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pozývame...

DIES PRO HONORE 
CIVITATIS

... 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 
Ulica Andreja Šándora

MICHALOVSKÝ 
ORGAN

organový koncert

28. júna 
o 19.10 hod., 

Rímskokatolícky kostol 
narodenia Panny Márie

MIHAĽOVSKI DESKI
prehliadka divadiel 

v nárečí

29. júna 
od 18.30 hod.
tribúna pri MsÚ

Firemné 
dobrovoľníctvo
v našom meste

3 Michalovce 
žili športom
olympijský týždeň

4 Úspešná CZŠ 
sv. Michala
v jazykových súťažiach

5 Majstrovstvá 
SR v kickboxe
prvýkrát v Michalovciach

8

Zemplínska šírava otvorila svoje brány návštevníkom

ŠÍRAVA 

NA KOLESÁCH

Letná turistická sezóna je tu. 
ZOOCR preto v nedeľu 17. júna 
pripravila jej oficiálne otvorenie. 
Uskutočnilo sa v stredisku Hôrka, 
na amfiteátri Lúč. Odomknutie 
vôd Zemplínskej šíravy na všetky 
štyri svetové strany má svoju dlho-
dobú tradíciu. Tento rok to bol už 
52.  ročník, kedy členovia ZOOCR 
v spolupráci s MDV SR, Košice Re-
gión Turizmus a KSK pripravili pre 
domácich a zahraničných návštev-
níkov bohatý kultúrny program.

Otvorenie letnej turistickej se-
zóny patrí k dôležitým podujatiam 
v destinácii dolný Zemplín, ktoré 
podporuje rozvoj cestovného ru-
chu. Zemplínska oblastná organizá-
cia cestovného ruchu si uvedomuje, 
že  rok 2018 je výzvou pre ďalšie 
inovácie v  cestovnom ruchu, nové 
atraktivity a podujatia. 

Návštevníci sa už teraz môžu tešiť 
na leto, ktoré sa bude niesť v zname-
ní sloganu Šírava na kolesách. Čaká 
ich množstvo zaujímavých a exklu-
zívnych prekvapení. Na pieskovej 
pláži v stredisku Kamenec, pred ho-
telom Glamour, opäť ožijú pieskové 
sochy. Atmosféru čarov, kúziel, dob-
rej zábavy môžete zažiť už čoskoro, 
23. a 24. júna na Vinianskom jazere 
a  hrade počas Jánskych ohňov nad 
Šíravou. Ak ste vlastníkom historic-
kého vozidla, buďte súčasťou Zem-
plín veterán rallye v dňoch 29. júna 
až 1. júla, alebo nasadnite na moto-
cykel a staňte sa účastníkom najväč-

šieho Medzinárodného motozrazu 
sveta motocyklov – 16. – 19. augusta 
na stredisku Hôrka. S vetrom opre-
teky na bicykli sa pridajte k účastní-
kom 40. zrazu cykloturistov – v ter-
míne od 30. augusta do 2. septembra. 

Pozývame vás na fakultatívne vý-
lety Špacirki po okoľici, spojené s re-
laxačným pobytom v areáli vodného 
sveta Thermalpark Šírava, ktoré mali 
v minulom roku veľký úspech.

Najväčší party club na východe 
Slovenska Motel Kamenec prinesie 
počas letných prázdnin zábavu, za-
ujímavé podujatia a nezabudnuteľné 
zážitky. Zaujímavé podujatie a  fil-
my premietané pod holým nebom 
v  najväčšom prírodnom amfiteátri 
Lúč na stredisku Hôrka určite nevy-
nechajte.

Ak chcete spoznať Zemplínsku 
šíravu aj z vtáčej perspektívy, stačí 
prísť na medzinárodné stretnutie 
paraglidistov v stredisku Kaluža. 
Ochutnať tradičné letné jedlo – lečo 
vás pozývame do Veľkých Kapu-
šian. Pohladiť koníka a obdivovať 
jeho silu môžete počas Furman-
ských pretekov v Sobranciach. Ne-
zvyčajnú vôňu dreva môžete pocítiť 
v drevenom kostolíku Ruská Bystrá, 
zapísanom v zozname UNESCO.

Nechajte sa zlákať našou letnou 
ponukou, vyberte si z nej a zažite 
dovolenkové príbehy na Šírave. Te-
šíme sa na všetkých návštevníkov, 
ktorí chcú zažiť neopakovateľnú 
atmosféru v destinácii dolný Zem-
plín. 

Iveta Pazičová

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR), ktorá združuje mestá, obce a pod-
nikateľské subjekty v regióne dolný Zemplín, pripravila v spolupráci s obcou Vinné otvorenie 
letnej turistickej sezóny.
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pobačeňe Miža z varoša

I kec ňebivam na juhu, cešim še z ňima, že furt dačim prekvapja. Ostatňi 
raz osmoho u pjatok na šestkoj mi ňemuh chibec zo svojim vnukom Patri-
kom na Dňu Južanov. Doznal mi še to od ňoho, bo už tiždzeň ňedal pokoj. 
„Dzedu, ňe že pujdzece zo sušedom Jožkom u pjatok na ribi. Budu suťaže 
roďičov z dzecami a našo u roboce až do šestej.“

Co mi mal robic. Išče i u furiku pomedzi kužeľe mi z ňim mušel behac. 
Šak to ňe pre mňe, takoho staroho dzeda. Ale pomaľučki me prešľi. No a vec 
kopac na branku na presnojsc. Co ňetrafil ja, ta Patrik zachraňoval. Caloho 
zmordovanoho me o šestej prišla vimeňic dzivka. Mladich ani s kolom ňe-
dobiješ. Šak vun veckaľ išče tancoval u programe po šestej. Išče šcesce, že mi 
sebe mal dze šednuc, bo naroda bulo ňeurekom.

Nakoňec mi i dopatrel, oddichujuc cali program až do osmej. I še mi ľubil, 
bo patrec na totu mladojsc, ta to pocešeňe. Chvaľim tich Južanov, že o sebe 
davaju znac a znaju še i pobečeľovac. Bo u sobotu me buli zaš na JUHU, 
no o tim druhi raz.

