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Zníženie energetickej náročnosti v Materskej škole na Vajanského ulici

REKONŠTRUKCIA 

MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola na Ulici S. H. 
Vajanského poskytuje celodennú 
starostlivosť deťom od troch do 
šiestich rokov a ako jediná v mes-
te aj deťom so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami. 
Priestory materskej školy sú roz-
ložené v dvojposchodovej budove. 
Do triedy pre deti so špeciálnymi 
potrebami je vybudovaný bezba-
riérový vstup. Materská škola bola 
uvedená do prevádzky v roku 1982. 

Mesto má v zriaďovateľskej pô-
sobnosti celkovo osem materských 
škôl. V roku 2014 Mesto rekonštru-
ovalo budovy šiestich materských 
škôl, vďaka dotácii Úradu vlády 
SR. Budova MŠ na Ul. F. Kráľa bola 
rekonštruovaná postupne v eta-
pách z  rôznych dotačných zdrojov 
a  vlastných finančných prostried-
kov. Jedinou nerekonštruovanou 
materskou školou zostávala práve 
MŠ na Vajanského ulici, ktorá prej-
de komplexnou rekonštrukciou 
vďaka schválenému projektu.

Mesto reagovalo na výzvu ope-
račného programu Kvalita životné-
ho prostredia projektom s názvom 
Zníženie energetickej náročnosti 
budovy Materskej školy, Ul. S. H. 
Vajanského 5 v Michalovciach. 
Hlavným zámerom je zníženie 
energetickej náročnosti celej budo-
vy materskej školy. 

Budúce riešenie je v súlade s na-
vrhovanými opatreniami zhod-
notenia súčasného stavu budovy 
vo vypracovanom audite a predsta-
vuje komplexné riešenie energetic-
kej hospodárnosti budovy.

Realizácia projektu bude pozo-
stávať z viacerých aktivít, a to za-
teplenie fasády a strechy, výmena 
pôvodných okien, dverí, výmena 
prestrešenia bočných vstupov, vý-
mena klampiarskych výrobkov, 

výmena interiérových svietidiel 
a  bleskozvodu, výmena bezbarié-
rovej rampy s protišmykovou dlaž-
bou, kompletná výmena rozvodov 
a vykurovacích telies, vrátane rie-
šenia systému prípravy teplej vody, 
inštalácia núteného vetrania s re-
kuperáciou. Pri návrhu opatrení sa 
kládol vysoký dôraz aj na ukazova-
teľ Value for Money, ktorý sa určil 
pomerom hodnoty zníženia spot-
reby energie v budove materskej 
školy a vynaložených finančných 
zdrojov.

Rekonštrukciou a moderni-
záciou škôlky dôjde ku zníženiu 
energetickej náročnosti budovy 
a  k  zlepšeniu ochrany staveb-
ných konštrukcií pred vonkajšími 
vplyvmi ako sú dážď, vietor, sneh. 
Taktiež k obnoveniu technického 
vybavenia, výraznému zlepše-
niu služieb pre deti a podmienok 
pre  zamestnancov škôlky. Okrem 
zlepšenia technického stavu budo-
vy a  zníženia energetickej nároč-
nosti celej prevádzky predškolské-
ho zariadenia sa zlepšia aj psycho-
hygienické podmienky v zariade-
ní, zlepší sa vzhľad budovy, dôjde 
k  estetizácii prostredia. Týmto 
projektom sa zabezpečí ekologic-
kejšia prevádzka budovy, úspora 
nákladov na spotrebované energie, 
hospodárnosť a efektívnosť pri vy-
kurovaní. Obnovenú budovu bude 
ľahšie udržiavať v dobrom tech-
nickom stave a s výrazne menšími 
nákladmi na údržbu. 

Zmluva s dodávateľom DAG 
Slovakia, a. s., je účinná, a práve 
dnes, 31. augusta sa uskutoční 
prevzatie staveniska. Počas rekon-
štrukcie budú detičky z tejto škôl-
ky dočasne umiestnené v iných 
materských školách. Sprevádzať 
ich v novom prostredí budú aj ich 
panie učiteľky.

Jana Machová

Mesto bolo úspešné pri získaní ďalších externých finančných prostriedkov, 
tentokrát na komplexnú rekonštrukciu Materskej školy na Ulici S. H. Vajan-
ského. Na realizáciu projektu v operačnom programe Kvalita životného pro-
stredia bolo Mestu schválených 681 754,99 €, výška spolufinancovania Mesta 
je 35 881,84 €.
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pobačeňe Miža z varoša

Bars mi še čudoval, kec pred časom mi vidzel pred ďetskim hrisku tabu-
ľu z napisom Zakaz venčenja psov. Dumal mi sebe, že to dajaki recesista 
tam dal. Bo šak každomu zdravomu čľoveku je jasne, že dze še bavia dzeci, 
ta  tam psi ňepatria. No po mojich novich skušenoscoch, jagbač zdravi ro-
zum vimar. Široki chodnik popri Laborcu. Idzem sebe po ňim kuščok daľej 
od kraja a čujem, trubi motor. Obžrem še a za mnu motor. Ostal mi stac 
i pitam še šofera. To odkedi tot pešňik funguje za drahu pre motore? Perše me 
tot šofer po spuščeni oblačka počastoval tak,  jak še ňevolam a vec zachmaľil. 
Ňit tam dopravna značka Zakaz vjazdu abo že to pešňík. Žebi to ňebulo šic-
ko, ta toto iste še mi stalo pri bažantoj. Tam jeden kunčaft prišol z motorom 
až  pred karčmu a stal tam das hodzinu. Jagbač budze treba všadzi značku, 
dze kuščok širši chodňik, bo dachtore šofere jazdza bez rozuma.

