto jej neotvoril dvere, čo bolo
pomerne neobvyklé, lebo pani Valéria sa v čase obeda pravidelne
zdržiavala doma. Preto sa opatrovateľka dostavila na pracovisko svojho zamestnávateľa, na odbor sociálnych vecí mestského úradu, aby
sa poradila a nahlásila problémy
s kontaktovaním sa u svojej klientky. Pani Valéria nemá toho času
v Michalovciach žiadnych príbuz-

ných (obidve dcéry pracujú v zahraničí) a susedia nevedeli poskytnúť žiadne údaje o jej stave počas
dvoch uplynulých dní. Po krátkej
porade na odbore sa zamestnanci
mestského úradu rozhodli kontaktovať mestskú políciu. V spolusúčinnosti s príslušníkmi hasičského
zboru násilím otvorili bezpečnostné dvere na byte. Klientku našli ležať na zemi v kuchyni v bezvedomí,
ale pri živote. Po jej prevoze do michalovskej nemocnice, poskytnutí
nevyhnutnej prvej pomoci a po
stabilizácii životných funkcií lekári
konštatovali, že pomoc prišla naozaj v poslednú chvíľu. Na ďalší deň
podstúpila klientka úspešnú operáciu bedrového kĺbu.
Asi nemôže byť nič hodnotnejšie a krajšie ako záchrana ľudského
života. A keď je to výsledkom pracovnej činnosti zamestnanca, je to
ešte výnimočnejšie a o to viac pozoruhodné. S veľkou úctou a radosťou vyslovujeme zamestnankyni
opatrovateľskej služby Magdaléne
Šuškovej obrovské poďakovanie
za dôsledné plnenie pracovných
činností nad rámec zmluvne dojednaných úkonov, výsledkom ktorých
bola záchrana ľudského života.
Ján Jasovský

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

Najsilnejším motívom každej novej generácie je urobiť čo najviac pre
svoje deti.
Pre každého v individuálnych
možnostiach a schopnostiach. Najčastejším prejavom je deklaratívna
rovina. Minimálne v rovine pomyselného porovnávania svojich skúseností a zážitkov s predstavou, ako
by to mohlo byť lepšie podľa našich
predstáv. Nič v živote ale nie je ideálne. Každý jedinec je individualita
neopakovateľná a svojim spôsobom
jedinečná. Nedá sa programovo nastaviť na – len jeden smer. Od narodenia podlieha vplyvom zo svojho
okolia a len jeho vnímavosť, intenzita podnetov, pamäťový potenciál,
kreativita, nevšedne zážitky dotvoria jeho osobnosť. Vývoj pozitívnych, prospoločenských prvkov podlieha stupňu poznania a schopnosti
aplikovania.
Každá spoločnosť a spoločenstvo,
ktoré chce mať perspektívu a budúcnosť, nesmie zabúdať na zdravý
vývoj svojich deti. Na podmienky,
do ktorých prichádzajú, no najmä,
v akých vyrastajú. Nejde pritom len
o materiálne možnosti a podporu.
Rozhodujúci je vplyv vonkajšieho
prostredia, atmosféry v spoločnosti,
morálnych hodnôt uplatňovaných
v spoločnosti nad rámec dodržiavaných zákonných pravidiel. Spôsob
spoločenskej perspektívy a možnosti
spoločenského uplatnenia. Kreatívne prostredie podporujúce možnosti
individuálneho rastu a bezpečnosti. Učiace prostredie podporujúce
otvorenosť dosiahnutého stupňa
poznania, kladúce dôraz na potrebu pátrania vo všetkých oblastiach
sveta, ktorého sme súčasťou.
Deň detí nie je len príležitosťou
sláviť ho s nimi a robiť im radosť
v tento deň pripravenými akciami.
Aj keď ani na to netreba zabúdať.
Je najmä príležitosťou zamýšľať sa
nad skvalitňovaním podmienok pre
ich čo najlepšiu existenciu. Dieťa
v detskom veku je nenápadným pozorovateľom sveta dospelých a aj keď
možno niečo nechápe, veľmi pozorne to odpozoruje, opakuje a napodobňuje zlozvyky dospelých. Možno
aj preto bol od nepamäti prvý jún
aj dňom „Správnych rozhodnutí“.
Ak si položíme otázku, ktoré sú tie
správne rozhodnutia a spojíme ich
s Dňom detí, dostaneme jednoznačnú odpoveď. Len tie, ktoré sú na prospech našich detí. Skúsme si ju stále
položiť, ak sa nebudeme vedieť rozhodnúť. Naše deti si to od nás dospelých zaslúžia.
MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora
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KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