Vaš Mižo z varoša

Šveto Južanov

Pre deti
V mene obyvateľov a detí, 
ktorí bývajú v bloku 
B1 – Sídlisko juh, Ulica 
J. Murgaša, sa chcem TaZS 
mesta Michalovce verejne 
poďakovať za rýchle 
vybavenie našej žiadosti.

Pred obytným domom na ulici 
J. Murgaša B1 sme dlhé roky nema-
li žiadne lavičky a pieskovisko bolo 
v dezolátnom stave. 

Vďaka Vašej pomoci a ochote 
máme od mája pieskovisko uprave-
né. Ďakujeme, že ste nám upravili 
celú plochu okolo pieskoviska, že ste 
z betónu odstránili trčiace skrutky 
a  na betónovú ohradu pieskoviska 
ste osadili drevené dosky. V  jeho 
blízkosti ste nám osadili dve preva-

žovacie hojdačky, veľkú preliezku 
a zabetónovali ste nám dve lavičky. 
V krátkom čase ste nám doviezli hli-
nu, ktorú sme všetci z tohto bloku 
využili na úpravu plochy pred kaž-
dým vchodom obytného domu B1.

Vašou zásluhou sa mohli deti ešte 
pred blížiacim sa MDD tešiť z toho, 
že pred blokom sa už majú kde hrať. 

Zo srdca Vám ďakujem, že ste 
našej žiadosti vyhoveli a v pomerne 
krátkom čase ste naše prosby zreali-
zovali a to aj napriek tomu, že v tom-
to období máte veľa sezónnej práce. 

Veľké a srdečné ďakujem patrí 
TaZS mesta Michalovce, menovite 
riaditeľovi Ing. Oleárovi, vedúcemu 
úseku Danielovi Terezkovi a všet-
kým pracovníkom, ktorí sa na celej 
práci – rekonštrukcii podieľali.

obyvatelia bloku B1

11. – 14. 6.  účasť na podujatí SMART cities clubu v Kodani
15. a 16. 6. reprezentácia mesta na Stoličných dňoch v partnerskom 
          meste Liptovský Mikuláš
 17. 6.  účasť na otvorení letnej turistickej sezóny  
  na Zemplínskej šírave
 18. 6.  rokovanie so zástupcami hokejového klubu Dukla Ingema
 19. 6.  rokovanie mestskej rady
 21. 6.  zasadnutie Predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
 21. 6.  rokovanie Valného zhromaždenia VVS, a.s. v Košiciach
 22. 6.  porada primátora
 22. 6.  prijatie delegácií družobných miest Užhorod a Vyškov
 22. 6.  účasť na oslavách v Materskej škole na Okružnej ulici
 22. 6.  účasť na slávnosti Deň na poctu mesta

aktivity primátora

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Ing. JOZEF BOBÍK
Prvý trávnik na futbalovom štadióne v Michalovciach slúžil pre všetky 
kategórie hráčov skoro päťdesiat rokov. Druhý trávnik bol položený 
v roku 2009. Ako mestský poslanec som Vás v interpelácii upozornil 
na nekvalitu nového trávnika. Dostal som odpoveď, že nový trávnik 
vyzerá inak ako starý, lebo je to športový trávnik. Výsledok je taký, 
že po ôsmich rokoch bol športový trávnik vyhodený. Od roku 2017 pre-
to máme na futbalovom štadióne ďalší trávnik. O jeho nekvalite svedčí 
fakt, že sa na ňom nedalo trénovať ani hrať zápasy pre nespôsobilosť 
terénu. Preto navrhujem, aby na tento trávnik bola bezodkladne uplat-
nená reklamácia. Pán primátor, v súvislosti s vyššie uvedeným mám 
nasledujúce otázky:
1.  Kto a kedy schválil investíciu 2 654 890 € / s DPH / do rekonštrukcie 
futbalového štadióna v roku 2009?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO
Rozpočet Mesta od r. 2009 v časti kapitálových výdavkov zahŕňal aj výdav-
ky na rekonštrukciu futbalového štadióna, a to vo výške splátok dohodnu-
tých zmluvným vzťahom s dodávateľom. Po zmene zákona o rozpočto-
vých pravidlách od r. 2015 sú tieto splátky súčasťou finančných operácií 
rozpočtu Mesta, ktorý je každoročne schvaľovaný MsZ.  

2. Akou formou verejného obstarávania, kedy a z koľkých uchádzačov 
bol vybratý zhotoviteľ rekonštrukcie futbalového štadióna v roku 2009?
Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, ved. IaG
Forma verejného obstarávania: Podlimitná zákazka, oznámenie o vyhláse-
ní verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstará-
vania č. 016/2009 pod číslom 00528-MSP dňa 29. 1. 2009.
O súťažné podklady požiadali dvaja záujemcovia t.j. Scorp, spol. s r.o., 
Jaroslawská 7, Michalovce dňa 9. 2. 2009 a Ekostav, a.s., Špitálska 10, Mi-
chalovce, tiež 9. 2. 2009. Ponuku predložil iba jeden uchádzač – Scorp, 
spol. s r.o., Jaroslawská 7, Michalovce, dňa 26. 2. 2009 o 8.08 hod. osobne 
do podateľne MsÚ. Uchádzač splnil podmienky účasti ako je uvedené 
v zápisnici z vyhotovenia splnenia podmienok účasti. Menovaná komisia 
odporučila verejnému obstarávateľovi prijať ponuku uchádzača z dôvo-
du, že uchádzač splnil podmienky účasti, svojou ponukou splnil požia-
davky na predmet zákazky predložené verejným obstarávateľom a jeho 
ponuka obsahovala prijateľnú cenu za predmet zákazky oproti predpo-
kladanej hodnote zákazky t.j. PHZ – 2 510 000 € bez DPH, vysúťažená 
cena – 2 230 927,23 € bez DPH.

3. Kto realizoval podkladové vrstvy a drenáž trávnika v roku 2009?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. OV,ŽPaMR
Podkladové vrstvy a drenáž trávnika v rámci stavby „Futbalový štadión 
mesta Michalovce – Rekonštrukcia štadióna 3. etapa“ realizovala spoloč-
nosť SCORP, spol. s.r.o., Michalovce. 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XX. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
27. februára 2018 (pokračovanie).

