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aktua l i ty

Pozývame vás na
koncert

ŠTEFAN „ČIKO“ 
BARANČÍK

9. júla o 18.00 hod.
tribúna pri MsÚ

Pozývame vás na 
koncert 

MICHAELLA 
SO SKUPINOU

16. júla o 18.00 hod.
tribúna pri MsÚ

Pozývame vás na
orgánový koncert

MICHALOVSKÝ 
ORGAN

Ján Vladimír Michalko

20. júla o 19.10 hod.
Kostol narodenia 

Panny Márie

Pozývame vás na
výstavu

ANNA DEMSKÁ
VÝBER Z TVORBY

do 31. júla
malá galéria MsKS

Slovensko 
čítalo deťom
projekt v knižnici

2 Úspechy 
na súťažiach
Sarah Jevčíková

4 Puškinov 
pamätník
dve prvenstvá žiakov

5 Tri víťazstvá
v soľnej bani
skvelí judisti

8

Najstaršie múzeum na Zemplíne oslavuje

Šesťdesiat rokov 

histórie

Svojím dokumentačným zábe-
rom pokrýva spektrum pohybujúce 
sa od prírodných klenotov až po ar-
cheologické poklady regiónu. Jeho 
oficiálny vznik je spojený s výnosom 
vtedajšieho Povereníctva školstva 
a kultúry z 30. júna 1957. Múzeum 
sa od svojho vzniku zameriava na 
výskum a dokumentáciu prírody, 
histórie, kultúry a umenia regiónu. 
Špecializuje sa na oblasť zoológie 
stavovcov, pravekých dejín, cirkev-
nej histórie, agrárnej etnografie, 
výtvarného umenia a umeleckých 
remesiel 19. – 21. storočia. 

Múzeum oslavuje výročie v ča-
se, keď čaká na dokončenie re-
konštrukcie svojho hlavného sídla 
– barokovo-klasicistického kaštieľa 
šľachticov zo Starého a z Michalo-
viec. K jubileu múzea sa už 17. júna 
uskutočnil koncert klasickej hud-
by zoskupenia Lotz Trio. Formácia 
pomenovaná po fenomenálnom ná-
strojárovi T. Lotzovi (1746 – 1792) 
predviedla na kópiách unikátnych 
basetových rohov z hradu Krásna 
Hôrka skladby z pera W. A. Mozarta 
v sále Zlatého býka. Oficiálne úvod-
né oslavy za prítomností pozvaných 
hostí sa uskutočnili 6. júla v pries-
toroch hotela Družba, v ktorých 
ostala inštalovaná výstava venovaná 

60. výročiu múzea. V druhej polovi-
ci roka by sa oslavy Zemplínskeho 
múzea mali prepojiť s výročím ďal-
šieho významného kultúrneho tele-
sa – Folklórneho súboru Zemplín. 

Počas dlhej doby sa v štruktú-
rach múzea vystriedalo množstvo 
pracovníkov, ktorí svojou odbor-
nou znalosťou a zanietením pre 
svoje povolanie zachovali doklady 
kultúrneho a prírodného bohatstva 
pre potešenie i vedomosť budúcich 
generácií. Organizácia spravuje 
vo svojich zbierkach vyše 70 000 
kusov zbierkových predmetov. Pý-
chou archeologického zbierkového 
fondu je okrem zlatých záveskov 
z Veľkých Raškoviec a Tibavy aj am-
fora z doby bronzovej s najstarším 
vyobrazením dvojkolesového voza 
so záprahom v strednej Európe. 

Historická expozícia dokumen-
tuje bytovú kultúru šľachty a meš-
tianstva koncom 19. a prvej polo-
vice 20. storočia. Skvostom národo-
pisnej expozície sú najmä výrobky 
hrnčiarov z Pozdišoviec so stároč-
nou tradíciou, či súbor pastierskeho 
umenia z dreva a rohoviny z južné-
ho Zemplína. V oblasti umeleckej 
histórie múzeum vlastní a prezentu-
je na Slovensku najucelenejší súbor 
diel T. J. Moussona (1887 – 1946), 

známeho aj ako maliara Zemplína. 
Stála prírodovedná expozícia je in-
štalovaná v priestoroch bývalej kaš-
tieľskej koniarne a prezentuje 234 
druhov vtákov a 49 cicavcov, ktoré 
sú zoskupené podľa biotopov. 

V rámci svojej odbornej činnosti 
múzeum organizuje vedecké konfe-
rencie a semináre najmä na regionál-
nej, ale aj na celoslovenskej až medzi-
národnej úrovni. Výstupy vedecko-
výskumnej práce zamestnancov sú 
publikované v samostatných mono-
grafiách, odborno-popularizačných 
knihách, zborníkoch, či štúdiách. 
V rámci svojich aktivít organizácia 
využíva aj rozličné projekty (mimo-
rozpočtové zdroje), či už samostatne 
alebo v spolupráci so spriaznenými 
organizáciami Košického samo-
správneho kraja a ďalšími subjektmi. 
Vďaka projektovým finančným pros-
triedkom bolo možné uskutočniť 
množstvo obohacujúcich podujatí 
a ochrániť hmotné kultúrne dedič-
stvo. Zemplínske múzeum dostalo 
v marci za aktívny podiel na rozvoji 
slovenského múzejníctva pri príleži-
tosti jubilea pamätnú medailu Zväzu 
múzeí na Slovensku a Mesto Micha-
lovce ho navrhlo na Cenu Košického 
samosprávneho kraja.

Maroš Demko

Už šesť desaťročí sa Zemplínske múzeum v Michalovciach významnou 
mierou podieľa na mapovaní a uchovávaní hmotného aj nehmotného 
dedičstva obyvateľstva regiónu Zemplína. Vlastivedný charakter múzea 
mu umožňuje sledovať nielen líniu dôležitých počinov a udalostí v životoch 
historicky významných osobností, ale aj tú menej noblesnú, súvisiacu 
s každodennými činnosťami, spôsobom života a kultúrou našich predkov.