Akčný deň
na Moussonke
V Základnej škole
Teodora Jozefa Moussona
v Michalovciach prebieha
projekt pod názvom
E2+Z+CH=MOUSSONKA
alebo ekologicky,
ekonomicky, zdravo
a chutne v Moussonke.

Večer s Andersenom
V apríli si pripomíname
výročie narodenia
najväčšieho svetového
rozprávkara H. Ch.
Andersena. Na ZŠ
J. A. Komenského 1
v Michalovciach učitelia
a žiaci pripravili zaujímavé
podujatie venované tejto
osobnosti.
V úvode sa žiakom prihovorila pracovníčka Zemplínskeho
múzea v Michalovciach Mgr. Stanislava Rovňáková, ktorá vo svojej

prezentácii predstavila šľachtické
knižnice na východnom Slovensku. V ďalšej časti večera žiakov
čakali rôzne hry, súťaže, kvízy
a tvorivé dielne. Kým po iné roky
zvíťazili starší žiaci, teraz svojou
súťaživosťou prekvapili piataci
a stali sa celkovými víťazmi večera.
Všetci žiaci sa potešili drobným
odmenám a sladkostiam. Večer
bol ukončený peknou Andersenovou rozprávkou. Žiaci sa zabavili
a zároveň sa dozvedeli veľa nových informácií nielen o Andersenovi, ale aj o našich spisovateľoch
a knihách.
M. Pehaničová

OZNÁMENIE PRE RODIČOV
Odbor školstva a športu v Michalovciach oznamuje,
že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Michalovce takto:

Od 2. do 13. 7. 2018

Od 16. do 31. 7.2018
Od 1. do 24. 8. 2018

MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78
MŠ na Ul. školská 5
MŠ na Ul. Komenského 2
MŠ na Ul. Masarykova 30
MŠ na Ul. okružná 19
MŠ na Ul. Vajanského 5
MŠ na Ul. Švermu 8
MŠ na Ul. Švermu 8
MŠ na Ul. školská 5

MŠ na Ul. leningradská 1

Od 27. 8. do 31. 8. 2018 nebude v prevádzke žiadna materská
škola z dôvodu prípravy nového školského roka. Školský rok
začína 3. 9. 2018. Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta počas letných prázdnin majú
riaditeľky, u ktorých sa môžete informovať. Obmedzenie prevádzky
je nutné z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov materských
škôl a príprav nového školského roka.

Projekt je realizovaný v rámci
programu Pomáhame vyrásť pod
záštitou Zelenej školy. Cieľom projektu je ukázať žiakom pestrý sortiment rastlín – potravín v bio záhrade, čo je budúcnosť nášho prežitia,
a naučiť žiakov pestovať, pravidelne
sa starať a využívať dopestované rastliny, vedieť správne nakladať s potravinami, a tým znížiť množstvo
potravinového odpadu v našich odpadkových košoch a preniesť získané
poznatky medzi svojich spolužiakov,
rodičov a obyvateľov blízkeho okolia.
V minulých dňoch v škole prebehlo niekoľko zaujímavých akcií.
O sezónnych potravinách pripravili
rovesnícke vzdelávanie pre svojich
spolužiakov dievčatá zo záujmového
útvaru Mladý ekológ. V závere všetci žiaci školy mali možnosť ochutnať
nátierky vyrobené z bio a sezónnych