Vaš Mižo z Varoša

Zdravi rozum 

 21. 8.  rokovanie mestskej rady
 21. 8.  prijatie Folklórneho súboru Jurošík 
 22. 8.  zasadnutie Spoločného obecného úradu
 23. 8.  rokovanie regionálnej Rady ZMOS
 24. 8.  porada primátora
 24. 8.  stretnutie k celoslovenskému zrazu cykloturistov
 24. 8.  porada s riaditeľmi základných a materských škôl mesta
 25. 8.  účasť na tradičnom podujatí športovcov – súťaže vo varení guľášu
 25. 8.  účasť na podujatí My sme východ – Šariš pivný festival
 26. 8.  zastúpenie mesta na odpustovej slávnosti v Bazilike minor
 27. 8.  rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
 28. 8.  účasť na pietnom akte kladenia vencov na Bielej hore
 30. 8.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 30. 8.  účasť na otvorení 40. zrazu cykloturistov vo Vinnom
 31. 8.  prijatie účastníkov cyklozrazu v Michalovciach

aktivity primátora

Ing. JAROSLAV KAPITAN
V mene obyvateľov Sídl. SNP, konkrétne bloku A2 obraciam sa na vás 
so žiadosťou o rekonštrukciu (opravu) chodníka na dotknutom sídlisku, 
konkrétne na Ul. tulipánovej medzi blokmi A1 a A2 (od bloku A1 k bloku 
A2). Dôvodom žiadosti je nefunkčnosť chodníka najmä v období dažďov 
a v zime v období topiaceho sa snehu. Práve v tomto období tým, že je 
chodník na niektorých miestach mierne prepadnutý, asfaltová úprava je 
strhnutá a obrubníky sú zapadnuté na úroveň chodníka, steká na chodník 
z okolitej trávnatej plochy dažďová voda, ktorá sa tam vo veľkom množ-
stve udržiava a prechod po chodníku je takmer nemožný, keďže aj okolitá 
trávnatá plocha je zaliata vodou. Najmä z dôvodu funkčnosti tohto chod-
níka prosím o prehodnotenie jeho rekonštrukcie alebo opravy.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Opravu Vami spomínaného chodníka uskutočníme do konca mesiaca júl 
2018.

Ing. JÁN ĎUROVČÍK,CSc.
Bol som požiadaný, aby orgány, ktoré rozhodujú o dopravnom značení, 
posúdili možnosť zjednosmernenia dopravy v nádvorí pred blokom K2 
na Ul. okružnej.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR:
Na základe predloženej interpelácie Mesto Michalovce vyzve správcov byto-
vých domov na predloženie súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov  s navrhovaným zjednosmernením. V prípade súhla-
su bude spracovaný projekt zmeny dopravného značenia s napojením na naj-
bližšiu križovatku a predložený na odsúhlasenie na dopravný inšpektorát. 

Mgr. JÁN EŠTOK
V určitom období, keď primátorom mesta bol Ing. Jozef Bobík, bola za-
kúpená kolkáreň. Bolo by dobre vysvetliť dôvody, pretože išlo o značnú 
sumu. Takýmto druhom športového odvetvia Mesto Michalovce nedis-
ponuje. Komu a čomu kolkáreň slúži?
Na interpeláciu odpovedal Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce:
Dôvody, prečo bola zakúpená kolkáreň Mestom Michalovce, nie sú známe. 
Na to by mal odpovedať Ing. Jozef Bobík. TaZS mesta Michalovce sa na nákupe 
kolkovej dráhy nepodieľali. Nakoľko sa nedala nikde umiestniť, bola len dlhodo-
bo skladovaná. Na základe fyzického a morálneho opotrebenia bola vyradená.

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

Interpelácie poslancov

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Ihrisko pre deti 
na Okružnej ulici
Mesto Michalovce získalo 
finančný príspevok 
z Úradu vlády SR 
a Nadácie EPH vo výške 
13 500 € na projekt 
výstavby detského 
ihriska na Sídlisku juh 
v Michalovciach. Mesto 
spolufinancovalo projekt 
sumou 6 798,64 €. 

Cieľom projektu bolo vytvoriť 
detské ihrisko v medziblokovom 
priestore na Sídlisku juh, vytvoriť 
príťažlivé prostredie hracích plôch 
a  priestorov v medziblokovom 
priestore sídliska, umožniť nadvä-
zovanie kontaktov pre deti rôznych 

vekových kategórií, mládeže aj do-
spelých. V medziblokovom priesto-
re na Okružnej ulici pribudlo päť 
hracích prvkov, a to detský kvetin-
kový kolotoč, pružinová hojdačka  
– kvetinka, prevažovacia hojdačka 
pre štyri deti, hojdačka a dvojšmý-
kačka. Osadené detské zariadenia 
a zostavy sú certifikované a odskú-
šané v zmysle platných noriem. Do-
padovú plochu ihriska vyvára po-
trebná bezpečnostná vrstva štrku. 
Ihrisko je ohraničené obrubníkmi.

Chceme aj touto cestou vyzvať 
rodičov a obyvateľov sídliska k spo-
lupráci pri ochrane prvkov detských 
ihrísk, k zveľaďovaniu a udržiava-
niu revitalizovaných priestorov, aby 
dlho slúžili svojim obyvateľom.

Timea Bodnárová

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej stránky 
mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA

Zhromaždenia 
obyvateľov
Zhromaždenia obyvateľov mesta podľa jednotlivých 
volebných obvodov sa uskutočnia počas pracovných dní 
od 10. do 20. septembra vždy o 17.00 hodine. 

Hlavným bodom programu bude vyhodnotenie plnenia Programu roz-
voja mesta na roky 2015 – 2018 a diskusia občanov a volených predstavite-
ľov mesta k aktuálnym problémom mesta a jeho občanov.

O prípadných zmenách vás budeme informovať na našej web stránke.

Dátum Volebný obvod Miestnosť

10. 9. II. – Východ III. ZŠ, Moskovská 5
11. 9. I. – Centrum MsKS – malá zasadačka
12. 9. III. – Juh IV. ZŠ, Komenského 1
13. 9. VI. – Močarianska Kultúrno-spoločenský dom, A. Šándora 1
17. 9. VI. – Kapušianska SOŠT, Kapušianska 4
18. 9. IV. – Západ, Sever II.ZŠ, Švermu 
19. 9. V. – Stráňany SOŠT, Partizánska 1
20. 9. VI. – Topolianska TOPO-life, Topolianska 168 
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Traduje sa, že do futbalu, politiky 
a školstva sa každý rozumie. Do fut-
balu preto, lebo každý od detstva skú-
šal kopať do lopty a preto vie, ako sa 
to robí a čo by malo urobiť jeho muž-
stvo, aby s každým vyhralo. 

