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pozývame...

DEŇ JUŽANOV
 kultúrno-športové 

podujatie obyvateľov 
Sídliska juh

8. júna 
o 16.00 hod. 

areál VI. ZŠ Michalovce

MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKA 
V KICKBOXE

9. júna 
o 9.00 hod. 

Mestská športová hala 
Michalovce

BESAME MUCHO
alebo

Čo sa ukrýva v kufri 
(a v nás)

Radošinské naivné 
divadlo

17. júna 
o 19. 00 hod., 

veľká sála MsKS

DNI MESTA 
MICHALOVCE

DETI MESTU
18. – 21. júna 
o 16.00 hod.

NA POCTU MESTA
22. júna 

o 18.00 hod.

tribúna pri MsÚ

Medzinárodný 
filmový festival  
Ekotopfilm 

2 Kurz 
pre študentov 
na GPH

4 Ocenenie 
pre učiteľku  
zo ZŠ, J. Švermu

6 Gymnastická
súťaž  
pre deti od 6 – 9 rokov

8

Mesto Michalovce získalo ocenenie Dobrovoľník roka 2017

V MICHALOVCIACH 

ŽIJÚ DOBRÍ ĽUDIA

Prvú cenu sme získali za vy-
tváranie podmienok pre fungo-
vanie deviatich denných centier 
seniorov a za dosiahnutý progres 
pri zavádzaní problematiky dob-
rovoľníctva v meste Michalovce 
– organizácia workshopov a pod-
pora systematickej práce v oblasti 
dobrovoľníctva.

Cena Srdce na dlani, ktorú 
sme doniesli domov, je zhotove-
ná zo  skla a keramiky. Tento titul 
za prácu pre iných, sa odovzdáva 
dobrovoľníkom v deviatich kategó-
riách – Dobrovoľník Slovak Aid, 
Zahraničný dobrovoľník na Slo-
vensku, Dobrovoľník v sociálnej 
a  zdravotnej oblasti, Dobrovoľník 
v oblasti práce s deťmi a mládežou, 
Dobrovoľník v oblasti vzdelávania 
a životného prostredia, Firemný 
dobrovoľník roka, Dlhodobá dob-
rovoľnícka pomoc (viac ako 18 
mesiacov), Obec/mesto priateľské  
dobrovoľníctvu a  Dobrovoľnícky 
projekt roka. 

Dobrovoľník roka je ocenenie 
na celoslovenskej úrovni, ktoré 
smeruje k zvýšeniu statusu dobro-
voľníkov a k rozvoju dobrovoľníc-
tva na Slovensku. Tohto roku sa 
uskutočnil už 10. ročník odovzdá-
vania ocenení za dobrovoľníctvo. 
Je to významné podujatie v oblasti 
dobrovoľníctva, ktoré organizuje 
a zabezpečuje CARDO – Národné 
dobrovoľnícke centrum. Podujatie 
sa už po šiestykrát realizovalo pod 

záštitou ministra zahraničných 
veci Miroslava Lajčáka, v spolu-
práci so Slovenskou agentúrou pre 
medzinárodnú rozvojovú spolu-
prácu. Na začiatku dňa navštívili 
dobrovoľníci aj Prezidentský pa-
lác, kde sa stretli s prezidentom 
Slovenskej republiky Andrejom 
Kiskom. 

Súčasťou celodenného progra-
mu bola aj konferencia o aktuál-
nych problémoch dnešnej doby 
Dobrovoľníctvo ako podpora udr-
žateľného rozvoja spojená s  témou 
Agenda 2030. Táto téma je celospo-

ločenskou témou. Spája štátnu 
správu, samosprávu, podnikateľov, 
akademickú sféru a v neposlednom 
rade aj predstaviteľov občianskej 
spoločnosti. Práve predstavitelia 
zastúpení neziskovými organizá-
ciami a hlavne samotní dobrovoľ-
níci sú dlhodobo nenápadným pi-
lierom podpory plnenia viacerých 
udržateľných rozvojových cieľov.

Veríme, že z toho ocenenia, 
ktoré je zrkadlom našej práce, 
majú radosť aj všetci Michalovča-
nia. 

Adela Vojnová

V stredu 30. mája sa v bratislavskej Redute uskutočnilo podujatie Oce-
ňujeme rozsievačov dobra. Dobrovoľníkom roka 2017 sa v kategórii – 
Mesto/obec priateľské dobrovoľníctvu – stalo práve naše mesto.
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pobačeňe Miža z varoša

Zaš konči maj, láski čas a u mesce še objavuju piščalki. Bizovňe sce 
jich i vi štretľi a daľi jim dajaki cent, može i euro. Šak i mi buľi mlade a tiš 
me maturovaľi. Šerdečko i nam staršim pri spomjenke zaihra. Šahnul i ja 
do kešeňi, že jim pridam i ja dajake euro. Otvoril mi bugiľar a mladomu 
čľoveku še pozdavala pejceurovka. Popital o ňu. Hutorim mu, to dakedi 
buľi sto pejdešat korun a teľo nas dakedi stala oslava calej maturitnej trie-
di. Po čoľe me uderila joho reč. „A to u chtorej krajinoj sce žiľi?“ Ňechcel 
mi mu daľej diškurovac, ta še ho pitam. „A jak maturi?“ Ostal mi calkom 
obareni z joho šmichu. „Šak ja už prijati na dvoch visokich školoch.“ Ňit še 
čoho bac, kec mame taku šikovnu mlaďež.

Vaš Mižo z varoša

Maturanci

Svetové filmy o ekológii 
v Michalovciach

Cimbal Tour 

Regionálna tour festivalu 
Ekotopfilm – Envirofilm 
je celoročný projekt 
a jeho cieľom je priniesť 
do regiónov Slovenska 
najlepší výber filmov 
z aktuálneho ročníka. 

Mesto Michalovce sa stalo part-
nerom regionálnej tour Ekotopfilm 
– Envirofilm, najstaršieho medziná-
rodného filmového festivalu s envi-
ronmentálnou tematikou na  svete. 
Návštevníci si počas jedného dňa, 
29.  mája, v MsKS – Kine Centrum, 
mali možnosť pozrieť výber víťazných 
dokumentárnych filmov z celého sve-
ta a zapojiť sa do zaujímavej diskusie. 
Pre žiakov základných a stredných 
škôl bol dopoludnia pripravený za-
ujímavý Junior festival. Festival po-
kračoval večerným programom urče-
ným pre širokú verejnosť. 