potravín, či už tvarohovú nátierku
s cibuľkou alebo mrkvovú nátierku
s tofu a medvedím cesnakom.
Ďalšou už zaužívanou aktivitou
bol akčný deň – Putovanie potravín. Každá trieda si v spolupráci
so svojimi triednymi učiteľkami
vybrala zdravý recept. Bez použitia energie si dané jedlo v triedach pripravili. Museli si poriadne
preštudovať, odkiaľ ich potraviny
pochádzajú a aké majú zloženie.
Všetky triedy následne vypočítali
tzv. potravinové míle svojho jedla.
Zistenia boli zvláštne. Potraviny,
ktoré sú bio, fair trade a zdravé,
precestovali k nám najviac kilometrov. Všetky recepty boli odprezentované v priestoroch školy všetkým
žiakom a rodičom na rodičovskom
združení. V závere si každý zjedol,
čo si navaril. Boli to napríklad tofu
pralinky, ovocné šaláty, zeleninové
šaláty, guličky z ovsených vločiek,
cícerová nátierka.
Takéto vyučovanie s praktickými ukážkami žiakov naozaj baví.
Veríme, že si z toho veľa zapamätajú a vo svojom živote sa budú správať tak, aby žili ekologicky, ekonomicky, zdravo.
Mgr. Lenka Paľová
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Literárne dni seniorov
Mestská organizácia
Jednoty dôchodcov
na Slovensku
Michalovce v spolupráci
so Zemplínskou knižnicou
Gorazda Zvonického
usporiadali 7. ročník
literárnych dní seniorov.
Tieto sa konali pod záštitou primátora mesta Viliama Zahorčáka,
ktorý sa prihovoril k prítomným.
Z jeho úst zaznelo, že umelecké slovo by nás malo obohatiť, či to bude
vlastná tvorba alebo diela literátov.
Veľmi ho tiež teší, že Zemplínska

knižnica GZ v Michalovciach poskytuje na takéto podujatia žičlivé a kultúrne prostredie. Všetkým súťažiacim poprial veľa úspechov a radosť
z prednesu umeleckého slova. Starší
chlopi prispeli k obohateniu programu rezkými ľudovými pesničkami.
V závere literárnej prehliadky vystúpila Ingrid Sarlota Hrubá.
Predstavila nádherné fotografie
z rekonštrukcie Vinianskeho hradu.
Z rúk predsedníčky MsO JDS Michalovce Márii Hajdukovej si všetci
vystupujúci prevzali vecné ceny.
Podujatie ukončila riaditeľka
knižnice Alena Vasiľová príhovorom.
Anna Peterčíková

Škola plná športu
Základná škola, J. Švermu 6 má
záujem v školskom roku 2018/2019
rozvíjať a podporovať športovo
nadaných žiakov tým, že otvára
v 2. ročníku triedu s posilneným
vyučovaním telesnej výchovy
so zameraním na basketbal chlapci
a plávanie chlapci i dievčatá. 1. BK
chlapcov Michalovce a ORCA plavecký klub prejavili záujem o spoluprácu so školou a zabezpečia
vzdelávanie kvalifikovanými učiteľmi (trénermi) so špecializáciou
na daný šport. Postupne škola plánuje v tejto triede zvýšiť hodinovú
dotáciu v 3. a 4. ročníku na dve
vyučovacie hodiny a v 5. ročníku
v školskom roku 2021/2022 zria-

diť športovú triedu a zaradiť ju do
siete športových tried s registráciou
na MŠ VVaŠ SR.
Škola podporuje rôzne voľnočasové aktivity v podobe športových
krúžkov. Zaregistrovala sa preto do
novovyhláseného projektu O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorý
zastrešuje mobilný operátor O2. Či
škola uspeje v tomto projekte, závisí
aj od podpory samotných žiakov rodičov školy i širokej verejnosti. Svoju
podporu nám môžete preukázať, ak
navštívite internetovú stránku www.
dobravec.O2.sk. Hlasovať je možné
zo všetkých mobilných sietí. Za vašu
podporu vám ďakujeme.
ZŠ, J. Švermu 6