Kým sa darí, je každý lačný po no-
vých víťazstvách, je nadšený a velebí 
jeho protagonistov. Prejavy odborní-
kov sa dostavia v prípade neúspechu 
a nečakanej prehry. Tam sú korene aj 
úspešnej politiky a schopnosti obča-
nov, voličov ísť za ňou, podporovať ju, 
nechať sa viesť na úspešnej vlne. Ra-
cionalita ale nepustí. Tak ako vo fut-
bale, pretože sa jedná o  kolektívny 
šport a  individuálne majstrovstvo je 
základ úspechu v umení, ktoré sa dá 
realizovať množstvom taktických va-
riantov. Aj tu platí, že ten, kto prehrá, 
neznamená, že nevie hrať futbal. Len 
v tom momente bol súper rovnako 
dobrý a s väčšou túžbou po víťazstve 
zrealizoval úspešnejšie kľúčový mo-
ment v hre. Ak som ale priaznivec 
a fanúšik svojho mužstva, práve moja 
vôľa má pomôcť môjmu mužstvu 
siahnuť na dno svojich síl a  ukázať 
svoju kvalitu. Ak nie v tomto, tak 
v nasledujúcich súbojoch. 

Odborníkom je každý, kto cho-
dil do školy. Pritom tu nejde o súťaž 
i  keď motivácia k učeniu a priro-
dzená zvedavosť po vedomostiach 
je predmetom pedagogického vzde-
lania a profesionálneho zanietenia. 
Kolektívy školských pracovníkov 
– pedagógov sú pripravené systema-
ticky podľa učebných osnov, krok po 
kroku viesť deti po chodníčku nado-
búdania vedomostí k dosiahnutiu 
všeobecného vzdelania na základ-
ných školách. Na zriaďovateľoch škôl 
je, aby v priestoroch škôl pripravili 
čo najoptimálnejšie podmienky, aby 
vylúčili rušivé momenty pri realizá-
cii výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Svoj nezanedbateľný podiel majú 
aj rodičia detí. Na ich pleciach je vše-
tok priestor, keď dieťa doma relaxu-
je, spracúva domácu prípravu, moti-
vuje sa k učeniu, podporuje v mimo-
školských aktivitách, má dostatočný 
čas na spánok.

Len dostatočná úroveň všetkých 
troch pilierov vzdelávania môže za-
bezpečiť úspešné rozvíjanie spoločen-
stva. Ak sa k dostatočnej inteligenč-
nej úrovni pridá priaznivé školské 
prostredie a dobré domáce prostredie, 
určite takáto spoločnosť má zdravý 
základ a perspektívu rozvíjania sa 
pre budúcnosť. Nezabúdajme na to 
a začnime úspešne nový školský rok. 

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora 

ZAČIATOK NOVÉHO 
ŠKOLSKÉHO ROKA 

z pera viceprimátora

Pietne spomienky 74. výročia SNP 
Slovenské národné 
povstanie vypuklo 
29. augusta 1944 ako 
reakcia domáceho 
odbojového hnutia 
na vstup nemeckých 
okupačných vojsk 
na územie Slovenskej 
republiky. Jeho politickým 
cieľom bolo odstránenie 
autoritatívnemu 
režimu Hlinkovej 
slovenskej ľudovej 
strany a začlenenie 
Slovenska do obnovenej 
Československej 
republiky. 

Centrom povstania bola Banská 
Bystrica. SNP sa skončilo po dvoch 
mesiacoch porážkou povstaleckej 
armády, ktorá potom sčasti prešla 
na partizánsky spôsob boja. Par-
tizáni pokračovali v bojoch proti 
nacistom až do oslobodenia krajiny 
sovietskymi, rumunskými a česko-
slovenskými vojskami na jar 1945. 

V týchto dňoch si pripomíname 
74. výročie tohto povstania. Pietny 
akt kladenia vencov sa uskutočnil 
aj v našom meste, 28. augusta pri 
pamätníku na Bielej hore. Pri tejto 
príležitosti prednostka Okresného 
úradu v Michalovciach Jana Cibe-

reová vo svojom príhovore spo-
menula: „Život ukazuje, že mladá 
generácia má o povstaní len chabé 
vedomosti, čo znižuje hrdosť jej 
príslušníkov na dedičstvo našich 
predkov. Verím, že aj tento oka-
mih v nich vzbudí záujem o fakty 
a o  patričnú hrdosť na túto etapu 
našich dejín. Želáme si, aby sme my 
a generácie po nás citlivo vníma-
li, o čo v Povstaní išlo a čo pre nás 
znamenalo. Musíme si uvedomovať, 
že  dnešná sloboda a demokracia 
stála mnohé ľudské životy, rodinné 
tragédie, 102 slovenských vypále-
ných obcí a mnohé ďalšie straty, 
s ktorými sa bolo ťažké zmieriť. 

Slovenské národné povstanie nám 
bude vždy výstrahou, aby sme po-
tláčali nenávisť, násilie a utláčanie 
a spoločne pracovali pre svet, ktoré-
ho základom je tolerancia a rešpekt 
všetkých ľudí. Patrí nám všetkým, 
bez ohľadu na politickú či národnú 
a národnostnú príslušnosť.“  

Spomienkového stretnutia sa 
zúčastnila aj poslankyňa Európske-
ho parlamentu Monika Smolková, 
poslanec NR SR Emil Ďurovčík, 
primátor mesta Viliam Zahorčák, 
priami účastníci oslobodzovacích 
bojov, či členovia zväzu protifašis-
tických bojovníkov.

rr

Pred niekoľkými mesiacmi, 
presnejšie v marcovom 
Michalovčanovi číslo 6, 
sme vás, našich čitateľov 
a špeciálne obyvateľov 
Sídliska západ, 
potešili informáciou 
o schválení nemalej 
sumy na rekonštrukciu 
medziblokových priestorov 
tohto sídliska. 

