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pozývame...Zasadnutie 
vlády SR
v našom meste

3 Žiaci spoznávali
históriu mesta
v dejepisnej súťaži

4 Plavecký klub 
Orca
žne úspechy

8Zemplín 
veterán rallye
historické vozidlá

5

DEŇ MOČARIAN
kultúrno-športové 

podujatie

5. júla o 15.00 hod.
 Mestská časť 

Močarany

MICHALOVSKÝ 
ORGAN 

Bogdan Narloch
13. ročník 

medzinárodného 
organového festivalu

11. júla o 19.10 hod.
rímskokatolícky Kostol 

narodenia Panny Márie

DON QUIJOTE 
DE LA MANCHA

Divadlo Klauniky 
Brno

19. júla o 18.00 hod.
Tribúna pri MsÚ

INSITA Z KOVAČICE
Ján Žolnaj a Pavel 
Povolný – Juhás 

výber z tvorby 
insitných maliarov

do 12. júla
malá galéria mestského 

kultúrneho strediska

Žatva úspechov základnej umeleckej školy

TALENTOVANÉ

DETI

Poskytujeme tak priestor na kva-
litné základné umelecké vzdelanie 
pre talentované deti nielen z Micha-
loviec, ale pre talenty z celého okre-
su. Našim žiakom vytvárame vhod-
né podmienky na štúdium, ale aj 
príležitosti a priestor na vystúpenia 
pred verejnosťou. Preto v priebehu 
celého školského roku máme za se-
bou množstvo koncertov, vystúpení 
na rôznych podujatiach, spoluprá-
cu s rôznymi umelcami či súbor-
mi, workshopy, festivaly a výstavy. 
Žiakov motivujeme k tomu, aby sa 
so  svojou umeleckou prezentáciou 
cítili prirodzene nielen v ateliéroch, 
na koncertných pódiách, javiskách, 
ale aj pred odbornými porotami 
umeleckých súťaží. Sme presvedče-
ní, že meradlom kvality našej práce 
a úrovne školy je odvaha zúčastniť 
sa  náročných umeleckých súťaží. 
Konfrontácia v silnej konkurencii, 
zisk popredných ocenení žiakov 
nám potvrdzujú, že svojej práci s ta-
lentovanými deťmi a mládežou ro-
zumieme a robíme ju dobre. 

Sme hrdí na nedávne úspechy 
akordeonistov na medzinárodnom 
festivale Gold Europe Praha 2019, 
na 10. ročníku celoslovenskej hudob-
nej súťaže Zemplín Pop v Michalov-
ciach, v regionálnej súťaži v štvorruč-
nej hre na klavíri v Košiciach, v ce-
loštátnej klavírnej súťaži Schneide-

rova Trnava, v regionálnej speváckej 
súťaži Vidiečanova Habovka 2019, 
v celoštátnom kole akordeónového 
festivalu v Giraltovciach, v celoštát-
nej klavírnej súťaži Banskoštiavnické 
kladivká, či na medzinárodnom fes-
tivale akordeonistov Euromussette 
and Goldentango v Rajeckých Tep-
liciach. Radosť nám urobilo 1.  a  2. 
miesto našich nádejných huslistov 
v medzinárodnej súťaži v Sátoralja-
újhely v Maďarsku, 1.  miesto v  ce-
loštátnej súťaži Detvianska zlatá 
struna, či bronzové pásmo v krajskej 
súťaži v hre na sláčikové nástroje žia-
kov ZUŠ Košického kraja. 

Krásne úspechy zaznamenali 
aj žiaci výtvarného odboru, ktorí zís-
kali Grand Prix a sumu 1000 eur na 
medzinárodnom súťažnom festivale 
Gold Europe v Prahe. Radosť nám 
urobili ocenenia na medzinárodnej 
súťaži Ríša fantázie, medzinárodnej 
súťaži v grafike Ex Libris Hlohovec, 
v  celoslovenskej súťaži Krásy našej 
záhrady, či v celoslovenskej súťaži 
Cesta čiary v Kremnici. Divadel-
né súbory literárno-dramatického 
odboru uspeli v súťaži Zemplínska 
scénická jar, tretie miesto získali 
na krajskej súťaži Detské divadelné 
Košice a zúčastnili sa Festivalu ZUŠ 
mesta Košice. Tanečná skupina Di-
vas sa na medzinárodnom súťažnom 
festivale Gold Europe – Jarná sym-

fónia Praha stala laureátom I. stup-
ňa a z celoslovenskej súťaže Heart 
dance line v Košiciach si odniesla 
dve druhé a jedno tretie miesto. 
Potešila nás naša hudobná skupina 
Bonn na súťaži Strunobranie, ktorá 
sa umiestnila v zlatom pásme a má 
priamy postup na celoštátnu pre-
hliadku. Záver školského roka si náš 
spevácky zbor Pro musica vyhra-
dil na triumfálny úspech v medzi-
národnej súťaži zborového spevu 
v Miedzyzdroje v Poľsku, kde získali 
dve zlaté medaily, odmenu spoloč-
nosti všetkých pobočiek Tomasza 
Rychlowskeho – Jantárový stromček 
z mušlí a Cenu prezidenta hlavného 
Poľského zväzu zborov a orchestrov. 
Pocity z malých prehier, ale aj víťaz-
stiev, ktoré prežívame s našimi žiak-
mi, sú motiváciou do tvorivej práce. 

Na konci školského roka sme 
sa rozlúčili s našimi absolventmi. 
Tešíme sa na spoznávanie nových 
najmladších žiačikov. Ďakujeme 
všetkým, ktorí v tomto školskom 
roku spoločne s nami zdieľali radosť 
z  umenia, za priazeň a podporu. 
Želáme všetkým krásne leto a skve-
lé prázdniny. Tešíme sa na to, zatiaľ 
neznáme, čo je pred nami v nasle-
dujúcom školskom roku. Veríme, 
že tak ako vždy, budete vy, milí Mi-
chalovčania, pri tom. 