Kritickým perom
Deň oslobodenia pripadá na
8. máj, ktorý je štátnym sviatkom.
Víťazstvo nad fašizmom si pripomíname každoročne pietnym aktom kladenia vencov k pamätníkom, kde odpočíva množstvo tých,
ktorí obetovali svoje životy, aby
sme sa my mali lepšie.
Je mi smutno, keď pri prechádzke Bielou horou natrafím na
pamätník, na priečelí ktorého je
vyryté Jeseň 1944. Z jednej strany
je motto „Obetovali seba aby sme
my mohli žiť“ a z druhej strany
„Večná pamiatka padlým hrdinom
za vlasť v boji proti fašizmu“. Dôstojné vyjadrenie úcty tým, ktorí

položili svoje životy za našu slobodu.
Žiaľ, toto miesto v skutočnosti nie je miestom piety, ako by si
to zaslúžilo. Svedčí o tom trávou
obrastený pamätník, množstvo cigaretových ohorkov, prázdne PET
fľaše, plechovky.
Jedným slovom neporiadok,
smetisko, ktoré neprináleží, aby bolo
pri pamätníku či lesoparku, na ktorý
sme boli v minulosti právom hrdí.
ap
Pozn. red.: Pozemok patrí súkromnej osobe, preto je obtiažne udržiavať na tomto mieste poriadok.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje
začatie stavebného konania pre stavbu: Michalovce, ZO Pláne –
zriadenie SR6 a kábla NN na pozemku register "C" parc. č. 1835/3,
register "E" parc. č. 4004, 4005, 4007 v k.ú. Stráňany. Celé znenie
oznámenia je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
EKOTOPFILM – FILMOVÝ FESTIVAL
29. mája o 16.00 hod., veľká sála MsKS
ČÍTAJME SI 2018
11. ročník detského čitateľského maratónu
30. mája o 9.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
ZLATÝ ŽOBRÁK – FILMOVÝ FESTIVAL
7. júna o 9.00 hod., veľká sála MsKS
AJ JESEŇ ŽIVOTA JE KRÁSNA
2. ročník regionálnej súťaže záujmovo-umeleckej činnosti seniorov
7. júna o 13.00 hod., veľká sála MsKS

Výstavy
KRÁSA SAMORASTOV
do 31. mája, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
VÝSTAVA ÚČASTNÍKOV XIII. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO
MALIARSKEHO A SOCHÁRSKEHO SYMPÓZIA
do 31. mája, malá galéria MsKS
PRECHÁDZKA VINIANSKYM HRADOM
do 31. mája, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
MICHALOVCE NA STARÝCH POHĽADNICIACH
do 1. júla, Galéria pod nebom
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Pre jubilantov
Rada základných organizácií
Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku v Michalovciach 4. mája už po štvrtýkrát zorganizovala spoločenské posedenie pre zamestnancov školstva,
členov odborového zväzu, ktorí
v tomto roku dosiahli alebo dosiahnu vek 60 rokov.
V kultúrnom programe vystúpili
deti z Materskej školy na Ul. Komenského 2, žiaci Základnej školy s materskou školou z Rakovca nad Ondavou a žiaci Základnej umeleckej

školy na Ul. Štefánikovej 22. Predsedníčka Rady ZO Michalovce Viera
Dojčáková sa vo svojom príhovore
venovala činnosti odborového zväzu
ako aj činnosti Rady ZO Michalovce
a poďakovala sa prítomným za dlhoročné členstvo. Každý jubilant dostal
od členov výboru žltú ružu, pozdrav
s poďakovaním i finančnú odmenu.
Nasledovalo pohostenie, ktoré pripravila školská jedáleň pri ZŠ na Ul.
okružná 17 v Michalovciach, kde sa
spoločenské posedenie konalo.
Viera Dojčáková

HARMONOGRAM

letných denných mestských táborov
na michalovských základných školách v roku 2018
Turnus:
Termín konania:
Organizátor:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. turnus
2. 7. – 6. 7. 2018
ZŠ, Ul. krymská 5
		
ZŠ, Ul. okružná 17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. turnus
9. 7. – 13. 7. 2018
ZŠ, Ul. Švermu 6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. turnus
16. 7. – 20. 7. 2018
ZŠ, Ul. Komenského 1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. turnus
23. 7. – 27. 7. 2018
ZŠ, Ul. moskovská 1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. turnus
6. 8. – 10. 8. 2018
ZŠ P. Horova,
		
