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pozývame...

ŠPACIRKI 
PO VAROŠU

po stopách 
Československej 

republiky

24. augusta 
o 17.00 hod.

pred železničnou 
stanicou

ŠARIŠ LETNÝ 
FESTIVAL

MY SME VÝCHOD
25. augusta

od 12.00 hod.
Park študentov

PIETNY AKT 
KLADENIA 
VENCOV

pri príležitosti 
74. výročia SNP

28. augusta 
o 10.00 hod.

pri pamätníku 
na Bielej hore

MICHALOVSKÝ 
ORGAN

organový koncert

30. augusta
o 19.10 hod.

rímskokatolícky Kostol 
narodenia Panny Márie

Zlatý 
Istanbul
úspech FS Jurošík

3 Zemplínske 
slávnosti
po rokoch samostatne

4 August
1968
pohľadom P. Derfényiho

5 Basketbalový 
kemp
v srbskom Zlatibore

8



2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Furt mi še cešil u augusce na jurmark i slavnojsci. Napachnuc kuščok 
zos pachnotu opikanej kolbasi, dac sebe dajaku fajnovojsc, co ľem na ju-
rmarku sebe čľevek da, dajake pivko na pretraveňe a jak bi to bulo, žebi 
mi ňepopatrel na paradni čardaš. No toho roku mi dostal i bojovu nou-
tu. Ňe že še zablukaš pod stanki a na vnuče zapomňeš. Bo Patrik chodzi 
do maloho Jurošika a maľi buc u sobotňajšim programe. Gu stankom 
mi še ňezataral, bo buľi dobre vidumane bľizko tribuni a jurmark budze 
až o tizdzeň. No pri pivku mi še zatarakal s Andrišom zo Straňan a už bi 
bul pruser na švece. Išče ščesce, že Andriš tam mal tiš vnuka, ta pomerkoval 
i me išľi popatrec na tot naš drobizg. Šicko dopadlo rendešňe. Strašil nas 
diždž, i kuščok pochladlo, no vitrimaľi me s Patrikom do samoho konca. 
Ňevidzec na slavnoscoch Zempľin, aňi bi še ňerachovalo. Už še cešim na ju-
bilejni šejdzešati ročňik. No perše na jurmark o tizdzeň. 

Vaš Mižo z Varoša 

Buľi slavnosci 

Obnovme sochu svätého
Jana Nepomuckého
Na moste pri rieke 
Laborec v našom meste 
stojí socha svätého Jana 
Nepomuckého, mučeníka 
spovedného tajomstva 
a obrancu Cirkvi, ktorá 
bola postavená na prelome 
19. a 20. storočia.

Svätý Jan Nepomucký sa narodil 
okolo roku 1350 v obci Pomuk v ju-
hozápadných Čechách. Meno Nepo-
mucký vzniklo neskorším chybným 
čítaním starého latinského výrazu 
De Pomuk. Koncom roka 1380 bol 
vysvätený za kňaza. V roku 1387 do-
siahol doktorát z  cirkevného práva 
a stal sa kanonikom a generálnym 
vikárom arcibiskupstva.

V tom čase sa veľmi zhoršoval 
vzťah medzi českým kráľom Vác-
lavom IV. a arcibiskupom Janom 
z  Jenštejna. Kráľ chcel vytvoriť 
nové biskupstvo, ktorého základom 
malo byť benediktínske opátstvo 
v západných Čechách. Keď  ho ne-
dostal, jeho hnev sa obrátil proti 

celej Cirkvi v Čechách. Verejne sa 
vyhrážal arcibiskupovi a jeho úrad-
níkom smrťou. Pri stretnutí kráľa 
s arcibiskupom na ľavom brehu Vl-
tavy za  účelom riešenia sporných 
otázok sa kráľ rozzúril. Rozkázal 
zatknúť štyroch najbližších arcibis-
kupových spolupracovníkov, medzi 
nimi aj Jana Nepomuckého. Kráľ ich 
dal odviezť z hradu na staromestskú 
radnicu a odtiaľ do mučiarne iba ge-
nerálnych vikárov Jana Nepomuc-
kého a Mikuláša Puchníka. Kráľova 
zlosť sa sústredila na Jana Nepomuc-
kého. Chytil fakľu a vikárovi prepá-
lil bok. Za každú cenu sa kráľ chcel 
dozvedieť od vikára, čo mu kráľovná 
Žofia mohla prezradiť. Kráľovo spo-
lužitie so Žofiou nebolo šťastné. Je 
pravdepodobné, že hľadala pomoc 
u cirkevných hodnostárov, hlavne 
u Jana Nepomuckého. Kráľ sa pri 
mučení od neho nič nedozvedel, 
preto Jan musel za to zaplatiť živo-
tom. Kým spoločníkov prepustili na 
slobodu, jeho polomŕtveho vyvliekli 
na Karlov most a odtiaľ ho zviazané-
ho hodili do Vltavy.

Klub kresťanských pedagógov 
v Michalovciach sa rozhodol sochu 
svätého Jana Nepomuckého obno-
viť. Spolu so žiakmi zo Základnej 
školy, Okružná 17, pripravili diva-
delnú hru o svätom Janovi Nepo-
muckom, ktorú zahrali v rámci Dňa 
rodiny na námestí, ako aj v rímsko-
katolíckych kostoloch. Vyzbieraná 
suma nestačí pokryť finančné ná-
klady na obnovu sochy.

Ak vás zaujal životný príbeh 
tohto svätca a chceli by ste prispieť 
na obnovu jeho sochy, boli by sme 
veľmi vďační. Vopred vám ďakuje-
me za vašu ochotu a pomoc.

Klub kresťanských pedagógov 
č.  účtu – 5052610225/0900, tel. č. 
0915 925 267.