Anna Kornajová 

My, učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici v Michalovciach, máme za se-
bou dynamický a úspešný školský rok. Škola sa teší stabilnému záujmu, čo potvrdzuje aj tohto-
ročných 1239 žiakov navštevujúcich hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor 
nielen v Michalovciach, ale aj na elokovaných pracoviskách vo Vinnom, v Jovse, Budkovciach 
a v Pavlovciach nad Uhom.
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Insita z Kovačice

Zmena v komunite 

Zvonického literárne dni

Mestské kultúrne 
stredisko sa rozhodlo 
v nasledujúcom letnom 
mesiaci pre medzinárodnú 
expozíciu. 

Pôjde o dvoch autorov, ktorí sa 
vo svojom výtvarnom štýle a preja-
ve venujú insitnému umeniu. Toto 
umenie je pre Kovačicu, mesto v Srb-
sku, typické. Výtvarný prejav Pavla 
Povolného – Juhása a Jána Žolnaja 
charakterizuje skôr vlastná predstava 
o stvárnenej realite ako tá, ktorú bez-

prostredne vnímajú. Ich obrazy od-
rážajú realitu života jednoduchých 
ľudí na vidieku, ktorí sa živia prácou 
vlastných rúk. Z prezentovaných diel 
je evidentná tradícia vidieka, a tak 
podstatné sú vzťahy, v ktorých sa ľu-
dia dokážu stretať a komunikovať 
o bežných veciach, ktorými je napl-
nený život. Insitné umenie nepred-
pokladá špeciálne vzdelanie vo vý-
tvarnom prejave, ale skôr jednodu-
ché stvárnenie reality, ktorá vytvára 
v dielach súhru a harmóniu. Výstava 
je putovná a potrvá do polovice júla.

viamo

Na území mesta už dlhodobo 
pôsobí komunita saleziánov. Z tej-
to komunity 1. júla odišiel don 
Cyril Gajdoš. Spolubratia a celá sa-
leziánska rodina touto cestou vy-
jadrujú poďakovanie donovi Gaj-
došovi za jeho pastoračnú službu, 
cez ktorú sa stal darom pre každú 
generáciu hľadajúcich ľudí. Služba 
duchovných je podstatnou súčas-
ťou nášho života. Vnímame to od 
narodenia až po odchod z  tohto 

sveta. Aj don Gajdoš bol spoloční-
kom na ceste mnohých, či to boli 
relatívne zdraví ľudia alebo tí, kto-
rých trápila choroba a bolesť. Vždy 
pristupoval k  človeku s  bázňou 
a pokorou, lebo v ňom nachádzal 
samotného Boha, ktorému zasvä-
til svoj život. V tomto duchu bude 
don Gajdoš pokračovať na novom 
pastoračnom pôsobisku v  Novej 
Dubnici.

PaedDr. Ivana Mochorovská

V Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického, ktorá 
je v pôsobnosti Košického 
samosprávneho kraja, 
sa 7. júna uskutočnilo 
mestské kolo súťaže 
Zvonického literárne dni. 

Organizátormi súťaže sú Základ-
ná škola T. J. Moussona a Zemplín-
ska knižnica Gorazda Zvonického 
v Michalovciach. Vyhlasovateľom 
súťaže je primátor mesta Viliam Za-
horčák. 

Zvonického literárne dni je 
jednokolová mestská prehliadka 
v umeleckom prednese poézie a pró-
zy regionálnych autorov, propagácia 
ich života a tvorby formou projektov 

a  prezentácia regionálnych tradícií 
v  pripravovanom pásme. V  prvej 
kategórii v próze sa víťazkou stala 
Ema Struňáková. Druhá kategória 
mala dve víťazky. Tamara Brédo-
vá vyhrala v poézii a Tamara Ha-
madejová v próze. Víťazkou tretej 
kategórie v poézii sa stala Katarína 
Hlavatá. V  kategórii husle, spev, 
slovo v nárečí zvíťazila Zoja Petro-
vá zo ZŠ Okružná ulica, v kategórii 
husle, spev zvíťazili Dana Konečná, 
Nina Konečná, Bianka Marjovová, 
Miriam Knollová z CZŠ sv. Michala. 
V kategórii spev zvíťazili Katarína 
Hlavatá, Timea Mihalčová, Emma 
Timočková zo ZŠ T. J. Moussona 
a v kategórii ľudový rozprávač zvíťa-
zil Tomáš Kniežo zo ZŠ P. Horova.

Mgr. Iveta Majvitorová

 18. 6.  účasť na otvorení futbalového turnaja Zemplín Cup
 18. 6.  účasť na otvorení 49. ročníka medzinárodnej Veľkej ceny  
  mesta Michalovce v džude
 24. 6.  účasť na rokovaní zastupiteľstva Košického samosprávneho 
  kraja
 24. 6.  účasť na mimoriadnom valnom zhromaždení Nemocnice  
  novej generácie Michalovce
 25. 6.  účasť na otvorení vedeckej učebne na Základnej škole  
  Pavla Horova v Michalovciach
 25. 6.  stretnutie k príprave Výjazdového zasadnutia vlády Slovenskej 
  republiky v Michalovciach
 25. 6.  stretnutie k príprave podujatia Zemplín veterán rallye
 26. 6.  účasť na výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky  
  v Michalovciach
 27. 6.  prijatie úspešných žiakov a športovcov michalovských 
  základných škôl a športových klubov
 28. 6.  účasť na otvorení 14. ročníka podujatia Zemplín veterán 
  rallye