Uplynulo odvtedy takmer pol 
roka a mnohí z vás sa pýtajú, pre-
čo sa nič nedeje. Zaiste, aj procesy 
verejného obstarávania dodávateľa 
prác trvajú nejaký ten piatok, ale 
aj tak sa zdá, že to už je pridlho. 
A veru máte pravdu.

Celý proces totiž stojí a padá 
na Košickom samosprávnom 
kraji. Naozaj, čítate správne – nie 
na procesoch, nie na pracovní-
koch Mesta, ale na našom SORO 
– sprostredkovateľskom orgáne 

(lebo v tomto príde presne tým je) 
KSK. Riadiaci orgán – RO – kto-
rým je Ministerstvo pôdohospo-
dárstva SR, nám projekt schválil, 
odobril, peniaze priklepol, ale ne-
máme nič. Predseda KSK má našu 
zmluvu k tomuto projektu na pod-
pis od 6. februára a bez vysvetlenia, 
bez otázok, bez akejkoľvek odozvy 
či zdôvodnenia ju jednoducho 
nepodpísal. Takto „rozhýbavame 
náš kraj“ ako to vo svojom slogane 
pred voľbami hlásal.

Alebo žeby musel byť niekomu 
po vôli? Niekomu, komu nevy-
hovuje, že v roku volieb v meste 
vznikne niečo nové, pekné a pre 
ľudí užitočné? Nie, to predsa ne-
môže byť pravda. Tak urgujeme, 
pýtame sa, čakáme.

A tu zrazu, v polovici augus-
ta z ničoho nič, prídu otázky od 
redaktora Hospodárskych novín 
práve k tomuto projektu. Vraj 
máme zrušenú súťaž, vraj je tam 
problém s dodávateľmi, lebo sa 
dohodli medzi sebou, vraj nás 

prešetruje Protimonopolný úrad, 
vraj, vraj, vraj... A vraj majú všetky 
informácie z KSK.

Slušne sme odpísali, vysvetlili, 
ale čo to znamená pre novinára, ten 
z nášho stanoviska vloží len to, čo 
sa mu hodí. A čo znamená pre KSK 
mlčanlivosť, keď všetky informácie 
poskytne Hospodárskym novinám 
a my o ničom nevieme. Nevieme, 
že sme upodozrievaní, nevieme, 
že  ktosi kdesi posiela našu do-
kumentáciu, nevieme čo sa deje 
mimo nás, ale o nás!

Opakovane tvrdíme, že sme nič 
neporušili, že nie sú dôvody, že... 
Čo na tom, že sa ukáže, že všetky 
obvinenia boli neopodstatnené, 
v tlači zmanipulované! Podstatné 
je zasiať semienko pochybností 
medzi ľudí. A najpodstatnejšie je 
predovšetkým zdržať náš projekt 
na regeneráciu medziblokových 
priestorov Sídliska západ čo naj-
dlhšie, najmenej do volieb primá-
tora a poslancov.

nč 

Súčasný stav rekonštrukcie 
Sídliska západ
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Nezabudnuteľný výlet 
loďou po Bodrogu

Plody Zemplína

Redakčná rada 
dobieha zameškané

Výbor Združenia vojnových 
poškodencov a invalidov 
ZVP-I v Michalovciach 
zorganizoval pre svojich 
členov a sympatizantov 
návštevu mestečka 
Sárospatak v Maďarsku 
po atraktívnej trase – 
plavba loďou po rieke 
Bodrog.

Účastníkov zájazdu prepravil 
autobus do prístavu na rieke Bod-
rog v obci Viničky. Nastúpili sme 
na loď LX – Flora, kde nás privítal 
kapitán. Loď bola vybavená krytou 
ako aj otvorenou palubou, ktorá 
nám počas plavby umožňovala 
jedinečný a nerušený výhľad na 
okolitú krajinu. Počas plavby sme 
si vypočuli prednášku o rieke Bod-
rog. Plavili sme sa okolo najniž-

šieho bodu na Slovensku pri obci 
Klín. Toto miesto je označené ka-
menným obeliskom, na ktorom je 
uvedená nadmorská výška 94,3  m 
n. m. 

V Sárospataku sme absolvova-
li prehliadku múzea a Rákoczy-
ho hradu, ktorý je majstrovským 
dielom renesančnej architektúry. 
Prešli sme sa vyzdobenými ulič-
kami mesta a poniektorí neodolali 
pobytu v termálnej vode známeho 
kúpaliska. V popoludňajších hodi-
nách po dobrom obede sme opäť 
nasadli na loď. Po dvojhodinovej 
plavbe proti prúdu rieky sme šťast-
ní a spokojní nasadli do autobusu 
pri prístavisku v obci Viničky, ktorý 
nás bezpečne priviezol domov.

Za vydarený výlet ďakujeme 
aj donorovi – Mestu Michalovce, 
ktorý poskytol na akciu finančný 
prostriedok.

Pavol Hody 

Jednou zo sprievodných 
akcií 49. ročníka 
zemplínskeho jarmoku 
bola aj výstava Plody 
Zemplína, ktorú 
zorganizoval OVSZZ 
v Michalovciach pod 
vedením Igora Mižáka 
vo vestibule MsKS. 

V nepriaznivom roku pri vy-
sokých teplotách a deficite zrážok, 
treba poďakovať pestovateľom za vy-
stavené exponáty. Celkovo bolo na 
výstave 324 exponátov. 

Výstavu Plody Zemplína otvoril 
primátor mesta Viliam Zahorčák 
spolu s Rastislavom Trnkom, pred-

sedom Košického samosprávneho 
kraja, poslancami NR SR Emilom 
Ďurovčíkom, Elemérom Jakabom 
a  ďalšími poslancami mestského 
zastupiteľstva a  hosťami z družob-
ných miest. Na výstave zaspievali 
Starši chlopi ľudové pesničky. Náv-
števníci si výstavu pochvaľovali, 
čo vyjadrili aj svojimi zápismi v kro-
nike. Do kroniky sa podpísalo 1682 
účastníkov z  mesta, okresu, ako aj 
zo zahraničia. Vrelé poďakovanie 
patrí aj sponzorom, ktorí prispeli 42 
cenami do tomboly. Škoda, že slab-
šia propagácia zapríčinila menšiu 
účasť, ako bola v predchádzajúcich 
rokoch. Aj touto cestou OVSZZ ďa-
kuje všetkým, ktorí prispeli k zdar-
nému uskutočneniu výstavy.

