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pozývame...

Slovak handball 
federation 

finále
 

 MAJSTROVSTVÁ 
EURÓPY 

V HÁDZANEJ žiEN 
DO 17 ROKOV

20. augusta o 17.30 hod.
Chemkostav aréna

Šariš
letný festival 

MY SME VÝCHOD

26. augusta 
od 15.00 hod.
Park študentov

OÚ Michalovce
Mesto Michalovce

SZPB ZO Michalovce

PiETNY AKT 
KLADENiA VENCOV

pri príležitosti 
73. výročia SNP

28. augusta o 9.30 hod.
pamätník na Bielej hore

Folklórny súbor Zemplín
vystúpenie bývalých 

členov

GENERÁCiE
TAKí SME bOLi

28. augusta 
o 18.00 hod. 

veľká sála MsKS

Teplovodné 
potrubia
rekonštrukčné práce

2 Európsky 
šampionát
hádzanárskych kadetiek

3 Láska na celý 
život
rozhovor s J. Obšatníkom

4 Pripravované 
podujatia
do konca roka
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� aktuality

pobačeňe Miža z varoša

Kec mi bul mladši, ta muj najmilši dopravni prostriedok bul bicigeľ. Ňebul 
mi žadni Sagan, bo na preťekaňe buľi i ftedi špecijalne bicigľe. Muj bul ľem nor-
malni. No pošol mi na ňim všadzi. Ňeľem po mesce, no i na ribi. I do Košic mi 
še na ňim puščil. Tam štiri hodzini, bo hore Dargovom mi ho ľem driľal. Bula 
to rekreacija, bo u brata mi ostal na cali vikend. Až kec mi bul po vojne, ta mi 
sebe kupil motorku. Šumnu červenu JAWU 250. Trebalo chodzic na zabavi. 
I kamaratov povožic. I frajirka še našla. Odvtedi ubehlo veľo vodi dolu Labor-
com. No ostatňe roki še u augusce najvecej cešim na jurmark. Teľo prekrasnich 
strojov šickich značok še ľem tak skoro ňevidzi. U pijatok poobedze už na nich 
čekam pred poštu. Šumni i program, co tam maju. No najkrajši je, kec naštar-
tuju a idu po pešej zoňe. Dachtori še i popredvadzaju. Zatrubija, pridaju otač-
ki motoroj, abo zrobija dajaku frajerinu. Pastva pre každu dušu takoho, co to 
dakedi skušil na motorkoj. No meďži divakmi su i dzeci i taki, co to ňikda 
ňešoferovali. Jakbač ňeľem ja, no i druhi prišli popatrec na motoristicku krasu 
na dvoch – troch koľesoch. Už še na ňich cešim i toho tiždňa u pijatok.

Vaš Mižo z varoša

Už ľem paru dňi

Interpelácie poslancov

ing. JOZEf SOKOLOGORSKÝ
Obrátili sa na mňa občania bývajúci na Ul. Kuzmányho ohľadom re-
konštrukcie detského ihriska, ktoré sa nachádza v medziblokových 
priestoroch na Kuzmányho ulici od č. 2 po č. 6. a od č. 8 po č. 12. Tým-
to chcem požiadať kompetentných, aby išli preveriť skutkový stav det-
ského ihriska, najmä hojdačky a preliezky, v rámci možnosti ich dali 
do pôvodného stavu tak, aby sa mohli deti v týchto priestoroch bezpeč-
ne hrať a využívať ich.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
V medziblokových priestoroch bytového domu č . 2, 4, 6 a bytového domu 
č. 8, 10, 12 bola zabezpečená v 24. týždni rekonštrukcia pieskoviska pra-
covníkmi TaZS. Taktiež na požiadavku občanov sme osadili jednu lavič-
ku. V uvedených priestoroch bytových jednotiek sa nenachádzajú žiadne 
Vami spomínané prvky zariadení. 

RNDr. LÝDiA SiDiVÁROVÁ
Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, na zá-
klade intervencií obyvateľov mesta Michalovce predkladám nasledujú-
cu interpeláciu:
Bolo by možné opraviť výtlky na nasledujúcich komunikáciách?
-  Na Ul. zemplínska sa výtlky nachádzajú pred domom č. 32, 26, 14, 6, 

4, 2 a na križovatke uvedenej komunikácie s Ul. T. J. Moussona.
-  Na Ul. J. Kalinčiaka pred domom č. 5788.
-  Na križovatke Ul. T. Vansovej a Ul. odbojárov.
Ďakujem zodpovedným pracovníkom a organizáciám mesta za vybave-

nie intervencií občanov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
TaZS mesta Michalovce výtlky na uvedených komunikáciách vyspravili 
v 28. týždni. 

n od júna tohto roku zdobia vestibul historickej budovy mestského úra-
du na Námestí osloboditeľov drevené erby. Ide o deväť erbov družobných 
miest, s ktorými má naše mesto podpísanú zmluvu o partnerstve. Nad er-
bami je umiestnený reliéf Archanjela Michala, ktorý svojim krídlom po-
myselne chráni naše družobné mestá. Hneď vedľa sa nachádza aj veľký 
erb mesta Michalovce. Erby partnerských miest aj erb mesta Michalovce 
sú vyrobené z lipového dreva, výrobcom je Bc. Vladimír Tomko z Prešo-
va. Aby sme vám viac priblížili naše družobné mestá, od nasledujúceho 
čísla vám budeme v novinách Michalovčan prinášať stručné informácie 
o jednotlivých partnerských mestách mesta Michalovce.

možno ste nevedeli, že...

Opravujeme 
teplovodné potrubia
V našom meste 
sa uskutočňujú 
rekonštrukčné práce 
na teplovodných 
potrubiach. 