Štefánia Sabolová

 7. 8.  účasť na komisii turizmu pri VÚC v Košiciach 
 9. 8.  účasť na vyhodnotení minuloročnej sezóny HK Dukla  
  Ingema na Zemplínskej šírave
 10. 8.  porada primátora
 10. – 11. 8.  účasť na podujatiach 59. ročníka Zemplínskych  
          slávností
 13. 8.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 14. 8.  prijatie organizátorov Zemplínskych slávností  
  a vyhodnotenie podujatia
 15. 8.  rokovanie so zástupcom Nadácie pre rozvoj miest a obcí
 16. 8.  prijatie zástupcov družobného mesta Kavarna
 17. 8.  prijatie zástupcov družobných miest Jaroslav a Liptovský  
  Mikuláš
 17. 8.  otvorenie Zemplínskeho jarmoku
 17. 8.  účasť na podujatiach Zemplínskeho jarmoku

aktivity primátora

pokračovanie na 4. strane

Ing. JOZEF BOBÍK
Samospráva Mesta Michalovce kúpila v minulom storočí les 
v Oreskom, aby najmä chránil vodný prameň, ktorý zásoboval pitnou 
vodou občanov mesta. To platilo do roku 2012. Vtedy ste podpísali 
zmluvu o prenájme 100-ročného lesa pre firmu Triad Services Brati-
slava. Firma je bez skúseností s lesným hospodárením a bez zamest-
nancov. Firma začala realizovať intenzívnu ťažbu tzv. holorubom, 
čo má negatívny vplyv na vodný prameň. Preto je vodný prameň často 
odstavovaný. Nájomca užíva predmet nájmu nevýhodne pre mesto 
a v rozpore s nájomnou zmluvou. Napr. bod 3d – nezamestnáva od-
borného lesného hospodára počas celej doby nájmu. Dostala už firma 
Triad Services Bratislava výpoveď zo zmluvy alebo dostane výpoveď 
v krátkom čase?
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ:
Na základe vyjadrenia VVS, závod Michalovce, nedochádza k prerušeniu 
dodávky vody z dôvodu nedostatku vody, iba z dôvodu porúch. Firma 
Triad Services Bratislava má zmluvne zabezpečeného odborného lesné-
ho hospodára. Právny vzťah medzi Triad Services Bratislava a odborným 
lesným hospodárom nemá vplyv na odborné hospodárenie v lese. Vaša ar-
gumentácia je zavádzajúca a tendenčná, preto aj Vaša otázka je irelevantná 
a neodôvodnená.

Na plochách pri mestskom úrade a pred mestský kultúrnym strediskom 
parkuje priemerne 450 – 500 áut. Na základe Vášho návrhu mestské 
zastupiteľstvo predalo tieto pozemky súkromným podnikateľom. V sú-
časnosti už súkromníci zabezpečujú stavebné povolenia pre obchodné 
budovy. Vysvetlite verejnosti, kde budú parkovať autá počas výstavby 
obchodných budov. A kde budú parkovať pacienti a lekári polikliniky 
po dokončení obchodných budov?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Parkovanie počas výstavby bude Mesto Michalovce riešiť až po schvá-
lení projektu organizácie výstavby (POV), ktorý predloží investor ako 
súčasť dokumentácie pre stavebné povolenie. Rozhodnúť o prevádzko-
vom režime parkovania klientov a zamestnancov MsKS a polikliniky 
počas výstavby možno až po predložení a schválení vyššie uvedených 
skutočností. 

Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 24. 4. 2018, ste dali schvá-
liť program rokovania v rozpore so Zákonom o obecnom zriadení 
č. 369/2000, § 12, ods. 5. Následne ste, okrem jedného uznesenia č. 375, 
podpísali všetky ostatné uznesenia. Pán primátor, ste presvedčený, 
že Vami podpísané uznesenia sú platné?
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ:
Na mestskom zastupiteľstve 24. 4. 2018 neboli porušené ustanovenia zák. 
č. 369/2000 Z. z., ktoré by znamenali neplatnosť uznesení.

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XXII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
26. júna 2018.

Interpelácie poslancov

pokračovanie v nasledujúcom čísle
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Pre každý národ a štát sa udialo 
v  jeho histórii niečo významné, pre-
deľujúce, charakterizujúce, čo si treba 
pripomínať a na čo môžu byť aj na-
sledujúce generácie hrdé. Tak je v his-
tórii Slovenska významný aj august. 
Zvlášť dva dátumy: 21. a 29 august. 
Udiali sa v novodobej histórii a uká-
zali celému svetu vyspelosť slovenskej 
populácie v citlivosti k agresii, násiliu, 
vzťah k slobode a snahu o vlastnú ces-
tu k spravovaniu vecí verejných. 

29. augusta 1944 pod vplyvom 
blížiacej sa slobody z východu vy-
puklo Slovenské národné povstanie. 
Nebolo náhodnou akciou hŕstky 
povstalcov z hôr. Bolo vystúpením 
organizovanej povstaleckej armády 
podporovanej obyvateľstvom na  vy-
hlásenom území značnej časti vtedaj-
šieho Slovenského štátu. Bolo jasným 
signálom a vysvedčením pre vtedajšie 
ľudácke vedenie štátu o postoji k pod-
pore fašistického Nemecka. Napriek 
obmedzeným vojenským zdrojom 
a  výzbroji odolávalo dva mesiace 
nemeckej armáde s obrovskou pre-
vahou vojenskej techniky. Aj keď bolo 
vojensky potlačené, v  horách nepre-
stala fungovať vojenská zložka, ktorá 
prešla na partizánsky spôsob boja 
a viazala značnú časť armády až do 
príchodu oslobodeneckej armády vý-
chodného frontu. V priebehu oslobo-
dzovacích bojov druhej svetovej vojny 
bola Červená armáda vnímaná oby-
vateľstvom ako osloboditeľka a všetci 
sa tešili jej príchodu. 

Opačná situácia nastala 21. au-
gusta 1968. Obsadenie Českosloven-
ska vojskami vtedajšej Varšavskej 
zmluvy boli vnímané ako okupácia 
a  len rozvaha vtedajších politických 
špičiek zabránila obrovskej tragédii 
postaviť sa neozbrojenému obyvateľ-
stvu na odpor. V politicky aj spoločen-
sky rozdelenom svete je malým náro-
dom zložité prežiť a pritom si zachovať 
svoju tvár. Tento región nemal núdzu 
o rozhľadené a vyspelé spoločenstvo. 
Vedel sa chopiť zbrane a brániť sa voči 
tomu, čo mu bolo proti srsti. 