Ul. kpt. Nálepku 16
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. turnus
13. 8. – 17. 8. 2018
ZŠ, Ul. školská 2
Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných škôl.
Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve základnej školy, ktorá
organizuje turnus, v termíne do 27. 6. 2018. Poplatok na deň je 6 €.
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Sofia Mária Šimaľová
Alžbeta Paulovčíková
Kristián Nagy
Andrej Dudáš

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Slavomír Vaňo
a Ing. Veronika Starincová
Ján Barna
a Lucia Kondrková
Martin Bodnár
a Pavla Olejárová
Bc. Radovan Nagy
a Mgr. Jana Fekésházyová
Mgr. Ján Vaľo
a Mgr. Ivana Mačugová
MDDr. František Zubal
a MDDr. Jaroslava Čurmová

blaho ž e l a n i a
V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho
životného jubilea

VALÉRIA ČVERČKOVÁ

Naber si šťastie, krásy na tie ďalšie roky,
aby pán Boh v zdraví žehnal Tvoje žitia kroky.
dcéra Valéria a vnuk Vladimír
23. mája oslávil okrúhle životné jubileum
70 rokov náš spolupracovník

DUŠAN KUDROČ

Všetko najlepšie k narodeninám, veľa zdravia,
lásky, rodinnej pohody želá redakcia novín
Michalovčan

Noviny Mistral

športové správy

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

Žihadlo

Téma: O dianí doma a v zahraničí
Hosť: Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD., analytik
piatok, pondelok a streda o 18.05 hod.

Záznam

Festival umeleckej a kultúrnej činnosti žiakov ZŠ
denne od 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS v sieti UPC Slovensko a GECOM, Facebook,
YouTube a www.tvmistral.sk

A 9 sa hnevá
Väčšina Michalovčanov žije a býva
v bytových domoch. Vzhľadom na vysokú koncentráciu ľudí to nie je ideálne bývanie. Jednou z typických bytoviek je aj blok A 9 na Masarykovej ulici. Paradoxne obyvatelia tejto bytovky
nemajú ťažké srdce na konfliktných
susedov, ale na vedenie mesta.
Nespokojnosť začala v roku 2014.
Aj dovtedy mali bývajúci v bloku A9
problém s parkovaním. Pretože pri realizácii komplexnej bytovej výstavby
boli v blízkosti bytovky vybudované
pavilóny s ambulanciami lekárov. Ale
parkoviská, aj pri malej motorizácii
obyvateľov, boli od začiatku slabo nadimenzované. Prišiel však rok 2014
a poslanci mestského zastupiteľstva
na návrh primátora mesta predali časť
parkoviska pred bytovkou vo výmere
700 m2 súkromníkovi. Predaj bol zdôvodnený ako prípad osobitného zreteľa. Predávané parkovisko nebolo zaradené ani medzi prebytočný majetok
mesta a nebola zverejnená ani znalecká hodnota parkoviska. Uvedená časť
parkoviska bola predaná za 11 446 €,
čo je 16,35 €/m2. Kupujúci ale zaplatil
iba 980 €. Zvyšok predajnej ceny tvoril
zápočet nájomného za pozemok pod
parkoviskom. Nájomné si kupujúci
vypočítal od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2015.

Pričom kupujúci sa stal majiteľom pozemku až vo februári 2011.
Nepochopiteľné na celej záležitosti
je ale to, že od 1. júla 2009 bol v platnosti zákon č. 66/2009 Z.z. o majetkovom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu
na obce a mestá. Zo zákona vyplývalo,
že ak vlastník stavby / v našom prípade parkoviska / ku dňu účinnosti
tohto zákona nemal k pozemku pod
stavbou dohodnuté iné právo, vzniklo
vo verejnom záujme k pozemku pod
stavbou právo zodpovedajúce verejnému bremenu, ktorého obsahom
bola držba a užívanie pozemku pod
stavbou. Takže vlastník pozemku si
nemohol nárokovať nijaké nájomné.
Samozrejme, vlastnícke právo nemožno nikomu bez náhrady odoprieť.
Preto zákon hovorí, že usporiadanie
vlastníckych vzťahov k pozemkom
pod stavbami sa vykonáva formou
poskytnutia náhradných pozemkov
alebo formou finančnej náhrady.
A mesto nie raz, nie dvakrát už zamieňalo pozemky. Ak by v tomto prípade
bolo mesto na strane občanov z A 9,
urobilo by zámenu pozemku a nepredalo by časť parkoviska súkromníkovi.
Ing. Jozef Bobík
poslanec mestského zastupiteľstva