Každý, kto sa zaujíma o prírodu, 
ekológiu a záleží mu na prostre-

dí, v ktorom žije, určite privítal päť 
dokumentárnych filmov, víťazov 
májového ročníka 2017 svetového 
festivalu. Podujatie privítal aj sám 
primátor mesta Viliam Zahorčák: 
„Životné prostredie je odvetvie, kto-
rému je potrebné venovať v našej 
spoločnosti náležitú pozornosť, a to 
rôznymi spôsobmi. Jednou z ciest je aj 
filmové stvárnenie. Sme preto naozaj 
radi, že sa v Michalovciach uskutoč-
ní prvý ročník Ekotopfilmu, ktorý sa 
problematike ekológie venuje umelec-
kým či dokumentárnym stvárnením. 
Veríme, že aj toto podujatie prispeje 
k uvedomeniu si toho, že by sme mali 
byť k životnému prostrediu vnímavej-
ší. Necitlivým vzťahom k  životnému 
prostrediu vieme napáchať veľa zlé-
ho, čo sa môže odraziť predovšetkým 
v živote nasledujúcich generácií.“

Program bol obohatený o hodi-
novú sekciu „mimo plátna“ s  ná-
zvom Z 23 % na 50 % – Od triede-
nia k recyklovaniu.

rr

V sále Zlatého býka 
v Michalovciach 
sa 16. mája uskutočnil 
jeden z koncertov 
v rámci zaujímavého 
projektu Cimbal Tour 
po Slovensku. 

Realizoval sa z dotácie finanč-
ných prostriedkov Fondu na pod-
poru umenia. Spoluorganizátorom 
tohto koncertu bola Akadémia 
umení v Banskej Bystrici, spolu 
so  Súkromnou základnou umelec-
kou školou Talent-Um v Micha-
lovciach. Garantkou projektu bola 
celosvetovo uznávaná cimbalistka 
doc. Viktória Herencsár, ArtD., 
ktorá je zároveň pedagógom hry na 

cimbale na banskobystrickej hudob-
nej akadémii. 

Cieľom projektu bolo prezen-
tovať cimbal ako koncertný nástroj 
klasickej hudby, keďže na Slovensku 
má poväčšine svoje miesto len v ob-
lasti folklóru. Zároveň bola snaha 
vzbudiť u detí, ale aj v širokej verej-
nosti, záujem o cimbal ako o nástroj 
nekonečných možností. Na koncerte 
účinkovali študenti Akadémie ume-
ní v  Banskej Bystrici z  triedy doc. 
Viktórie Herencsár. V programe 
predstavili cimbal ako sólový nástroj, 
cimbalové duo, trio a dokonca aj ba-
rokový cimbal – hackbrett, ktorý sa 
dodnes používa v Nemecku. Zazneli 
diela skladateľov: J. S. Bacha, S. Kou-
sevitzkeho, P. de Sarasate, G. Allagu, 
O. Herasymenko i B. Kotiuka.

Tina Gubová, DiS.art

pokračovanie na 6. strane 

 26. 5.  privítanie účastníkov Majstrovstiev SR v naturálnej kulturistike
 29. 5.  otvorenie filmového festivalu o trvale udržateľnom rozvoji  
  EKOTOPFILM
 29. 5.  rokovanie Valného zhromaždenia Košice Región Turizmus
 30. 5.  preberanie ocenenia Dobrovoľník roka 2017 za Mesto 
  Michalovce v Bratislave
 31. 5.  zasadnutie predstavenstva ZOOCR
 31. 5.  zasadnutie ZOOCR s partnermi k príprave letnej turistickej  
  sezóny 2018
 31. 5.  pracovné rokovanie so zástupcami Slovenskej správy ciest
 1. 6.  porada primátora
 1. 6.  prijatie zástupcov speváckej skupiny Stráňanka
 2. 6.  privítanie účastníkov Medzinárodného basketbalového  
  turnaja štyroch krajín
 4. 6.  zasadnutie komisie turistického ruchu pri VÚC Košice
 5. 6.  rokovanie s predstaviteľmi HK Dukla Michalovce
 5. 6.  prijatie úspešných reprezentantov v gymnastike zo Základnej  
  školy na Školskej ulici
 5. 6.  prijatie zástupcov Olympijského klubu Michalovce
 6. 6.  rokovanie s primátorom mesta Veľké Kapušany
 6. 6.  otvorenie Olympiády materských škôl
 6. 6.  rokovanie Valného zhromaždenia spoločnosti SMM s.r.o
 6. 6.  rokovanie Valného zhromaždenia TV Mistral
 6. 6.  zasadnutie Valného zhromaždenia MFK Zemplín Michalovce
 8. 6.  otvorenie Mestskej športovej olympiády základných škôl
 8. 6.  zastúpenie Mesta na podujatí SOS deň
 8. 6.  otvorenie Dňa dobrovoľníctva v meste
 8. 6.  účasť na tlačovej besede k otvorenie letnej turistickej sezóny
 8. 6.  privítanie účastníkov Dňa Južanov

aktivity primátora

Ing. JOZEF BOBÍK
Dvojtýždenník občanov Michaloviec Michalovčan vydáva mesto Micha-
lovce. Za noviny zodpovedá vydavateľ, t. j. Mesto Michalovce, to znamená, 
že  Vy, pán primátor. Zo štatútu Michalovčana o. i. vyplýva, že redakčná 
rada zverejňuje príspevok každého poslanca mestského zastupiteľstva, tý-
kajúci sa problematiky mesta, najviac jeden príspevok v čísle. Túto základ-
nú povinnosť redakčná rada dlhodobo a opakovane nedodržiava. Zo štatú-
tu novín Michalovčan tiež vyplýva, že redakčná rada má zabezpečiť spravo-
dajský charakter novín. V hodnotení nezávislej organizácie Transparency 
International Slovensko sa Michalovčan z 83 hodnotených novín umiestnil 
na 61. mieste. S hodnotením: propaguje vedenie radnice abnormálne často. 
Pán primátor, občania mesta potrebujú objektívny Michalovčan. Z Vášho 
poverenia riadi vydávanie jednotlivých čísel novín predseda redakčnej 
rady. Preto vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadam, aby ste mestskému za-
stupiteľstvu navrhli odvolať MUDr. Benjamína Bančeja z funkcie predsedu 
redakčnej rady dvojtýždenníka Michalovčan.