� aktuality

pobačeňe Miža z varoša

Bizovňe sebe spomeňece na svojo motoristicke začatki i zažitki z peršich 
kilometrov šoferovaňa. Kec mi še doznal, že na koňec juna a perše dňi jula 
je pririchtovane veteranske motoristicke štretnuce, ta mi še bars pocešil. A jak 
mi uvidzel toto nadherne višvedčeňe svojoho vnuka Patrika, ta mi takoj znal, 
dze u piatok pujdzeme. Jasne, že perše me kupovaľi veľku porciju zmaržľini. 
Šak u tej horučave to bula ňeľem odmena, no i nutňe še kuščok schladzic. 
Veru bulo na co patrec i kuščok še nachodzic, bo prešumnich starich motorov 
bulo od vidumaňa. Dachtore buľi už z mojich časov, no buľi i take, co mi 
ňigda predtim na živo ňevidzel. Kalap dolu pred tima, co jich utrimaľi do te-
rajšich časov. A chtori še ľubil mojomu Patrikoj? Ta tot najstarši zoz časov, 
kec chodzil Frigo na mašiňe. No spomenul sebe, že doňedavna bula na dvore 
tiš podobna stara škodovka, co še mňe ňepodarilo ju zachovac, bo joho ocec 
na ňej havaroval. Išče že jomu še vtedi ňič važne ňestalo.

Vaš Mižo z varoša

Kec sebe šerco ňezna vibrac

24. 6.  účasť na podujatí Jánske ohne nad Šíravou 2017
24. 6.  účasť na 47. ročníku medzinárodnej veľkej ceny mesta  

Michalovce – judo
25. 6.  účasť na Valaských oslavách v Moravanoch
25. 6.  účasť na medzinárodnej súťaži Víno Duša 2017
26. 6.  porada primátora
27. – 28. 6.  účasť na ZMOS na Štrbskom plese
29. 6.  reprezentácia mesta na rozlúčke s veliteľom  

22. mechanizovaného práporu
6. 7.  účasť na oslavách 60. výročia Zemplínskeho múzea

aktivity primátora

n	Od augusta začne mesto realizovať na svojom území Národný projekt 
terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou mar-
ginalizovanej rómskej komunity (NP TSP a TP). Doba trvania projektu 
je do septembra 2019. Hlavným cieľom NP TSP a TP je motivácia a akti-
vizácia jednotlivcov a rodín na riešenie ich problémov prostredníctvom 
spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci (TSP/
TP) sa budú v meste venovať klientom so zámerom definovať prevenčné 
opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych iných sociálne rizikových javov. 
Činnosť TSP/TP bude zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovné-
ho prístupu k službám a na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. 
O priebehu projektu vás budeme informovať v ďalších vydaniach novín.
n	V pondelok 19. júna prijal v obradnej sieni mestského úradu primátor 
mesta Michalovce Viliam Zahorčák najúspešnejších žiakov základných 
škôl. Prijatia sa zúčastnili žiaci všetkých základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta, ktorí boli úspešní a reprezentovali školu a naše mesto 
na rôznych vedomostných, športových a umeleckých súťažiach.

krátke správy samosprávy

n	Po viacmesačných rokovaniach dochádza k zmenám v hokejovom  klu-
be v Michalovciach. Od novej sezóny ponesie tradičný účastník druhej naj-
vyššej súťaže meno Dukla Ingema Michalovce. Do prvoligového mužstva 
prichádza teda nový partner, spoločnosť Ingema. Martin Burinský nahradil 
na prezidentskej stoličke Alexandra Černegu, ktorý viedol klub päť rokov.
n	V súvislosti s letnou turistickou sezónou a väčším počtom návštevníkom 
nášho mesta a okolia dochádza od 1. júla k zmene otváracích hodín v Turistic-
kej informačnej kancelárii na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Od pon-
delka do piatka bude kancelária sprístupnená verejnosti od 7.00 do 18.00 hod., 
v sobotu v čase o 8.00 do 14.00 hod. Zmena potrvá do 31. augusta.
n Voľby do vyšších územných celkov ôsmich samosprávnych krajov sa usku-
točnia v sobotu 4. novembra. Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov 
má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania vo-
lieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do úze-
mia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý 
patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia.

možno ste nevedeli, že...

Slovensko čítalo deťom
Celé Slovensko číta 
deťom je názov podujatia, 
nad ktorým prevzal 
patronát prezident SR 
Andrej Kiska. 

Do čítania sa zapojili knižnice, 
školy a iné organizácie po celej 
SR. Zemplínska knižnica Goraz-
da Zvonického v Michalovciach 
sa do projektu taktiež zapojila 
a 9. júna pozvala významných 
hostí, aby podporili čitateľskú gra-
motnosť detí a zároveň ich moti-
vovali k čítaniu. 

Cieľom akcie bolo prinavrátiť 
v dnešnej uponáhľanej dobe deti 
ku knihám, k ich kráse, nežnos-
ti, farebným fantáziám, k návratu 
k sebe samým, k spoločne prežitým 
chvíľam s knihou v ruke. Heslom 

zaujímavého a podnetného podu-
jatia bolo: Čítajme deťom aspoň 20 
minút denne! 

Hosťami programu boli: Mgr. Va-
léria Kocúrová, riaditeľka ZŠ T. J. 
Moussona, Mgr. Štefan Korinok, 
riaditeľ CZŠ sv. Michala Michalovce, 
Iveta Burášová, učiteľka Súkromnej 
základnej umeleckej školy Talent-
Um, Mgr. Marek Hrdinský, riaditeľ 
Domova sociálnych služieb Anima 
Michalovce a Slavomíra Pradová, 
dlhoročná pracovníčka detského 
oddelenia knižnice. 

Kultúrny program pripravili 
žiačky Základnej umeleckej školy 
z Michaloviec pod vedením pani 
učiteľky Mileny Bančejovej. Prog-
ramu sa zúčastnilo 87 detských 
čitateľov a klientov DSS Anima Mi-
chalovce.

Mgr. Iveta Majvitorová

Michalovce sa stali centrom historických vozidiel. Na podujatí Zemplín vete-
rán ralley, ktoré a uskutočnilo 30. júna – 2. júla sa zišlo 164 veteránov, auto-
mobilov, motocyklov a iných vozidiel ako napríklad autobusov a traktorov. 
Na dvanástom zraze týchto vozidiel sa organizátori pokúsili o zápis do Kni-
hy slovenských rekordov, ktorý dopadol úspešne. Po ustanovujúcom rekorde 
na Námestí osloboditeľov v Michalovciach účastníci pokračovali do Trnavy 
pri Laborci, kde sa konala výstava historických automobilov a motocyklov 
s výstavou retro traktorov. Odtiaľ sa vydali na Zemplínsku šíravu. V sobotu 
cestovali za pamiatkami UNESCO, zastávku mali aj v Humennom. Trojdňové 
podujatie vyvrcholilo v nedeľu v Michalovciach vyhlásením výsledkov divác-
kej súťaže o najkrajší automobil a motocykel Zemplín veterán rallye 2017.