J. G.

Na júnovom zasadnutí MsZ 
sa rozvinula široká diskusia 
ohľadom aktuálnosti 
zverejňovaných odpovedí 
na interpelácie poslancov 
v mestských novinách, 
ktoré boli publikované 
s niekoľkomesačným 
oneskorením.

Niektorí poslanci, členovia re-
dakčnej rady, tvrdili, že to nie je 
možné bez rozšírenia počtu strán, 
zmeny obsahovej štruktúry a navý-
šenia rozpočtu. Je pravdou, že sa in-
terpelácie oproti minulosti znásobili. 
Tiež je pravdou, že v nedávnej minu-
losti vedúci predstavitelia mesta spo-
lu s riaditeľom TaZS raz za dva týžd-
ne sa prešli peši mestom, zaevidovali 
nedostatky a do najbližšej pochôdz-
ky museli byť odstránené. Interpelá-
cie poslancov poukazujúce na výtlky, 

polámané lavičky a pod. sú vlastne 
poukázaním na nedostatočnú čin-
nosť správcu tohto majetku (TaZS).

S potešením som prijal skutoč-
nosť, že redakčná rada racionalizá-
ciou, bez vynaloženia financií naviac, 
dokázala navýšiť tieto odpovede tak, 
že čochvíľa budú úplne aktuálne, pri-
čom sa našiel priestor aj na krátenie 
dlhej chvíle riešením krížovky.

Nepotešili ma však odpovede, 
keď na otázky hospodárneho na-
kladania s majetkom občanov mes-
ta v spoločnostiach s majetkovou 
účasťou Mesta, napr. FINMOS, sa 
neodpovie, pretože táto otázka je 
kapciózna. Táto odpoveď je nielen 
nezrozumiteľná, ale je aj neslušná 
a vyvoláva dojem potreby niečo za-
tajiť. Verím, že tomu tak nie je a kva-
lifikovaná odpoveď bude zverejnená. 
Poslanec sa nepýta sám za seba, ale 
za svojich voličov.

Gabriel Dobranský 

Nota s tancujúcimi husľami
V našom meste pribudla 
nová lavička, tentokrát 
kreatívna – Nota 
s tancujúcimi husľami. 
Umiestnená je na Námestí 
osloboditeľov. Autorom 
sochy je Ján Gonda, ktorý 
ju zhotovil z nerezu. 

Umelec na jej tvorbe pracoval viac 
ako dva mesiace. Tancujúce husle sú 
doplnené dáždnikom, ktorý je cha-
rakteristický pre Andyho Warhola. 
K soche patria lavičky v tvare nôt. Die-
lo Jána Gondu je poctou pre všetkých 
umelcov. Motív huslí si umelec zvolil 

na základe toho, že pre naše mesto je 
typický folklór a k nemu neodmysli-
teľne patrí tento hudobný nástroj. 

Mesto poskytlo Jánovi Gondovi 
miesto pre jeho dielo bezodplatne. 
Umelec má tak priestor, rovnako 
bezodplatne, na prezentáciu svojej 
tvorby. Dielo na určené miesto osa-
dili Technické a záhradnícke služby 
mesta Michalovce. 

Nová lavička je netradičným 
oživením pešej zóny a veríme, že 
našim obyvateľom sa bude páčiť. 
Okrem toho, že poskytuje miesto 
na oddych, je zároveň aj originál-
nym selfie miestom.

nč



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

SPOMIENKOVÉ DNI GRÓFKY IRMY SZTÁRAYOVEJ 
2. septembra o 15.00 hod., Kaplnka sv. Antona Paduánskeho, Hrádok
3. septembra o 15.00 hod., Galéria pod nebom, ZOS

KAREL ČAPEK – PREDNÁŠKA SPOJENÁ S BESEDOU
3. septembra o 16.00 hod, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 

Výstavy
KRUHY – VÝSTAVA OBRAZOV ĽUDMILY TOKÁROVEJ
od 3. septembra, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Prihláste sa 
na týždenný odber 

newslettera 
a získajte prehľad 

o aktuálnom 
kultúrno-spoločenskom 

dianí

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

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

Spomienkové dni 
grófky Irmy Sztárayovej
Rod Sztáray reprezentuje 
najvýznamnejšie 
šľachtické pokolenie, ktoré 
kedy pôsobilo v našich 
končinách a doteraz púta 
pozornosť milovníkov 
tunajšej histórie.

V tomto roku si pripomína-
me 155. výročie narodenia gróf-
ky Irmy Sztárayovej – poslednej 
dvornej dámy rakúskej cisárovnej 
a uhorskej kráľovnej Alžbety Habs-
burskej, familiárne nazývanej Sisi. 
Účastníkov dvojdňového poduja-
tia čaká bohatý kultúrny program. 
Je vyvrcholením celého roka ve-
novaného výročiu dvornej dámy 
zo Zemplína, ktorej spoločenské 
postavenie na cisárskom dvore 
významným spôsobom presiahlo 
hranice nášho regiónu. Ona bola tá, 
ktorej v náručí cisárovná po aten-

táte na brehu Ženevského jazera 
v roku 1898 skonala.  

Prvý deň podujatia začne ko-
mentovanou prehliadkou zamera-
nou na históriu kaplnky a rod Sztá-
ray, ktorého členovia nechali kapln-
ku vystavať. Po nej bude nasledovať 
slávnostná zádušná svätá omša. 
Program prvého dňa vyvrcholí 
komorným koncertom. V  druhý 
deň podujatia bude otvorená pa-
nelová výstava, na ktorú nadviaže 
moderovaná diskusia so vzácnym 
hosťom – historikom prof. PhDr. 
R. Holecom, DrSc. Diskusia bude 
prebiehať v sále Zemplínskeho 
osvetového strediska, kde bude in-
štalovaná výstava replík dobových 
šiat cisárovnej Alžbety a jej dvornej 
dámy Irmy Sztárayovej a predmety 
súvisiace s týmito urodzenými dá-
mami. Celá diskusia bude obohate-
ná o hudobný vstup. 