Na interpeláciu odpovedal Viliam Zahorčák primátor mesta
K prvej časti interpelácie – podľa výkladu spracovateľa a predkladateľa 
štatútu dvojtýždenníka Michalovčan sa zverejnením jedného príspevku 
poslanca rozumie jeden príspevok poslanca nie jeden príspevok od kaž-
dého poslanca. Tomuto výkladu zodpovedá aj súčasná obsahová kapacita 
novín. V každom čísle novín Michalovčan bol jeden príspevok poslanca, 
ak bol doručený, zverejnený. Ak ich bolo viac, redakčná rada, kde máte 
aj vy svojho delegovaného zástupcu, z príspevkov na zverejnenie žrebovala.  
K druhej časti interpelácie: hodnotenie novín Michalovčan, ktoré ste 
v interpelácii uviedli, je vytrhnuté z kontextu a pravdepodobne zámerne 
vykresľuje noviny v zlom svetle. Úplný text hodnotenia je: „Periodikum 
Michalovčan prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsa-
hu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu 
je o  iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často. 
Pomer alternatívnych názorov voči všetkým informáciám o politike samo-
správy v jednom čísle je hodnotený stupňom dobrý“.

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XX. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
27. februára 2018 (pokračovanie).
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Pokroky v oblasti medicíny zaží-
vame skoro každý deň. Zlepšujú sa 
podmienky v oblasti techník na vy-
šetrenie a zobrazenie celého tela. 
Do organizmu vieme vpraviť špeci-
álne materiály účinkujúce proti ne-
bezpečným látkam. Mnohé účinné 
látky pôsobia už nie na  bunkovej, 
ale molekulárnej úrovni v organiz-
me. 

Pracovať operačne sa začína na 
robotickej úrovni s  minimálnymi 
vstupmi do organizmu. Vývoj no-
vých liekov vylepšuje liečbu ocho-
rení, ešte pred pár rokmi nevylieči-
teľných. 

Len jeden liek od svojho objave-
nia až po dnešok je nenahraditeľný. 
I keď aj v tejto oblasti beží intenzív-
ny výskum, doteraz sa nestalo, aby 
niečo plnohodnotne vedelo nahradiť 
ľudskú krv. Jediným darcom môže 
byť len zdravý človek, ktorý jej stra-
tu pri darovaní vie vykompenzovať 
v určitom množstve z funkčných 
rezerv. Nie je preto pre neho nebez-
pečná a dokonca ju môže darovať 
opakovane v určitom časovom in-
tervale. 

Krv so všetkými svojimi zložka-
mi je až priveľmi zložitou a doko-
nalou tekutinou. U  nás považuje-
me za prirodzené, že krv dostane-
me vždy, keď ju potrebujeme. Nie 
je to však takou samozrejmosťou 
všade vo svete. Aj keď sa ročne 
na  svete vyrobí okolo 80 miliónov 
jednotiek krvi, pre mnohých ľudí 
je stále nedostupná. Až v sedemde-
siatke krajín sveta vôbec neexistujú 
pravidelní darcovia krvi. V našich 
podmienkach je darcami krvi iba 
asi 5 % populácie, pričom zo zdra-
votného hľadiska by mohlo darovať 
krv až 25 %.

Cieľom WHO je, aby sa do roku 
2020 vo všetkých krajinách sveta 
dosiahlo 100-percentné bezpríspev-
kové darcovstvo krvi. V mnohých 
krajinách je krv predmetom tvr-
dého obchodovania, aj predmetom 
zneužívania a obmedzenia potreb-
nej dostupnosti. Princípom udr-
žateľnej dostupnosti dostatočného 
množstva krvi je neustále získava-
nie nových darcov. 

Preto je dôležite rozprávať o tej-
to téme pri každej príležitosti a nie-
len 14. júna na Deň darcov krvi. 
Rozprávať treba i o  zachránených 
ľudských životoch, o zabránených 
tragédiách, ale aj o nemenovaných 
hrdinoch, ktorí nezištne darovali to 
najcennejšie – svoju krv.

MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora

SVETOVÝ DEŇ 
DARCOV KRVI

z pera viceprimátora

Michalovce – moje mesto
Priestory veľkej sály 
niekdajšieho najväčšieho 
a najreprezentatívnejšieho 
michalovského hotela Zlatý 
býk 24. mája na niekoľko 
hodín ožili duchom 
mladých. 

Takmer tri desiatky súťažiacich si 
merali vedomosti o minulosti i  sú-
časnosti svojho mesta. Keďže Mi-
chalovce majú bohatú históriu aj za-
ujímavú prítomnosť, obsah jednot-
livých vedomostných kôl bol veľmi 
pestrý. Veľkou mierou sa o to pričini-
li pracovníci Zemplínskeho múzea, 
ktorí s organizátorskou Základnou 
školou T. J. Moussona dlhodobo par-
ticipujú na príprave tejto akcie.

Po úspešnom úvodnom teste 
o Michalovciach žiaci pomerne 

hladko zvládali ďalšie úlohy. Pri 
odkrývaní obrázkov starých budov, 
historických pamiatok a osobností 
Zemplína preukázali veľmi pek-
né znalosti. Pani Mgr. Fuchsová si 
pre žiakov pripravila celú plejádu 
skvostných mestských pamiatok.  
Pod vedením etnografa Mgr. Hra-
bovského žiaci identifikovali zau-
jímavé múzejné predmety našich 
predkov s cieľom popísať daný 
artefakt, na čo slúžil a jeho názov. 
Po  adekvátnom usmernení privie-
dol žiakov ku správnej odpovedi.  