Začali sa realizovať v júli tohto 
roku. V akom štádiu sa práce nachá-
dzajú? Potrubie sa mení na Sídlisku 
východ od kotolne PK 3 smerom 
k Slovenskej akadémii vied, tiež na 
Sídlisku Juh (1. časť), kde sa mení 
potrubie spájajúce kotolňu a Základ-
nú školu, Ul. Komenského. Na Síd-
lisku juh (2. časť), kde sa rekonštru-
uje trasa pre bloky R2, O2, P2 a T2. 
Práve stavba na 2. časti Sídlisa juh 
je realizačne náročná. Nachádza 
sa tam veľké množstvo prepichov 
a podvrtávok pod komunikáciami. 
Časť trasy vedie aj pod chodníkom. 
Iná možnosť nebola, keďže v zelenej 
ploche pred blokmi je vedených veľa 

slaboprúdových rozvodov, a ich pre-
loženie by bolo finančne náročné. 
Keďže chodník bol už aj tak v zlom 
stave, Mesto volilo trasu tak, aby sa 
po ukončení prác opravil aj chodník 
v mieste trasy.

Stavebné práce realizujú tri fir-
my. Boli vybrané na základe najniž-
šej ceny v rámci verejného obstará-
vania. Sídlisko východ rekonštru-
uje firma Slovakstav Michalovce 
s nákladom 42 909 eur. Trasu Juh 
(1. časť) realizuje firma Energobyt 
Humenné s nákladom 33 230 eur 
a najdlhšiu trasu, Juh (2. časť) fir-
ma Piatko zo Závadky s nákladom 
171 909 eur. Rekonštrukcia by mala 
prebiehať do konca septembra. Po-
trubia musia byť uložené a odtlako-
vané do konca augusta. V septem-
bri, kedy by mala byť rekonštrukcia 
ukončená, sa uskutočnia terénne 
úpravy. 
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7. 8.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
7. 8.  stretnutie so zástupcami ministerstva financií
8. 8.  rokovanie k príprave podujatia ME kadetiek v hádzanej
8. 8.  stretnutie s konateľom TV Zemplín
8. 8.  prijatie nového riaditeľa michalovskej nemocnice 
9. 8.   rokovanie so zástupcami MFK Zemplín Michalovce
10. 8.  účasť na tlačovej besede k ME kadetiek v hádzanej
10. 8.  rokovanie regionálnej Rady ZMOS
10. 8.  otvorenie Majstrovstiev Európy v hádzanej kadetiek 2017
11. 8.  porada primátora
14. 8.  stretnutie s výborom MO Matice slovenskej v Michalovciach
14. 8.  rokovanie so zástupcami Správy povodia Laborca
15. 8.  rokovanie mestskej rady
16. 8.  rokovanie so zástupcami KSK v Košiciach
17. 8.  zasadnutie predsedov komisií  KSK 
17. 8.  privítanie zástupcov partnerských miest
18. – 20. 8.  účasť na podujatiach Zemplínskeho jarmoku  
           a Zemplínskych slávností

aktivity primátora

Výzva
Vlani v takomto čase 
som požiadal vedenie 
istej banky (ktorá sídli 
priamo v centre pešej 
zóny), aby pred vchodom 
do budovy namontovali 
po oboch stranách držadlá, 
príchytky.

Pomohli by hlavne v zimných 
mesiacoch starším klientom ľahšie 
sa dostať k bankomatu i do budovy. 
Vedenie banky, aj ich financmajster, 
známa finančná skupina, túto moju 
žiadosť zamietli. Keďže onedlho tu 
opäť bude jeseň a zima, budú dažde 

i sneh, vyzývam starších klientov 
tejto banky nad 60 rokov o pomoc 
pri zbierke financií na zakúpenie dr-
žadiel, príchytiek a ich namontova-
nie tak, ako sa na slušnú firmu patrí. 
Zdá sa totiž, že už spomínaná banka 
a jej chlebodarca nemenovaná finan-
čná spoločnosť sú v zúfalej finančnej 
situácii. Pomôžme im. Príchytky 
kúpime v zdravotníckych potrebách 
a pre majstra, ktorý to urobí, obsta-
ráme občerstvenie. Myslím si, že ja, 
ktorý som ich klientom 19 rokov, 
i tí, ktorí jej služby využívajú dlhšie 
i kratšie, pochopíme, že im treba po-
môcť tak, ako ona pomáha nám.

K. Šíravan

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XVI. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
20. júna 2017.

pokračovanie v nasledujúcom čísle



� aktuality 

Už tradične teplé letné dni vrcho-
lia v auguste. Radosť a teplo týchto 
dní strieda nostalgia za letom a pre-
miešavajú sa. Dobre to vymysleli 
naši predkovia a stalo sa tradičným 
konanie jarmoku na záver augusta. 
Keďže konanie jarmokov je kaž-
doročne, a je to číslo v rade do 50, 
dá sa hovoriť o zabehnutej tradícii. 
Nebude tomu inak ani tohto roku. 
Na tretí augustový týždeň je opäť 
pripravovaný Zemplínsky jarmok. 
K nemu patrí nielen jarmočná kúpa 
a predaj. Potešenie pre kupujúcich, 
ale aj radosť predávajúcich z dobré-
ho záujmu o predávaný tovar. Cel-
kovo príjemnú atmosféru jarmoku 
budú dotvárať aj akcie pripravované 
mestom, mestským kultúrnym stre-
diskom, ale aj inými subjektami. 

Jarmok je nielen o kúpe a predaji, 
ale najmä o stretávaní sa ľudí a vzá-
jomnej komunikácii. Radosť zo stret-
nutia so známymi a blízkymi je pop-
repletaná pripraveným programom. 
Jeho pestrosť dáva priestor kvalitným 
zážitkom umocneným atmosférou 
jarmoku. Už v minulosti sa organi-
zátori jarmoku neuspokojili len s jar-
močnou atmosférou. 