K článku poslanca Bobíka
Článok „A9 sa hnevá“ je zavádzajúci. Autor v článku uvádza, že bolo
potrebné použiť zákon č. 66/2009
Z. z. o majetkovom vysporiadaní pod
stavbami, ktoré prešli z vlastníctva
štátu na obce a mestá. Neuvádza však,
že v § 2 ods. 1 zák. č. 66/2009 Z. z. sa
hovorí, že obec môže poskytnúť zámennou zmluvou vlastníkovi pozemku pod stavbou náhradný pozemok
v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu.
Rozhodovacia prax súdov pri uplatňovaní je rôzna, preto riešenie, ktoré
mesto v roku 2014 prijalo, vyriešilo
problém jednorazovo a navždy a bez

dlhodobých a nákladných súdnych
sporov.
Od roku 2014 ubehli už štyri roky,
autor článku potrebu riešenia v tom
čase nepociťoval, ale pár mesiacov
pred voľbami je to už téma.
Vzhľadom na prebiehajúce súdne
spory v obdobných prípadoch vedených voči Mestu v predmetnej veci sa
nebudeme podrobnejšie vyjadrovať, nakoľko každé vyjadrenie môže ovplyvniť
priebeh prebiehajúcich súdnych sporov.
Som presvedčený, že čitatelia Michalovčana si urobia svoj názor na riešenia vecí cez média.
JUDr. Gabriel Dorič

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: Rekonštrukcia plynovodov
Michalovce Stráňany, Višňová, UO02826_2019 (ďalej len "stavba")
na pozemku register "C" parc. č. 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706,
707, 764/1, 765, 768/1, 814/1, 814/11, 820/1, 857, 858, 859, 861, 862,
863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 1701/2, 1702/1, 1702/35, register "E"
parc. č. 5833/2, 5833/5, 5834/2 v k.ú. Stráňany. Celé znenie oznámenia
je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk,
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, tel.: 6864 242.
Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová,
Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Mgr. Anna Serečunová. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan,
Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza
v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.
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malý oznamovateľ

spoločenská rubrika
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

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

Ján Makuch (66)
Michal Tancoš (64)
Mária Machová (83)

n Predám záhradku s chatkou v Klokočove. Tel.: 0907 522 342

Ružena Záborská (84)

Rôzne

Jozef Štofa (88)

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

Eva Rabatinová (86)
Anton Pfeiffer (71)
Volodymyr Yankovych (79)
Lucián Kundrát (19)

spo mie n ky

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

Dňa 31. mája uplynie rok,
čo nás opustil milovaný ocko, dedko, manžel

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

Reakcia na článok „Demokratické
praktiky pána Kaplana“
Osobne ma veľmi mrzí, že musím reagovať na tak prízemne a osočujúco napísaný článok z posledného vydania Michalovčana z dielne
skupiny autorov, poslancov KSK
za stranu Smer-SD.
V prvom rade chcem reagovať na
snahu vykresliť moju osobu ako človeka, ktorý vraj priahne po funkcionárskych stoličkách v zmysle, že som
sa uchádzal o členstvo v radách
stredných škôl v Michalovciach. Tu
je potrebné povedať, že rada školy je
kreovaná z radov nielen zriaďovateľa,
ale aj z radov učiteľského zboru a tiež
rodičov, pričom členstvo v tejto rade
je neplatená funkcia, ktorú každý
člen vykonáva dobrovoľne v rámci
svojho voľného času za účelom aktívne pomôcť škole. Aktivita a iniciatíva
je to, čo charakterizuje moju prácu
a teda ak ma chce niekto viniť z mojej aktivity a snahy pomôcť školám,
tak v takom prípade som teda vinný.
Uchádzal som sa o miesto v radách
vybraných škôl, pretože chcem pomôcť pri plánovaných projektoch
KSK, konkrétne pri rozvoji duálneho
vzdelávania s orientáciou na IT sektor na stredných odborných školách,
pri rekonštrukcii priestorov školy
(GPH), ale aj z dôvodu osobnej motivácie v prípade Strednej odbornej
školy obchodu a služieb, ktorú som
sám navštevoval. Chcel som venovať
svoj čas školám aj preto, že v spolupráci s učiteľmi, vedením školy a tiež
s rodičmi môže človek v tejto oblasti