aktivity primátora

pobačeňe Miža z varoša

Koňec školskich povinnosci mojoho vnuka Patrika pre mňe, dzeda, 
priňis radojs. Perša bula o tim, že zos visvedčeňom še prišol pochvaľic 
dzedoj skorej jak rodičom. Bula tam sice dvojka zos slovenčiny, no ostatňe 
buľi same jednotki. Takoj me spuščiľi špekulovaňe, co budzeme robic u ľece 
pres prazdniny. Tu prišlo druhe pocešeňe. Roďinna rada vibrala dovoľenku 
pri morju u Chorvacku. No muj zlati Patrik zahlašil: „Ostavam zos dzedom 
na Širavoj.“ Pravda na chace me furt, no ňedumal mi sebe, že sebe ju až tak 
obľubil, bo kec daco robim, ta furt pri tim ňechibi Patrik. Kec to už tak vi-
chodzi, ta mušim hlavu posušic, co bi mi mu za visvedčeňe kupil a ňešmim 
zabuc na to, že u sobotu ma meňiny. Ľem žebi mi vitrimal, bo tote horučavi 
mi kuščok meňej chasnuju.

Vaš Mižo z varoša

Dva radojsciSOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO 
JE OPÄŤ NA SVOJOM MIESTE
Niekoľko desaťročí stála pri lávke cez rieku Laborec 
nenápadná socha. Málokto z obyvateľov vedel, že stvárňuje 
svätého Jana Nepomuckého, mučeníka spovedného tajomstva 
a obrancu cirkvi. Ľudia si ho uctievali aj ako ochrancu 
pred povodňami, preto jeho sochy bývajú často umiestnené 
pri mostoch. Originál michalovskej sochy z prelomu 19. a 20. 
storočia už neexistuje, na tej, ktorú poznáme, sa podpísal 
čas. Klub kresťanských pedagógov v spolupráci s Farnosťou 
narodenia Panny Márie v Michalovciach sa rozhodli sochu 
obnoviť. Požehnanie obnovenej sochy svätého a zároveň 
novej lávky sa uskutočnilo v podvečer 24. júna.
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Prijatie žiakov 
primátorom 
Deň pred odovzdávaním 
vysvedčení, vo štvrtok 
27. júna, viac ako 400 
žiakov naplnilo veľkú sálu 
mestského kultúrneho 
strediska. 

Boli to žiaci, ktorí prijali po-
zvanie primátora mesta Micha-
lovce Viliama Zahorčáka, aby tak, 
ako už je každoročne tradíciou, sa 
s nimi stretol a poďakoval im za ich 
aktívnu, vzornú a úspešnú repre-
zentáciu mesta vo vedomostných, 
športových a umeleckých súťažiach 
v uplynulom školskom roku. 

Na podujatí sa zúčastnili úspešní 
žiaci siedmich michalovských zá-
kladných škôl, Základnej umelec-
kej školy v Michalovciach a mladí 

športovci z klubov ŠK Zemplín Mi-
chalovce – oddiel Judo, Plaveckého 
klubu Orca a Kickbox klubu Micha-
lovce.

Primátor v príhovore vyjadril 
radosť nad tým, aké množstvo mla-
dých ľudí zaznamenalo úspechy 
v  súťažiach na krajskej, celosloven-
skej, ale aj medzinárodnej úrovni. 
Nezabudol poďakovať ani pedagó-
gom, ktorí ich na súťaže pripravova-
li a ocenil vynaložené úsilie a prácu. 
Riaditelia a vybraní zástupcovia pri-
jali z rúk primátora ďakovné listy.

Na záver stretnutia s kultúrnym 
programom vystúpili žiaci Základ-
nej umeleckej školy na Štefánikovej 
ulici, Základnej školy, Okružná 17, 
a tanečného súboru Slniečko zo Zá-
kladnej školy T. J. Moussona.

Petra Kolesárová

V stredu 26. júna zasadala 
v našom meste vláda 
Slovenskej republiky. 
Na tomto rokovaní 
bol schválený akčný 
plán pre rozvoj okresu 
Michalovce. Náš okres 
bol zaradený medzi 
najmenej rozvinuté preto, 
lebo miera evidovanej 
nezamestnanosti presiahla 
1,5 násobok priemeru 
nezamestnanosti 
v Slovenskej republike. 

Vďaka týmto skutočnostiam 
má okres šancu získať takmer 77 
miliónov eur. Okres sa zaviazal 
vyčerpať tieto finančné prostried-
ky do troch rokov. Do roku 2021 
je z regionálneho príspevku vlády 
na rozvoj okresu vyčlenených 4,4 
milióna eur. Viac ako 72 miliónov 
eur je vyčlenených z Európskych 
štrukturálnych fondov na to, aby 
sa vytvárali podmienky a produk-
ty, ktoré zabezpečia zvýšenie počtu 
pracovných miest v Michalovciach. 
V rokoch 2019 – 2021 sa  ich má 
v  okrese Michalovce vytvoriť 824. 

Vláda SR rozdelila okresu Mi-
chalovce aj finančné prostriedky 
zo  Všeobecnej pokladničnej sprá-
vy tak, ako to robí na každom ro-
kovaní vlády. 

Finančné prostriedky vo výške 
1 milión eur, ktoré sa bežne roz-

deľujú, sú dané pre každý okres. 
Nakoľko je okres Michalovce po-
merne veľký oproti iným, vláda 
SR sa rozhodla navýšiť sumu o 600 
tisíc eur. 

V meste Michalovce sa z týchto 
peňazí vybuduje križovatka pri ho-

teli Družba, ktorá je najnebezpeč-
nejšia. Vláda na túto rekonštrukciu 
schválila 350 tisíc eur. Na zrekon-
štruovanie ihriska v areáli Základ-
nej školy na Okružnej ulici Mesto 
dostalo 60 tisíc eur.

ak

Zasadnutie vlády SR v Michalovciach

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA



4  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

Pred svojou II. základnou 
deväťročnou školou, 
terajšou Strednou 
zdravotníckou školou 
v Michalovciach, sa v prvú 
júnovú sobotu už po 
tretíkrát za sebou stretli 
žiaci IX. B triedy, ktorí 
končili školu v školskom 
roku 1971/72. 