Interpelácie poslancov
ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE VO VRBOVCI
V priestoroch kultúrno-spoločenského centra v časti mesta Vrbovec zorgani-
zovalo Občianske združenie Vrbovčan športové popoludnie pri príležitosti 
Dňa detí. Deti súťažili v siedmich disciplínach. Prví traja v každej disciplíne 
získali medaily a celková víťazka Sára Dzurjová bola odmenená skladacou 
kolobežkou. Program potom pokračoval až do večerných hodín športovými 
aktivitami detí a voľnými susedskými debatami dospelých. Akcia bola reali-
zovaná s podporou TESCO Michalovce. 

Dušan Onuška
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Každý prežitý deň života prináša 
množstvo zaujímavých momentov. 
Aby sme ich nejakým spôsobom roz-
líšili, skúšame im dávať prívlastky, po-
menovania, niečím ich výstižne ozna-
čiť. Snažíme sa dať im taký výraz, kto-
rý dôležitému pojmu dá hodnotu, pre 
človeka znamenajúcu všeobecne  dôle-
žitý obsah. Z individuálnych nápadov 
sa rodia všeobecne platné pravidlá.

Z pravidiel zvyklosti, tradície, až 
každoročné opakovanie. Možno sa 
neskôr zabudne na autora myšlienky. 
Možno aj na dôvod, prečo myšlienka 
vznikla. Často sa rozvinie i pôvodná 
myšlienka a najmä formy sa prispô-
sobia dobe. Tak vznikajú tradície 
vnášajúce kultúru do našej existencie. 

Ak zalistujeme potom v kalen-
dári, často objavíme popri slávenom 
krstnom mene aj pojem, ktorý k prís-
lušnému dátumu alebo dňu chce nie-
čo dôležité naznačiť. Aktuálne som 
objavil pri dátume 27. jún označenie 
Deň rodičov. Zaujal ma a súhlasím, 
že je veľmi dôležité si ho pripomínať. 
Popri iných významných pripomenu-
tiach si „žien“, “matiek“, “otcov“, je aj 
pripomenutie si rodičov kľúčové pre 
spoločnosť, ktorá má záujem na svo-
jom zdravom fungovaní. 

Najracionálnejšie vie fungovať 
spoločnosť, v ktorej sú priaznivé pod-
mienky pre vznik rodiny. Žiaden iný 
medzipohlavný vzťah nevie plnohod-
notne vytvoriť okolnosti pre zdravý 
rozvoj a uplatnenie podmienok fe-
noménu oboch rodičov. Fenoménu 
mužského a ženského citového ob-
razu, prejavov, vnímania, fantázie, 
obrazotvornosti, konštrukcie obrazu 
prírody a prirodzenosti. 

Bez ohľadu na to, či dôjde alebo 
nie k naplneniu ich biologickej hod-
noty do rodičovskej podoby, aj tak sú 
najistejším potenciálom pre starostli-
vosť o osvojené potomstvo. Ničím sa 
neznižuje ich potenciál a prirodzený 
význam. Tento fenomén rodičov ostá-
va po celý ich život a, samozrejme, 
aj ich detí. Puto krvi a citov je to naj-
pevnejšie a nič ho nevie plnohodnot-
ne nahradiť. Preto podpora rodičov 
nech je budúcnosťou nás všetkých. 
Len tak spoznáme svoju budúcnosť.

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora 

POZNANIE 
BUDÚCNOSTI

z pera viceprimátora

Nemocnica prijala 
rázne opatrenia

Až do odvolania sú v nemocnici zakázané návštevy

Dobrovoľníci randili s naším mestom

Na infektologickom 
oddelení michalovskej 
nemocnice 
je hospitalizovaných 
9 pacientov s podozrením 
na osýpky. Ochorenie 
prebieha s relatívne 
vysokými teplotami, 
bolesťami hlavy, 
pridružený je kašeľ, bolesť 
brucha, u niektorých 
pacientov svrbenie. 

Zatiaľ však nebola u pacientov 
zaznamenaná závažná komplikácia 
priebehu ochorenia. 

V týchto dňoch boli identifi-
kované ďalšie dve sestry s podo-
zrením na osýpky. Jedna pracuje 
na rádiologickom a druhá na det-
skom oddelení. Je vysoký predpo-
klad, že k ich nákaze došlo mimo 
priestorov nemocnice. 

Tak ako aj dve nakazené sestry 
z minulého týždňa, obidve mali 
byť zaočkované ešte v detstve pod-
ľa vtedy platného očkovacieho ka-
lendára. Medzi rokmi 1968 a 1985 
však bola na základe informácií 
z ÚVZ SR používaná vakcína, kto-

rá bola menej stabilná a po zaoč-
kovaní sa nemuselo vytvoriť u člo-
veka dostatočné množstvo protilá-
tok. Na základe týchto skutočností 
vedenie michalovskej nemocnice 
sprísnilo protiepidemické opatre-
nia na ochranu svojich pacientov 
a zamestnancov. S okamžitou plat-
nosťou musia byť proti osýpkam 
zaočkovaní všetci zamestnanci 
nemocnice, ktorí sa narodili pred 
rokom 1985 a neprekonali osýpky. 
Tí, ktorí odmietnu, dostanú naria-
denú dovolenku. Očkovanie je pre 
zamestnancov nemocnice bezplat-
né (doteraz bolo zaočkovaných 
291 zdravotníckych pracovníkov, 
v očkovaní sa priebežne pokraču-
je). Keďže naša legislatíva v  prí-
pade očkovania proti osýpkam 
má iba odporúčací charakter, je 
na zváženie, či by usmernenie pre 
zdravotníkov nemalo byť záväzné 
celonárodne. 

V celom nemocničnom areá-
li je až do odvolania prísny zákaz 
návštev. Michalovská nemocnica 
spustila aj letákovú informačnú 
kampaň pre verejnosť, v ktorej ko-
munikuje rizikovosť osýpkového 
ochorenia a dôležitosť očkovania.

Tomáš Kráľ

Najväčšia akcia firemného 
dobrovoľníctva 
na Slovensku sa v druhý 
júnový piatok 
uskutočnila prvýkrát 
aj v Michalovciach. 

Dobrovoľníci z Technických 
a záhradníckych služieb mesta Mi-
chalovce, firmy MERCK, zamest-
nanci Mesta Michalovce a zamest-
nanci Syrárne BEL Slovensko, Slu-
žieb mesta Michalovce, BSH Drives 
& Pumps, VVS Michalovce, Tesco 
stores Michalovce a Tatra banky 
Michalovce skrášlili Detské jasle, 
škôlky na Komenského a  Školskej 
ulici, Hurbanovo nábrežie, Komu-
nitné centrum a Michalovský do-
mov seniorov. 