Pre ešte väčšie znásobenie radosti 
a veselosti jarmoku prišla myšlienka 
organizovať v tom čase aj Zemplín-
ske folklórne slávnosti. Tak sa obidve 
akcie prekrývajú a dopĺňajú. Zároveň 
pomáhajú udržiavať poklad najv-
zácnejší a pre tento región typický 
– zemplínsky folklór. Počas dvoch 
dní sa divákom predstavia nielen 
najlepšie zemplínske súbory, ale svo-
jím programom ho spestria i pozva-
ní hostia. Tento ročník bude zvlášť 
výnimočný. Súbor Zemplín oslavuje 
60. výročie svojho vzniku. Aj spevác-
ky súbor Hnojňaňe z Mihaľovec má 
svoje 40. výročie. I keď obidvaja jubi-
lanti budú mať samostatné programy 
pri tejto príležitosti, predsa v štruktú-
re programu bude aj im venovaná vý-
znamná časť programu Zemplínskych 
slávností. Tretím jubilantom je detský 
súbor Jurošík. Nášmu divákovi je tiež 
dostatočne známy svojimi doterajšími 
vystúpeniami. Všetkých spomenúť ne-
môžem, tak aspoň jubilantov. Napo-
kon program Zemplínskeho jarmoku 
a Zemplínskych slávností bol s dosta-
točným predstihom zverejnený. Je si 
z čoho vybrať. Od najmenších, až po 
skôr narodených. Verím, že uspokojí 
aj najnáročnejšieho diváka. Prajem 
všetkým návštevníkom radosť a spo-
kojnosť pri návšteve Zemplínskeho 
jarmoku a Zemplínskych slávností. 

MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora

Pozvánka 
na Jarmok

z pera viceprimátora

Šírava láka turistov 
Návštevnosť turistických 
atraktivít v Košickom kraji 
ďalej stúpa, svedčia o tom 
údaje za prvých sedem 
mesiacov tohto roka. 

V medziročnom porovnaní sú na 
tom lepšie jaskyne UNESCO, Spiš-
ský hrad a chrám v Ruskej Bystrej, 
ale tiež znovuzrodená ferrata Kyseľ, 
kaštieľ Betliar, ktorý zviditeľnil te-
levízny seriál, či práve nám blízky 
Thermalpark Šírava. Od svojho ot-
vorenia v roku 2014 zaznamená-
va stále vyššie čísla návštevnosti. 
Medziročne si k 31. júlu polepšil 
o dva a pol tisíc osôb. „Každý rok sa 
snažíme zlepšiť paletu služieb posky-
tovaných návštevníkom. Tohto roku 
sme sprevádzkovali nové parkovis-

ko, ktoré výrazne rozširuje možnosti 
zaparkovať v areáli Thermalparku,“ 
uviedol riaditeľ Thermalparku Šíra-
va Juraj Naščák.

K pritiahnutiu cestovateľov 
do tejto lokality prispelo aj Pieskové 
kráľovstvo – celosezónny spoločný 
rozvojový projekt organizácie Ko-
šice Región Turizmus a Hotela Gla-
mour. „Premlelo sa nám tu nebývalé 
množstvo ľudí, na základe každoden-
ného pozorovania môžem konštato-
vať, že pieskové sochy na našej pláži 
si za prvý mesiac pozrelo asi 10-tisíc 
hostí,“ konštatuje Peter Čuhráč z Ho-
tela Glamour, podľa ktorého je spo-
lupráca subjektu podnikajúceho 
v cestovnom ruchu a krajskej turis-
tickej organizácie výborným príkla-
dom snahy rozvíjať cestovný ruch.

Košice región Turizmus

Michalovce dejiskom 
európskeho šampionátu
Bohatá nádielka zápasov 
iste teší priaznivcov 
ženskej hádzanej 
v Michalovciach. 
Vo štvrtok 10. augusta 
totiž odštartovali 
majstrovstvá Európy 
hráčok do 17 rokov.

Mestská športová hala a Chemko-
stav aréna sú dejiskom päťdesiatich 
šiestich zápasov počas jedenástich 
dní. Na Zemplíne sa zišlo 16 tímov 
Európy. Šampionátu sa zúčastňujú 
reprezentantky z Ruska, Holandska, 
Nemecka, Rakúska, Dánska, Ma-
ďarska, Chorvátska a Čiernej Hory. 
Nebudú chýbať ani hráčky z Fran-
cúzska, Švédska, Rumunska, Českej 
republiky, Nórska, Španielska a Srb-
ska. Zastúpenie má aj Slovensko. 

Naše reprezentantky majú za sebou 
náročné zápasy proti kvalitným súper-
kám. Postupne hrali so Španielskom, 

Nórskom a Srbskom. Zverenkyne 
trénera Heineho Jensena sa prvýkrát 
predstavili vo štvrtok 10. augusta. 
Tímy sú rozdelené do štyroch základ-
ných skupín. Slovenské reprezentantky 
sa nachádzajú v základnej D skupine. Z 
každej skupiny sa do hlavnej fázy ME 
kvalifikujú prví dvaja, ostatní budú 
hrať o umiestnenie na 9. – 16. mieste 
a zároveň o udržanie sa v elitnej kate-
górii, keďže posledné dva tímy zostú-
pia. Slovenské kadetky neodštartovali 
svoju púť na domácich majstrovstvách 
Európy najlepšie. V prvom zápase D 
skupiny prehrali so Španielskom 25:36. 
V druhom zápase sa postarali o senzá-
ciu, keď zdolali Nórsko 25:23 a mali tak 
šancu na prvú osmičku. V poslednom 
zápase skupiny so Srbskom remizovali 
18:18 a bojujú na šampionáte o 9. – 16. 
miesto.

Finále šampionátu je naplánované 
na nedeľu 20. augusta o 17.30 hod. 
v Chemkostav aréne.
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rokovanie 
mestskeJ 
rady
V utorok 15. augusta 
sa zišli členovia 
Mestskej rady 
v Michalovciach 
aby prerokovali 
nasledujúce body 
programu.

Monitorovaciu správu k roz-
počtu Mesta Michalovce za I. 
polrok 2017 predkladala Ing. 
Oľga Bereznaninová, vedúca fi-
nančného odboru, vyhodnote-
nie rozpočtu MsKS Michalovce 
za I. polrok 2017 predkladala 
PhDr. Milada Tomková, riadi-
teľka MsKS Michalovce.