získať pohľad na danú problematiku
aj z inej perspektívy, od skúsených
ľudí, ktorých sa všetky opatrenia
v tomto rezorte bytostne dotýkajú.
K ironickým až urážlivým poznámkam, ktoré označujú moju osobu ako nedemokrata uvediem len toľko, že návrh obsadenia rád škôl vzišiel z dohody všetkých poslaneckých
klubov v KSK a to bez pripomienky,
pričom som v spolupráci s poslaneckým kolegom prejavil aj snahu
o dialóg k tejto veci s podpredsedom
školskej komisie KSK V. Zahorčákom, bohužiaľ bezúspešne. Následne
na zastupiteľstve KSK po tom, ako
poslanci za Smer-SD z Michaloviec
zistili, že na voľných miestach rád
škôl, ktoré predložila ich predsedníčka klubu Smer-SD P. Lenártová je
zapísaná moja osoba, toto obsadenie
pozmeňovacím návrhom zmenili a väčšinou schválili, čo ja samozrejme akceptujem. Celá situácia sa
dala riešiť iným spôsobom a teda
spoločným dialógom, pričom do
vnútrostraníckych záležitostí v rámci
klubu Smer-SD a teda prečo bol z ich
strany odobrený návrh obsadenia rád
škôl bez niektorých poslancov z Michaloviec, sa miešať nebudem.
Chcem ubezpečiť jednotlivé
školy, učiteľov, rodičov či študentov, že budem aj naďalej hľadať spôsoby ako aktívne pomôcť, pretože
to vnímam ako moju poslaneckú
úlohu a povinnosť.
Milan Kaplan – poslanec KSK

ANTON ČIŽMÁR

Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí ho poznali ako dobrého človeka.
s láskou spomína manželka Mária, dcéra Barbara
s rodinou, otec a súrodenci s rodinami

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. 914/66, k. ú. Michalovce o výmere 25 m2, na Ul. Kpt.
Nálepku v Michalovciach, za účelom využívania ako pridomová záhradka.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 18. júna 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

ZÁMER NA PRENÁJOM
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce,
ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho
kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka
na prenájom časť spoločného priestoru, o výmere 5,2 m2/
bufet na chodbe Strednej zdravotníckej školy, Masarykova 27,
071 01 Michalovce, súp. č. budovy 1945, evidovanej na LV č.3779,
na parcele číslo 2507, katastrálne územie Michalovce.

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)
b)
c)
d)
e)
f)

Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach,
Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 18. júna 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA SENIOROV
4. 6., 8.30 hod., atletika, ZŠ, J. A. Komenského 1
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL
6. 6., 9.00 hod., XIII. MŠ, Okružná 19
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV
MICHALOVSKÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
kolektívne športy (basketbal, volejbal, hádzaná)
7. 6., 8.00 hod., mestská športová hala
atletika – 8. 6., 8.30 hod.; ZŠ, J. A. Komenského 1
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