Výbor Základnej 
organizácie Slovenského 
zväzu zdravotne 
postihnutých (ZO SZZP) 
v Michalovciach pripravil 
aj tohto roku pre 
svojich členov zájazd 
do Kežmarku. 

Ráno 6. júna sa 48 členov ZO 
SZZP vydalo na výlet za spoz-
návaním krás Slovenska. Cieľom 
bol hrad v Kežmarku a múzeum. 
Bolo sa na čo pozerať a obdivovať 
našich predkov, čo všetko pekné 
vytvorili a zanechali pre dnešnú 

generáciu. Niektorí účastníci boli 
unavení z vysokých a úzkych scho-
dov, ale nedali sa odradiť a dostali 
sa k cieľu. Po tomto náročnom 
výstupe a prehliadke nasledoval 
obed a občerstvenie. Po prehliad-
ke mesta sa autobus vydal na cestu 
späť do Michaloviec. Podvečer sme 
sa všetci zdraví a šťastní vrátili do-
mov. Financie na tento zájazd boli 
z časti projektu, ktorý bol podaný. 
Zájazd sa uskutočnil vďaka projek-
tu, ktorý finančne podporilo Mes-
to Michalovce. Poďakovanie preto 
patrí Mestu a tiež primátorovi Vi-
liamovi Zahorčákovi.

Kočšo Jaroslav

Výlet do Kežmarku



� aktuality 

Každá epocha je niečím príznač-
ná. Popri prírodných zákonitostiach 
si ľudské spoločenstvo vytvára rebrí-
ček vlastných pravidiel. Najčastejšie 
pre určitú dobu a pokrok je potrebné 
pokojné fungovanie spoločnosti. To 
umožňuje široké rozvíjanie ľudských 
aktivít. 

Každý nový ľudský jedinec sa sna-
ží zaradiť do jemu blízkej oblasti. Po-
znanie reálií má obmedzenie v schop-
nosti učiť sa. Naša schopnosť pochopiť 
úroveň poznania má svoje hranice 
a obmedzenia. Len neustále neuspo-
kojenie sa s dosiahnutým je zdrojom 
pokroku. Stále kladenie si otázok 
a konfrontácie so známymi faktami 
a nemennými pravdami kladie nové 
otázky a inšpiruje k hľadaniu nových 
neprebádaných ciest. Dominantné je 
kladenie si otázok, či a koľko vieme 
o sebe? O našom okolí, spoločenských 
pohyboch, planéte, na ktorej žijeme, 
vesmíre, v ktorom sme malým ostro-
vom. Tu tiež platí, čomu sme ochotní 
uveriť, aj keď sami nemáme možnosť 
realizovať dôkaz. Náhoda nechceného? 
Tam, kde rozumom nevieme pochopiť, 
uveríme srdcu, citu, intuícii? Pritom 
tu neplatí pojem „zopakujem pokus“. 
Neplatí „čo by bolo, keby bolo“. 

Všetky rozhodnutia, individuálne 
ale aj kolektívne, majú dôsledky. Preto 
asi platí, žiadna doba nebola ľahká pre 
nikoho, kto v tom období žil a život tvo-
ril. Musel sa vysporiadať sám so sebou, 
svojou existenciou, prácou, rodinou, 
postojmi. Či si to v tom momente uve-
domil, nebolo podstatné, bol tvorcom 
svojej doby v dobrom aj zlom. Tak aj 
dnes. Za každé svoje rozhodnutie ale-
bo nerozhodnutie ponesieme dôsledok. 
Ideme stále s kožou na trh. Preto krá-
čajme okolo seba s otvoreným očami. 
Aj dnes nájdeme množstvo spasiteľov 
a nespokojencov so všetkým. Riešiteľov 
najzložitejších ľudských a spoločen-
ských problémov geniálnymi a jedno-
duchými receptami. Kritizujúcich všet-
kých a všetko okolo seba. Ohlasujúcich 
svoju pravdu z polopravdy a vytrhnu-
tých skutočností z ich celého kontextu 
skutočných udalostí a problémov. 

Obhajovanie potrieb občanov bez 
oznámenia, ktorých úzkych skupín sa 
majetkový prospech dotýka. Schová-
vanie sa za verejný záujem pri úzko 
skupinových podnikateľských akti-
vitách. Veď je demokracia a každý 
môže rozprávať, čo chce a, hlavne, 
svoje videnie vydávať za celospolo-
čenský záujem. I keď bez mandátu 
od svojich spoluobčanov. Pozerajme 
preto pozorne okolo seba. 

MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora

senzačnosť 
prítomnosti

z pera viceprimátoraV našom meste pribudli 
dve kvetinové pyramídy, 
ktoré máte možnosť vidieť 
na Námestí osloboditeľov. 
Pre skrášlenie ich zakúpili 
v máji tohto roku Technické 
a záhradnícke služby mesta 
Michalovce, ktoré sú správ-
com verejnej zelene a ve-
rejných priestranstiev. Čer-
veným muškátom sa tešia 
obyvatelia mesta, ale aj náv-
števníci. Pri pyramíde sa fo-
tografujú alebo si okoloidúci 
privoňajú k rozkvitnutým 
kvetom. Mesto plánuje za-
kúpiť ďalšie dve pyramídy, 
ktoré takto ozdobia aj Ná-
mestie slobody.

Zmena v komunite saleziánov
V komunite saleziánov 
v našom meste došlo 
od 1. júla k zmene. 
Z komunity odchádza don 
Tibor Haluška po 13 rokoch 
pastoračného pôsobenia 
a don Pavol Piatrov 
po troch rokoch pôsobenia 
v komunite. 

Don Pavol Piatrov sa venoval 
práci s mládežou a výrazným spô-
sobom vypomáhal pri prebiehajúcej 
rekonštrukcii chrámu. Jeho osobné 
svedectvo života, pokora a srdeč-

nosť, zostanú v mysliach mnohých 
peknou spomienkou. 