Vyhodnotenie rozpočtu TaZS 
mesta Michalovce za I. polrok 
2017 a návrh na 2. zmenu roz-
počtu TaZS mesta Michalovce 
na rok 2017 predkladal Ing. Júli-
us Oleár, riaditeľ TaZS, návrh na 
prijatie úveru a rozpočtové opat-
renie č. 4 predkladala Ing. Oľga 
Bereznaninová, vedúca finan-
čného odboru, majetkovoprávne 
záležitosti a prenájom majetku 
vo vlastníctve Mesta Michalov-
ce predkladal Ing. Jozef Doležal, 
vedúci odboru hospodárenia 
s majetkom.

Návrh Dodatku č. 1 Vše-
obecne záväzného nariadenia 
Mesta Michalovce č. 192/2016 
o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na dieťa a žiaka 
škôl a školských zariadení zria-
dených na území mesta Micha-
lovce na rok 2017 predkladala 
Ing. Katarína Poláková, vedú-
ca odboru školstva a športu, 
správu o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky za I. pol-
rok 2017 a správu o výsledkoch 
kontrol predkladala Ing. Marta 
Bobovníková, hlavná kontro-
lórka.

Návrh na udelenie mestských 
ocenení v roku 2017 predkla-
dal Viliam Zahorčák, primátor 
mesta, správu o plnení uzne-
sení Mestskej rady Michalovce 
za I. polrok 2017 predkladal 
Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta 
MsÚ Michalovce návrh progra-
mu XVII. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach 
predkladala Mgr. Natália Sla-
ninková, vedúca organizačného 
odboru. Záver rokovania patril 
bodu rôzne.
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�  kúltúra – školstvo

Zemplínske slávnosti
Už 58. ročník 
tradičného folklórneho 
festivalu sa uskutoční 
19. – 20. augusta 2017 
na tribúne na Námestí 
osloboditeľov 
v Michalovciach. 

Podujatie pripravilo Mesto Mi-
chalovce, Mestské kultúrne stredisko, 
Zemplínske osvetové stredisko – kul-
túrne zariadenie KSK a Dom Matice 
slovenskej v Michalovciach. Uskutoč-
ní sa aj vďaka podpore Fondu na pod-
poru umenia, Ministerstva dopravy 
a výstavby SR, Krajskej a oblastnej 
organizácie cestovného ruchu.

Festival odštartujú v sobotu do-
poludnia a popoludní folklórne 
a spevácke skupiny z regiónu Živou 
pozvánkou. Predstavia sa skupiny 
z Bánoviec nad Ondavou, Tušickej 
Novej Vsi, Nacinej Vsi, Starého, Pav-
loviec nad Uhom, Pustého Čemerné-
ho, Rakovca nad Ondavou, Hatalova 
a Michaloviec. 

Popoludní ožije námestie taneč-
níkmi. Folkloristi, ale i návštevníci 
a diváci sa budú môcť zapojiť do ško-
ly tanca. Pod taktovkou FS Zemplín 
sa naučia ďalšie kroky jedného z na-
šich najznámejších ľudových tancov 
karičky a spoločne si ju na námestí 
zatancujú. Po obidva dni sa divákom 
predstavia jubilujúce kolektívy a ich 
hostia. V sobotu bude večerný prog-
ram patriť FS Chemlon z Humenné-
ho a FS Vranovčan z Vranova nad 
Topľou. V samostatnom programe 

sa predstaví 40-ročný jubilant, muž-
ská spevácka skupina Hnojňaňe, 
a ich hostia z Terchovej – Ťažká mu-
zika a Trio z chotára. 

Bez Folklórneho súboru Zemplín 
si Zemplínske slávnosti už ani nevie-
me predstaviť. Jemu bude patriť zá-
ver sobotňajšieho programu. Nedeľ-
ný program tradične odštartujú deti. 
Privítame hostí z Ukrajiny – tanečný 
súbor Bliz. Detský folklórny súbor 
Zemplínik pri príležitosti 45. výročia 
vzniku sa michalovskej verejnosti 
predstavil v máji v programe Poklady 
z truhlice. Časť z neho uvidíme aj na 
Zemplínskych slávnostiach. V prog-
rame Jubilanti sa predstavia mužská 
spevácka skupina Starši chlopi z Mi-
chaloviec a Lučaňe z Lúčok a folklór-
na skupina Porubjan z Poruby pod 
Vihorlatom. Samostatným vystúpe-
ním sa predstaví aj FS Svojina, ktorý 
pôsobí na scéne už 15 rokov. V prog-
rame 40-roční Hnojňaňe a ich hos-
tia vystúpi Muzika Milana Rendoša 
a folklórna skupina Čemerňanka 
z Pustého Čemerného. Pomyselná 
bodka za dvojdňovým folklórnym 
sviatkom bude patriť FS Borievka 
z Košíc. Atmosféru spríjemní po tri 
dni  48. ročník Zemplínskeho jarmo-
ku s bohatou Uličkou remesiel. 

V galérii Zemplínskeho osveto-
vého strediska bude k 60. výročiu 
založenia FS Zemplín sprístupnená 
výstava fotografií, diplomov a oce-
není z najznámejších súťaží a festi-
valov, krojov a iných zaujímavostí 
týkajúcich sa tohto telesa.

Mgr. Erika Marcinčinová

Výlet k dreveným 
kostolíkom
O tom, že skvosty ľudovej 
architektúry môžeme 
obdivovať len niekoľko 
kilometrov od Michaloviec, 
sa presvedčili aj ženy 
z o. z. Onko Klub Venuša 
Michalovce. Dňa 18. júla 
sa vybrali na výlet k 
dreveným kostolíkom 
na severovýchode 
Slovenska.

Prvým historickým objektom, 
ktorý navštívili, bol Chrám sväté-
ho Michala archanjela v Inovciach. 
Veľmi zaujímavé informácie nielen 
o histórii tohto kostola sprostredko-

val otec Marek Badida. Ďalším v po-
radí bol drevený kostolík v Ruskej 
Bystrej pochádzajúci z 18. storočia. 
Od starostu obce sa ženy z klubu 
dozvedeli, že bol v roku 2008 za-
písaný do zoznamu svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO a stále 
sa v ňom konajú liturgické obrady. 
V malej dedinke Hrabová Rozto-
ka členky Onko klubu obdivovali 
Chrám sv. Bazila Veľkého. Podobne 
ako v predchádzajúcich chrámoch 
aj v tomto je prekrásny bohato zdo-
bený ikonostas a oltár.