Stretnutia sa zúčastnila aj aka-
demická maliarka Ľudmila Lako-
má-Krausová. Ako mladá učiteľka 
nastúpila do školy v roku 1963, 
v tom roku, kedy sme my žiaci za-
čali navštevovať základnú školu. 
Po  úprimných privítaniach a tra-
dičnom fotení sa pred školou sme 
sa presunuli do reštaurácie Aréna, 
kde bolo pripravené posedenie 
s  programom. Po úvodnom slove 
sme si symbolickou minútou ticha 
uctili našich učiteľov a pedagó-

gov, ktorí nás učili a pripravovali 
do  života, no žiaľbohu už nie sú 
medzi nami. Zaspomínali sme si 
aj na  beťárstva, úsmevné a vese-
lé príhody a zážitky zo školy. Mali 
sme pripravený aj stôl s fotografia-
mi z predchádzajúcich stretnutí, no 
najcennejšie boli spoločné retro fot-
ky z triedy aj z dobových školských 
výletov. Gitara, torta a tombola 
patria medzi každoročné atribúty 
našich stretnutí. 

Zlatým klincom programu 
však bola inaugurácia pani Lako-
mej-Krausovej za triednu učiteľku 
našej triedy. Po kladných odpove-
diach na položené otázky nastal 
slávnostný akt prevesenia zelenej 
stuhy a naše triedne „Bezinky“ jej 
zaspievali Zalužicke poľo. Nechý-
bal ani tanec karička a aby pre-
kvapení nebolo málo, na rad prišla 
torta v tvare knihy s nápisom Inau-
gurácia 2019. Po prípitku a gratu-
láciách triedna učiteľka vyhlásila, 
že od dnešného dňa si s ňou celá 

trieda môže tykať. Po úprimnom 
dojatí a  konštatovaní, že v  živote 
nič podobné nezažila, sa nám po-
ďakovala za emocionálny zážitok 
s dôvetkom, že už musí menej tan-
covať, lebo o rok slávi okrúhle ju-
bileum.Keďže naši cezpoľní spolu-

žiaci necestovali hneď domov, dali 
sme si v nedeľu dozvuky stretnutia 
na dvore našej bývalej učiteľky, kde 
sme pokračovali v družnej debate 
a dohodli sme sa, že o rok „my zí-
deme sa znova“.

Dušan Varga

Aj v tomto školskom 
roku žiaci michalovských 
základných škôl spoznávali 
minulosť, dianie, 
tvorcov a historickú 
premenu Michaloviec 
až po súčasnosť.

V historickej sále Zlatého býka 
sa 13. júna zišlo 21 zanietených 
žiakov o regionálne dejiny pod ve-
dením svojich pedagógov. Vyhla-
sovateľom tejto nepostupovej dob-
rovoľnej súťaže je primátor mesta 
a  organizátorom Základná škola 

T. J. Moussona. Trojčlenné družstvá 
najprv v teoretickej časti vypracova-
li písomný test s veľmi potešujúcim 
výsledkom. Svoje znalosti a postrehy 
využili predovšetkým v praktickej 
časti. Spoznávali vzácne osobnosti 
Zemplína aj architektonicky zaují-
mavé budovy, pomníky a cintoríny 
v meste. Múzejná pedagogička Mgr. 
M. Fuchsová pre žiakov pripravi-
la aj zaujímavú výtvarnú aktivitu. 
Na základe videnej predlohy micha-
lovského erbu mali družstvá čo naj-
presnejšie vyfarbiť jeho kópiu. Práce 
hodnotili sladkými odmenami od-
borníci zo Zemplínskeho múzea. 

Najväčšiu pozornosť súťažia-
ci venovali hádaniu múzejných 
artefaktov. Boli to rôzne nástroje 
a  pracovné náradia našich dedov 
i pradedov. Exponáty pochádzali 
priamo z expozícií Zemplínskeho 
múzea v réžii etnografa Mgr. Ma-
roša Demka. V týchto súvislostiach 
chceme oceniť veľmi dobrú a pra-
videlnú spoluprácu nášho múzea 
s  organizačným výborom súťaže 
pri príprave tohto zábavno-po-
učného dopoludnia.

Hodnotenie družstiev nebolo 
klasické, teda v bodoch, ale odme-
nou za každú správnu odpoveď bol 

cukrík. Tým sme sa vyhli „konku-
renčnému boju“ medzi školami, 
nie však súťaživosti. Atmosféra 
bola uvoľnená, žiaci sa zabavili 
aj  poučili, prehĺbili svoj záujem 
o regionálnu históriu. Každé druž-
stvo bolo odmenené rovnakými 
vecnými cenami.

Všetci žiaci preukázali aj v tom-
to 14. ročníku mestskej dejepisnej 
súťaže kvalitné vedomosti. Doká-
zali, že sú hrdí na históriu rodného 
mesta, ktorú vytvárali po stáročia 
naši predkovia a zanechali ju pre 
nás – súčasníkov.

Mgr. D. Rudášová

Jazykový kvet – Language 
Flower je celoslovenská 
akreditovaná postupová súťaž. 
Jej cieľom je podpora učenia 
sa jazykov a aktívneho záujmu 
o ne. Je tiež prezentáciou 
jazykových zručností detí 
a mládeže v rôznych cudzích 
jazykoch. Motivuje žiakov  
formou primeraného 
súťaživého prostredia. 

Súťaž prebieha v troch vekových ka-
tegóriách, niekoľkých jazykových pod-
kategóriách a dvoch vetvách – poézia 
a próza a dráma. 