Pri príležitosti 155. výročia na-
rodenia Irmy Sztárayovej – grófky 
a dvornej dámy cisárovnej Alžbety 
(Sissi), múzejníčky Mgr. Rovňáko-
vá a Mgr. Tomková „precestovali“ 
so žiakmi krajiny spoločných ciest 
Irmy a Sissi. Prostredníctvom vý-
stižného textu a nápovedných ob-

rázkov žiaci dopĺňali názvy miest 
a tie následne zaznačovali do fareb-
ných máp. Taktiež sme ocenili prelí-
nanie medzipredmetových vzťahov, 
čo bolo ďalším cieľom tejto súťaže. 
Obdiv a úctu vzdali žiaci aj malia-
rovi Zemplína – T. J. Moussonovi 
v ďalšej disciplíne. Jej obsahom bolo 
podľa farebnej predlohy prvej čas-
ti obrazu výtvarne dotvoriť druhú 
polovicu Moussonovho diela podľa 
vlastnej fantázie. Žiaci boli ocenení 
nielen sladkými bodmi – cukríkmi, 
ale aj vecnými cenami. Malý darček 
pridalo aj Zemplínske múzeum – 
brožúrky a pohľadnice s historický-
mi výjavmi mesta. Každé družstvo 
dostalo aj diplom za úspešnú účasť. 
Bolo to vydarené zábavno-poučné 
dopoludnie so zameraním na regio-
nálnu históriu.

Mgr. Daniela Rudášová

Kráľ detských čitateľov 2018
Kniha  je najlepším 
priateľom človeka. 
V dnešnej internetovej 
a uponáhľanej dobe si 
čoraz viac musí hľadať 
svoju cestu k mladým 
čitateľom. A je to na škodu, 
pretože pri čítaní kníh 
sa dieťaťu rozvíja fantázia, 
cibrí pamäť, rozširuje 
slovná zásoba a vylepšuje 
komunikácia. 

Knihy pomáhajú rozvíjať našu 
kreativitu a predstavivosť či zažívať 
rôzne dobrodružstvá. Knižnice sa 
snažia realizovať podujatia zamerané 
na podporu čitateľskej gramotnosti 
detí a interaktívne stretnutia s knihou 
na podporu čítania s porozumením. 

Jednou z podnecujúcich a moti-
vačných aktivít je aj súťaž o najak-

tívnejšieho detského knihomoľa 
Kráľ detských čitateľov 2018.  Súťaž 
a korunovácia tohto roku prebehla 
23. mája v Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického v Michalov-
ciach. Každoročné ocenenie det-
ských čitateľov si užilo dvanásť  po-
zvaných deti. 

Kritériom sa stal počet vypoži-
čaných kníh z knižnice v predchá-
dzajúcom roku, ale aj schopnosti 
osobne prezentovať prečítanú li-
teratúru, zúčastňovať sa podujatí 
v  knižnici, vedieť sa zorientovať 
na detskom oddelení a v detskej li-
teratúre. Kráľovnou čitateľov sa už 
po tretíkrát stala Dominika Peha-
ničová zo Základnej školy Teodora 
Jozefa Moussona v Michalovciach, 
ktorá v roku 2018 prečítala najviac 
detských kníh a vo vedomostnom 
kole získala najviac bodov. 

V závere podujatia si mladí či-
tatelia pochutili na sladkej tortičke  
a každý z nich odchádzal z knižni-

ce s novou knižkou, čo je pre nich 
najväčšou motiváciou do ďalšieho 
ročníka.

Mgr. Iveta Majvitorová
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Obnova bytových domov

Oslava práce s celou 
rodinou

Kurz ochrany života 
a zdravia

Okresné stavebné bytové 
družstvo usporiadalo 
30. mája štvrtý odborný 
seminár Obnova bytových 
domov v hoteli Glamour 
na Zemplínskej šírave. 

Prednášky na seminári boli 
rozdelené do štyroch blokov. V pr-
vom sa prednášajúci z jednotlivých 
firiem zamerali na rozvody vody 
a  vykurovania, komplexnú výme-
nu rozvodov a na komplexné služ-
by spojené s odberom elektriny. 
V druhom bloku boli prednášky za-
merané na zasklenie balkónov, hli-
níkové systémy, na energetický cer-
tifikát a pľúca budov ako aj na diaľ-

kový odpočet meračov tepla. OTP 
banka referovala o možnostiach 
financovania obnovy bytových do-
mov. V treťom okruhu prednášok 
sa prednášajúci jednotlivých firiem 
zamerali na modernizáciu a výme-
nu výťahov. Vo štvrtom bloku boli 
prezentované firmy, ktoré sa zaobe-
rajú zatepľovaním bytových domov. 

Po odprednášaní prezentácií 
bola diskusia, do ktorej sa jednotli-
ví účastníci aktívne zapojili. Vystú-
penia boli veľmi dobre prevedené 
a prezentované pomocou audio-vi-
zuálnych projektorov. Na podujatí 
sa zúčastnilo 94 poslucháčov. 

S kultúrnym programom vystú-
pili Pappovci.

J.G.

V Základnej škole Pavla 
Horova v Michalovciach 
sa v sobotu 26. mája konala 
akcia pod názvom Práci česť.

Žiaci 2. A triedy si so svojou 
triednou učiteľkou Z. Gajdošovou 
a pani vychovávateľkou M. Roško-
vou pripravili pre svojich rodičov 
a súrodencov program, ktorým sa 
vrátili do detských čias rodičov, 
keď ešte boli iskričkami a pionier-
mi. Deti oprášili piesne a básne, 

skladali triedny sľub. Odmenou im 
bola červená šatka a triedny od-
znak s preukazom.

Po krásnom programe nasledo-
vala brigáda, do ktorej sa zapojili celé 
rodiny. Vyrábali vysoké záhony, hra-
bali pokosenú trávu, vysádzali kvety 
a pokrstili novovytvorené ohnisko 
prvou opekačkou. Dei sa hrali hry, 
ktoré sa hrávali ich rodičia, keď boli 
deťmi. Po namáhavej práci všetci 
trávili spoločný čas rozhovorom pri 
tradičnom slovenskom jedle.

Mgr. Zuzana Gajdošová

Počas maturitného týždňa 
na Gymnáziu Pavla Horova 
každoročne prebieha kurz 
ochrany života a zdravia 
pre žiakov 3. ročníka, 
ktorý nadväzuje na účelové 
cvičenia a cvičné evakuácie 
organizované pre žiakov 
1. a 2. ročníka. 