Podujatie Naše Mesto už 12 
rokov prepája firmy, samosprávy 
a mimovládny sektor s jasným cie-
ľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne 
zlepšiť mestá, v  ktorých žijeme. 
Každoročne si tisíce dobrovoľ-
níkov z firiem obliekajú rovnaké 
tričká a počas dvoch júnových 
dní sa zapájajú do množstva dob-
rovoľníckych aktivít po celom 

Slovensku darovaním svojho času 
a práce. 

K tejto dobrovoľníckej aktivite sa 
vyjadrila aj riaditeľka Michalovské-
ho domova seniorov slovami: „Na-
šim spoločným cieľom bola nielen 
propagácia dobrovoľníckej činnosti, 
ale samozrejme aj nezištná pomoc 
tým, ktorí to najviac potrebujú. 
V spolupráci s Nadáciou Pontis bola 
oslovená široká verejnosť, aby sa spo-
lu s nami zapojila do estetizácie náš-

ho areálu, ktorý slúži hlavne v  let-
ných mesiacoch ako zóna oddychu 
pre klientov nášho zariadenia. Všet-
kým dobrovoľníkom zo spoločnosti 
Tesco, Tatra banky, a.s., BSH Mi-
chalovce a  vlastným zamestnancom 
sociálneho a stravovacieho úseku 
srdečne ďakujeme za to, že venovali 
svoj voľný čas skrášľovaniu areálu za-
riadenia a prispeli tak k zvyšovaniu 
kvality života našich seniorov.“

Adela Vojnová

Občianske združenie 
Močarany Vás 
23. a 24. júna pozýva 
na Močarianske dni. 

Pod záštitou pána primátora 
Viliama Zahorčáka sa uskutoční 
v Močaranoch slávnosť na po-
česť nášho významného rodáka 
Gorazda Zvonického pri príle-
žitosti 105. výročia jeho narode-
nia  a 70 rokov kňazstva.

Za podpory mesta Micha-
lovce, Matice slovenskej, DMS 
a MO MS Michalovce a našich 
sponzorov je počas obidvoch 
dní pripravený bohatý kultúr-
ny program, aj so zahraničnou 
účasťou folklórnych skupín 
a sme hrdí nato, že pri tejto prí-
ležitosti bude uvedená do života 
kniha Močarany kedysi a dnes. 

Stane sa tak pri slávnostnej 
svätej omši v  nedeľu 24. júna 
so želaním pána primátora v jej 
úvode, aby posilnila hrdosť na 
naše mesto, ktorého časť histórie, 
no najmä prítomnosť Močarany 
výrazne tvorili a tvoria. 

Tešíme sa na stretnutie 
v Močaranoch.

Kostovčíková

MOČARIANSKE 
DNI

Prihláste sa na týždenný 
odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk



Kultúrne leto 2018
22. 6. 2018 o 18.00 hod.

DIES PRO HONORE CIVITATIS...NA POCTU MESTA 
slávnostný program, tribúna pri MsÚ  

23. 6. – 24. 6. 2018
MOČARIANSKE DNI  
pri príležitosti 105. výročia narodenia a 70. výročia rokov kňazstva 
Gorazda Zvonického, Ulica Andreja Šándora

 28. 6. 2018 o 19.10 hod. 
MICHALOVSKÝ ORGAN
Michal Markuszewski – organ (Poľsko)
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

29. 6. 2018 o 18.30 hod.   
MIHAĽOVSKI DESKI NA TRIBÚNE
Tribúna pri MsÚ
Program: 
18.30  Štefan „Čiko“ Barančík – spev
19.00  Ochotnícke Divadlo pri fontáne – Koniec štátnej cesty
20.30  KĽUD – Kladzianske divadlo – Cicho, bo skajpujem s dzivku!

29. 6. – 30. 6.2018
ZEMPLÍN VETERÁN RALLYE
Nám. slobody, Nám. osloboditeľov

12. 7. 2018 o 19.10 hod.
MICHALOVSKÝ ORGAN
Hana Bartošová – organ (ČR)
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

14. 7. 2018
EXPRES SUMMER PÁRTY

26. 7. 2018 o 19.10 hod.
MICHALOVSKÝ ORGAN
Nadiya Velychko – organ (Ukrajina) 
Ayako Yonetani – husle (USA/Jap.)
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

9. 8. 2018 o 19.10 hod.
MICHALOVSKÝ ORGAN
András Gábor Virágh – organ (Maďarsko)
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

10. – 11. 8. 2018
59. ROČNÍK ZEMPLÍNSKYCH SLÁVNOSTÍ 
tribúna pri MsÚ

16. 8. 2018 o 19.10 hod.
MICHALOVSKÝ ORGAN
Charles Andrews – organ (Anglicko)
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

17. – 18. 8. 2018 
49. ROČNÍK ZEMPLÍNSKEHO JARMOKU
tribúna pri MsÚ

25. 8. 2018 
MY SME VÝCHOD
Park študentov

28. 8. 2018
PIETNY AKT KLADENIA VENCOV 
pri príležitosti 74. výročia SNP
Biela hora 

30. 8. 2018 o 19.10 hod. 
MICHALOVSKÝ ORGAN
Imrich Szabó – organ (Slovensko)
Rímskokatolícky kostol narodenia Panny Márie
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Olympijský týždeň 
v Michalovciach
n	ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA SENIOROV
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Michalovciach zor-
ganizovala jubilejný 10. ročník športovej olympiády seniorov mesta Mi-
chalovce, ktorý sa konal 4. júna pod záštitou primátora mesta Viliama 
Zahorčáka. Športová olympiáda pozostávala z 15 športových disciplín. 
Stolný tenis mužov a žien, streľba zo vzduchovky muži a ženy, prebiehali 
v priestoroch Služieb mesta Michalovce. Atletické súťaže sa už tradične 
konali v priestoroch ZŠ na Komenského ulici. Olympijskú pochodeň pri-
niesli členovia MsO JDS Michalovce Mária Grešlíková a Štefan Helmeczi. 
Po zapálení olympijskej pochodne sa k súťažiacim prihovoril viceprimátor 
Benjamín Bančej a predseda Olympijského klubu Michalovce Jozef Uchaľ. 
Sľub za športovcov predniesla E. Nemcová a za rozhodcovskú komisiu 
R. Hajdúková. Jubilejného 10. ročníka sa zúčastnilo sedem denných cen-
tier seniorov a organizátorská MsO JDS Michalovce v počte 108 zúčastne-
ných seniorov. Súťaže prebiehali za horúceho letného počasia, preto aj vy-
hodnocovanie jednotlivých disciplín bolo priebežné.