Aj dnes je preto dôležité pripomí-
nať si tieto udalosti. I keď tých, čo uve-
dené udalosti novodobej histórie pre-
žili, je dosť. Dôležitý v tomto kontexte 
je pohľad súčasnej generácie mladých. 
Hlavne, aby čerpala silu z nedávnych 
skúseností svojich otcov a materí a ne-
spreneverila sa duchu dosiahnutého 
predkami. Nech ich správne rozhod-
nutia povedú pokračovať v pozitívnych 
trendoch rozvoja slovenskej spoločnos-
ti. História sa dnes pozerá na vás. 

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

AUGUSTOVÁ 
HISTÓRIA 

z pera viceprimátora

Sadni si a pripoj sa

Zlatý Istanbul pre FS Jurošík

V našom meste pribudla 
inteligentná sebestačná 
lavička so solárnymi 
panelmi. Umiestnená 
je na Námestí slobody 
v blízkosti fontány, zelene 
a detského ihriska. 

Inteligentná lavička slúži nielen 
na oddych a dobitie ľudskej energie, 
ale aj na dobitie batérie smartfónu. 
Umožňuje dobíjanie mobilných te-
lefónov, tabletov, notebookov, wifi 
pripojenie do siete internet a bloko-
vanie nevhodného obsahu. Mesto 
pripojilo lavičku do  vlastnej optic-
kej siete. Bezpečnosť pri nej je za-
bezpečená kamerovými systémami 
inštalovanými na Námestí slobody. 
Lavička svojou konštrukciou reš-
pektuje poveternostné podmienky, 
využíva solárnu energiu a svojím 
dizajnom zatraktívni námestie. Má 
viacero funkcií – bezdrôtová nabí-
jacia podložka a nabíjacie porty pre 

káblové telefóny a  iné inteligentné 
zariadenia, nočné osvetlenie a zhro-
mažďovanie štatistických údajov. 
Lavička má vlastné chladenie v čase 
vysokých teplôt, ktoré zabezpečuje 
z prebytočnej solárnej energie.

Lavička prispeje k zvýšeniu 
atraktívnosti mesta, umožní ľuďom 
vyriešiť nepríjemné situácie pri vy-
bitom mobile s nutnosťou volania 

či vyhľadania informácie. Zároveň 
poskytne inteligentné miesto na od-
dych a ukážku maximálneho využi-
tia solárnej energie.

Inteligentná lavička bola finan-
covaná z projektu Nadácie pre roz-
voj miest a obcí vo výške 2 000 € 
a spolufinancovanie Mesta predsta-
vovalo 2 500,72 €. 

Jana Machová

Nekonečné autobusové 
cesty, pražiace 
slnko, mrakodrapy 
a jeden z najlepších 
medzinárodných festivalov 
– 19. medzinárodný 
festival kultúry a umenia 
Büyükçekmece – Istanbul. 
Jurošík sa v Istanbule 
nestratil. Na folklórny 
súbor z Michaloviec sa 
bude spomínať ešte dlho. 

Festival so štítkom zaručenej 
kvality CIOFF sa pre východniarov 
začal na výstavách a prehliadkach 
nesených v rôznom duchu. Kul-
túrne naladení sa na javisku ocitli 
spolu s tanečníkmi z 27 krajín, 
s ktorými si s našou priateľskou ná-
turou sadli hneď, keď sa pustili do 
reči. Údel aktivít a nadobudnutých 

známostí naberal na zdravom na-
pätí z dôvodu súťažných disciplín, 
na ktoré si robil chúťky nejeden 
prítomný profesionálny súbor. 

Z reprezentantov Slovenska 
bolo cítiť lásku k folklóru a radosť 
zo svojej činnosti. Tancovali a spie-
vali všade, kde sa dalo, a pozitivitu 
nezabudli šíriť ani na výletnej lodi. 
Svoju prípravu zúročili v dvadsať-
minútovom súťažnom programe 
v miestnom divadle, po ktorom 
nasledovalo krátke 3-minútové ve-
černé vystúpenie na amfiteátri pred 
divákmi, ktorých sa pomaly nedalo 
zrátať. 

Zážitkov majú súboristi naozaj 
mnoho, no ten najväčší sa odohral 
na uzatváracom ceremoniáli. Cena 
za najlepší kostým, choreografiu, 
hudbu, cena divákov, cena poroty 
a  hlavná cena. Krajina Slovensko 
neprichádza a naši folkloristi sa 
psychicky lúčia s festivalom ako 

malá krajina s pokorou  a vďakou 
za príležitosti a zážitky. Do konca 
chýbalo už len jedno ocenenie, 
a to zo všetkých najprestížnejšie. 
Cena víťaza celého festivalu, ktoré 
Jurošík pripisoval uznávaným pro-
fesionálom. V krojoch z Raslavíc 
sa členovia súboru s malou dušič-
kou dívali na javiskové obrazov-
ky a po napínavej zvučke zaznelo 
meno krajiny, ktorá bola tanečne 
a celkovým dojmom najlepšou zo 
všetkých. 

Slovakia! Dievčatá plakali, ľu-
dia tlieskali a reprezentanti malého 
Slovenska cítili obrovskú radosť.

Šťastím bez seba porozumeli, 
že šíriť folklór znamená šíriť radosť, 
a tá sa im znásobená vrátila späť. 
Rodina Jurošík, pod vedením Petra 
Cicáka, má byť na čo hrdá. 

Viem to. Bola som tam tiež. 
Vivat Slovakia! Vivat Michalovce!

Sofia Sára Kvaková
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Zemplínske slávnosti
Tradičný folklórny festival 
spevu a tanca sa uskutočnil 
cez víkend 10. a 11. augusta 
na tribúne pri mestskom 
úrade na Námestí 
osloboditeľov. 