Žiaci 6. a 7. ročníka Cirkevnej zák-
ladnej školy sv. Michala v Michalovciach 
sa aj v tomto školskom roku zapojili 
do  súťaže v kategórii dráma s príspev-

kom v anglickom jazyku When Fairy 
Tales Collide.  Po víťazstve na krajskom 
finále postúpili na celoslovenské finále 
súťaže v Nitre, ktoré sa konalo 14. júna 
a v konkurencii obsadili 2. miesto.

V ten istý deň sa v Nitre konalo aj ce-
loslovenské kolo súťaže Jazyková štafe-
ta, kde si trojčlenné tímy merajú svoje 
sily v cudzích jazykoch pri riešení  úloh 
z gramatiky, slovnej zásoby a v konverzá-
cii na vybranú tému. Našu školu repre-
zentovalo družstvo Smart kids v zložení 
Juliette Maria Berešová,  Klára Muchová 
a Sofia Dominika Sopková. Dievčatá zís-
kali 4. miesto.

Touto cestou by sme sa všetkým 
chceli poďakovať za čas, ktorý strávili 
prípravou, za vynaložené úsilie a, samo-
zrejme, za úspešnú reprezentáciu školy, 
mesta Michalovce a aj celého Košického 
kraja.

J. Romanyszynová

Pomoc rodine, o. z., dlhodobo poskytuje bezplatné špecific-
ké služby ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch. 
V roku 2018 sme poskytli pomoc a podporu 151 ženám, celkovo 
sme uskutočnili 1243 konzultácií. Touto cestou sa chceme po-
ďakovať Úradu Košického samosprávneho kraja za poskytnutie 
finančného príspevku na prevádzku a Mestu Michalovce za po-
skytnutie finančného príspevku na dovybavenie poradenského 
centra. Vďaka týmto príspevkom môžeme na území dolného 
Zemplína poskytovať naše špecifické bezplatné služby aj naďalej.  

Pomoc rodine, o.z.

Stretnutie a inaugurácia

Žiaci prezentovali vedomosti o meste

Zdatní v angličtine

Občianske združenie 
pomáha ženám

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

zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 

Obnova bytového domu Ul. kpt. Nálepku 1057, Michalovce
Celé znenie oznámenia je umiestnené na úradnej tabuli  

Mesta Michalovce.
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

DEŇ MOČARIAN
kultúrno-športové podujatie
5. júla o 15.00 hod., mestská časť Močarany

MICHALOVSKÝ ORGAN – BOGDAN NARLOCH
13. ročník medzinárodného organového festivalu
11. júla o 19.10 hod.rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Divadlo Klauniky Brno
19. júla o 18.00 hod., tribúna pri MsÚ

Výstavy
INSITA Z KOVAČICE
Ján Žolnaj a Pavel Povolný Juhás – výber z tvorby insitných maliarov
do 12. júla, malá galéria mestského kultúrneho strediska

ŽUBRIENKY INŠTALATÉRKY
výstava ilustrácií Emílie Jesenskej z knihy Branislava Jobusa
od 3. júla, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 
Základnej školy, J. A. Komenského 
1, zúčastnili akreditovanej postu-
povej súťaže Jazykový kvet 2019. Jej 
celoslovenské finále sa uskutočnilo 
14. júna v Nitre. Prezentovali sa diva-
dielkom v anglickom jazyku i indivi-
duálnymi vystúpeniami recitátorov 
v  angličtine, ukrajinčine a slovenči-
ne. V jednotlivých kategóriách zís-
kali skvelé umiestnenia. V kategórii 

I. AJ, dráma VT At the Old Market 
(žiaci IV.A a IV.B triedy) – 2. miesto, 
v kategórii II. AJ, poézia/próza 
PT Tamara Hamadejová (VI.B) – 
2. miesto, v kategórii I. SFF poézia/
próza PT Anh Tam Nguyen (IV.B) – 
2. miesto, v kategórii II. INSLOGE-
RO UJ poézia/próza PT Oleksandra 
Mysiv (VIII.A) – 2. miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme!
PaedDr. Ľubica Šaffová

Obyvatelia nášho bytového 
domu si svojpomocne 
skrášľujú svoje okolie, 
samozrejme, na svoje 
náklady. Postupne 
si budujeme skalky, 
vysádzame okrasné 
dreviny a kvety. 

Popri našom paneláku pravi-
delne chodia psíčkari a „s poko-
jom Angličana“ nechávajú svojich 
miláčikov vykonať potrebu priamo 
v  skalke, kvetinovom záhone, či 
pri stromčeku alebo na kameňoch. 
Veľmi nás to mrzí. Máme radi 
psíkov, ale aj ich majitelia musia 
poznať svoje povinnosti, hlavne 
upratať po svojom miláčikovi. Pra-
videlne prosíme tých, čo si skra-

cujú cestu, aby nešliapali po tráve 
a kvetoch, ale používali chodník. 
Keď sme mladého muža s veľkým 
psom upozornili, aby pes nechodil 
po kvetoch, urazil sa. Od tých čias 
sa začali diať čudné veci: na prahu 
vchodu do  bytového domu boli 
položené vyťahané práve kvitnúce 
modrice s cibuľami aj zemina. Ďalej 
sme tam našli polámané echinacey 
a do očí bili vyšliapané chodníčky 
medzi kvetmi. Je pre nás nepocho-
piteľné, že pod rúškom anonymity 
si niekto takýmto prízemným spô-
sobom kompenzuje prebytok svo-
jich negatívnych emócií.

Ostáva otázkou, či by pomohlo 
čiastočné oplotenie priestoru pred 
bytovým domom, prípadne osade-
nie tabúľ s upozornením, že daný 
priestor nie je venčovisko.