V každej športovej disciplíne boli ocenené prvé tri miesta. Víťazi do-
stali medaily, diplomy, ktoré poskytli OK Michalovce a Mestský úrad 
Michalovce. Predsedníčka Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov 
na  Slovensku v Michalovciach Mária Hajdúková odovzdala ďakovné 
listy Mestskému úradu Michalovce a Olympijskému klubu Michalovce 
za vzornú spoluprácu a finančnú podporu pri organizovaní nielen špor-
tových podujatí.

Anna Peterčíková

n	MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL
V stredu 6. júna si zmeralo svoje sily 36 malých športovcov na XVII. 
ročníku mestskej športovej olympiády materských škôl. Konala sa v are-
áli MŠ, Okružná 19, ktorá vytvorila príjemné športové prostredie pre 
všetkých účastníkov. Slávnostného otváracieho ceremoniálu sa zúčast-
nil aj primátor nášho mesta, Viliam Zahorčák. Olympijský oheň zapálil 
náš vzácny hosť – reprezentant SR v ľadovom hokeji Samuel Solenský, 
ktorý reprezentuje našu krajinu v USA. Po olympijskej hymne a sľuboch 
športovcov a rozhodcov sa to všetko začalo. Deti súťažili v 5 športových 
disciplínach – beh na 20 metrov, slalomový beh, preskoky cez jednodu-
ché kruhy, hod kriketovou loptičkou a slalom na kolobežkách. Každú MŠ 
zastupovali štyri deti – dvaja chlapci a dve dievčatá. Ten najvzácnejší titul 
a putovný pohár si odniesli športovci z MŠ, F. Kráľa 78. Druhé miesto zís-
kala MŠ, Školská 5 a tretie miesto  zostalo doma, v MŠ, Okružná 19. Víťa-
zov zdobili medaily, ale vyhrali všetci. Veď šport je prirodzenou súčasťou 
detského sveta a je úžasné vidieť detskú radosť, energiu a chuť súťažiť. 
Nuž – športu zdar!

Kolektív XIII. MŠ

n	ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
Mesto Michalovce – Odbor školstva a športu, Základná škola na Ul. J. 
A.  Komenského 1 v Michalovciach a Olympijský klub v Michalovciach 
boli organizátormi už XXXVI. ročníka mestskej športovej olympiády 
žiakov michalovských základných škôl v atletike a v kolektívnych špor-
toch a to v basketbale, hádzanej a vo volejbale. Dvojdňovej olympiády sa 
zúčastnili michalovské základné školy a Osemročné gymnázium na Ul. 
Ľ. Štúra 26 v Michalovciach. V troch vekových kategóriách si meralo sily 
600 detí. Počas prvého dňa sa odohrali zápasy v kolektívnych hrách a to 
v basketbale, volejbale a hádzanej chlapcov a dievčat. Nasledujúci deň sa 
súťažilo v atletike. Mestskú športovú olympiádu za prítomnosti poslanca 
MsZ Mgr. M. Nebesníka, predsedu Olympijského klubu v Michalovciach 
PaedDr. Jozefa Uchaľa, vedúcej OŠaŠp Ing. K. Polákovej, odb. zamest-
nankyne ŠÚ Mgr. L. Kalaninovej z OŠaŠp Mestského úradu v Michalov-
ciach, ako i riaditeľov uvedených škôl slávnostne otvoril  primátor mesta 
Viliam Zahorčák. Všetci účastníci olympiády boli svedkami zapálenia 
olympijského ohňa, ako i olympijského sľubu všetkých pretekárov a roz-
hodcov. Po kultúrnom programe, ktorý pripravili žiaci usporiadajúcej 
školy, nasledovali súťaže v jednotlivých atletických disciplínach. Počas 
olympiády prebiehala pre žiakov vedomostná súťaž o olympizme. Víťa-
zov odmenil Olympijský klub v Michalovciach vecnými cenami. Odme-
nou pre najlepších jednotlivcov, ako i kolektívy boli medaily, diplomy, 
športové poháre, ako aj vecné ceny od OK Michalovce, ale predovšetkým 
pocit víťazstva na stupni víťazov v duchu olympijského hesla „Rýchlejšie, 
vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“.

lk



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Výstavy
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

SVĚT PODLE ŠAŠKA
výstava venovaná dielu českého spisovateľa a ilustrátora Miroslava Šaška
do 29. júna, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

DUŠA V UMENÍ
výstava obrazov akademického maliara Juraja Tkáčika 
a šperkov Emílie Rudincovej, od 21. júna do 20. júla, galéria ZOS

MICHALOVCE NA STARÝCH POHĽADNICIACH 
do 1. júla, Galéria pod nebom
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Úspech žiakov CZŠ 
v jazykových súťažach
Jazykový kvet – Language 
Flower je celoslovenská 
akreditovaná postupová 
súťaž. 

Jej cieľom je podpora učenia sa 
jazykov a aktívneho záujmu o  ja-
zyky, prezentácia jazykových zruč-
ností detí a mládeže v rôznych cu-
dzích jazykoch a motivácia formou 
primeraného súťaživého prostredia. 
Súťaž prebieha v troch vekových 
kategóriách, niekoľkých jazykových 
podkategóriách a dvoch vetvách – 
poézia, próza a dráma. 

Žiačky Cirkevnej základnej ško-
ly sv. Michala v Michalovciach sa 
aj v tomto školskom roku zapojili 
do súťaže v prednese poézie a pró-
zy. Mariam Mansour (4. ročník) 
súťažila v kategórii vlastná tvorba 
s  príspevkom v anglickom jazyku 

a  Kateryna Khodorovska (7. roč-
ník) v  novej súťažnej kategórii In-
slogero (iné slovanské, germánske 
a románske jazyky) s príspevkom 
v ukrajinskom jazyku. Obe dievčatá 
postúpili na celoslovenské finále sú-
ťaže v Nitre, ktoré sa konalo 1. júna. 
Napriek veľkému počtu súťažných 
príspevkov obsadila Mariam druhé 
miesto a Kateryna prvé miesto. 