Prvýkrát boli slávnostiam veno-
vané plné dva dni a uskutočnili sa 
bez sprievodného podujatia, kto-
rým bol po minulé roky Zemplín-
sky jarmok.

V programe vystúpili spevácke 
a  folklórne skupiny Zemplín, Ju-
rošík, Svojina, Mihaľovske nevesti 
a beťare, Hnojňaňe, Pajtaški, Vago-
nár, Rozsutec, Laborec, Moravan-
čan, Turianska dolina z Ukrajiny 
a mnoho ďalších. Počas slávností 
nechýbali živé pozvánky, tradičné 
jedlo zo Zemplína – holúbky a ka-
rička. Podaril sa rekord v počte 
tancujúcich ľudí na jednom mieste. 
Karičku si zatancovalo 504 ľudí. 

nč

Letná krížovka s úsmevom

VODOROVNE
A strach z bolesti (aj cudzej) – 

poranila ma
B unavuj – tuk na výrobu 

liečiv – blok zemskej kôry, 
tvorený najmä magnetickými 
a metamorfovanými horninami 
(geol.) – podal udanie

C sturmabteilung v skr. – chem. 
zn. berýlia – narezanie – 
veľká Amalka – ŠPZ voz. 
okr. Krupina – zn. kozmetiky

D prosenie – si v pokľaku – dan 
vlastnil

E tajnička
F futbalista Zemplína 

Michalovce – zvädli, po česky – 
revolučný český politik (Sáša...)

G Antonov v skr. – štvorček (typ.) 
– doska na krájanie – kyslé 
zakaukazské mlieko – chem. zn. 
zlata (aurum) – st. rímska minca

H bývalý podnik v Kladne – akže 
– patriaca Eme – bratova sestra

I človek s poruchou reči 
a pohybu, pri ktorej dotyčný 
nemôže normálne hovoriť – 
nastúpil si do vlaku

ZVISLE
1 automobilové učilište – 

horúčava – kód Slovenska
2 literárne noviny – chem. prvok 

zn. AS – obchodná akadémia
3 meno bývalého futbal. 

reportéra Zelenaya – 
pracovník agentúry

4 ovos na Žatecku v Čechách – 
pražské múzeum

5 naše slovenské rádio – 
slovenský spisovateľ, básnik, 
vedec, pedagóg, editor, ev. farár 
(Matej...) 1684 – 1749 – 
latinský, skr.

6 oslavná pieseň – peruánske 
štipľavé papričky – orgán zraku

7 odoberaj – komplex výrob.
zariadení – iniciálky Petra, 
Oskara a Nataši

8 ľavý prítok Dunaja dĺžky 198 
km – pouvažuje

9 futbalový klub v Ríme – 
prístavné mesto v Chorvátsku 
pri Jadranskom mori – 
koncovka zdrobnenín

10 ŠPZ voz. okr. Zlaté Moravce – 
pravdaže (nár.) – „N“ (fonet.)

11 indická textilná rastlina – 
hlavné mesto Peru

12 American Standard 
Association – kráčali, išli – rys, 
po chorvátsky

13 najdlhšia rieka Afriky 
(6 671 km) – MPZ vozidiel 
Nemecka, Španielska 
a Vatikánu – st. české zámeno

14 meno Janžurovej – bývalá slov. 
politická strana – predložka

15 miera na sypaniny v 16. stor. – 
severoatlantická aliancia

16 bývalý prezident USA (1825 
– 29) a prvý veľvyslanec USA 
v Rusku (John Quincy ...) – 
súboj

17 čínska droga – slovenské 
pohorie (Malá, Veľká ...) – ŠPZ 
vozidiel okr. Tvrdošín

18 meno bývalého amerického 
viceprezidenta Gora – inak 
nazývaný, prezývaný – a iné, 
v skr.

autor: Dušan Kudroč

V novinách Michalovčan č. 16 z 3. augusta bola uverejnená neúplná letná krížovka s úsmevom. Za vzniknutú chybu 
sa ospravedlňujeme a krížovku zverejňujeme znovu v plnom rozsahu. 
Blondínka v Tipose. „Aký je u vás systém v tipovaní?“ „Je treba trafiť 6 čísiel...“ ...? (dokončenie v krížovke)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

B

C

D

E

F

G

H

I

POMÔCKY: KATATONIK, 
RAMÍA, ADEPS, AJI

Správne vylúštenie krížovky: 
... a z akej vzdialenosti...? 



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

ZEMPLÍNSKY JARMOK – 49. ROČNÍK 
17. a 18. augusta, tribúna pri MsÚ 

ŠPACIRKI PO VAROŠU
po stopách Československej republiky
24. augusta o 17.00 hod., pred železničnou stanicou

MY SME VÝCHOD – ŠARIŠ LETNÝ FESTIVAL
25. augusta o 12.00 hod., v Parku študentov  

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV 
pri príležitosti 74. výročia SNP
28. augusta o 10.00 hod., pri pamätníku na Bielej hore 

MICHALOVSKÝ ORGAN – IMRICH SZABÓ
organový koncert, 30. augusta o 19.10 hod.
rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

Výstavy
OBRAZY WOLFGANGA HANZA UNGERA 
výstava obrazov, do 31. augusta, malá galéria MsKS

KRESLENÉ PORTRÉTY – VÝSTAVA MIROSLAVA BABINČÁKA
do 31. augusta, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

AMERIKÁNSKY DOM NA ZEMPLÍNE 
do 2. septembra, Galéria pod nebom

ČIERNOBIELY SVET
výstava fotografií Jozefa Závadského
od 14. augusta, galéria ZOS

5  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

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

August ´68 pohľadom 
Pavla Derfényiho  

Ako mladý učiteľ odborných 
predmetov na Učňovskej škole 
v  Michalovciach som si privyrábal 
fotografickým koníčkom v Zemplín-
skom múzeu. Na polovičný úväzok 
mi ponúkli prácu fotografa – doku-
mentaristu. V auguste v roku 1968 
sme spolu s historikom múzea vy-
šli na Zemplínsku šíravu, aby sme 
pod zámienkou fotografovania ka-
číc zdokumentovali po vpáde vojsk 
Varšavskej zmluvy pohyb tankového 
práporu na Bielej hore. 