Stanislava Rovňáková

Zemplínsky jarmok 
sa uskutočnil v dňoch 
17. a 18. augusta. Slávnostné 
otvorenie sa začalo 
tradičným vztýčením vlajky 
mesta za sprievodu hymny. 

V piatok sa predstavili Folklórny 
súbor Zemplín, Divadlo Babadlo 
Prešov, bubnová show Batida, kape-
la Klub 4, Panama band so speváč-
kou Nikou Karch a spevák Adam 
Ďurica. Nechýbala tradičná spanilá 
jazda motorkárov cez pešiu zónu. 
Sobotný program patril hip-hopovej 
škole D.  S. Studio Košice, koncer-

tom skupín Dátum spotreby, Iconito 
band a Samuel Tomeček band. Počas 
jarmoku ste si mohli pozrieť výstavu 
Plody Zemplína a výstavu drobno-
chovateľov. Tradične ako každý rok 
nechýbala Ulička remesiel. Jarmok 
priniesol aj malé prekvapenie, a  to 
dámu s erbom vyobrazenom na ša-
tách z dielne Lukáša Očenáša. V cen-
tre mesta, ale aj priamo medzi stán-
kami, sme mohli stretnúť živé sochy. 

Zemplínsky jarmok napísal už 
svoju štyridsiatu deviatu kapitolu. 
Veríme, že ste si ho nenechali ujsť 
a zážitky z tejto akcie vám spríjem-
nili horúce letné dni. 

Marta Pižňarská

Počas Zemplínskeho jarmoku 
ostal u tkáčky zabudnutý nákup. 

Vyzdvihnúť si ho môžete u Jozefíny Štefančíkovej. 
Tel.: 0908 970 729

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. 25 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v  hmotnoprávnej lehote, 17. septembra 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Adam Tóth
Filip Gujdan
Alex Čornej

Michaela Kolibabová
Viktória Vasilová

Jakub Tomči
Radoslava Gubaňárová

Amélia Gajdulová

Michalovčan informuje

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.

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Ing. Jaroslav Danko  
a Ing. Mariana Melníková

Thomas Detering  
a MUDr. Zuzana Belejkaničová

Jakub Benček  
a Simona Godočiková

Marek Sinčák  
a Alena Martauzová

Marcel Hlubinák  
a Mgr. Viktória Koliová

Noviny Mistral
športové správy

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

Žihadlo
Téma: Futbalové spomienky jubilanta 

Hosť: Štefan Czetö
(repríza zo septembra 2017)

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z rokovania XXIII. Mestského zastupiteľstva

denne od 14.00 hod. 

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

blahoželanie
V týchto dňoch sa dožíva 
okrúhleho životného jubilea 85 rokov 

EMIL HUŇADY
Prajeme Ti pevné zdravie a veľa šťastia 
do ďalšieho života.
syn Rudo s rodinou

Ankety, ankety

Vážený pán poslanec, Ing. Bobík, 

Vedenie mesta chce poznať názory 
občanov na niektoré aktivity, a preto 
celkom logicky organizuje rôzne an-
kety. Pri správne položených otázkach 
sa dá zistiť postoj občanov a vyhod-
notiť, či sa daný zámer mesta vydaril. 
Keby som ja mohol navrhnúť tému 
na anketu, zvolil by som spokojnosť 
s tvorbou nových pracovných miest.

Hmatateľné výsledky v oblasti 
zamestnanosti sa v Michalovciach 
udiali do roku 2006. Dovtedy mesto 
pripravilo Priemyselný park pri Las-
tomírskej ceste a spolu s developerom  
dohodlo príchod troch zahraničných 
investorov. Títo investori sú v Mi-
chalovciach dodnes a svoje výrob-
né aktivity rozvíjajú. Hoci susedné 
okresné mestá Trebišov, Vranov nad 
Topľou a Humenné dostali na rozvoj 
priemyselných parkov finančné pro-
striedky od štátu, investori mali väč-
šiu dôveru vo vtedajšie vedenie mesta 
a vo vtedajšie mestské zastupiteľstvo. 
Taktiež bola nájdená lokalita na roz-
šírenie výroby pre firmu Yazaki a tým 
aj na rozšírenie výroby pre firmu BSH 
v pôvodne spoločných výrobných 
priestoroch. V tejto súvislosti chcem 
upozorniť na dôležitú skutočnosť tý-

kajúcu sa pozemkov pre budúci vý-
robný areál firmy Yazaki. Okamžite 
po informácii o novej investícii v Mi-
chalovciach sa začali v Slovenskom 
pozemkovom fonde (SPF) objavovať 
záujemcovia o uvedené pozemky. 
Na naše šťastie, boli v SPF ľudia, kto-
rí fandili Michalovciam a SPF vydal 
rozhodnutie o predaji pozemkov pre 
investora za znaleckú hodnotu. Takže 
prípravy novej investície mohli neru-
šene pokračovať.

V rozpočte mesta na rok 2007 
poslanci schválili 5 miliónov korún 
na ďalší výkup pozemkov pre prie-
myselný park. Schválené peniaze boli 
použité na celkom iné účely a odvtedy 
sa v rozpočte financie na nový prie-
myselný park už nenašli. V súčasnosti 
mesto má vytipované štyri lokality 
pre priemyselné zóny, ale ani k jednej 
nemá mesto vlastnícky vzťah. Prio-
rity súčasného vedenia mesta sú iné. 
Lavičky, husličky, karičkové rekordy 
a  zber vrchnákov z plastových fliaš. 
Nemám nič proti uvedeným aktivi-
tám, ktoré sú oživením života v meste, 
ale nemôže to byť priorita.