Členky o.z. Onko Klub Venuša 
aj touto cestou ďakujú Mestu Mi-
chalovce za finančnú podporu pri 
realizácii výletu.

Eva Čechová

Ján Obšatník je víťazom 
Pilsner Urquell Master 
Bartender 2012 a 2014. 
V Michalovciach si otvoril 
vlastnú piváreň.

Čo vás motivovalo, aby ste sa pri-
hlásili do súťaže Master Bartender? 

Prihlásil som sa preto, lebo som 
chcel spoznať profesionálny výčapníc-
ky svet. A keď som vstúpil do  miest-
nosti, kde boli všetci súťažiaci, chcel 
som byť z nich najlepší. Na všetko 
som sa pripravoval sám. Najviac in-
formácií som dostal od kamaráta, 
ktorý mi aj o súťaži ako prvý povedal. 
Z internetu som študoval o pive Pils-
ner Urquell všetko, čo sa dalo, o histó-
rii výroby piva, o správnom čapovaní, 
jednotlivých štýloch, starostlivosti 
o pivné potrubia a výčap, pozeral som 
si rôzne videá z minulých kôl – z nich 
som získal najviac inšpirácií. 

Ako vám výhra v súťaži pomoh-
la v kariére? 

Veľmi. Zmenila mi pohľad na celú 
gastronómiu. Musím povedať, že to 
bol odrazový mostík k vlastnej pivár-
ni, kde čapujem pivo presne tak, ako 
som sa to na súťaži naučil. V meste 
má moja piváreň dobré meno. Máme 
krásne, čisté pollitre, najlepšie pivo 
v meste. Súťaž bola pre mňa štar-
tovacím mostíkom, bez nej by som 
zrejme pracoval niekde ako čašník. 

Čo si myslíte o úrovni pivnej 
kultúry na Slovensku? 

Zlepšuje sa, ale ešte stále máme 
čo robiť, aby sme dohnali Čechov. 

Súťaž veľmi pomáha výčapníkom, 
aby sa zdokonaľovali a pivo kvalitne 
servírovali. Ale aj bežní ľudia musia 
pochopiť pivnú kultúru. Keď som 
prišiel do Michaloviec, o čapovaní 
na štýl hladinka, šnyt, či mlieko zá-
kazníci nič nevedeli. Pred nami je eš-
te kus obrovskej roboty, naučiť ľudí 
za výčapom správne pivo čapovať 
a tých pred výčapom ho správne piť.  

Čo je podľa vás základná vlast-
nosť dobrého výčapníka? 

Aby tú prácu robil od srdca, 
mal ju rád, inak to nejde. Výčapník 
musí mať rád i pivo. Nie je možné, 
aby nebol pivár, pivo čapoval a ani 
ho neochutnal. Musí preveriť kvali-
tu piva, ja ho ochutnám každý deň. 

Vaša láska k plzenskému ležia-
ku je zrejme celoživotná, keď ste 
sa odhodlali k takému radikálne-
mu kroku, ako je tetovanie plzen-
ského znaku na ruke...

Tetovanie som si dal spraviť hneď 
potom, ako som v roku 2014 vyhral 
súťaž Master Bartender a vrátil som 
sa za svoj výčap. Bol som veľmi šťastný 
a povedal som si, že si dám toto teto-
vanie na pravú ruku, ktorou čapujem 
a servisujem pivo. Keď ma teraz ľudia 
pozorujú pri čapovaní, určite si všim-
nú aj tetovanie. Pilsner Urquell je sú-
časť môjho životného štýlu a chcem, 
aby ma podľa neho ľudia poznali. Te-
tovanie je zároveň spomienka na nád-
hernú etapu môjho života, ktorú som 
prežil počas súťaží. Preto rozhodnutie 
dať si tetovanie Pilsner Urquell určite 
nebudem nikdy ľutovať. 

Paula Juričková

Plzenský ležiak je mojou 
láskou na celý život

MEDZINÁRODNÝ LETNÝ TÁBOR PARTNERSKÝCH MIEST – VYŠKOV
Žiaci vybraných michalovských škôl sa v dňoch 23. – 30. júla zúčastnili let-
ného tábora partnerských miest, ktorý v tomto roku usporiadalo partnerské 
mesto Vyškov v rekreačnom stredisku Baldovec. Oblasť nádhernej prírody 
plnej lesov, jaskýň, vodných tokov, hradov a zámkov sa nachádza na území 
turisticky atraktívneho Moravského krasu. Samotný program bol zameraný 
na športové a spoločenské aktivity a, samozrejme, aj na zaujímavé výlety do 
blízkeho okolia. V tábore sa zišli mladí ľudia z poľskej Jaroslawi, chorvátskej 
Virovitice, českého Vyškova a slovenských Michaloviec. Keďže išlo o medzi-
národný tábor, jeho cieľom bolo rozvíjať komunikačné schopnosti detí /an-
glický jazyk/ a pomocou inštruktorov prekonať kultúrne, spoločenské a jazy-
kové bariéry. Účastníci tábora  zažili množstvo zábavy a dobrodružstva, na 
ktoré budú určite ešte dlho spomínať. 

Mgr. Irena Vargová



�  kúltúra – školstvo

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

ZEMPLíNSKY JARMOK A ZEMPLíNSKE SLÁVNOSTi
18. – 20. augusta, tribúna pri MsÚ

MY SME VÝCHOD – LETNÝ fESTiVAL
26. augusta od 15.00 hod., Park študentov

GENERÁCiE – TAKí SME bOLi
vystúpenie bývalých členov FS Zemplín
28. augusta o 18.00 hod.