Don Tibor Haluška pôsobil v ko-
munite i medzi veriacimi od roku 
2004. Jeho pastoračnú činnosť bolo 
možné vnímať v etapách, ktoré sa 
stali súčasťou duchovného sprevá-
dzania hlavne dospelých. Duchovný 
otec Tibor má ten dar, že dokáže 
prepojiť realitu života so sv. pís-
mom. Výnimočným spôsobom hľa-
dal a nachádzal vždy nové prístupy, 
pomocou ktorých by človek mohol 
uveriť Bohu. Požadovanú novú 
evanjelizáciu začal cyklom predná-
šok pre skupinu ľudí, ktorí o to pre-
javili záujem. Človek ako jednotlivec 

je povolaný žiť plnohodnotný život. 
Základným predpokladom tohto 
je vedomie vlastnej veľkosti a hod-
noty. Je to viac, ako uvedomovať si 
vlastný hriech a zlyhania, ktoré pat-
ria k prejavom ľudskosti. 

Boh však práve v hriechu hľadá 
človeka. Mohli sme pochopiť, že du-
chovný život je o vzťahoch. Život bez 
nich nie je možný. Za pastoračné pô-
sobenie bolo duchovnému Tiborovi 
Haluškovi udelené mestské ocenenie. 
Obom duchovným otcom ďakujeme 
za dar sebadávania a na novom pôso-
bisku im vyprosujeme plnosť darov 
Ducha pri evanjelizácii prostredia.

PaedDr. Ivana Mochorovská

VerBoVsKý 
KotLíK
V prvú júlovú nedeľu 
Občianske združenie 
Vrbovčan zorganizovalo 
pre svojich členov 
zábavné popoludnie.

V súťaži vo varení guľášu 
v trojčlenných družstvách súťa-
žilo päť kolektívov. Hodnotiaca 
komisia vyhodnotila za najkva-
litnejší – guľáš rodiny Čurmu 
a Varjašiho. Na ďalších miestach 
sa umiestnili družstvá rodiny Ki-
selovičovej, Kizivatovvej, Činčá-
rovej a rodín Šimkovej a Rimko-
vej. Prvé tri družstvá dostali vec-
né poháre. Vyše 150 dospelých 
a detí zabávala spevácka skupi-
na Mihaľovski nevesti a beťare 
a hudobná skupina ABRAM. Pre 
najmenších účastníkov zábav-
ného podujatia bolo pripravené 
maľovanie na tvár. Podujatie 
bolo úspešné a záver patril tancu 
a zábave. 

Anna Mikulová

Úprimná úprimnosť... 
a úver 850 000
Keď počúvame 
predstaviteľov vedenia 
mesta, častokrát v ich 
prejavoch, preslovoch 
zaznievajú slová: ÚPRIMNE, 
ÚPRIMNÝ. 

Nepochybujem, že v kontexte 
zapôsobia na oslovovaných – po-
čúvajúcich pozitívne. Chcem veriť, 
že tieto slová sú mienené čestne 
a nielen ako „prikrášľovače“ pre-
javov. 

Na ostatnom zastupiteľ-
stve sa schválil úver pre mesto 
(850 000 eur), pretože dotácie 
(cca. 1,3 mil. eur) by neboli po-
stačujúce na komplexnú rekon-
štrukciu zimného štadióna (ZŠ). 
Zimný štadión, či chceme alebo 
nie, by mal byť v meste jednou 
z dominánt či už z architektonic-
kého hľadiska, ale najmä z hľadis-
ka spoločensko-športového. A to 
si naozaj vyžaduje nemalé náklady. 
Verím, že projektová dokumentá-
cia na rekonštrukciu je pripravená 

a že realizácia rekonštrukcie pre-
behne PRESNE podľa projektu. 
To si úprimne spolu s Michalov-
čanmi želám, lebo úver (850 000) 
budeme splácať my všetci občania 
Michaloviec. Veľmi zodpoved-
ná práca bude ležať na pleciach 
stavebno-technického dozoru re-
konštrukcie ZŠ, ktorý bude, mimo 
iného zodpovedať za účelnosť 
a transparentnosť vynaložených 
prostriedkov investora (Mesta). 
Ten bude vykonávať referent in-
vestičnej výstavby z mestského 
úradu. Ide o dozor vo vzťahu zho-
toviteľ (stavebná firma) a investor 
(Mesto), tak aby práce boli usku-
točnené podľa projektovej doku-
mentácie plnohodnotne a kvalitne 
k úprimnej spokojnosti užívateľov 
ZŠ (športovci, občania...).

Držím palce všetkým zaintere-
sovaným k zdarnej realizácii rekon-
štrukcie, aby sme sa všetci na záver, 
a aj po rokoch prevádzky ZŠ, tešili 
z konečného diela.

MUDr. Dušan GODA
nezávislý poslanec MZ



Talentovaná žiačka
Stredná odborná škola 
sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach 
sa pravidelne zapája 
do rôznych výtvarných 
súťaží. Inak tomu nebolo 
ani v tomto školskom roku. 

Organizátori XIX. ročníka me-
dzinárodnej výtvarnej súťaže My 
sa nevieme sťažovať nahlas so za-
meraním na ochranu prírody a en-
vironmentálnu výchovu tento rok 
pre súťažiacich zvolili tému EGO 
vs. EKO. Súťažiaci mali možnosť 
výtvarne uvažovať o prírode a vzťa-
hu človeka k nej. 

Do súťaže sa zapojilo až 874 prác 
zo 136 škôl z celého Slovenska, ale 
aj z Maďarska, Slovinska a Rumun-
ska. Žiačka prvého ročníka odboru 
propagačná grafika Sarah Jevčíková 
získala cenu Slovenskej agentúry 
životného prostredia za prácu Sta-

ronová krása. Zaujala ňou nielen 
odbornú porotu, ale aj návštevníkov 
Galérie Jána Kollára v Banskej Štiav-
nici, v ktorej je dielo vystavené. Už 
niekoľko rokov ZUŠ Petra Michala 
Bohúňa pod záštitou Ministerstva 
školstva SR v spolupráci s Mestským 
domom kultúry v Bielsko – Bialej 
v Poľsku organizuje medzinárodnú 
výtvarnú súťaž Bohúňova paleta. 