Sotva som urobil pár záberov, 
zabrzdil vedľa nás gazík a ocitli sme 
sa pred namierenými samopalmi. 
Slovné argumenty nezaberali, odvo-
lávanie sa na slobodnú prácu bolo 
márne. Veliteľ okupačných jedno-
tiek plukovník Pikalov ma pod vo-
jenským dozorom dopravil na stani-
cu ZNB v Michalovciach, kde trval 
na  vyvolaní filmov a vyšetrení prí-
padu. Príslušníci ZNB tvrdili, že na 
vyvolanie fotografií nie sú vybavení. 
Ruský veliteľ mal hotové riešenie – 
fotografa s filmom transportovať do 
Sovietskeho zväzu, tam fotografie 
vyvolať a incident vyšetriť a po-
trestať. Obával som sa, či  ešte nie-
kedy uvidím svoju rodinu. Vtedajší 
najvyšší predstaviteľ ZNB v Micha-

lovciach major Holda vyjednal s Pi-
kalovom, že filmy budú vyvolané v 
Košiciach a dovolil nám spolu s his-
torikom múzea odísť domov. 

Fotografie, ktoré som pár dní 
predtým nafotil v Michalovciach, ani 
tie z Bielej hory, sa mi už potom nikdy 
nedostali do rúk. Štátna bezpečnosť 
ich zhabala. Zemplínske múzeum 
muselo spoluprácu so mnou skončiť 
a prišiel som aj o prácu v školstve. Pri-
ťažilo mi, že som spolu so skupinou 
mladých učiteľov vítal Pražskú jar 
a  roznášal písomnú výzvu protestu-
júcu proti vojenskej okupácii krajiny.

Našťastie sa našli odvážni ľudia, 
ktorí ma zamestnali vo výrobe. Po 
čase sa našli iní, ktorí mi pomohli – 
hoci som bol označený ako osoba ne-
priateľská socialistickému zriadeniu 
– angažovať sa organizačne v miest-
nom športe – michalovskej mužskej 
hádzanej. Dokonca som pokračoval 
aj vo fotení. Hoci som až do roku 
1989 nemohol publikovať pod vlast-
ným menom, na fotoaparát som nik-
dy nezanevrel. Dodnes som vďačný, 
že sa situácia nezvrtla inak a ja som 
sa dočkal v zdraví okamihu, keď cu-
dzie vojská našu krajinu po viac ako 
dvoch dlhých desaťročiach opustili. 

Pavol Derfényi  

Dobrovoľník roka
Nie tak dávno sme 
si v bratislavskej Redute 
prevzali ocenenie 
Dobrovoľník roka 2017. 
Ocenenie si veľmi vážime 
a radi by sme nadviazali 
na tento úspech. 

V júni sme prvýkrát v našom 
meste organizovali dobrovoľnícke 
podujatie pod názvom Naše mesto. 
Podujatie spája firmy, samosprávy 
a mimovládny sektor s cieľom vyčis-
tiť, skrášliť a zlepšiť mesto, v ktorom 
žijeme. Dobrovoľníci sa počas tohto 
podujatia zapájali do rôznych aktivít. 
Skrášlili detské jasle, škôlky na Ko-
menského a Školskej ulici, Hurba-
novo nábrežie, Komunitné centrum 
a Michalovský domov seniorov.  

Chceli by sme nadviazať na 
úspešnosť tejto akcie a pokračovať 
v ďalších aktivitách v období od 14. 
do 30. septembra. Naše plánované 

aktivity sme navrhli Dobrovoľníc-
kemu centru Košického kraja počas 
Týždňa dobrovoľníctva. V tomto 
čase chceme domaľovať oplotenia 
materských škôlok a detských jaslí. 
Pridali sme aj nové aktivity, a to ná-
ter oplotenia mestského cintorína 
na Kollárovej ulici a skrášlenie časti 
betónového plotu farebnými obráz-
kami okolo Komunitného centra 
na Angi mlyne. Široké pásmo dob-
rovoľníckych aktivít sa uskutoční 
v  priestoroch Michalovského do-
mova seniorov. Medzi tieto aktivity 
bude patriť divadelné predstave-
nie, canisterapia, šitie darčekových 
predmetov, čitateľský klub, pre-
chádzka a rozhovory so  seniormi 
v záhrade a skrášľovacie procedúry 
pre seniorov. 

Veríme, že vďaka dobrovoľníc-
kym aktivitám prispejeme k zatrak-
tívneniu mesta a zvýšeniu kvality 
života pre občanov. 

Ing. Ján Jasovský 

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE 
moje mesto 
mojemesto@msumi.sk
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Lukáš Juhás
Sandra Streňová

Matej Baran
Alexandra Tomášová

Michal Kačurik
Lucas Nadanyi

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Bohuš Plutko  
a Lenka Mišovčíková

Mgr. art. Šimon Ondruš  
a Mgr. art. Lýdia Petrušová

Gabriel Poráč  
a Małgorzata Krzywoń

Peter Smutný  
a Jela Herczeghová

Ing. Maroš Cihan  
a Mgr. Veronika Halajčíková

Martin Sokira  
a Lenka Kudelásová

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, Ing. Marta Pižňarská, e-mail: marta.piznarska@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.

Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa 
dobrých vecí želáme Ti všetci. Všetko najlepšie 

k životnému jubileu 60. narodenín 

MARTINOVI TOMÁŠOVI
želá s láskou manželka, synovia Martin a Mário 

s rodinami, vnúčence Tejko, Samko, Stelka 
a Saška dedka bozkávajú.

blahoželanie

Noviny Mistral
športové správy

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

Žihadlo
Téma: Hodnotenie sezóny hádzanárok Iuventy 

Hostia: R. Kozlov a T. Fiľková-Trehubovová
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Program k 60.výročiu založenia FS Zemplín II. časť

repríza z decembra 2017 
denne od 14.00 hod. 