Trvá tri dni a žiaci si majú mož-
nosť overiť svoje vedomosti a zruč-
nosti zamerané na ochranu života 
a zdravia v mimoriadnych situáci-
ách, ktoré môžu vzniknúť vplyvom 
nepredvídaných udalostí, ale aj pri 
pohybe a pobyte v prírode.

Cieľom tohto kurzu je formovať 
vzťah žiakov k problematike ochra-
ny svojho života a zdravia a tiež ži-
vota a zdravia iných ľudí, vytvoriť 
u nich morálny základ vlastenecké-
ho a národného cítenia, poskytnúť 
odborné poradenstvo v oblasti prvej 
pomoci, sebaochrany, ale aj pri 
pomoci iným, pri ohrození života 

a zdravia (úrazy, živelné pohromy). 
Snažíme sa navodiť proces adaptácie 
na psychologickú záťaž v nepredví-
daných situáciách a v neposlednom 
rade aj fyzickú prípravu zameranú 
na celkovú odolnosť pri riešení ná-
ročných životných situácií. 

Tento kurz by mal ovplyvniť  
schopnosti žiakov zvládať stres 
a  frustráciu, komunikáciu s inými 
ľuďmi a solidaritu pri riešení prob-
lémov širšej komunity ľudí. 

Pre žiakov 3. ročníka sme v rám-
ci kurzu na školskom dvore pripra-
vili praktické ukážky práce Finanč-
nej správy, Hasičského a záchra-
nárskeho zboru v Michalovciach 
a  22.  mechanizovaného práporu 
OS SR v Michalovciach. Odborníci 
sa so žiakmi podelili o ich odbor-
né vedomosti, ktoré podložili ná-
zorným prevedením jednotlivých 
úkonov i  osobnými skúsenosťami. 
Všetkým zúčastneným zložkám sa 
chceme poďakovať za participáciu 
a obohatenie kurzu ochrany života 
a zdravia na GPH.

Mgr. Eugen Furda

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA



Oznamujeme 
všetkým, ktorí majú 

záujem o knihu 

MOUSSON
Svet farieb 

a svetla 
že si ju môžu kúpiť 

v Turistickej informačnej 
kancelárii mesta 

Michalovce.
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

BESAME MUCHO 
alebo Čo sa ukrýva v kufri (a v nás), divadelné predstavenie
17. júna o 19. 00 hod., veľká sála MsKS

DNI MESTA MICHALOVCE
DETI MESTU – 18. – 21. júna o 16.00 hod.
NA POCTU MESTA – 22. júna o 18.00 hod.
tribúna pri MsÚ

MOČARIANSKE DNI 
pri príležitosti 105 výročia narodenia a 70. rokov kňazstva Gorazda 
Zvonického, 23. – 24. júna, na Ulici Andreja Šándora

Výstavy
REINKARNOVANÝ PAPIER 
autorská výstava Eugena Hochmana
do 15. júna, galéria ZOS

JÁN ČIŽMÁR – VÝBER Z TVORBY
do 29. júna, malá galéria MsKS

SLOVENSKO – KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV 
– VODNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
do 30. júna, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

FAREBNÁ PALETA
výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ
do 29. júna, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

MICHALOVCE NA STARÝCH POHĽADNICIACH 
do 1. júla, Galéria pod nebom

Cena Praemium alumni
pre učiteľku

Zo dna horiacej rieky

Cena Praemium alumni 
sa udeľuje absolventom 
Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ v Košiciach, 
ktorí sú nositeľmi 
tvorivého 
prírodovedného 
vzdelávania a výraznou 
mierou sa zaslúžili 
o popularizáciu 
prírodných vied, 
matematiky a informatiky 
medzi mladými ľuďmi. 

Cenu udeľuje dekan fakulty pri 
príležitosti výročia vzniku fakulty.  
Rada pre udeľovanie cien Prae-
mium alumni 2018 pri príležitosti 
55. výročia vzniku fakulty vybrala 

spomedzi nominovaných učiteľku 
Základnej školy, Jána Švermu 6, 
Michalovce RNDr. Renátu Kince-
lovú. Poprosili sme pani učiteľku, 
aby sa podelila so svojimi pocitmi. 
Z jej slov citujeme: ,,Udelenie ceny 
ma nesmierne prekvapilo, prijala 
som ho s pokorou, úctou, ale hlav-
ne ma to zaväzuje do ďalších rokov 
práce. Deti sú našou budúcnosťou, 
ja im svoje poznatky a vedomosti 
vďačne odovzdávam. K práci sú po-
trebné aj vhodné podmienky, ja ich 
na Základnej škole, Jána Švermu 6 
mám vo forme novozrekonštruova-
nej učebne fyziky, s novými technic-
kými pomôckami a vybavením. Ak 
spojíme snahu, pracovitosť a zanie-
tenie detí s možnosťami, vzniknú 
úspechy.“ Pani učiteľke srdečne 
gratulujeme.

ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce

Galéria mestského 
kultúrneho strediska 
v júni ponúka tým, ktorí 
majú vzťah k výtvarnému 
umeniu a umeleckému 
slovu, expozíciu 
výtvarného pedagóga 
Jána Čižmára obohatenú 
básňami syna Šimona.

Výtvarný prejav Čižmára nie je 
jednoduchý. Predsa však komuni-
kuje divákovi filozofiu života, kto-
rá sa rodí priamo na dne horiacej 
rieky vnútra autorov. To, čo je pod-
statou života, sú vzťahy, ktoré sú 
vstupnou bránou do sveta túžob. 
Naše túžby sa naplnia za predpo-
kladu, ak uznáme autoritu v našich 
životoch. Tá dáva priestor pre slo-

bodné uvažovanie o zmysle vlastnej 
existencie. 