Výstavy
SúDRžNEJšiA úNiA
Posolstvo Rímskych zmlúv pre dnešnú Európu
do 20. 8., vestibul MsKS 

PODObY ZEMPLíNA
do 31.8., galéria ZOS

ČESKÁ MODERNA
do 31. 8., malá galéria MsKS

KRESLENé PORTRéTY – VÝSTAVA MiROSLAVA bAbiNČÁKA 
do 31. 8., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Program kina
21. – 22. 8. pondelok, utorok o 18.30 hod. 

NA DORAZ  2017
akčný, triler  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky 

21. – 23. 8. pondelok, utorok, streda o 20.15 hod. 
26. 8. sobota o 20.45 hod. 

ZAbiJAKOV OSObNÝ STRÁžCA 2017
akčný, komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

23. 8. streda o 17.45 hod. 
30. 8. streda o 17.45 hod.

ČiARA  2017
triler SR/UA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia 

24. – 27. 8. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 15.15 hod. 
VEĽKÁ ORiEšKOVÁ LúPEž 2  2017
animovaný  KANADA/USA/JUŽNÁ KÓREA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

24. 8. štvrtok o 17.00 hod. 
47 METROV
horor, thriller  2017
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

24. 8. štvrtok o 18.30 hod. 
25. 8. piatok o 21.30 hod. 

26. – 27. 8. sobota, nedeľa o 19.00 hod. 
30. 8. streda o 19.45 hod. 

TEMNÁ VEžA  2017
fantasy, sci-fi, horor  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky 

25. – 27. 8. piatok, sobota, nedeľa o 17.00 hod. 
PO STRNiŚTi bOS  2017 
dráma ČR
Nevhodný pre maloletých do 7 rokov  Originál verzia 

24. 8. štvrtok o 20.15 hod. 
25. 8. piatok o 19.30 hod. 
27. 8. nedeľa o 20.35 hod. 

bARRY SEAL: NEbESKÝ GANGSTER  2017 
akčný, dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

V Michalovciach 
už čoskoro!
Prinášame vám prehľad pripravovaných podujatí, ktoré 
budete mať možnosť navštíviť ešte do konca tohto roka.

26. august  MY sme VÝCHOD (zábavné popoludnie – účinkuje 
M. Zimnýkoval, M. Čekovský, IMT Smile a iní)

28. august  PIETNY AKT (výročie SNP)
28. august  GENERÁCIE – TAKí SME BOLI (vystúpenie 

bývalých členov súboru Zemplín)
31. august  ORGANOVÝ KONCERT – Kateryna Gazho
8. september  FOLKLÓRNY SÚBOR VRANOVČAN (folklórne 

tanečné divadlo Zbohom)
22. september  ĽH ZEMPLíN a ŠTÁTNA FILHARMÓNIA 

(koncert)
23. september R. RIKON, F. SLOVÁČEK, N. HATALOVÁ 

A E. MATYASOVÁ (koncert)
25. a 26. september  SRDCE AKO DAR (prehliadka umeleckej činnosti)
27. september  PRO TEBE COKOLIV (predstavenie divadla Kalich 

z Prahy)
29. – 30. september  MICHALOVCE MICHALOM A MICHAELÁM 

(koncert Kandráčovcov, moderujú M.Hudák 
a M. Čekovský)

2. október  RODINNÝ PRIEVAN (predstavenie bratislavských 
hercov)

4. október  LA GIOIA & BAND (Rockové balady)
6. október  PRO MUSICA & MAGNÓLIA (koncert 

pre UNICEF)
14. október  HNOJŇAŇE Z MIHAĽOVEC (koncert 

pri príležitosti 40. výročia)
14. október  STARí MAJSTRI – predstavenie Štúdia L + S 

(M. Lasica a M. Huba)
18. október FASHION DAY & SHOw – módna prehliadka
19. október  ONE MAN SHOw – M. Donutil
21. október  FS ZEMPLíN (vystúpenie k 60. výročiu)
24. október  LABUTIE JAZERO (balet)
27. október  DESMOD (koncert)
5. november  NESKORO VEČER – Talkshow Petra Marcina
7. november  LITTLE MISS (detská show s M. Haasovou)
13. november  PIANKO – P. Nagy a sláčikové kvarteto
15. november  HOROVOV ZEMPLíN (recitátorská súťaž)
24. november  PIETNY AKT (spomienka na oslobodenie mesta)
24. november  BEH O ŠTíT MESTA (bežecké preteky)
25. november  NA ZEMPLíNE TAK... (koncert)
27. november  K. KNECHTOVÁ s orchestrom (koncert)t
6. december  MIKULÁŠ – program spojený s rozsvietením 

stromčeka
7. december  VIANOČNÝ ORGANOVÝ KONCERT
8. december  UDEĽOVANIE MESTSKÝCH OCENENí
8. a 9. decembra  VIANOČNÉ TRHY
10. december  SIMA MARTAUSOVÁ a dievčenský zbor RTVS  

(koncert)
12. december  DIVADLO PRI FONTÁNE (premiéra)
17. december  VIANOCE S HELIGÓNKOU
31. december  SILVESTROVSKÁ VERNISÁŽ
31. december  VYSTREĽOVANIE ZÁTOK Z FLIAŠ ŠUMIVÉHO 

VíNA
31. december  OSLAVY ŠTÁTNOSTI a SILVESTRA 

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...

Valter Róbert Hegedüš
Daniel Koscelník

Olívia Lilien Čorej
Alica Macek

Matilda Macek
Eliška Fryková

Juraj Krištín
Hana Kobová

Viktória Petrašová
Stella Kostičová
Karin Kresáková

Sandra Kresáková

Michalovčan informuje

DO STaVU MaNžELSKéhO VSTúPILI...

Ing.Martin Kuco  
a Bc. Lucia Gencová

Richard Želinský  
a Lenka Špaková

Peter Kaločai  
a Bc. Mariana Gaľová
Mgr. Ladislav Leheň  

a Mgr. Miroslava Ščerbáková

Dňa 14. augusta sa dožila 80 rokov

HELENA CAPIKOVÁ
Drahej manželke a mamke srdečne 

blahoželajú, veľa zdravia, šťastia, lásky prajú 
a za starostlivosť ďakujú

manžel, dcéra Helena, zať Štefan a vnuk Števko

blahoželania

Dňa 19. augusta oslávi krásne 90. narodeniny

MÁRIA ANDRUSOVÁ
Všetko najlepšie do ďalších rokov, 
hlavne dobré zdravie praje dcéra Anna 
s rodinou. Ľudko, Ondrík, Aďko a Igorko 
za všetkých prababku bozkávajú.