Ing. Jozef Bobík, 
poslanec mesta

ako člen Redakčnej rady dvojtýžden-
níka Michalovčan, som sa zoznámil 
s Tvojim článkom, v ktorom pripomí-
naš naše spoločné pôsobenie v meste 
v  minulosti. Vraciaš sa do obdobia, 
kedy vznikal Priemyselný park na Las-
tomírskej ceste. Je pravdou, že develo-
per našiel investora – investorov, za čo 
mu patrí poďakovanie, ale celý proces 
mal niekoľko ťažkých úskalí, o  kto-
rých sa muselo pohotovo rozhod-
núť. Išlo o  správu parku, navýšenie 
rozpočtu, prístupovú komunikáciu 
a  vrátenie časti dotácie. Nebudem to 
tu rozoberať, lebo je to v tomto čase 
už bezpredmetné, len to pripomínam.

K výstavbe závodu YAZAKI si zrej-
me pozabudol zásadné skutočnosti. 
Predovšetkým to, že to bol primátor 
Viliam Zahorčák, kto bol spolu s nami 
v polovici januára 2007 na minister-
stve hospodárstva v Bratislave, kde 
sa definitívne rozhodlo o vybudovaní 

nového závodu YAZAKI, aj za prítom-
nosti jeho riaditeľa. Od tohto rozhod-
nutia skupina ľudí dokázala pripraviť 
a  realizovať výstavbu v  priebehu jed-
ného roka a v decembri 2007 sa stav-
ba slávnostne odovzdala do  užívania. 
Osobne to považujem za  rekord pri  
výstavbe závodu pre  3 200 zamestnan-
cov. Pokiaľ mám dobré informácie, tak 
všetci členovia realizačného tímu žijú 
a môžu to dosvedčiť. Pamäť je pamäť.

Myslím si, že všetci primátori náš-
ho mesta sa pričinili o rozvoj. V kaž-
dom volebnom období boli rôzne 
podmienky – finančné, dotačné, spo-
ločenské, ľudské. Preto osočovanie 
a vyvyšovanie sa nie je na mieste. 

Nemal som v úmysle vyvolať dis-
kusiu, len som chcel upresniť skutoč-
nosti, na  ktoré autor článku Ankety, 
ankety asi  pozabudol.

Ing. Ján Ďurovčík, CSc., 
poslanec MsZ Michalovce

26. ročník 

Michalovská hodinovka 
sobota 15. septembra o 10.00 hod.

Informácie na: http://hodinovka.preteky.com/propozicie.html
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prerušenie distribúcie elektriny

n	31. augusta od 7.00 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	7. septembra od 7.00 hod. do 16.00 hod., celá Ul. 1. mája, celá 
Ul.  višňová, celá Ul. krátka, Ul. Laca Novomeského, č. d. 24 – 58 
(párne čísla domov), č. d. 5 – 19 (nepárne čísla domov), od 7.30 hod. 
do 16.30 hod., celá Ul. Martina Kukučína

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

Kúpa – predaj – prenájom(byty
n	Dám do prenájmu 1,5-izbový zariadený byt v Michalovciach.  

Tel.: 0907 682 150

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

malý oznamovateľ

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Michal Turčik (88)
Zuzana Gorásová (83)
Mária Kohániová (88)
Bartolomej Koceľa (77)
Dušan Parikrupa (62)

poďakovanie

Dňa 10. septembra uplynie už 20 rokov, 
čo vo veku nedožitých 71 rokov 
odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi

MUDr. FÉLIX POBUDA
Prosíme tých, ktorí ste ho poznali, 
o tichú spomienku s modlitbou.
dcéry Sylvia a Renáta, švagor Marián s rodinami

Čas plynie ako rieky prúd, 
kto ju mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 29. augusta uplynulo 10 rokov, 
čo nás opustila 

RUŽENA BENETINOVÁ
s láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, 
bývalým kolegom a spolužiakom za prejavy sústrasti, 
slová útechy a kvetinové dary na poslednej rozlúčke 
s naším milovaným 

ĽUBOMÍROM KOBANOM
ktorý nás opustil dňa 6. augusta
smútiaca rodina

Dňa 26. augusta uplynulo 20 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko 

LADISLAV ŽÁČIK
s láskou spomínajú manželka, syn Radovan 

a dcéra Anička s rodinami

Ťažko je žiť bez Teba, smutno je nám všetkým, 
nič nie je také, ako bolo predtým...

Dňa 27. augusta uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 

ĽUBOMÍR ZAJAC
Tí, čo ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku.

So žiaľom v srdci sme si pripomenuli dňa 21. augusta 
nedožitých 50 rokov manželky, matky, dcéry, nevesty

 ANNY PIRČOVEJ
Ďakujeme všetkým, ktorí si na jej výročie spomenuli 

a prišli si uctiť jej pamiatku.
Odpočívaj v pokoji.

smútiaca rodina

spomienky

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 138/2011 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej 
v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 28. 8. 2018 do 14. 9. 2018. 
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy. 

Číslo bytu:         Adresa                     Poschodie      Počet izieb      Podlahová plocha
---------------------------------------------------------------------------------------
      16         Ul. okružná 92A     3. poschodie     2-izbový            47,27 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 2,37 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.
sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v  Michalovciach, 
budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na 
prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informo-
vaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom prenájmu na dobu neurčitú nebytové priestory, nachádzajúce sa 
v objekte: 
- na Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach,
- na Ul. kpt. Nálepku č. 33 v Michalovciach.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej le-
hote, 17. septembra 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Basketbal
LETNÝ KEMP 2018                                           
30. 8. – 2. 9.,  ZŠ P. Horova a ZŠ, Ul. krymská 5 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
1. 9., 19.00 hod. – FORTUNA liga muži – 7. kolo

MFK ZEMPLÍN – FC SPARTAK TRNAVA
9. 9., 11.00 hod., I. LSD U19 – 5. kolo 

MFK ZEMPLÍN – FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
1. 9., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 4. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
1. 9., 10.00 hod., I. liga dorastenky U19/skupina „C“ – 2. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – TJ MLADOSŤ KALŠA
2. 9., 15.30 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ – 7. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

TJ SOKOL MOČARANY – TJ DRUŽSTEVNÍK MALÝ HOREŠ
2. 9., 15.30 hod., V. liga Zemplínska – muži – VsFZ – 6. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA
1. 9., 17.30 hod., MOL liga žien – 1. kolo, Chemkostav aréna