V najcennejšom drese
V sobotu 28. apríla
sa v najcennejšom drese
Slovenska výberu U18
predstavili odchovanci
1.BK Michalovce Martin
Pirkovský a Samuel Kincel.
Bolo to v rámci kontrolného reprezentačného zrazu U18 a zápasu
medzi GBA Praha U19 – Slovensko U18 východ v Michalovciach.
Trénerom Slovenska bol aktuálny
šéftréner SBA PaedDr. František
Rón. Diváci videli kvalitný basketbal a zápas zanechal pekný
športový zážitok. Výber Slovenska
prekvapil, a hoci, prehral zanechal
proti výborne trénujúcemu tímu

dobrý dojem. Družstvo Slovenska
malo za sebou len jeden tréning,
výber GBA, o rok starší chlapci
aj so Slovákmi v zostave, trénuje
pokope celý rok a niekedy aj dvojfázovo. Martin Pirkovský nastúpil
v drese s číslom 14 na krídle a nedostal veľký priestor na ihrisku,
tak sa jeho výkon nedá objektívne
hodnotiť. Samuel Kincel nastúpil
v drese s číslom 17 na poste pivota. Odohral výborný duel, keď
viackrát bodoval cez skúsených
reprezentantov Slovenska v drese GBA. Veríme, že sa chlapcom
bude dariť aj naďalej a dostanú sa
do konečnej nominácie na majstrovstvá Európy B-kategórie.
Peter Biganič

Zádiel
Členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov
Turista si za cieľ ďalšieho svojho
podujatia vybrali Národný park Slovenský kras. Prvé zastavenie bolo
v obci Háj, neďaleko Turnianskeho
hradu, pred anjelom, pamätníkom
z nakrúcania filmu USA z roku
2001 – Za nepriateľskou líniou.
Ďalšie zastavenie bolo pri vodopádoch pri Hájskom potoku. Zádielskou planinou prešli cez Hačavské
sedlo (796 m n. m.) popri Ploštine
(825 m n. m.) do Zádielskej tiesňa-

Basketbal
MEDZINÁRODNÝ TURNAJ V4 KADETOV A KADETIEK
1.-3. 6., XIV. ročník, športová hala GPH a telocvičňa ZŠ, Okružná 17
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Florbal
RAKEŤÁCI – SENATORS
25. 5., 18.15 hod.
WARRIORS TREBIŠOV – RAKEŤÁCI
1. 6., 18.15 hod.
SNINA PENGUINS – BARANI
1. 6., 19.00 hod.
TEAM ZEMPLÍN – SENATORS
7. 6., 18.00 hod.
FANNSPORT – HADZI
7. 6., 18.50 hod.
Mestská florbalová liga, 7. ročník, mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
26. 5., 11.00 hod. - I. liga starší dorast U19 – 30. kolo

vy k chate (420 m n. m.), pri ktorej
mali sústredenie autoveteráni a do
obce Zádiel (255 m n. m.). Bohužiaľ, pre množstvo vegetácie sa im
najznámejší výtvor, 105 metrov vysokú skalnú ihlu Cukrovú homoľu,
nepodarilo vidieť. V závere výletu
sa ešte rozhliadli z 12-metrovej kamennej rozhľadne Čerešenka pri
obci Čižatice, ktorá je zároveň pamätníkom 700. výročia Bitky pri
Rozhanovciach. Už len bona fortuna do ďalších úspešných podujatí.
Anton Hasák

MsÚ Michalovce, Olympijský klub Michalovce
a 1.BK D Michalovce
Vás pozývajú na

XIV. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO
BASKETBALOVÉHO TURNAJA ŠTYROCH
KRAJÍN V4 – MICHALOVCE 2018
1. – 3. júna 218
telocvičňa GPH, telocvičňa 6. ZŠ
kategórie: chlapci narodení 2004 a mladší,
dievčatá narodené 2000 a mladšie

MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN
2. 6., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 31. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – FK GEČA 73
3. 6., 17.00 hod., IV. Liga Juh – muži VsFZ – 28. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
TJ SOKOL MOČARANY – TJ SLAVOJ KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
3. 6., 17.00 hod., V. zemplínska liga muži – 24. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Turistika
SLANSKÉ VRCHY – HRAD BRANIČEV
26. 5., 7.00 hod.
XXVIII. CYKLOTÚRA OKOLO ŠÍRAVY
27. 5., 11.30 hod.
Info: www.kst-turista.sk
55. STRETNUTIE ČITATEĽOV KRÁSY SLOVENSKA
26. 5., 7.00 hod.
JARNÝ SPLAV LABORCA
27. 5., 11.30 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