MacOŠSKÝ PRíSTUP 
MESTa

Blíži sa 1. september, a keďže mi 
záleží na tom, aby život v našom mes-
te plynul čo najprijateľnejšie pre všet-
kých občanov, nedá mi nepozastaviť 
sa nad (aj) mojimi skúsenosťami, čo sa 
týka „chodu“ a vyučovacieho procesu 
v našich materských školách (MŠ). 
MŠ sa na rozdiel od základných škôl 
musia spoliehať na financovanie zria-
ďovateľom, t. j. Mestom. 

V praxi to vyzerá tak, že už na pr-
vom rodičovskom združení „musia“ 
učiteľky vykonávať „nadprácu“ a žia-
dať od rodičov príspevky na riadny 
chod vyučovacieho procesu v MŠ. 
Podotýkam, že nežiadajú príspevky 
na niečo nadštandardné, ale iba na 
zabezpečenie základných potrieb pre 
deti: výkresy, farebný papier a pod. 
Znie to možno neuveriteľne, ale 
s ťažkosťami sa pasuje aj vedenie MŠ, 
čo sa týka napr. bežných výdavkov 
na administratívny chod MŠ (kan-
celárske potreby, tonery, kopírka...), 
kde taktiež je nútené oslovovať rodi-
čov, či rôznych donorov o pomoc... 

Nepochybujem, že každý rodič rád 
prispeje (v rámci svojich možností) 
na plnohodnotnú prevádzku MŠ, 
ale nemal by suplovať úlohu Mesta. 
Pritom sa nejedná o horibilné sumy, 
ktoré by mesto malo vyčleniť na tieto 
účely. 

Osobne vnímam spolu so zain-
teresovanými, že Mesto má rezervy 
v tejto oblasti a verím, že dôjde v no-
vom školskom roku k náprave ho-
reuvedených skutočností, a že budú 
zo strany Mesta účelovo pridelené 
finančné prostriedky na prevádzku 
MŠ v takom rozsahu, aby sa vedeniu 
a zamestnancom MŠ pracovalo po-
kojnejšie. A najmä, aby sme mali čisté 
svedomie, že sme urobili maximum 
pre plnohodnotný vývin najmladšej 
generácie Michalovčanov.

P.S.: Pri prípadnej reakcii prosím 
neobhajovať sa opravou strechy resp. 
výmenou okien, ale vecnými argu-
mentami.

MUDr. Dušan GODA
Nezávislý poslanec MZ

Dňa 19. augusta oslávi 70. narodeniny 

EVKA PREPIEROVÁ
K Tvojmu jubileu Ti želám dobré zdravie, 

šťastie, lásku v kruhu najbližších.
Zo srdca praje suseda Anna s rodinou.

Poznámka redakcie: Mesto každoročne vyčleňuje pre materské školy vo svojom 
rozpočte finančné prostriedky na nákup kancelárskych potrieb (cca 500 € na 1 
MŠ na rok), školských potrieb (cca 500 € na 1 MŠ na rok) a tonerov (300 až 400 
€ na 1 MŠ na rok) a iné potrebné položky k zabezpečeniu chodu MŠ. Ich nákup, 
a to tak množstvo ako aj sortiment, sa zabezpečuje formou objednávky na zá-
klade požiadavky konkrétnej riaditeľky MŠ, ktorá je zodpovedná za chod MŠ. 
V prípade akéhokoľvek problému má riaditeľka povinnosť ihneď informovať 
Mesto – odbor školstva, o aktuálnej potrebe nákupu. Mesto nežiada od rodičov, 
aby prispievali na chod vyučovacieho procesu. 

Pri MŠ pracujú Rodičovské kluby, ktoré sú samostatné právne subjekty, 
kde na základe dobrovoľnosti rodičia prispievajú finančnou čiastkou do fon-
du a rozhodujú na aký účel budú použité tieto finančné prostriedky – napr. 
balíčky na Mikuláša, MDD, športovú olympiádu, Deň matiek, otcov a iné ak-
tivity zväčša s rodičmi, sporadicky prispejú aj napr. na určité učebné pomôcky, 
ale tento príspevok tvorí zanedbateľnú časť financií určených na školské potreby 
detí. Navyše sa jedná o dobrovoľný príspevok rodičov.

ŠPacIRKI
po okoľici

po stopách filmu ČIaRa
sú hranice, ktoré prekročíš len raz

15. septembra 
viac info: www.spacirki.sk



�  inzercia

NaVžDy SME Sa ROZLúČILI...

spoločenská rubrika

Marta Siváková (91)
Ing. Ján Bereš (72)
Lucia Matošová (24)
Andrej Demjanovič (87)
Alexander Kolesár (59)
Ján Koziot (78)
Ľudovít Berecký (78) 
Eugen Maščeník (87)
Anna Mrigová (92)
Agnesa Doričová (84)
Ján Porvaz (71)
Anna Hamorská (66)
Verona Topoľovská (89)
Juraj Špak (54)

poďakovanie
Vrúcne poďakovanie všetkým príbuzným, duchovnému otcovi, 

spolužiakom, profesorom, učiteľom, priateľom, susedom 
a známym za prejavy sústrasti, slová útechy na poslednej 

rozlúčke, ktorá sa uskutočnila 27. júla s milovaným 
synčekom, bratom, vnukom, spolužiakom, priateľom 

RASTÍKOM KOČIKOM
Ľúbime Ťa celá rodina

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Dám do prenájmu 3-izbový byt v Michalovciach.  

Tel.: 0907 970 595
n	Predám chatu na Zemplínskej šírave (Prímestská oblasť).  