VOC AMSTERDAM – HK IUVENTA
8. 9., 17.30 hod., pohár EHF – 1. kolo, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – VOC AMSTERDAM
9. 9., 17.30 hod., pohár EHF – 1. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
4. 9., 17.30 hod., prípravný zápas, zimný štadión Michalovce
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

Strelectvo
STRELECKÝ TROJBOJ O POHÁR PREDNOSTU OÚ
9. 9., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Tenis
MEMORIÁL ING. Z. ČERVENKU
8. 9., 8.00 hod., GPH, tenisové kurty
Info: P. Bumbera, tel.: 0948 520 245

Turistika
HVIEZDICOVÝ TURISTICKÝ VÝSTUP NA VIHORLAT 
1. 9., 7.50 hod.
Info: http://www.navraty.szm.com/

VÍZIA 2019
4. 9., 7.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

POTULKY PO VIHORLATSKÝCH VRCHOCH
7. – 9. 9., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

19. PLAVBA VETERÁNOV – HORNÁD 24 KM
9. 9., 7.45 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Samuel Kincel 
sa predstavil na ME 

Juh víťazom

Letný streetball

Odchovanec 1.BK 
Michalovce Samuel 
Kincel sa predstavil 
v reprezentácii Slovenska 
U18 do 18 rokov 
na Majstrovstvách Európy 
B-kategórie. 

ME sa konali v macedónskom 
Skopje od 27. júla do 5. augusta. 
So svojimi 205 cm bol Samuel 
v  družstve druhým najvyšším 
hráčom a  nastupoval na pozícii 
pivota. V  každom zápase dostal 
príležitosť ako striedajúci hráč. 
Bodovo mu najlepšie vyšiel víťaz-
ný zápas s  Rakúskom, v ktorom 
zaznamenal osem bodov počas 19 
minút na palubovke. Reprezentá-
cia Slovenska skončila celkovo na 
14. mieste z 24 družstiev. Tesné 
prehry môžu Slovákov mrzieť, 

keďže ich obrali o dobré celko-
vé umiestnenie. Víťazom sa stala 
reprezentácia Holandska, ktorá 
vo  finále zdolala Slovinsko. Cel-
kovo je účasť hráča z Michaloviec 
veľkým úspechom a motiváciou 
do ďalšej práce nielen pre hráča, 
ale aj klub.   

Cesta do reprezentácie sa zača-
la nielen reprezentačným zrazom, 
ktorý sa uskutočnil v Košiciach ešte 
na konci apríla, o ktorom sme pí-
sali na našom webe, ale aj dobrými 
výkonmi v sezóne v juniorskej sú-
ťaži. Neskôr počas reprezentačných 
sústredení v priebehu mesiaca júl, 
Samo Kincel presvedčil aj  repre-
zentačného trénera a prebojoval sa 
do záverečnej nominácie. 

Všetky výsledky reprezentácie 
si môžete pozrieť na stránke www.
eurobasket.com 

Peter Biganič, 1.BK Michalovce

V športovom areáli ZŠ, Ul. 
okružná 17, sa uskutočnil 
v rámci 49. ročníka 
zemplínskeho jarmoku 
IX. ročník michalovských 
futbalových majstrovstiev 
hráčov nad 50 rokov 
O pohár primátora mesta. 

Organizátorom podujatia bolo 
Mesto Michalovce a uvedená zák-
ladná škola. Turnaj slávnostne otvo-
ril Benjamín Bančej, viceprimátor 
mesta, za účasti poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach Joze-
fa Sokologorského a Lívie Kalani-
novej, odbornej zamestnankyne ŠÚ 

MsÚ Michalovce. Turnaja sa v tom-
to ročníku zúčastnili tri sídliskové 
družstvá, a to Východ, Juh a Západ. 
Potešením bolo sledovať výkony bý-
valých hráčov TJ Zemplín Vihorlat 
Michalovce, ale i hráčov z nižších 
súťaží. Víťazom sa stalo v tomto roč-
níku družstvo Juhu.
Najlepší hráč: P. Gajdoš
Najlepší brankár: Ľ. Ambróz
Najlepší strelec: R. Schmidt (5 gólov)

Všetkým účastníkom turnaja 
bolo poskytnuté občerstvenie, všet-
ky družstvá dostali za umiestne-
nie pohár a diplom. Ocenení boli 
aj  najlepší brankár, strelec a hráč 
diplomom a soškou.

Lívia Kalaninová

V sobotu 18. augusta sa 
uskutočnil jubilejný desiaty 
ročník letného streetballu. 
Podujatie usporiadali 
basketbalový klub 1.BK 
Michalovce a Mesto 
Michalovce spolu s odborom 
školstva, kultúry a športu. 

Streetballový turnaj bol určený 
pre štyri vekové kategórie, ale nako-
niec sa súťažilo len v troch. Usku-
točnil sa v areáli Základnej školy 
P.Horova. Aj tento rok nebol turnaj 
určený pre širokú verejnosť a zor-
ganizovaný na patričnej úrovni, ale 
veríme že po opätovnom prísľube 
zástupcov Mesta sa podarí upraviť 
areál na požadovanú úroveň. Or-

ganizátori veria, že sa im následne 
podarí pripraviť kvalitné podujatie, 
ako tomu bolo v minulosti. Celko-
vo súťažilo 42 hráčov v  13 druž-
stách a 3 kategóriách. Ceny boli 
odovzdané v kategórii U19, U15 
a U11. V priebehu turnaja prebehli 
individuálne súťaže o najlepšieho 
strelca trojok a šestiek vo všetkých 
kategóriách. V najmladšej kategórii 
prebehla aj súťaž v slalome s lop-
tou. Ako po minulé roky aj teraz 
bol príjemným spestrením krátky 
zápas medzi žiakmi kategórie U15 
a ich rodičmi. Duel skončil tesne 
18:14 v prospech žiakov.

Kompletnú fotogalériu i videá 
z podujatia nájdete na našej stránke 
www.1bkmi.sk a facebooku 1.BK 
Michalovce.

Peter Biganič