V ten istý deň sa v Nitre konalo 
aj celoslovenské kolo súťaže Jazyko-
vá štafeta. Trojčlenné tímy si merali 
svoje sily v cudzích jazykoch pri 
riešení úloh z gramatiky, slovnej 
zásoby a v konverzácii na vybranú 
tému. Aj tu našu školu reprezen-
tovalo družstvo Trinity v zložení 
Daniel Dzurjo, Matej Senaj a Dávid 
Tkáč (9. ročník) a v silnej konku-
rencii získali 2. miesto.

PK ANJ

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

Pomoc ženám 
Občianske združenie 
Pomoc rodine dlhodobo 
pôsobí v meste Michalovce 
ako poradenské centrum 
poskytujúce komplexné, 
bezplatné špecifické služby 
ženám zažívajúcim rodovo 
podmienené násilie. 

V rámci bezpečia žien a detí 
a  v rámci bezpečia zamestnan-
kýň združenia došlo k zmene ad-

resy na: Námestie osloboditeľov 
č. 83. Pre ženy, ktoré potrebujú 
dané služby sú k dispozícii tel. 
kontakty: 056/688 44 73, 0911 
084 473, 0908 954 873; email: 
pomocrodine@pomocrodine.sk 
alebo webová stránka www.po-
mocrodine.sk.

Dané služby sú poskytované 
vďaka finančnej podpore Úradu 
Košického samosprávneho kraja 
a Mesta Michalovce. 

Martina Bamburáková

Zvonického literárne dni

Vesmír očami detí

V Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach sa 7. júna 
uskutočnilo mestské 
kolo súťaže Zvonického 
literárne dni.

Organizátormi sú Základná škola 
na ulici T. J. Moussona a Zemplínska 
knižnica Gorazda Zvonického v Mi-
chalovciach. Vyhlasovateľom súťaže 
je primátor mesta Viliam Zahorčák. 

Zvonického literárne dni je jednoko-
lová mestská prehliadka umeleckého 
prednesu poézie a prózy regionál-
nych autorov, propagácia ich života 
a tvorby formou projektov a prezen-
tácia regionálnych tradícii v pripra-
vovanom pásme. Víťazmi v jednot-
livých kategóriách sa stali Kristína 
Vargová, Želmíra Jakubocová, Boris 
Andrišov, Katarína Hlavatá a Ema 
Praskajová. V  speve to boli Timea 
Mihalčová a Žofia Žofčáková.

Mgr. Iveta Majvitorová

Stalo sa už tradíciou, že mi-
chalovská hvezdáreň každo-
ročne organizuje okresné kolo 
výtvarnej súťaže Vesmír očami 
detí. Aj v tomto školskom roku 
sa na nej, pod vedením PaedDr. 
V. Horvátha, zúčastnili žiaci zo ZŠ, 
J. A. Komenského 1, v Michalov-
ciach s túžbou hľadať nové mož-

nosti výtvarného stvárnenia svoj-
ho pohľadu na vzdialené tajomné 
svety a mimozemské civilizácie. 
Netradičnou kombinovanou tech-
nikou sa to podarilo žiakovi IV.ZŠ 
Tomášovi Mihaľovovi, ktorý získal 
v celoslovenskom kole, v  Hurba-
nove, prvé miesto.

PKV IV.ZŠ MI

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

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Šarlota Klčová
Jasmína Holdová

Artur Bajus
Leonard Vaňo

Jana Meňoščíková
Johana Vargová

Alex Petrak 
Tobias Raďaš

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Mgr. Zuzana Biľová  
a Markus Künzl

Mgr. Dominika Bujdošová  
a Ing. František Lenhard
Mgr. Monika Marjová  
a Ing. Marek Semivan
Stanislava Mesárošová  

a Ladislav Špilko
Ing. Dagmar Habinová  

a Mgr. Richard Mašlanka
Andrea Topoľančinová  

a Peter Roš
Dominika Klajbanová  

a Martin Kontra
Lenka Ondová  

a Patrik Majerník
Anna Čižmárová  

a Matúš Zienkovský

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Reakcia na článok
So záujmom som si prečítal netuc-

tový článok poltucta poslancov zastu-
piteľstva Košického samosprávneho 
kraja (KSK) v dvojtýždenníku obča-
nov Michaloviec – Michalovčan pod 
názvom Komu poďakovať za pekné 
počasie? 

Hoci by názov mohol napovedať, 
že michalovskí poslanci v ňom budú 
hodnotiť rôzne meteorologické javy, 
ktoré sa za posledné mesiace udiali, 
o teplotných rekordoch sa v ňom čita-
teľ nič nedozvedel. Naopak, poslanci 
v ňom okrem viacerých invektív pre-
zentovali rôzne skreslené a nepravdi-
vé informácie o kruhovom objazde 
v Strážskom, ktoré by som teraz rád 
uviedol na pravú mieru.  

Z článku som sa okrem iného 
dozvedel, že „výstavbu križovatky 
presadzovali všetci doterajší poslan-
ci, bývalý predseda Z. Trebuľa a oso-
bitne podpredseda KSK E. Ďurov-
čík, ktorý keď sa stal poslancom 
NR SR ju intenzívne presadzoval.“ 
Ak všetci spomínaní páni a dámy 
napr. aj  vrátane expertky na krea-
tívne nakladanie s  agrodotáciami 
a exposlankyne Ľubice Roškovej 
túto výstavbu naozaj presadzovali, 
výsledky ich práce sú nulové. Z po-
sledných 12 rokov, keď sa o kruho-
vom objazde v Strážskom intenzív-
nejšie hovorí, mala strana Smer celý 
čas svojho predsedu a podpredsedu 
KSK a 10 rokov bola vo vláde a mala 
aj dvoch ministrov dopravy. Kru-
hový objazd sa pritom nepohol ani 

o kúsok ďalej a to aj napriek tomu, 
že v jeho bezprostrednej blízkosti 
sa nachádza základná škola, obytná 
zón alebo kostol.