Nájomníci bytového domu C4/F

Zemplínska šírava 
a Vinianske jazero patria 
počas letnej turistickej 
sezóny k vyhľadávaným 
a často navštevovaným 
rekreačným oblastiam, 
o ktoré majú záujem 
ako slovenskí, 
tak i zahraniční rekreanti. 

Väčšina sem prichádza za od-
dychom a rekreáciou, ale niekto 
takéto miesta vyhľadáva za účelom 
páchania rôznej trestnej činnosti.

Z uvedeného dôvodu Okresné 
riaditeľstvo Policajného zboru v Mi-
chalovciach vyzýva všetkých náv-
števníkov a rekreantov Zemplínskej 
šíravy a Vinianskeho jazera k maxi-

málnej opatrnosti a ostražitosti pri 
ochrane svojho majetku, osobných 
dokladov, vecí a cenností, ktoré by 
nemali byť ponechávané bez do-
zoru v autách, stanoch, či na pláži. 
Zároveň je dôležité pri odchode 
z chatiek, hotelov, či ubytovní skon-
trolovať uzatvorenie okien a  uza-
mknutie dverí. Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru v Michalovciach 
v neposlednom rade upozorňuje 
rekreantov, aby na parkovanie vo-
zidiel využívali osvetlené a podľa 
možnosti platené parkoviská, nikdy 
nie tmavé a odľahlé miesta. 

Dodržaním týchto zásad a upo-
zornení je možné predísť rôznym 
situáciám, ktoré by mohli pobyt 
a  rekreáciu na Zemplínskej šírave 
a Vinianskom jazere znepríjemniť.

Zuzana Rozsypalová

Počas uplynulého víkendu 
ste mohli v Michalovciach 
obdivovať historické 
vozidlá. Uskutočnil sa 
totiž 14. ročník podujatia 
Zemplín Veterán Rallye. 

Zemplín Veterán Rallye je rallye 
historických vozidiel, automobi-
lov a motocyklov do modelového 
roku 1975. V tomto ročníku bol 
tvárou podujatia automobil Hispan-
zo Suiza H6B z roku 1930. Určite 
vášmu oku neunikli ani vozidlo Jen-
sen S typ Tourer z roku 1933 alebo 

Horch 855 Roadster z roku 1932. 
Najstarším automobilom bol Ford T 
z roku 1918 a Aero 500 z roku 1929, 
známy ako „cililink“, podľa zvuku 
pri štartovaní. Najstarším motocyk-
lom bol NSU 201 OS z  roku 1933. 
Bohatý program, ktorý odštartoval 
v Michalovciach na námestí, pokra-
čoval na Zemplínskej šírave, prekro-
čil ukrajinské hranice a skončil 
sa pri Obchodnom centre Zemplín 
v  Michalovciach, pre vás pripravili 
Klub historických vozidiel, Zemplín 
Veterán Club Michalovce a Mesto 
Michalovce. 

rr

Krásny úspech
na Jazykovom kvete

Neničme si navzájom 
svoje okolie

Počas prázdnin buďte 
ostražití

Zemplín Veterán Rallye

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 
a získajte prehľad o aktuálnom kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 
mojemesto@msumi.sk
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Markus Kacin
Olívia Tkáčová
Júlia Želinská
Júlia Janková

Timotej Rabský
Jakub Eštok

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Martin Marcinčák  
a Petra Mrázová

Martin Džurman  
a Jana Onušková

Ing. Vladimír Drobňák  
a Mgr. Mária Sabolová

Marián Hudák  
a Viera Smišková

Matej Buraš  
a Martina Svrčková

Michal Šogan  
a Mgr. Katarína Slivková

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo 
Úspechy Plaveckého klubu Orca

Hostia: Katarína Hamadejová, trénerka 
a Dávid Gajdoš, najúspešnejší plavec klubu

repríza relácie z novembra 2018
vysielame v piatok 5. 7., v pondelok 8. 7. a v stredu 10. 7. 

vždy o 18.00 hod. 

Záznam 
ZEMPLÍNSKE SLÁVNOSTI 2018 – 1. časť

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,

na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia: 
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, Mgr. Marcela Sa-

bovčíková, e-mail: marcela.sabovcikova@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: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a foto-
grafií 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.

Primátor mesta Michalovce 
vyhlasuje dňom 4. 7. 2019 výberové konanie 

na obsadenie pracovnej pozície 

UČITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY V MICHALOVCIACH, 
Fraňa Kráľa 78

UČITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY V MICHALOVCIACH, 
Školská 2

UČITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY V MICHALOVCIACH, 
Leningradská 1

Ponúkaná základná zložka mzdy:
n tarifný plat v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnan-

coch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zá-
kona č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti 
od platovej triedy a praxe min. 612,50 €; 

n k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100 %;
n k platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
n minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona 

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požia-
davky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov.

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti v výberovým konaním:
n bezúhonnosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.,
n zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z.,
n ovládanie štátneho jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z. z., 
n absolvovanie výberového konania písomnou formou a pohovorom. 
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
n písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
n doklady o vzdelaní (overené kópie), 
n potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, 
n štruktúrovaný profesijný životopis,
n čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti,
n lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej čin-

nosti v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace);
n písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výbero-

vého konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v plat-
nom znení,

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 26.07.2019 
do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota, žiadosť musí byť doručená) na adresu zriaďovateľa: 
Mestský úrad, Odbor školstva, kultúry a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Micha-
lovce v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej: „Výberové konanie 
učiteľka MŠ – uviesť príslušnú materskú školu – neotvárať“. Vyhlasovateľ výberového 
konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺ-
ňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania 
nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na účely preukázania 
bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záuj-
me v znení neskorších predpisov víťazný uchádzač je povinný predložiť údaje potrebné 
na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. 
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí 
spĺňajú požadované predpoklady, písomne v zákonom stanovenej lehote. 
Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mesta. In-
terný poriadok je zverejnený na webovej stránke Mesta. Na výberové konanie budú 
pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchád-
zač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných 
údajov na účely výberového konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výberového 
konania a zároveň súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osob-
né údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach. 