V prezentovanej expozícii sa 
strieda obraz so slovom. Návštevník 
sa tak ocitá vo svete umenia. Je to 
cesta, na ktorej kráčajú otec so sy-
nom, aby pomyselne vyspievali ódu 
na život a človeka v ňom. Výstava 
zahŕňa kombinovanú techniku, 
v  prevahe je grafika, ktorá odráža 
biblické i životné príbehy. Tento zá-
mer je sledovaný aj pri kombinova-
nej technike. Tvorba oboch autorov 
sa nijako neodkláňa od reality živo-
ta. Tá je prítomná pre zrod túžob, 
ktoré sa rodia “na dne” horiacej rie-
ky, čo je sila tvorivosti a schopnosti 
premýšľať a do tohto premýšľania 
pozvať aj ľudí vo svojom okolí. Ex-
pozícia je verejnosti prístupná do 
konca júna.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Slováci žijúci v Maďarsku oslá-
vili 26. mája svoj najväčší sviatok. 
Slovenská národnostná samosprá-
va Bükkszentkereszt – Nová Huta 
v  Maďarsku pripravila Slovenské 
národnostné stretnutie. Sviatok 
všetkých Slovákov sa konal za účasti 
viacerých hostí z Maďarska i Sloven-
ska. Región Zemplína reprezentovali 
Zemplínski heligonkári, Bracovski 
rigoňoše, Mihaľovske nevesti a be-
ťare a Zemplínske osvetové stre-
disko v  Michalovciach v  zastúpení 

Mgr. Eriky Marcinčinovej. Organizá-
tori podujatia nás privítali ochutnáv-
kou miestnych špecialít. Súčasťou 
programu bola aj slávnostná svätá 
omša, ktorú celebroval košický kap-
lán z Dómu sv. Alžbety po slovensky 
aj maďarsky. Nasledoval bohatý fol-
klórny program. Stretnutie ponúklo 
účastníkom a hosťom skvelú zábavu. 
Dúfame, že sa začala pekná tradícia 
spoznávania sa medzi dvoma histo-
ricky aj kultúrne blízkymi národmi. 

ZOSME

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

Deň Slovákov v Maďarsku

Koncert pre celé rodiny
V pondelok 21. mája 
sa v sále Zlatého býka 
uskutočnil koncert 
s názvom Hráme si doma. 

Predstavilo sa na ňom niekoľko 
rodín, ktoré doma nehrajú iba spolo-
čenské hry, ale prednostne sa venujú 
umeniu. Koncert bol pod záštitou 
SZUŠ Talent-Um v  Michalovciach 
a predstavili sa na ňom zamestnanci 
a priatelia školy s rodinami. 

Cieľom bolo zaangažovať rodi-
čov, starých rodičov, či súrodencov, 
ktorí sa popri svojich každodenných 
starostiach vedia a chcú zapojiť do 

umeleckého diania so svojimi deťmi 
a zároveň nájsť odvahu a odprezen-
tovať sa pred publikom. 

Koncert bol spojený s verni-
sážou Jána Čižmára, ktorého syn 
Šimon svojím prednesom celý kon-
cert otvoril. Vystúpilo trio rodiny 
Mesarošovcov, minihudobná sku-
pina Gajdošovcov, ale aj súroden-
ci Dubrovčákovci. Rodičia a štyri 
dcéry rodiny Hrdinských, pred-
nášala Sidónia Ilečko, či gitarista 
a spevák Jakub Seman. Prednesom 
sa predstavili tiež tri generácie ro-
diny Timkovcov – Jela Timková, 
Slávka Štovková a Soňa Pasuľková. 
Hralo a  spievalo trio z rodiny Ko-

lesárovcov a záver koncertu patril 
Burašovcom. Tí svoje vystúpenie 
zakončili skladbou, ktorú hrali ro-
dičia a ich tri deti. Celý koncert bol 
pod režijným a  dramaturgickým 
dohľadom Otílie Semanovej. 

Večerom vtipne sprevádzal 
moderátor Tomáš Ilečko, ktorý sa 
čo-to spýtal aj členov jednotlivých 
rodín. O úspechu koncertu svedčia 
slzy dojatia a časté otázky publika, 
kedy sa bude konať druhý ročník. 
To však nie je prekvapivé, pretože 
v Michalovciach a okolí je veľa ro-
dín, ktoré spolu hrajú a robia ume-
nie.  

Tomáš Ilečko a Ivka Burašová



Noviny Mistral
športové správy

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

Dokument
ZLATÝ ŽOBRÁK 2017

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
FS ZEMPLINČANE SVOJINA

repríza z roku 2017
denne od 14.00 hod. 
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Diana Mačajová
Karolína Ivančinová
Rudolf Ján Uherčik

Alexandra Dzvoníková
Michaela Pacurová

Matúš Mráz
Katarína Miňová

Eva Urbanová
Alex Blaho

Maximilián Janák

Michalovčan informuje Komu poďakovať 
za pekné počasie?

Drzosť, s akou sa členovia tzv. 
Občianskej iniciatívy Zemplína pýšia 
cudzím perím je už dávno známa, ale 
čo predviedli naposledy, prekročilo už 
všetky hranice. 

Nedávno v Korzári, ich mimoriadne 
aktívny člen P. Magdoško, povedal, že 
začiatok prípravy technickej štúdie vý-
stavby okružnej križovatky v Strážskom 
je zásluha tohto pochybného zoskupe-
nia. Aby to ešte nestačilo, tak všetkých, 
čo sa naozaj postarali o to, že sa križo-
vatka začne stavať, označil za neschop-
ných. V skratke povedal asi to, že kri-
žovatka sa bude stavať vďaka stretnutiu 
nového župana KSK s vedením SSC, 
lebo vraj konečne sa veci pohli. Župan, 
ktorý zatiaľ ešte nič neurobil a jeho ne-
schopnosť bije do očí, hľadá čokoľvek, 
čo by mohol vydať za svoj úspech. 

Pravda o okružnej križovatke je pri-
tom jednoduchá. Výstavbu križovatky 
presadzovali všetci doterajší poslanci 
Košického samosprávneho kraja, bý-
valý predseda Z. Trebuľa a  osobitne 
podpredseda KSK E.  Ďurovčík, kto-
rý keď sa stal poslancom NR SR ju 
intenzívne presadzoval. Po dlhých 
a zložitých rokovaniach so Slovenskou 

správou ciest v Košiciach sa konečne 
myšlienku podarilo pretlačiť a najmä 
nájsť peniaze na jej výstavbu. Síce to 
trvalo dlhšie, ale napokon sa to poda-
rilo a križovatka bude stáť. 

Takže milí Strážčania, milí Zem-
plínčania, ďakovať treba primátorovi 
Strážskeho Ing. V. Dunajčákovi a nie 
petícii OIZ, ktorá veci síce neublížila, 
no neovplyvnila ju zásadnejším spôso-
bom, pretože o všetkom podstatnom 
bolo rozhodnuté už dávno predtým, 
ako túto petíciu vôbec spustili.