Tento rok bola vyhlásená zaují-
mavá súťažná téma Po stopách sláv-
nych velikánov. Aj do tejto súťaže sa 
opäť zapojila Sarah Jevčíková a v sil-
nej konkurencii nielen slovenských 
ale aj zahraničných študentov získa-
la v kategórii kombinovaná technika 
bronzové pásmo. V tomto prípade 
sa potvrdilo, že ak je štúdium záro-
veň koníčkom, úspechy sa dostavia. 
Z obidvoch ocenení sa veľmi tešíme 
a veríme, že nadšenie pre výtvarné 
umenie a kreativita prinesú žiačke 
ešte mnoho ďalších úspechov.

Erika Antonyová

Študenti v Španielsku
Každý rok študenti 
Obchodnej akadémie 
v Michalovciach zavítajú 
do nejakej európskej 
krajiny. Tohto roku mali 
možnosť bližšie spoznať 
Španielsko a Barcelonu 
s jej okolím. 

Prvou zastávkou na výlete bolo 
Monaco. Navštívili Oceánogra-
fické múzeum s rôznymi druhmi 
morských živočíchov, obdivovali 
Kniežací palác. Prešli sa cez prí-
stav v La Condamine ku kasínu 
v Monte Carle aj k štadiónu Lou-
is II. Deň zakončili výhľadom 
na rozsvietené mesto, ktoré vyze-
ralo očarujúco. 

Druhou zastávkou bolo mesto 
Lloret de Mar, ktoré sa nachádza 
na pobreží Costa Brava. Väčšinu 
voľného času trávili študenti pri 
hotelovom bazéne alebo sa zabáva-
li pri mori. Očarila ich Barcelona, 
v ktorej strávili jeden deň. Najskôr 
navštívili štadión Camp Nou, kto-
rý je známy pre španielsky klub FC 
Barcelona. Prešli sa uličkami mesta 
a nestíhali sa pozerať na všetku tú 

krásu navôkol. Dostali sa až pred 
veľkolepý chrám Sagrada Familia. 
Už pri vstupe doň boli uchváte-
ní nádherou, ktorá sa im naskytla 
pred očami. Úžasné vitrážové okná 
vpúšťali do vnútra svetlo a pri po-
hľade na strop zabudli dýchať. 

Zvyšok dňa sa túlali ulicou Las 
Ramblas. Navštívili obchody, ob-
čerstvili sa a obdivovali život tohto 
mesta. 

Cestou domov bola ešte jedna 
zastávka – mesto Nice vo Fracúz-
ku. Anglická promenáda aj v sko-
rých ranných hodinách priťahuje 
rekreačných športovcov. Preto tam 
stretnete mnoho bežcov. Krása 
tohto mesta je neopísateľná. Park 
nad mestom je vhodným mies-
tom na relax. Výhľad z neho určite 
každému vezme dych, keďže odtiaľ 
možno vidieť celé Nice. 

Výletníci odchádzali so zá-
žitkami, na ktoré tak skoro ne-
zabudnú. Prešli kus cesty, a hoci 
všade bolo nádherne, nemohli 
sa dočkať návratu domov. So se-
bou si doniesli suveníry, fotogra-
fie, ale hlavne skvelé spomienky 
na tento výlet. 

Viktória Maskaľová 

�  kultúra – školstvo

Na milej Návšteve u akademickej maliarky 
Mladé výtvarné talenty výtvarného krúžku a výtvarného oddelenia CVČ 
zo ZŠ, Krymská strávili príjemné popoludnie v ateliéri našej známej aka-
demickej maliarky Ľudmily Lakomej – Krausovej. V mimoriadne príjem-
nej atmosfére prezradila deťom zaujímavosti zo svojho života a tvorby. Deti 
sa vypytovali na všetko, čo ich zaujímalo, od jej prvých maliarskych pokusov 
až po dosiahnuté úspechy a plány do budúcnosti. Pohostila a obdarovala ich 
milými darčekmi, reprodukciami svojich obrazov s vlastnoručným podpi-
som. Deti boli osobnosťou maliarky, jej tvorbou a prostredím očarené. Náv-
števa jej ateliéru je silným zážitkom a inšpiráciou pre ne i pre ich pedagógov 
PaedDr. E. Remákovú a Mgr. D. Kužmovú. Deti i učiteľky maliarke Ľudmile 
Lakomej – Krausovej srdečne ďakujú za krásny zážitok a želajú jej dobré 
zdravie a veľa tvorivých podnetov do ďalšej umeleckej tvorby. 

Dagmar Šalapová



Zmiešaná štvorhra
Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím 
v Michalovciach v rámci 
koncepcie činnosti 
na tento rok pripravilo 
pre svojich členov návštevu 
kultúrneho podujatia. 

V júni sa 45 členov združenia, 
z toho 21 mladých ľudí so zdra-

votným postihnutím, zúčastnilo 
predstavenia Radošinského naiv-
ného divadla. Návštevou takýchto 
podujatí sa snažia znižovať sociál-
nu vylúčenosť zdravotne posti-
hnutých a ich rodín a podporovať 
inklúziu v spoločnosti. Divadelné 
predstavenie sa všetkým veľmi pá-
čilo. Ďakujeme Mestu Michalovce 
za podporu nášho projektu.

Emília Kužmová

Anka Demská – Z tvorby
Mestské kultúrne 
stredisko v júli ponúka 
milovníkom výtvarného 
umenia ucelenú expozíciu 
amatérskej výtvarníčky 
Anky Demskej. 

Autorka žije v Michalovciach 
a v okruhu výtvarníkov nie je ne-
známou. Má za sebou niekoľko sa-
mostatných i kolektívnych výstav. 
Bola členkou klubu výtvarníkov. Jej 
tvorba je kombináciou reality a ab-

strakcie. Abstraktná tvorba zhmot-
ňuje najvnútornejšie pocity, ktoré 
sa rodia zo vznešenej inšpirácie 
reálneho života. Krásu a harmóniu 
vo vnímanej realite možno precítiť 
len vo vzťahu s inými. Len ľudia 
dajú pulz životu, vedia precítiť rôz-
nosť emócií a môžu sa nadchnúť 
každé nové ráno. 

U autorky je v prevahe olejová 
technika a štylizovaný výtvarný 
prejav. Expozícia je verejnosti do-
stupná do konca mesiaca. 

viamo

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

�  kultúra – školstvo

Puškinov pamätník 

Koncom mája sa v Lučenci 
uskutočnil štvrtý ročník 
súťaže v prednese ruskej 
poézie a prózy Puškinov 
pamätník. 