blahoželanie
V týchto dňoch sa dožíva krásneho životného 

jubilea 80 rokov 

EDUARD NÉMETH
Prajeme mu veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho 

požehnania. Manželka Mária, synovia Gabriel 
a Jozef s manželkami, vnuci Samko, Lukáš a Jozef. 
K blahoželaniu sa pripájajú svatovci Krajňakovci.
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prerušenie distribúcie elektriny

n	10. júla od 08.40 hod. do 17.10 hod., úseky: Ulica krátka č. d. 2 – 8 – 
párne a 1 – 11 – nepárne, Ulica višňová č. d. 5 – 31 – nepárne a 2 – 20 
– párne , Ulica 1. mája č. d. 821/2A, 1 – 5 – nepárne a 2 – 28 – párne, 
Ulica L. Novomeského č. d. 24 – 58 – párne a 5 – 21 – nepárne

n	11. júla od 08.10 hod. do 17.50 hod., úseky: Ul. Masarykova č. d. 27 – 
43 – nepárne (aj 31A a 33A), 38 – 44 – párne, Ul. Andreja Kmeťa č. d. 
1 – 37 – nepárne, 2 – 20 – párne a parcely č. 2256/2, 2176/1, 2367/3, 
2369/3, 2251/2, Ul. Mirka Nešpora č. d. 9 – 47 – nepárne, 4 – 34 – 
párne, Ul. Štefana Moyzesa č. d. 28, Ul. S. H. Vajanského č. d. 21, Ul. 
A. S. Puškina č. d. 2 – 34 – párne, 1 – 21 – nepárne (aj 5A)

n	11. júla od 07.40 hod. do 16.40 hod., úseky: Ul. Dr. Vlada Clementisa 
č. d. 48, Ul. Pavla Horova č. d. 35, Ul. Laca Novomeského č. d. 10 – 
18 – párne a 1, 2, 3900, 3967, Ul. partizánska č. d. 61 – 83 – nepárne 
a 44 – 64 – párne

n	18. júla od 7.30 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. tehliarska č. d. 1 – 43 – 
nepárne a č. d. 27A, Ul. agátová č. d. 26 – 64 – párne, Ul. kamenárska 
č. d. 2 – 28 – párne,1 – 27 – nepárne, Ul. remeselnícka č. d. 2 – 46 – 
párne,1 – 41 – nepárne a č. d. 3965, Ul. hrnčiarska č. d. 2 – 52 – párne 
a č. d. 1, 3, 5, 7, Ul. J. Bottu č. d. 2 – 36 – párne

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

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Kúpim 1-izbový byt alebo garsónku v Michalovciach.  

Tel.: 0940 388 629
n	Dám do prenájmu 1-izbový byt, Ul. M. Rázusa, Michalovce, od au-

gusta. Tel. 0949 684 536

malý oznamovateľ

Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovnej pozície: 
SAMOSTATNÝ(Á) ODBORNÝ(Á) REFERENT(KA) 

DOTÁCIÍ A GRANTOV
(pracovný pomer na dobu určitú počas rodičovskej dovolenky)

Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  druhostupňové vysokoškolské vzdelanie 
b)  znalosť anglického jazyka, požadovaný stupeň znalosti B1
Ponúkaná základná zložka mzdy: 
5. platová trieda v rozpätí od 723,50 eur do 868,50 eur podľa odpracovaných 
rokov. Po skúšobnej dobe sa podľa dosahovaných výsledkov k základnému platu 
priznáva osobný príplatok, ktorý nie je nárokovou zložkou mzdy.   
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
c)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný 

okruh otázok testu a pohovoru: zákon o obecnom zriadení, znalosť mikro-
prostredia mesta Michalovce a jeho makroprostredia, prehľad o štrukturál-
nych a neinvestičných fondoch EU, základné znalosti ekonomických a účtov-
ných predpisov, znalosť anglického jazyka) 

d)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
f)  kultivovaný verbálny a písomný prejav 
g)  komunikačné a sociálne zručností 
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti: 
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, 

znalostí a zručností
c)  čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti, t.j. že nebol 

právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 19. 7. 2019, 12.00 hod.,(hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doruče-
ná) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
s označením "Výberové konanie referát dotácií a grantov". Pri osobnom doručení 
na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je po-
trebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mesta. 
Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním 
požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie 
a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí 
so zverejnením výsledkov výberového konania v rozsahu meno a priezvisko u ví-
ťazného uchádzača a prípadného náhradníka u ostatných uchádzačov iniciály mena 
a priezviska. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné 
údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

Mestské kúpalisko
bude otvorené aj v letných mesiacoch 

od 2. júla do 31. augusta 2019
s možnosťou slnenia sa na trávnatej ploche v areáli 

kúpaliska
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Vstupné: dospelá osoba / dieťa 2 €
Od 15.00 do 18.00 hod. dospelá osoba / dieťa 1 €

Rodič s dvoma a viac deťmi do 15 rokov má vstup za 1 €.
(cena 1 € platí len pre rodiča, dieťa platí podľa platného cenníka)

5. 7. 2019 a 29. 8. 2019 bude z dôvodu štátneho sviatku 
kúpalisko a sauna zatvorené

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 
o nájme bytov, v bytovom dome na Ulici mlynskej (lokalita Angi mlyn) 
v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne  od 1. 7. 2019 do 17. 7. 2019.  