Za týmto pasovaním sa do úlohy 
záchrancov zo strany OIZ je túžba po 
funkciách. Pán Magdoško chce kandi-
dovať na primátora Strážskeho a ďalší 
z jeho tímu klamárov na primátorov 
Michaloviec, Sobraniec a ďalších obcí. 
Kampaň je kampaň a myslia si, že zne-
sie všetko, vrátane ohlupovania ľudí. 

A vypláva ešte z toho ešte jedno: 
Ak  sa zajtra OIZ rozhodne, že spustí 
petíciu za pekné počasie a ak bude po-
tom slnečno, budú sa hrdiť tým, že to 
je ich zásluha, pretože oni nemajú úctu 
k ničomu a nikomu. 

J. Cibereová, E. Ďurovčík, F. Farkaš, 
P. Kuchta, J. Mihalečko, V. Zahorčák 
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DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Simona Čekľovská  
a Bohuš Fecák

Mgr. Jana Rimková  
a Martin Korček
Lenka Fedičová  

a Mgr. art. Stanislav Koleštík
Zuzana Batíková  
a František Uhľár

Bc. František Demeter  
a Irena Lopúchová

Ilya Kochubey  
a Karin Horváthová

Stanislav Šepeľák  
a Zuzana Vasiľová

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov 
na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 1. 6. 2018 do 18. 6. 2018.
Počet bytov: 1

Číslo bytu   Adresa               Poschodie       Bytový dom    Počet izieb    Podl. plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------
97   Ul. obrancov mieru 4   3. poschodie   (malometrážny)       1,5               43,91 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 1,70 €/m2. Po-
danie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informá-
cie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore 
hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úra-
du Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

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 časti strechy objektu na: 
a) Ul. obrancov mieru č. 6 v Michalovciach
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 25. júna 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.

K tretej časti interpelácie: aj táto časť Vašej interpelácie je  zavádzajúca 
a minimálne v jednej časti nie je pravdou. Súhlasím, že občania po-
trebujú objektívny Michalovčan. Podľa môjho názoru taký je a verím, 
že aj bude. Vaše tvrdenie, že z môjho poverenia riadi vydávanie jed-
notlivých čísel novín predseda redakčnej rady, nie je pravdou. Nikdy 
som nevstupoval do činností redakčnej rady a ani nepoveril predsedu 
redakčnej rady vydávaním novín Michalovčan. Predseda a všetci čle-
novia redakčnej rady rady sú  schvaľovaní mestským zastupiteľstvom.  
Návrh na odvolanie predsedu redakčnej rady bol do programu XX. 
MsZ na Váš návrh predložený, o tomto návrhu MsZ hlasovalo a tento 
bol  väčšinou prítomných poslancov zamietnutý.  

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Interpelácie poslancov – pokračovanie z 2. strany



7  INZERCIA

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

prerušenie distribúcie elektriny

n	15. júna od 8.00 hod. do 13.30 hod., úseky: Ul. Samova č. d.12, 
Ul. Čapajevova č. d. 14 – 36 (párne čísla domov), č. d. 13 – 25 
(nepárne čísla domov), ul. Hurbanovo nábrežie č. d. 49 – 29 
(nepárne čísla domov), celá Ul. A. V. Suvorova, Ul. Kubača č. d. 45 
– 27 (nepárne čísla domov), 6 – 10 (párne čísla domov), celá 
Ul. Československej armády, celá Ul. Kutuzova 

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

Ing. Alena Melikantová (51) 

Matej Figľár (89)

Agáta Onušková (49)

Jozef Kočiš (30)

Anna Rjabinčáková (35)

Monika Trembuľáková (67)

MUDr.Valentín Daňo (63)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám záhradku s chatkou v Klokočove. Tel.: 0907 522 342
n	Predám chatu s 20-árovým pozemkom v katastri obce Kaluža.  

Tel.: 0911 700 412
n	Kúpim 2-izbový alebo 3-izbový byt na uliciach: Okružná, 

Štefánikova, Rázusova, príp. Sídlisko západ. Som súkromná osoba. 
Tel.: 0948 242 311

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, 
medaily, 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, 
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

poďakovanie

spomienky
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach stále žiješ spomienkami.
Dňa 3. júna uplynul rok, 
čo nás opustil milovaný manžel, otec a dedko 

Ing. JOZEF FORNADEĽ
s láskou spomína manželka a dcéra Milka 
s rodinou

Nič viac Ti už nemôžeme dať, len kahanček zapáliť, 
kytičku na hrob dať a s láskou spomínať.
Dňa 3. júna uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, dedko 

JÁN MAGUŠKA
s úctou spomína manželka, 
dcéra a syn s rodinou

Ťažko je žiť bez Teba, smutno je nám všetkým, 
nič nie je také, ako bolo predtým.
Dňa 11. júna uplynie rok, 
čo nás navždy opustil drahý manžel, otec 

JOZEF HRÚZ
s láskou spomína manželka Marta, dcéra Zuzana 
s manželom Jánom, synovia Marek, Jozef

Dňa 18. júna uplynie 20 rokov 
od smrti milovaného manžela, otca, dedka 

MICHALA LIBOVIČA
s láskou spomínajú manželka Marta, syn Peťo, 
dcéry Gabika a Jarka s rodinami

Žiarila z neho láska, dobrota, skromnosť. 
Bude nám chýbať do konca života.
Dňa 16. júna uplynie 5 rokov, čo nás a pacientsku 
verejnosť opustil náš milovaný otec, dedko, pradedko

MUDr. JURAJ BUTKOVSKÝ
s láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia 
s rodinami

Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 
priateľom, kolegom, spolužiakom za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary, za osobnú účasť na poslednej rozlúčke 

s našou milovanou

Ing. ALENOU MELIKANTOVOU 
rod. Sokologorskou

Za dôstojnú a dojímavú rozlúčku, za slová útechy 
ďakujeme Mestskému úradu v Michalovciach. 

S neutíchajúcou bolesťou v srdci vďačný a milujúci syn 
Lukáš, rodičia a brat Jozef s rodinou.

Žiarila z nej láska, dobrota, 
bude nám chýbať do konca života.

Dňa 11. júna uplynie rok, čo nás navždy opustila 
milovaná manželka, mama, babka 

Mgr. BOŽENA HARMÓCIOVÁ
s láskou a úctou spomína manžel Michal, 

synovia Slavomír a Ľuboš s rodinami

Dňa 10. júna uplynie 10 rokov 
od smrti manžela, otca, dedka a pradedka 

MILANA ROHÁČA
Ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali 

a spomínajú s nami.
manželka Magda s rodinou

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.

Dňa 8. júna uplynie rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný syn 

JOZEF SINČÁK
so žiaľom v srdci spomínajú rodičia, sestry Monika 

a Marianna s rodinami

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal 
MFK ZEMPLÍN – FC SPARTAK TRNAVA                                    
9. 6., 11. 00 hod. – I. liga starší dorast U19 – 32. kolo

MFK ZEMPLÍN – PARTIZÁN BARDEJOV                            
16. 6., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD  U17, U16 – 33. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – AŠK MARIA HUTA GELNICA                                        
17. 6., 17.00 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ  – 30. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

TJ SOKOL MOČARANY – OFK LASTOMÍR                     
17. 6., 17.00 hod., V. zemplínska liga, muži – 26. kolo 
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Strelectvo
KLUBOVÉ PRETEKY
kombinovaný strelecký trojboj – VRPi/MKPi                                 
17. 6., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika   
RUNINA
15. – 17. 6., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

SPLAV CIROCHY  
9. 6., 7.45 hod.

ZA HISTÓRIOU HRADU PODHOROĎ                                              
10. 6., 8.00 hod.

SLEMENCE – UŽHOROD 
17. 6., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Výborný medzinárodný 
turnaj

V stopách Pavla 
Gajdoša

Basketbalový klub 1.BK 
D Michalovce počas 
prvého júnového víkendu 
usporiadal už 14. ročník 
medzinárodného 
basketbalového turnaja 
štyroch krajín Michalovce 
2018.

Na slávnostnom otvorení primá-
tor mesta Michalovce Viliam Zahor-
čák privítal chlapčenské družstvá 
z  maďarského Egeru, poľské druž-
stvo z oblasti Podkarpacie, družstvo 
z ukrajinského Užhorodu a domáce 
družstvo, ďalej dievčenské družstvo 
z poľského Tarnowa, dievčatá z Rož-
ňavy a domáce družstvo. Počas troch 
hracích dní odohrali družstvá deväť 

zápasov, dievčatá v kategórii junio-
riek a chlapci žiaci narodení v roku 
2004 a mladší. Súčasťou turnaja 
boli aj sprievodné podujatia, ktoré 
účastníci veľmi oceňovali, a to výlety 
účastníkov na Morské oko či kúpa-
nie v Zemplínskej šírave.

V dievčenskej časti najprv domá-
ce juniorky zvíťazili nad družstvom 
z Tarnowa, družstvo Tarnowa zví-
ťazilo na Rožňavou a v záverečnom 
zápase domáce hráčky  zlyhali a ne-
využili šancu, keď prehrali s Rožňa-
vou, takže na prvom mieste skončila 
Rožňava.

V chlapčenskej časti zvíťazilo do-
máce družstvo, na 2. mieste skončili 
šikovní chlapci z  Užhorodu, pred 
Egerom a družstvom Podkarpacie.

Ladislav Janošov

Koordinačná komisia 
športu zaradila v tomto 
školskom roku do súťaží 
organizovaných pod 
záštitou primátora 
mesta Michalovce novú 
súťaž, gymnastiku pre 
najmenších. Súťaž sme 
pomenovali V stopách 
Pavla Gajdoša. 

Pavel Gajdoš, rodák z Veľkého 
Berezného, ktorý maturoval na 
miestom gymnáziu, reprezentoval 
Československo na dvoch olym-
piádach a v zbierke má okrem 14 
titulov majstra Československa 
aj  dve bronzové medaily z maj-
strovstiev sveta v súťaži družstiev. 
Tohto úspešného gymnastu objavi-
li počas školských štúdií a nasme-

rovali ho správnym smerom jeho 
vyučujúci. Vyšiel z radov študen-
tov, a  preto je pre nás symbolom 
školského športu. 

Základná škola, Školská, Mesto 
Michalovce a Olympijský klub 
Michalovce 29. mája zorganizova-
li I.  ročník tejto súťaže. Zúčastnili 
sa ho zmiešané družstvá chlapcov 
a dievčat, vo veku 6 – 9 rokov. Pod-
ujatie je súčasťou olympijských dní 
prebiehajúcich v tomto čase v na-
šom meste. Deti súťažili v štyroch 
disciplínach a najlepšie družstvá si 
odniesli krásnu trofej s vyobraze-
ním Pavla Gajdoša, medaily a vec-
né ceny. 

Veríme, že toto podujatie sa sta-
ne pevnou súčasťou školských súťa-
ží v našom meste. Veď gymnastika 
je predsa základom pre každého 
športovca.

rh

Seniori na bowlingu
Bowling patrí medzi obľúbené 

športové aktivity členov Mestskej or-
ganizácie Jednoty dôchodcov Sloven-
ska v Michalovciach. Je to nenáročná 
a spoločenské hra s kolkami a guľou 
na parketovej dráhe, ktorej sa môžu 
venovať muži a ženy aj vo vyššom 
veku. Už tretí rok sa stretávajú seniori 
v športovej hale Chemkostav Aréne 
v Michalovciach, kde si v priestoroch 
bowlingovej haly, v štyroch dráhach 
so súťaživým elánom zahrajú kol-
ky. Pri hre zabúdajú na každodenné 

starosti, majú radosť z hry a pohybu, 
ako aj radosť so stretnutia s priateľmi.

Mestská organizácia Jednoty dô-
chodcov Slovenska v Michalovciach 
sa chce touto cestou poďakovať ma-
jiteľom, manželom Trippeovcom, 
za  poskytnutie priestorov bowlin-
govej dráhy v Chemkostav Aréne. 
Zároveň pozývame športovo nala-
dených seniorov mesta Michalov-
ce, aby prišli medzi nás a zahrali si 
s nami tento nenáročný šport.

Anna Vojtaššáková