Cena dohodou. Tel.: 0903 146 755
n	Dám do prenájmu garáž. Tel.: 0949 716 152
n	Dám do prenájmu 2-izbový byt (55 m2) v centre mesta – na Pasáži. 

Tel.: 0907 435 757
n	Predám – prenajmem 3-izbový byt v Michalovciach.  

Tel.: 0907 970 595
n	Dám do prenájmu garsónku na Ulici M. Rázusa. Cena dohodou. 

Tel.: 0908 185 360, tel.: 388 420 30 94

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 Opel Astra combi, biela farba, 1.7 TD, rok výroby 1997, 
ťažné zariadenie, strešný nosič, šiber, servo, centrál, tónované sklo, 
hrdzavý podvozok. Cena 300 €. STK + EK platné ešte 1 rok.  
Tel.: 0904 822 860

n	Predám prívesný vozík za osobné auto 1 x 2 m, rozmer kolies 13. 
Platné STK. Cena 300 €. Tel.: 0908 060 490

malý oznamovateľ

noviny Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
Téma: Deti a zDravie

Hostia: MUDr. D. Jurečková, PhD., PharmDr. O. Mareková, 
G. Dzurková-Štofová

(repríza relácie z februára 2017)
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

záznam 
akaDÉMia i. zš „Čarovná guľa“ (repríza z apríla 2017) 

denne od 14.00 hod. 

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

prerušenie distribúcie elektriny

n	31. august od 8.00 do 12.30 hod. odberné miesto – časť mesta 
Michalovce: Ul. moskovská č. d. 3497/1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
Ul. odeská č. d. 2, Ul. minská č. d. 1, 3.

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

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku nariaďuje 

ústne pojednávanie stavebného konania pre stavbu: „Obnova obalových 
konštrukcií bytového domu Konečná č. 6, 8 Michalovce“ na pozemku 

reg. C-KN č. 1196/4 v k. ú. Stráňany. 
Celé znenie oznámenia je umiestnené na úradnej tabuli 

Mesta Michalovce.



� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

POZVÁNKA NA STREETBALL
Po úspešných ôsmich ročníkoch bude tento rok populárny letný streetball len 
v menšom prevedení a bude iba pre hráčov domáceho klubu 1. BK Micha-
lovce v rámci prípravy na novú sezónu 2017/2018. Pozývame preto nielen 
rodičov a deti, ktoré sa zaujímajú o basketbal, ale aj ostatných záujemcov. 
Pozrieť si zápasy bude možné už v sobotu 19. augusta od 9.00 hod. v areáli 
ZŠ Pavla Horova. Hráčmi basketbalového klubu 1. BK Michalovce sú žiaci 
michalovských základných a stredných škôl. V žiackej kategórii pre spestre-
nie turnaja chceme pripraviť tiež zápas rodičia vs. deti. Pre deti pripravuje-
me aj individuálne súťaže. Tešíme sa na vašu účasť.

1.BK Michalovce   

Silovkárky oddielu ŠK Zemplín Michalovce silový trojboj sa na Majstrovs-
tách Európy Strongmanov,strongwoman a zmiešaných párov na Štrbskom 
plese umiestnili takto: Nikol Hudáková a jej spolubojovník Volodymyr Cyfra 
(BLR) sa umiestnili na 5. mieste, Jana Ďurčáková a Ivan Hryhorovskyy 
(UA) na 6. mieste, Alexandra Balická a Ivan Derkač (MLD) sa umiestnili 
na 7. mieste. Celkovými víťazmi sa stali Štefan Petrík a Janka Vašková, dru-
hé miesto obsadili Poliaci, tretie miesto patrilo Čechom. Veľké poďakovanie 
za bojovnosť a odvahu našich zverenkýň je od Mgr. Michala Čaplu, štátneho 
trénera Milana Gabrhela a prezidenta Strongmanov Vladimíra Batika.

Ladislav Lechan st.

basketbal
LETNÝ MiCHALOVSKÝ STREETbALL 
19. 8., 9.00 hod., IX. ročník, ZŠ P. Horova 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

futbal
O POHÁR PRiMÁTORA MESTA
Michalovské futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov 
19. 8., 9.30 hod., VIII. ročník, ZŠ Ul. okružná 17
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

MfK ZEMPLíN – fC ViON ZLATé MORAVCE – VRÁbLE
26. 8., 19.00 hod. - FORTUNA liga muži – 6. kolo

MfK ZEMPLíN – fK žELEZiARNE PODbREZOVÁ
19. 8., 11.00 hod., I. LSD U19 – 1. kolo 

MfK ZEMPLíN – fK SENiCA
26. 8., 11.00 hod., I. LSD U19 – 3. kolo 

MfK ZEMPLíN – 1. fC TATRAN PREšOV
30. 8., 11.00 hod., I. LSD U19 – 4. kolo 

MfK ZEMPLíN – fK SENiCA
23. 8., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 2. kolo 

MfK ZEMPLíN – SPARTAK MYJAVA
26. 8., 13.00 hod., I. liga ženy – 1. kolo 

MfK ZEMPLíN – SPARTAK MYJAVA
26. 8., 15.00 hod., I. liga juniorky U19 – 1. kolo

MfK ZEMPLíN – fK HUMENNé
29. 8., 10.00 a 12.00 hod., I. LSŽ U15, U14 skupina Východ
Info: www.mfkzemplin.sk

AfK TOPOĽANY – OšK RUDňANY 
27. 8., 16.00 hod., IV. Liga Juh muži VsFZ – 6. kolo 
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

TJ SOKOL MOČARANY – TJ OLYMPiA bORšA
20. 8., 16.00 hod., V. liga Zemplínska VsFZ, muži – 3. kolo 
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Jachting
MODRÁ STUHA ZEMPLíNSKEJ šíRAVY 2017 
26. 8., pretek kajutových plachetníc – Medvedia hora
Info: Z. Mošpan, tel.: 0907 340 061

Strelectvo
STRELECKÝ ViACbOJ K VÝROČiU SNP
27. 8., 9.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRiVÁň
18. – 20. 8., 7.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych 
a dôležitých informácii nájdete na 

MiCHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA