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

Cestovali sme 12. júla vlakom 
z  pobytu v Piešťanoch. Našu radosť 
narušila situácia, keď pri kontrole ces-
tovných lístkov naša Helenka márne 
hľadala peňaženku s peniazmi a do-
kladmi. Na stanici v Piešťanoch ob-
darovala bezdomovca a peňaženka jej 
skĺzla k lavičke. Pri hľadaní nám boli 
nápomocní aj príslušníci železničnej 
polície. Keďže sme členovia Klubu 
kresťanských dôchodcov Michalovce, 
úprimne sme sa vo vlaku za Helenku 

modlili. Všetko dobre dopadlo. Pe-
ňaženku našiel v Piešťanoch čestný 
mladý muž, ktorý ju odovzdal. Ako 
dôchodcovia sme hrdí na našich mla-
dých ľudí.  

Ďakujeme za pomoc s batožinami, 
ochotnému mladému sprievodcovi 
pri prestupovaní počas výluky v úse-
ku Trebišov – Bánovce nad Ondavou 
a nášmu hrdinovi – nálezcovi peňa-
ženky.

Klub kresťanských seniorov

Ďakujeme, že ste

Osoby a udalosti – Masaryk
V tomto roku 
si pripomenieme sté výročie 
vzniku Československej 
republiky. Za vznikom prvého 
spoločného štátu stálo úsilie 
odvážnych ľudí a politikov. 
Jedným z nich bol prvý 
československý prezident 
T. G. Masaryk. Miestny klub 
Českého spolku si prednáškou 
pripomenul túto významnú 
osobnosť našich dejín.

Tomáš Garrigue Masaryk bol čes-
ký filozof, sociológ, pedagóg, politik, 
štátnik a novinár, jeden zo zakladate-
ľov ČSR. Narodil sa 7. marca 1850 ako 
Tomáš Masaryk v Hodoníne, na Mo-
rave. Jeho otec bol pôvodom Slovák 
z Kopčian. Navštevoval klasické gym-
názium v Brne a neskôr vo Viedni, 
kde zmaturoval. Študoval filozofiu na 
Viedenskej univerzite, ktorú absolvo-
val s doktorátom v roku 1876. Od čias 
stredoškolských štúdií vo Viedni sa ži-
vil ako súkromný učiteľ a vychováva-
teľ. V Lipsku sa zoznámil s americkou 
študentkou Charlotte Garrigueovou. 
V roku 1878 sa vzali v New Yorku. 
Z manželstva sa mu narodilo šesť detí.  

V roku 1882 mu pražská univerzita 
ponúkla miesto mimoriadneho pro-
fesora filozofie. Spočiatku sa venoval 
organizácii vedeckého života v oblasti 
filozofie, sociológie a politiky. V Prahe 
sa zapojil do politického života a za-
čal študovať českú problematiku. Jeho 
prednášky na univerzite mu získali veľa 
mladých stúpencov. Slovenskí študenti 
Vavro Šrobár a Milan Rastislav Šte-
fánik boli združení v spolku Detvan 
a Masaryk ich primäl k vydávaniu ča-
sopisu Hlas. Od roku 1897 bol Masa-
ryk profesorom Karlovej univerzity.

Roku 1900 založil vlastnú realis-
tickú stranu, ktorej bol predsedom. 
Bojoval za samourčovacie právo náro-

dov, zasadzoval sa za osemhodinový 
pracovný čas a za všeobecné hlasovacie 
právo. Roku 1907 bol znovuzvolený za 
poslanca ríšskeho snemu. Ako poslanec 
bránil práva českého národa a odhaľo-
val praktiky vládnucich viedenských 
kruhov. Po vypuknutí prvej svetovej 
vojny emigroval do západnej Európy. 
Nadviazal styk so zahraničnými pria-
teľmi Čechov a Slovákov. Postavil sa do 
čela odboja za rozbitie Rakúsko-Uhor-
ska a vytvorenie spoločného štátu Če-
chov a Slovákov. V máji 1915 adresoval 
britskému ministrovi zahraničia me-
morandum, v ktorom predstavil budú-
ci štát ako monarchiu spájajúcu Čechy, 
Moravu, Sliezsko a Slovensko.  

V Paríži založili spolu s Edvardom 
Benešom a Štefánikom Česko-sloven-
skú národnú radu, ktorej sa stal pred-
sedom. Neskôr prednášal na londýn-
skej univerzite. Medzi májom 1917 
a marcom 1918 bol Masaryk v Rusku, 
kam sa vybral organizovať česko-slo-
venské légie a zažil Októbrovú revo-
lúciu.  Cestoval 23 dní sibírskou ma-
gistrálou do Vladivostoku a cez Fusan 
a Tokio do Kanady a Ameriky.  

V máji 1918 sa podieľal na prípra-
ve Pittsburskej dohody medzi český-
mi a slovenskými krajanskými orga-
nizáciami v Spojených štátoch. Stal 
sa predsedom dočasnej česko-sloven-
skej vlády v Paríži. 18. októbra vydal 
vo Washingtone Vyhlásenie o nezá-
vislosti Česko-Slovenska. 14. novem-
bra 1918 ho Revolučné národné zhro-
maždenie  zvolilo za prezidenta, ale až 
22. decembra prečítal členom vlády 
svoje prvé prezidentské posolstvo.

V dobe od roku 1914 do 1937 bol 
Masaryk sedemnásťkrát navrhnutý na 
ocenenie Nobelovou cenou za mier. 
V ďalších rokoch ho parlament opä-
tovne zvolil za prezidenta, ale 14. de-
cembra 1935 odstúpil zo zdravotných 
dôvodov. Zostal žiť na zámku v  Lá-
noch, kde v septembri 1937 zomrel. 

Mgr. Vlasta Vojníková
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Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám garáž – Ulica bieloruská 11 (bytový dom s garážami) – 

10 000,00 €. Tel.: 0905 600 095, e-mail: collakm@gmail.com

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 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 traktor Zetor 5718 po GO s ŠPZ, 8, pluh trojramenný, 
malú vlečku za traktorom s hmotnosťou do 7 ton, brány, auto 
Felíciu – naftová, funkčná, stolárske stroje (staršie), prispôsobené 
k práci. Cena dohodou. Tel.: 0944 395 170

n	Predám včelí med – 4,00 €/kg + fľaša (Michalovce).  
Tel.: 0907 171 739

malý oznamovateľ

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

prerušenie distribúcie elektriny

n	21. augusta od 12.00 hod. do 16.00 hod., celá Ul. SNP, časť 
Ul. Fidlikova, od č. d. 34 – 64, č. d. 39 – 71

n	23. augusta od 07.10 hod. do 16.30 hod., celá Ul. Timravy, garáže 
na Ul. Timravy, Ul. S. H. Vajanského, č. d. 60 – 82 (párne čísla 
domov), č. d. 49 – 53 (nepárne čísla domov), č. d. 57 – 63 (nepárne 
čísla domov)

n	30. augusta od 07.00 hod. do 13.30 hod., úseky: celá ul. Svornosti, 
ul. P. O. Hviezdoslava č.d. 52 – 62, ul. J. Gagarina č. d. 319, 2, 4, celá 
ul. Kavarnianska

n	31. augusta od 07.00 hod. do 13.30 hod., úseky: celá ul. Svornosti, 
ul. P.O.Hviezdoslava č. d. 52 – 62, ul. J. Gagarina č. d. 319, 2, 4, celá 
ul. Kavarnianska  

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

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 

zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení pre stavbu: 
Telekomunikačný stožiar -T 500 Michalovce, bytový dom V3, 

Nad Laborcom 1770/6 na pozemku register "C" parc. č. 1335/38 
v k.ú Stráňany. Celé znenie oznámenia je umiestnené na úradnej 

tabuli Mesta Michalovce.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Anna Kočiová (86)
Mária Koribaničová (62)
Andrej Andrejco (58)
Cyril Krinický (64)
Ľubomír Koban (59)
Ľudovít Karnay (87)
Terezia Delimanová (84)

poďakovanie
So žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás dňa 14. júla navždy opustil náš milovaný 

TEODOR HALOVSKÝ 
zo Zalužíc vo veku 70 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť 
na jeho poslednej ceste. Odpočívaj v pokoji.
smútiaca rodina

Interpelácie
K tradícii demokratických 
systémov patrí aj možnosť 
poslancov zastupiteľstva 
interpelovať funkcionárov 
mesta a mestských 
organizácií. Po slovensky 
povedané, poslanec 
má právo vznášať žiadosti 
a otázky na primátora 
a ďalších funkcionárov 
mesta a mestských 
organizácií. 

Aby interpelácie mali reálny vý-
znam, vyžaduje si to zodpovedný 
prístup tých, komu otázky smerujú. 
V prvom rade to znamená, že od-
povie oslovený funkcionár.

Michalovskí funkcionári tento 
princíp neuznávajú. V apríli som na 
mestskom zastupiteľstve predložil 
štyri interpelácie. Tri na primátora 
mesta a jednu na hlavnú kontrolór-
ku. Jednu odpoveď som dostal od 
prednostu mestského úradu a  tri 
od zamestnanca mestského úradu. 
Kým odpoveď pána prednostu bola 
adekvátna otázke, tri odpovede za-
mestnanca mestského úradu neob-
sahovali žiadnu odpoveď. Namiesto 
toho, aby uviedol niekoľko konkrét-
nych údajov z investície firmy FIN-
MOS Bratislava do verejného osvet-
lenia v Michalovciach a tak vyvrátil 
nevýhodnosť tejto investície, otáz-
ku označil za kapcióznu. Aj ďalšie 
dve otázky týkajúce sa  nekvality 
trávnika na futbalovom štadióne 
a  zmluvy s JUDr. Bžánom označil 

za kapciózne. Čitatelia Michalov-
čana, v ktorom boli interpelácie 
a  odpovede-neodpovede uverejne-
né, tomu pochopiteľne nerozumeli. 
Na  jednoduché otázky očakávali 
jednoduché odpovede.

Ako napríklad v interpelácii 
z  20.  júna 2017. Vtedy som riadi-
teľa Technických a záhradníckych 
služieb Michalovce žiadal o opravu 
poškodenej dlažby pri pamätní-
ku prof. Hlaváča. Odpoveď bola, 
že  moju interpeláciu považuje 
za  oprávnenú a po skončení prác 
na mestskej športovej hale TaZS 
pristúpia k oprave dlažby. Alebo 
6.  septembra 2016 som poukázal 
na  život ohrozujúce nebezpečen-
stvá, ktoré spôsobuje nelegálne 
umiestnená plechová garáž pri by-
tovom dome D na ulici Nad Labor-
com. Čitatelia a aj ja sme sa z od-
povede toho istého úradníka, ako je 
vyššie uvedené, dozvedeli, že bolo 
vydané nariadenie na odstránenie 
garáže a výzva na vykonania prá-
voplatného rozhodnutia. V prípa-
de neuposlúchnutia, mestský úrad 
požiada exekútora o vykonanie 
rozhodnutia na náklady vlastníka 
garáže. 

Interpelácie majú svoj význam. 
Slúžia občanom na kontrolu funk-
cionárov, ale aj poslancov. Vo vyššie 
uvedených prípadoch je kontrola 
jednoduchá. Poslanec požiadavky 
občanov neodkladne predniesol na 
mestskom zastupiteľstve. Na reali-
záciu stále čakáme.