Keďže viem, aké je to tam v Stráž-
skom nebezpečné a koľko doprav-
ných nehôd, resp. škodových udalostí 
sa na súčasnej trojuholníkovej križo-
vatke každý rok udeje, objavilo sa rie-
šenie tohto problému aj v mojom 
predvolebnom programe. Chcel som 
vyjsť v  ústrety aj vyše 10 000 ľuďom 
vrátane napr. primátora Strážskeho 
zo Smeru Vladimíra Dunajčáka, ktorí 
sa podpísali pod petíciu Občianskej 
iniciatívy Zemplína, aby sa tam čo 
najskôr hzačal stavať kruhový objazd. 
Po zvolení som sa stretol s predstavi-
teľmi Slovenskej správy ciest (SSC), 
v  ktorých pôsobnosti je táto problé-
mová križovatka. 

Po voľbách v novembri 2017 začal 
Úrad KSK intenzívne komunikovať 
so SSC, čoho výsledkom bolo niekoľ-
ko stretnutí a aj dohoda Úradu KSK 
a SSC na presnom postupe realizácie 
riešenia križovatky v Strážskom. 

Košický samosprávny kraj a ja ako 
predseda sme navyše stále pripra-
vení prevziať predmetnú križovatku 
do majetku kraja a zabezpečiť celú 
rekonštrukciu aj vo vlastne réžii, čo 
však zatiaľ nie je nutné, nakoľko do-
hody so SSC platia a postup ide podľa 
plánu.

Rastislav Trnka, 
predseda Košického 

samosprávneho kraja
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Veľa ďalších rokov, veľa šťastných rokov, 
veľa dobrých vecí, želáme Vám všetci.
Všetko najlepšie k 65. narodeninám 

ĽUBOMÍRE DANČOVEJ 
a ĽUDMILE LIPOVEJ 
želá Alenka, Marcelka, Paľko, Lidka, Beáta 
a Peter s rodinami

V týchto dňoch sa dožíva 
okrúhleho životného jubilea naša kolegyňa 

VALÉRIA SCHOTTEKOVÁ
Pri tejto príležitosti jej prajeme pevné zdravie.
bývalé kolegyne Mestského úradu Michalovce

blahoželania

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.  novovytvorené pozemky p.č. 1701/3 o výmere 23 m2 a p.č. 57/5 o výmere 
89 m2, k.ú. Stráňany, v zmysle GP č. 45353221-166/2018, ktoré sa nachádzajú 
na Ulici športovej v Michalovciach, za účelom oplotenia pozemku a časť ako 
pridomová záhrada, zeleň.

2.  časť pozemku p. E-KN č.1221, k.ú. Michalovce o výmere 15,06 m2, ktorá je 
priľahlá k pozemku p.č. 4331/2. Účelom prenájmu je vybudovanie parkoviska 
k novovytváranému kúpeľňovému štúdiu na Ulici Čajkovského.   

3.  časť pozemku p.E-KN č. 2078/1, k.ú. Michalovce o výmere 3,6 m2 a časť po-
zemku z p.E-KN č. 2086/1, k.ú. Michalovce o výmere 2,70 m2, za účelom osa-
denia závesných balkónov, ktoré presahujú pôdorys bytového domu.  

4.  časť pozemku p.E-KN č. 9459 o výmere 1 m2, za účelom umiestnenia chladnič-
ky (Coca-cola) pri predajnom zariadení-rýchle občerstvenie, ktoré sa nachá-
dza na Námestí osloboditeľov pred OD DODO.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 9. júla 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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Kúpa – predaj – prenájom/byty
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: Okružnej, 

Štefánikovej, Rázusovej, príp. Sídlisko západ. Som súkromná 
osoba. Tel.: 0948 242 311

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

n Prenajmem 3-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0907 970 595

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, 
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

n	Predám starší užívaný nábytok: obývaciu stenu, gaučovú súpravu, 
kombinovaný sporák MORA, váľandy, koberce a iné. Cena 
dohodou. Tel.: 056 6423023, 0944 286 550

malý oznamovateľ

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, 9. júla 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

prerušenie distribúcie elektriny

n	2. júla 2018 od 7.40 hod. do 17.00 hod., úseky: ulice M. Kopernika, 
J. Ľ. Holubyho, T. Vansovej, Boženy Nemcovej, J. Palarika, 
J. Kalinčiaka, J. Palkoviča, Odbojárov, Gagarinova č. d. 6 – 22 (párne 
čísla domov), T. J. Moussona č. d. 3 – 33 (nepárne čísla domov)

n	2. júla od 7.40 hod. do 17.00 hod., úseky: T. J. Moussona 0 
Michalovce, ČOM: 0001376655, EIC: 24ZVS00007078883.

n	3. júla od 7.00 h do 10.30 hod., úseky: celá Ul. rybárska 
(záhradkárska oblasť – Rybárska)

n	3. júla od 10.40 hod. do 14.00 hod., úseky: celá časť Žabany.
n	4. júla od 7.00 hod. do 10.00 hod., úseky: Ul. P. O. Hviezdoslava, 

okrem bytoviek bytových domov pri kasárňach, celá Ul. duklianska, 
Tolstého č. d. 1 – 21, Dobrianskeho č. d. 25, 27, Tajovského č. d. 1 – 
19 (nepárne čísla domov) a č. d. 2, 4, Ul. Masarykova č. d. 3 – 25

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

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Ing. Ján Genči (82)
Mária Kudelasová (65)
Helena Hujdičová (72)
Margita Hospodárová (87)
Etela Horváthová (96)
Vlasta Petraničová (56)
Alfonz Hajduk (83)
Oľga Hrubovčáková (71)
Ružena Gaľová (80)

spomienky
Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 16. júna uplynul rok, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko, pradedko 

ALEXANDER WEISER
so žiaľom v srdci spomína manželka Mária, 
deti Alexander, Marián a Vierka s rodinami

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 21. júna uplynul rok od chvíle, 

čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko 

MARTIN HRICKO
Veľmi nám chýbaš.

s láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinou

Noviny Mistral
športové správy

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

Žihadlo
Téma: Letné choroby a nehody. Ako im predchádzať.