Mesto Michalovce reprezento-
vali víťazi okresného kola Kristína 
Schumerová zo ZŠ T. J. Moussona 
v recitácii poézie a Gabriel Kuriľak 
zo ZŠ na Ulici J. Švermu. 

Táto súťaž sa koná pod záštitou 
predsedu vlády SR Róberta Fica 
a gubernátora mesta Sankt Peter-
burg Georgia Sergejeviča Polta-
včenka. Obaja recitátori vynikajúco 
reprezentovali svoje školy a mesto 
a stali sa víťazmi tejto súťaže vo svo-

jich kategóriách. Svoje prvenstvo 
museli vybojovať pred naplnenou 
športovou halou v Lučenci pri po-
rote pozostávajúcej z predstaviteľov 
RF a známych umelcov Františka 
Kovára, Marty Sládečkovej a Pavla 
Hamela. 

Súčasťou programu bolo aj sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov vý-
tvarnej súťaže Petrohrad očami detí, 
kde 1. miesto v tejto medzinárodnej 
súťaži získala žiačka ZŠ T. J. Mous-
sona Emma Chocholáčková. Ok-
rem iných hodnotných cien všetci 
traja víťazi pocestujú do Sankt Pe-
terburgu. V slávnostnom programe 
vystúpil ruský armádny súbor Ale-
xandrovci.

Anna Kaputová

ŠTEFAN „ČIKO“ BARANČÍK – KONCERT
9. 7. o 18.00 hod., tribúna pri MsÚ

MICHAELLA SO SKUPINOU – KONCERT
16. 7. o 18.00 hod., tribúna pri MsÚ

MICHALOVSKÝ ORGAN – JÁN VLADIMÍR MICHALKO
20. 7. o 19.10 hod., Kostol narodenia Panny Márie

Výstavy
ANNA DEMSKÁ – VÝBER Z TVORBY 
do 31. 7., malá galéria MsKS

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENOV FOTOKLUBU ZEMPFO
do 14. 7., galéria ZOS

KRESLENé PORTRéTY – VÝSTAVA MIROSLAVA BABINČÁKA
do 31. 8., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Program kina
7. 7. piatok o 17.30 hod. (2D-SD) 

8. 7. sobota o 17.30 hod. (3D-SD) o 21.30 hod. (2D-SD) 
9. 7. nedeľa o 19.45 hod. (2D-ČT) 

SPIDER-MAN: NÁVRAT DOMOV  USA / 2017
akčný, dobrodružný  SD – Slovenský dabing
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  ČT – České titulky 

7. – 8. 7. piatok, sobota o 15.30 hod. 
AUTÁ 3 + krátky film LOU  2017
animovaná rodinná komédia  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

7. 7. piatok o 19.45 hod. 
9. 7. nedeľa o 18.00 hod. 

47 METROV  2017
horor thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

7. 7. piatok o 21.20 hod. 
NA PLNÝ PLYN  2017
akčný thriller  VB
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

8. 7. sobota o 19.45 hod. 
11. 7. utorok o 19.30 hod. 

V UTAJENÍ 2017
akčný, thriller  VB
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky 

9. 7. nedeľa o 16.00 hod. 
15. 7. sobota o 17.00 hod.  
16. 7. nedeľa o 16.00 hod.  

JA, ZLODUCH 3 
animovaná komédia  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

11. 7. utorok o 17.30 hod.
ŠPINA
dráma  SR, ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia 

12. 7. streda o 17.00 hod.  
TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER
akčné sci-fi  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing 

12. 7. streda o 19.45 hod.  
BRLOH  2017
komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 
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Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
Téma: Michalovce po verejných zhromaždeniach

Hosť: Viliam Zahorčák, primátor
(repríza relácie z apríla 2017)

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z koNCErtu štyroCH ZÁklaDNÝCH uMElECkÝCH škÔl

(repríza z marca 2017)
denne od 14.00 hod. 

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

Michalovčan informuje

VíTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAjMENŠíCH...

Natália Mitníková
Andrej Lévi Mackovjak

Tomáš Altmann
Filip Baláž

Lucia Luková

Michalovčan informuje

DO STAVu MANžELSKéHO VSTÚPILI...

Ing. Lukáš Kuba  
a Michaela Kravcová

Ing. Miroslav Iľko  
a Ing. Lenka Muchaničová

Ing. Marcel Sopko  
a Dominika Jackuličová

Ing. Jozef Rusin  
a MUDr. Jana Copková

RNDr. Martin Šuľák  
a Mgr. Andrea Pandová

Richard Rjabušin  
a Veronika Jakabová

Radoslav Hvizdoš  
a Miloslava Lukačková

Martin Siničák  
a Adriana Nováková

Ján Majvitor  
a Ing. Monika Jarabová

Ing. Pavol Jurko  
a Ing.Veronika Kušnírová

Lukáš Pištek  
a Mgr. Dominika Padová

Michal Helis  
a Nikola Melegová
Peter Kontra Pál  

a Martina Fabianová

PhDr. JANA CIBEREOVÁ
Žiadam TaZS mesta Michalovce o úpravu cesty na Ul. tichej, ktorá je zvlášť 
po tejto zime plná výtlkov. Keďže si táto komunikácia vyžaduje veľké finan-
čné prostriedky, prosím TaZS mesta Michalovce aspoň o vyrovnanie výtl-
kov, aby nedošlo k úrazu obyvateľov ulice, najmä detí.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
TaZS mesta Michalovce zabezpečujú opravu výtlkov podľa schváleného har-
monogramu opráv výtlkov, v ktorom je zahrnutá aj Tichá ulica. 

Ing. JOZEF SOKOLOGORSKÝ
Obrátili sa na mňa občania z Ul. nám. osloboditeľov ohľadom poškodenia 
odtokových žľabov na niektorých miestach od bývalého domu komunálnych 
služieb až po hotel Družba. Osobne som bol preveriť tento stav a zistil som, že 
niekde sú žľaby poškodené, niekde sú poposúvané. Preto žiadam kompetent-
ných o nápravu tohto stavu, nakoľko sa blíži letná turistická sezóna a bolo by 
dobré, aby pešia zóna mesta bola po všetkých stránkach v dobrom stave.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
S opravou poškodených odtokových žľabov sme už začali, do letnej turistickej 
sezóny budú odtokové žľaby opravené.  