Ing. Jozef Bobík 
poslanec mesta

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Basketbal
LETNÝ MICHALOVSKÝ STREETBALL 
18. 8., 9.00 hod., X. ročník, ZŠ P. Horova 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Futbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Michalovské futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov 
18. 8., 9.30 hod., IX. ročník, ZŠ, Ul. okružná 17
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

MFK ZEMPLÍN – FK SENICA 
18. 8., 19.00 hod. – FORTUNA liga muži – 5. kolo

MFK ZEMPLÍN – FC NITRA 
29. 8., 11.00 hod., I. LSD U19 – 3. kolo 

MFK ZEMPLÍN – 1. FC TATRAN PREŠOV 
18. 8., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 1. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD  
25. 8., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 2. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD 
25. 8., 10.00 hod., I. liga dorastenky U19/skupina „C“ – 1. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – FK ČAŇA
19. 8., 16.00 hod., IV. liga Juh muži VsFZ – 4. kolo 
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

TJ SOKOL MOČARANY – TJ DRUŽSTEVNÍK PARCHOVANY
19. 8., 16.00 hod., V. liga Zemplínska VsFZ, muži – 3. kolo 
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
30. 8., 17.30 hod., prípravný zápas, zimný štadión Michalovce
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

Strelectvo
STRELECKÝ VIACBOJ K VÝROČIU SNP 
26. 8., 9.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ
17. – 19. 8., 7.00 hod.

ZA POZNANÍM HRADU ČIČAVA
19. 8., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

40. ZRAZ CYKLOTURISTOV KST VINNÉ JAZERO
30. 8. – 2. 9., 7.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

8 ŠPORT

Basketbalový kemp
v Zlatibore 
Už po siedmykrát sa 
basketbalového kempu 
v Srbsku zúčastnili hráči 
a tréneri 1. basketbalového 
klubu Michalovce. 

Kemp je pomenovaný podľa 
profesora Aleksandra Nikolića. 
Je špecifický tým, že slúži nielen 
pre hráčov, ale aj pre trénerov. 
Mladí tréneri môžu zbierať ob-
rovské skúsenosti od trénerských 
velikánov, ktorí v kempe pôsobia. 
Kvalitný medzinárodný kemp 
absolvovali chlapci od 18. do 28. 
júla v meste Zlatibor. V danom 
termíne športovalo v kempe oko-
lo sto detí. Chlapcom to poslúžilo 
ako začiatok letnej prípravy pred 
novou sezónou. Tento rok vyra-
zila z Michaloviec početná skupi-
na s  trénerom Lukášom Jägerom 
a trinástimi hráčmi. Osem chlap-
cov z juniorského družstva a päť 
z kategórie starších žiakov. Kým 

tréner získaval cenné tréningové 
poznatky, chlapci sa počas celého 
kempu venovali zdokonaľovaniu 
nielen individuálnej techniky. Veľ-
ký priestor bol venovaný aj hre 1:1 
v rôznych situáciách. Pozitívom 
bolo, že sa mohli porovnať a za-
súťažiť si aj s chlapcami zo Srbska, 
Ruska, Francúzska i Kosova. 

O tom, že sa nestratili ani naši 
hráči, svedčí niekoľko individu-
álnych ocenení odovzdaných na 
záverečnom ceremoniáli. Martin 
Pirkovský vyhral celkovo prvé 
miesto v hre 1:1. Výborne si počí-
nal aj Matúš Lustig, ktorý obsadil 
druhé miesto v trojkovej streľbe 
aj  v trestných hodoch. V kategó-
riách žiakov v hre 1:1 sa darilo 
bratom Adamovi i Dávidovi Buj-
došovcom. Obaja zhodne obsadili 
druhé miesta. Ďalšie fotografie 
a videá z tréningov a  zápasov si 
môžete pozrieť na našom webe 
www.1bkmi.sk. 

1.BK Michalovce 

Letný streetball 

Futbalisti nad 50 rokov

Počas Zemplínskeho 
jarmoku sa v sobotu 
18. augusta uskutoční 
tradičný Letný streetball 
v Michalovciach. 

Bude sa konať v areáli ZŠ Pav-
la Horova na Ul. kpt. Nálepku vo 
vekových kategóriách chlapcov 
do 19, 15, 12 a 11 rokov. Turnaj sa 
koná nepretržite od roku 2009. Aj 
tentokrát budú medzi sebou súťažiť 
v populárnej pouličnej basketbalo-
vej hre 3x3 nielen hráči domáceho 
klubu z michalovských základných 
a  stredných škôl, ale aj pozvané 
družstvá z iných miest. Basketbal 

3 x 3 je populárny na celom svete 
a bol zaradený aj do programu let-
ných olympijských hier. Oživením 
streetballu budú zápasy rodičov 
s  deťmi. Veríme, že turnaj bude 
dobrým spestrením v rámci letnej 
prípravy na novú sezónu. 

Pozývame nielen rodičov 
a deti, ktorých zaujíma basketbal, 
ale aj ostatných záujemcov. Zápa-
sy sa uskutočnia od 9.00 hodiny 
po slávnostnom otvorení. Pre deti 
budú pripravené aj individuálne 
súťaže. Tešíme sa na vašu účasť. 
Všetky historické výsledky a foto-
grafie si môžete potrieť na stránke 
www.1bkmi.sk. 

Peter Biganič, 1.BK Michalovce   

Mesto Michalovce, odbor škol-
stva a športu a jeho koordinačná 
komisia mestských športových 
súťaží, organizuje v spolupráci 
so ZŠ, Okružná 17, dňa 18. augus-
ta od 9.30 hod. v rámci 49. ročníka 
zemplínskeho jarmoku IX. roč-
ník michalovských majstrovstiev 
vo  futbale hráčov nad 50 rokov. 
Hrať budú sídliskové družstvá 

a to Stráňany, Východ, Juh a Zá-
pad na ihrisku ZŠ, Ul. okružná 
17 v Michalovciach. Minuloročné 
prvenstvo vybojovalo sídliskové 
družstvo Juh. Záujemcovia bližšie 
informácie dostanú na mestskom 
úrade, odbor školstva a športu, 
Mgr. Lívia Kalaninová, kontakt 
6864142, 0917650912.

Lívia Kalaninová 