Hostia: MUDr. Maroš EĽKO, MUDr. Katarína VARECHOVÁ 
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
ZUŠ Štefánikova – Klavírna súťaž

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti UPC Slovensko a GECOM, Facebook, 
YouTube a www.tvmistral.sk

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH

vyhlasuje

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA 
VZNIKU POŽIARU 
na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresov Michalovce a Sobrance,
od 15. júna 2018 o 12.00 hodine – do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný 
dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám 
sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
• zakladať alebo udržiavať ohne • používať otvorený oheň 
• fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.



dva týždne v kultúredva týždne v športe

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Letný prázdninový turnaj uličných družstiev v malom futbale 
2. – 4. 7., 8.00 hod., kategória žiakov 5. – 8. ročník ZŠ
Info: Mgr. J. Marec, tel.: 0915 205 383 

Florbal
TEAM ZEMPLIN – WARRIORS TREBIŠOV 
29. 6., 18.15 hod., 

RAKEŤÁCI – SENATORS 
29. 6., 19.00 hod., 

HADZI – BARANI 
28. 6., 19.15 hod., 
Mestská florbalová liga, 7. ročník, Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Judo
MEDZINÁRODNÁ VEĽKÁ CENA MESTA MICHALOVCE 
23. 6., 11.00 hod., 48. ročník, Mestská športová hala 
Info: V. Kohút, tel: 0908 362 137

Turistika
38. LETNÝ ZRAZ KST TURISTA – JANSKÉ OHNE
23. 6., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

REGIONÁLNY LETNÝ ZRAZ TURISTOV – VINIANSKE JAZERO
23. 6., 7.50 hod.

TRI HRADY ZEMPLÍNA  
23. 6., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

SPLAVOVANIE ZEMPLÍNSKYCH RIEK
5. – 7. 7., XXIII. ročník 
Info: www.navraty.szm.com
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Liga pohybovej 
zdatnosti detí 

MICHALOVCE DEJISKOM MAJSTROVSTIEV 
SLOVENSKA V KICKBOXE
Deviaty jún  patril v Mestskej športovej hale v Michalovciach najlepším kic-
kboxérom Slovenska, ktorí sa zúčastnili Majstrovstiev SR v kickboxe 2018. 
Celkovo 28 klubov a 305 štartujúcich zabojovalo o tituly majstrov SR. Špor-
tový Kickbox klub Michalovce, ako organizátor podujatia, mal na scéne aj 12 
pretekárov, skúsenejších aj nováčikov; Karel Svobodník, Timea Hamaríko-
vá, Vasyl Klevlyanyk, Emma Sabadošová, Štefan Mlynár, Matej Hospodár, 
Michaela Tomková, Samuel Svobodník, Natália Nemcová, Martin Petričko, 
Marko Bálint a Antonín Rác. Všetci predviedli výborné výkony a napokon 
získali 22 medailí, z toho 9 zlatých, 8 strieborných a 5 bronzových. S počtom 
58 získaných bodov sa ako klub umiestnil na krásnom druhom mieste v hod-
notení klubov MSR.

Elena Takáčová

Pred ôsmimi rokmi sa 
začala organizovať liga 
pohybovej zdatnosti pre 
deti z materských škôl 
v našom meste. Cieľom 
je rozvíjať a podporovať 
športový talent u tých 
najmenších. Výkony detí 
sú z roka na rok lepšie, 
ukazujú napredovanie 
a zlepšovanie. Vďaka patrí 
učiteľkám, ktoré ich na ligu 
trénujú a pripravujú. 
Príprava detí je 
systematická a výber detí 
pre reprezentáciu danej 
MŠ už nie je o náhode, 
ale o príprave a tréningu 
nadaných jednotlivcov. 

Po štyroch kolách v 8. ročníku 
sa absolútnym víťazom stal Ja-
kub Bechner zo IV. MŠ, Školská 
5. Na  druhom mieste sa umiest-
nil Dominik Jančo z tej istej MŠ. 
Z  dievčat bola najlepšou Xénia 
Pavlíková z MŠ, Školská 5. 

Poradie MŠ v 8. ročníku je 
nasledovné. Na prvom mieste 
sa umiestnila MŠ Školská 5, druhé 
miesto patrí MŠ, F. Kráľa 78 a tretie 

MŠ Okružná 19. Všetky tri mater-
ské školy získali medaily, poháre 
a diplomy. 

Putovný pohár primátora mesta 
si odnieslo družstvo z MŠ, Školská 
5, Michalovce, ktorá ho získala už 
po štvrtý raz.

Je potrebné poďakovať všetkým  
MŠ, ktoré pripravujú jednotlivé 
kolá, základným školám, ktoré pre-
vzali patronát nad touto ligou, a to 
tým, že sa súťaže uskutočňujú v ich 
telocvičniach a za odbornej pomo-
ci telocvikárov danej školy.

Rezervu má Cirkevná MŠ svätej 
Terezky, ktorá ešte nezorganizovala 
ligu. Veríme, že v budúcom škol-
skom roku bude organizátorom 
jedného kola v spolupráci s cirkev-
nou ZŠ, alebo ZŠ P. Horova Micha-
lovce. 

Najväčšie ďakujem patrí Mestu 
Michalovce, ktoré podporuje roz-
voj športu i v našich MŠ a to tým, 
že prevzalo patronát nad touto sú-
ťažou malých talentov. 

Ďakujeme pánovi primátorovi 
Viliamovi Zahorčákovi, pod ktoré-
ho záštitou sa táto liga uskutočňuje 
už 8. rok, vedúcej odboru školstva 
a športu – Ing. Kataríne Polákovej 
a referentke športu Mgr. Lívii Ka-
laninovej, ktorá sa aktívne podieľa 
na príprave i organizovaní tejto ligy.

Anka Berdáková

ÚSPECHY MICHALOVSKÝCH PLAVCOV
Počas druhého júnového víkendu sa konali v našom hlavnom meste maj-
strovstvá SR mladších žiakov vo veku jedenásť a dvanásť rokov. Michalov-
ský plavecký klub Orca a naše mesto reprezentovala mini výprava v zlože-
ní Marína Marcinová, Nina Pirčová a Matej Vinc. Domov si doniesli 2x 
titul Majster Slovenska a dve prvé miesta. Marína Marcinová ich získala 
v disciplínach 100 m a 200 m motýlik a 3. miesto na 100 m prsia vyplávala 
Nina Pirčová.

Katarína Hamadejová