Ing. JÁN ĎUROVČÍK,CSc.
Prosím TaZS mesta Michalovce, aby výrazne označili cyklistický chodník 
na Nám. osloboditeľov na každých 50 m. Cyklistom znepríjemňujú život 
chodci, ktorí sa vyhovárajú, že chodník nie je označený. Za skoré vybavenie 
žiadosti ďakujem.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Obnovu označenia cyklistického chodníka zrealizujeme v priebehu mesiaca 
máj 2017. 

LÝDIA SIDIVÁROVÁ
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, na základe in-
tervencií obyvateľov mesta Michalovce predkladám nasledujúcu interpeláciu:
Bolo by možné opraviť výtlky na nasledujúcich komunikáciách?
Na Ul. J. A. Gagarina sa výtlky nachádzajú na úsekoch od domu č. 4 po dom 
č. 12, v pravotočivej zákrute pri odbočovaní z Ul. T. J. Moussona na Ul. J. 
A. Gagarina a cca 50 m úsek pri odbočovaní z Ul. P. O Hviezdoslava na Ul. 
J. A. Gagarina. Na Ul. humenská cesta sa výtlky nachádzajú na ceste medzi 
obytným blokom HC/A a HC/B, medzi obytným blokom HC/B a kotolňou 
K 11 a v zákrute pri odbočovaní smerom na Ul. J. Švermu pri obytnom blo-
ku HC/C. Na križovatke Ul. B. Nemcovej a T. Vansovej je jeden výtlk pri ka-
nálovom vpuste.
Ďakujem zodpovedným pracovníkom a organizáciám mesta za vybavenie 
intervencií občanov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
TaZS mesta Michalovce zabezpečujú  opravu výtlkov podľa schváleného har-
monogramu opráv výtlkov, v ktorom sú zahrnuté aj spomínané ulice. 

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XV. zasadnutí MsZ v Michalovciach 25. apríla 
2017. 

pokračovanie v nasledujúcom čísle

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

MICHALOVCE 
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk
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NAVžDy SME SA ROZLÚčILI...

spoločenská rubrika

Alexander Weiser (85)
Milota Strejcová (67)
Alžbeta Sokolská (78)
Dorota Raffačová (89)
Anna Tomášová (88)
Irena Kovačiková (85)
Marta Rovňaková (59)
Valéria Liberová 92) 
Júlia Mindárová (67)
Anna Mihovičová (82)
Tomáš Siničák (65)

spomienky
Tak ako voda svojim tokom plynie, 
krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.
Dňa 7. júla uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko 

Ing. RUDOLF RUDINEC, DrSc.
s láskou na neho spomína 
a za tichú spomienku ďakuje celá rodina

Tak rýchlo letí čas, čo navždy utíchol Tvoj sladký hlas. 
Len spomienky na Teba mamička najzlatšia 

sa vracajú zas.
Dňa 30. júla uplynie rok, čo si nás navždy opustila

TERÉZIA KUBEJOVÁ
s láskou spomínajú manžel, dcéry, 

syn s rodinami a sestry

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Dám do prenájmu 3-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0907 970 595

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 

piva, hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), od-
znaky, etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, 
knihy, tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, vršky z fliaš, 
prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 
pohľadnice, obálky, dokumentky, legitimácie, knihy, porcelán, 
pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan Demčák,  
tel.: 0904 965 282

n	Predám látkovú sedačku + kreslo (ľavá strana). Farba: hráškovo 
– zelená. Cena dohodou. Tel.: 0905 902 262

malý oznamovateľ

Hoci už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 12. júla si pripomenieme 5 rokov úmrtia

MÁRIE SINČAKOVEJ, 
rod. LADENBERGEROVEJ
s láskou spomínajú dcéry Ľuba, Beátka, 
synovia Ján a Martin s rodinami

prerušenie distribúcie elektriny

n	10. júl od 7.30 – 17.30 hod. úseky: Ul. tulipánová č. d. 1, č. d. 3, č. d. 5.
n	18. júl od 7.30 – 14.00 hod. úseky: Ul. kyjevská, Ul. moskovská 

č. d. 14 – 24 (párne čísla domov), Ul. krymská č. d. 1, č. d. 3, č. d. 5.

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

poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom, 

známym, bývalým kolegom za prejavy sústrasti, kvetinové 
dary, slová útechy na poslednej rozlúčke, ktorá sa uskutočnila 

13. júna s milovanou manželkou, mamkou, svokrou, babkou 

Mgr. BOŽENOU HARMÓCIOVOU
Odpočívaj v pokoji. 

manžel Michal, synovia Ľuboš, Slavomír s rodinami

Uplynulo 5 dlhých smutných rokov, 
čo nás navždy náhle opustila naša mama a babka 

IRENA TAKÁČOVÁ
Kto ste ju poznali, 

venujte jej s nami tichú spomienku.
s láskou spomínajú syn Jozef s rodinou

Pošta Michalovce 4 
bude dočasne zatvorená 

od 3. 7. do 31. 8. 2017 
Poštové služby budú v tomto období zabezpečované poštami 

Michalovce 1, Michalovce 3 a Michalovce 5.
V i a c  i n f o  n a  0 5 6 / 6 8  6 8  1 1 3

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných 
pozícií: 

Príslušník Mestskej Polície – Policajt
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestská polícia 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 

s maturitou  
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  bezúhonnosť (podľa zák. č. 552/2003 Z.z. v platnom znení )  
b)  osoba staršia ako 21 rokov  
c)  telesná a duševná spôsobilosť, spôsobilosť na prácu v noci a so zobrazovací-

mi jednotkami 
d)  vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia  B 
e)  znalosť práce s počítačom 
f)  absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej spôsobilosti
 (základný okruh písomného testu – Ústava SR, zákony o obecnom zriadení, 

o obecnej polícii, o priestupkoch, o správnom konaní a všeobecná časť trest-
ného zákona; duševná spôsobilosť bude overovaná psychológom; telesná 
spôsobilosť podľa interných tabuliek – vek, výkon)  

Zoznam dokladov, ktoré sú  požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského oprávne-

nia a doterajšej praxe
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 25. 7. 2017, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doru-
čená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
s označením “Výberové konanie príslušník mestskej polície – policajt”. Pri osob-
nom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. 
Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.    
Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mes-
ta. 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 výbero-
vého konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výberového konania a zároveň 
súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje ar-
chivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.



Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREjňujE
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosti:
p.E-KN č. 2970/1, k.ú. Michalovce o výmere 192 m2, p.C-KN č. 1098/1, 
k. ú. Michalovce o výmere 125 m2, p.C-KN č. 1099, k.ú. Michalovce o vý-
mere 137 m2. Celkom na prenájom 454 m2, za účelom vybudovania bez-
platného, verejne prístupného parkoviska na náklady nájomcu.
Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 24. júla 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Silový trojboj – tlak na lavičke
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE
8. 7., 13.00 hod.; mestská športová hala
Info: L. Lechan st., tel.: 0904 220 309 

Turistika 
PO BREHU LABORCA 
16. 7., 8.00 hod.

SLANSKé VRCHY – ZÁMUTOVSKé SKALY
16. 7., 7.30 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

SPLAVOVANIE ZEMPLÍNSKYCH RIEK
7. – 9. 7., XXII. ročník
Info: http://www.navraty.szm.com

Krásny júnový víkend strávili športovci ŠK Zemplín judo Michalovce na vý-
lete spojenom so súťažou v poľskom baníckom meste Bochnia. Súťaž v soľnej 
bani v hĺbke 244 metrov bola nezabudnuteľným zážitkom. V konkurencii 
600 pretekárov z 11 štátov dosiahli judisti vynikajúce výsledky. Tri prvé 
miesta získali Alexander Petruny, Tomáš Popjak a Diana Kanóczová. Druhé 
miesto si vybojovala Sofia Demčáková, štvrté Alžbeta Hlivová a na 5. mieste 
sa umiestnil Gabriel Čopák ml.  

ŠK Zemplín judo Michalovce

Majstrovstvá českej 
republiky 2017 v kickoxe 
sa konali v polovici 
júna. Mesto Michalovce 
zastupovali na tomto 
podujatí dva kluby.

Športový Kickbox klub Michalov-
ce reprezentovala 4-členná výprava, 
Karel Svobodník, Timea Hamariková, 
Emma Sabadošová a Matej Hospo-
dár. Všetci štyria obsadili medailové 
pozície a domov priniesli šesť strie-
borných a jednu bronzovú medailu. 

Napriek tomu, že nezískali ani jed-
nu zlatú priečku, sme hrdí na všetkých 
štyroch reprezentantov klubu. Dvoj-
násobný tohtoročný majster Sloven-
ska Karel Svobodník sa v light con-
tacte prebojoval do finále po dvoch 
zápasoch. Najprv vyhral nad repre-
zentantom Bieloruska 3:0 a následne 
po správne zvolenej taktike zvíťazil 
nad domácim pretekárom 2:1. 

Vo finále sa stretol s domácim 
pretekárom Viktorom Žilom, s kto-
rým tesne prehral a získal striebor-
nú medailu. V disciplíne kick light 
sa rovnako prebojoval v dvoch zápa-
soch do finále. Nastúpil v ňom proti 
domácemu pretekárovi Dvořáčkovi 
a napriek vyrovnanému zápasu roz-
hodcovia napokon zodvihli ruku 

domáceho pretekára, a tak Kajo zís-
kal ďalšie striebro. Menej ostrieľaný 
nováčik Matej Hospodár po dvoch 
výhrach finálový zápas proti domá-
cemu reprezentantovi Františkovi 
Potužákovi prehral a získal striebor-
nú medailu. Bronzovú si vybojoval 
v disciplíne kick light. 

Timea Hamariková napriek svoj-
mu výškovému hendikepu vybojova-
la dve strieborné medaily, jednu v dis-
ciplíne light contact a druhú v kick 
lighte. V prvom zápase vyhrala, aj keď 
prehrávala prvé kolo zápasu, druhé 
už dokázala bodovo otočiť vo svoj 
prospech a nakoniec vyhrala 3:0 na 
body. Emma Sabadošová sa takéhoto 
turnaja zúčastnila prvýkrát a získala 
striebornú medailu v light contacte. 

Vynikajúcu formu na konci sezó-
ny využil na týchto majstrovstvách aj 
Michal Stričík z klubu Seiken. Zis-
kom titulu Majster Českej republiky 
2017 v disciplíne Kick light do 79 kg 
jednoznačne dominoval vo všetkých 
svojich zápasoch. Ani jeden z týchto 
zápasov nedospel do riadneho časo-
vého záveru, pretože boli ukončené 
predčasne v priebehu zápasu roz-
hodcami z dôvodu vysokej bodovej 
a technickej prevahy nad súpermi 
s výsledkom 3:0 pre Michala Stričíka. 

Elena Takáčová
Michal Stričík

Majstrovstvá českej 
republiky v kickboxe

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. 8 v Michalovciach,
b)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
c)  Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach,
d)  Nám. osloboditeľov č. 24 v Michalovciach,
e)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
f)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
g)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
h)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
i)  Ul. okružná č. 2 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 24. júla 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.

Členovia najstaršieho michalov-
ského Klubu slovenských turistov 
Turista (NM KST T) sa v rámci svoj-
ho podujatia zúčastnili už 5. roční-
ka podujatia Jánskych ohňov nad 
Šíravou na Vinianskom jazere.

Starosta obce Vinné Marián Ma-
keľ viedol spoločný výstup na Vinian-
sky hrad, kde okrem šermiarov bolo 
predvádzanie tradičných remesiel 
s občerstvením a degustáciou vín. 
V sprievodnom programe priamo 
na jazere bolo možné vidieť v uličke 

remesiel aj drevorezbu, paličkova-
nie, špekárske a koženárske výrobky 
a iné. Pre deti bol pripravený skákací 
hrad, maľovanie na tvár, kolotoč, ba 
aj maskoti. Zaujímavá bola i farma 
– živé zvieratká, plieskanie bičom, 
časť z expozície Gitarového múzea 
zo Sobraniec, dobová kuchyňa, ale aj 
rôzne súťaže pre deti a dospelých. 
Večerný program vyplnili folkloristi 
a hudobné skupiny a stretnutie pri 
zapálenej vatre.

Anton Hasák

Letný zraz turistov

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce – stavebný úrad oznamuje začatie konania 
o umiestnení stavby: „Prístavba obchodného centra Zemplín 

v Michalovciach“ formou verejnej vyhlášky. 
Celé znenie oznámenia je umiestnené na úradnej tabuli Mesta 

Michalovce a internetovej stránke mesta.