Číslo bytu           Adresa                      Poschodie          Bytový dom       Počet izieb
-------------------------------------------------------------------------------------
     12            Mlynská 151/3             1. poschodie            B/M                       4
      5             Mlynská 3912/15            Prízemie               C/22                       1

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 Michalov-
ciach, kancelária č. 72 na prízemí.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 
o nájme bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4 
(malometrážne byty) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne  od 1. 7. 2019  do 17. 7. 2019. 

Číslo bytu:   Adresa:      Poschodie:      Bytový dom:   Počet izieb:  Podl. plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
12     Obrancov mieru 4    prízemie    malometrážne byty    garsónka   28,19 m2

74     Obrancov mieru 4   1. posch.     malometrážne byty    garsónka   28,19 m2

113   Obrancov mieru 4   4. posch.     malometrážne byty    garsónka   28,19 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2. Po-
danie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalov-
ce.sk  alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalov-
ciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kance-
lária č. 72 na prízemí.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
2. júla, 16.00 hod., muži – prípravný zápas

MFK ZEMPLÍN – MKS SANDECJA NOWY SACZ (POĽSKO)
13. júla, 16.00 hod., muži – prípravný zápas
Info: www.mfkzemplin.sk

Jachting
O POHÁR TATUM
13. júla, Zemplínska šírava 
Info: Zdeněk Mošpan, tel.: 0907 340 061

Tenis
TENISOVÝ TURNAJ DETÍ DO 10 ROKOV
6. – 7. júla, info: https://gmitenis.com/

Turistika
66. CELOSLOVENSKÝ ZRAZ KST KOŠICE
4. – 7. júla, 7.30 hod.
Info: www.kst-turista.sk

SPLAVOVANIE ZEMPLÍNSKYCH RIEK  
5. – 6. júla, XXIV. ročník, info: http://www.navraty.szm.com/

ZA HISTÓRIOU HORNÉHO ZEMPLÍNA
14. júla, 8.00 hod., info: www.kstmichalovce.skPlavecký klub Orca 

žne úspechy Letný streetball 2019

Počas víkendu 
15. – 16. júna sa konali 
v Žiline Majstrovstvá SR 
v plávaní seniorov, ktoré 
sú zároveň Majstrovstvami 
SR Open. Dávid Gajdoš, ako 
prvý z nášho klubu, sa stal 
majstrom SR v kategórii 
senior a zároveň 
aj majstrom SR OPEN 
v disciplíne 100 m prsia. 

Zároveň sa stal vicemajstrom 
SR v disciplíne 50 m prsia a na stu-
peň víťazov sa postavil na 3. mieste 
v disciplíne 200 m prsia. Jakub Ko-
zák sa ako starší junior preplával 

až dvakrát do A finále, kde doplával 
na 7. mieste 50 m znak a na 8. mies-
te 100 m znak.

Na Majstrovstvách SR v plá-
vaní mladších žiakov v Štúrove 
naša plavkyňa Marína Marcinová 
sa stala majsterkou SR v disciplíne 
200 m motýlik a vicemajsterkou SR 
v disciplíne 100 m motýlik. Ďalšia 
plavkyňa Nina Pirčová dopláva-
la na 4. mieste 100 m prsia a naša 
dievčenská štafeta 4 x 100 m polo-
hové preteky si vyplávala fantastic-
ké 6. miesto v zložení Nina Pirčová, 
Miriama Šimonová, Marína Mar-
cinová a Ivana Sabolová. Všetkým 
blahoželáme a veľmi sa z úspechov 
tešíme.

Katka Hamadejová

S jubilejným 50. ročníkom 
Zemplínskeho jarmoku 
sa v sobotu 17. augusta 
uskutoční aj XI. ročník 
letného streetballu. 
Tradične sa bude konať 
v areáli Základnej školy 
Pavla Horova na Ul. kpt. 
Nálepku 16. 

Deti sa predstavia vo vekových 
kategóriách chlapcov do U19, U15, 
U12 a U10 rokov. Turnaj sa koná ne-
pretržite od roku 2009. Súťažiť v po-
pulárnej pouličnej basketbalovej 
hre 3 x 3 budú nielen hráči domáce-
ho klubu z michalovských škôl, ale 
aj z ďalších miest blízkeho regiónu. 

Basketbal 3 x 3 je stále populárnejší 
pre svoju dostupnosť a dynamiku, 
ktorú prináša. Medzi jednotlivými 
súťažami prebehnú aj zápasy rodi-
čov proti deťom. Veríme, že  turnaj 
bude výborným spestrením v rámci 
letnej prípravy. Pozývame nielen 
rodičov a deti, ktorých zaujíma bas-
ketbal, ale aj ostatných záujemcov. 
Zápasy sa uskutočnia od 9.00 hod. 
po slávnostnom otvorení. Pre deti 

budú pripravené aj individuálne 
súťaže. Tešíme sa na vašu účasť. Pri-
hlášku je možné poslať na 1.bkmi@
centrum.sk. Všetky výsledky a foto-
grafie z predošlých ročníkov si mô-
žete potrieť na stránke www.1bkmi.
sk, v záložke Streetball. 

Peter Biganič, 1.BK Michalovce   

LETNÝ ZRAZ KST TURISTA
Už skoro jubilejná akcia, 39. letný zraz, v najstaršom 
michalovskom Klube slovenských turistov Turista, 
bol súčasťou 7. ročníka Jánskych ohňov nad Šíravou, 
na Vinianskom jazere. Garantom podujatia bola obec 
Vinné v spolupráci s Terra Incognita. Neodmysliteľnou 
súčasťou zábavného dňa bol aj výstup na neďaleké ruiny 
hradu v sprievode so šermiarmi. Centrum diania pri vodnej 
hladine jazera ponúkalo uličku remesiel aj množstvo 
atrakcií pre deťúrence. Hlavným bodom programu bolo 
zapálenie vatry. 

Anton Hasák


