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Prvý jún, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta, je Medzinárodným 
dňom detí. Táto myšlienka vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí 
v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Zástupcovia 54 krajín na nej schvá-

lili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými 
otázkami, týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo 
vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň pouká-
zať na problémy týkajúce sa detí vo svete.

Prvý jún je sviatkom všetkých detí

Medzinárodný 

deň detí

Stráviť príjemné chvíle so svojimi ra-
tolesťami v predvečer ich sviatku môžu 
rodičia v nedeľu, 31. mája, v Zemplín-
skom múzeu v Michalovciach. V popo-
ludňajších hodinách od 15.00 do 18.00 
hod. bude v areáli múzea pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa detí pripravený 
zaujímavý program. 

Zdatní rytieri zasvätia deti do ta-
jov rytierskeho boja. Presnú mušku si 
overia pri streľbe z luku, zručnosť zasa 
v hrnčiarskej a kováčskej dielni. Malé 
slečny sa v sprievode dobovej hudby 
naučia zopár krokov z dobového tanca. 
Písanie pomocou brka a tajomné od-
kazy si vylúštia za asistencie skúsených 

pisárok. Vydajú sa po stopách prírody, 
oboznámia sa s históriou vývinu mi-
chalovského erbu. Po zapojení sa do 
rôznych aktivít na deti čaká sladká od-
mena. Nebudú chýbať detské atrakcie 
ako trampolíny, škrečkov valec, hoj-
dačky, zvieratká z balónov, maľovanie 
na tvár. Naposledy sa pre návštevníkov 
otvoria aj dvere hlavnej budovy kaštie-
ľa, bývalého sídla rodiny Stárayovcov, 
ktorá čaká na svoju rekonštrukciu. Ako 
vyzerá múzeum bez expozícií, jeho zá-
kutia, môžu návštevníci objavovať po-
čas voľnej interaktívnej prehliadky.

K sviatku detí pripravujú rôzne po-
dujatia aj naše základné školy. Žiaci sa 

môžu počas prvého júnového týždňa 
tešiť na rôzne športové súťaže, zábav-
né hry, diskotéky, módne prehliadky, 
spevácke a tanečné súťaže, výlety do 
okolia Michaloviec, ale aj na návštevu 
filmového predstavenia, či knižnice. 

Pre deti v materských školách sú 
pripravené viaceré podujatia, na kto-
rých sa spolu zabavia celé rodiny. 
Bude to cesta rozprávkou alebo hra 
s názvom Slniečko sa s deťmi hrá, Ro-
dičia deťom alebo Rozprávková záhra-
da. Všetky deti v materských školách 
sa môžu tešiť aj na zábavu pri hudbe, 
fotenie, rôzne súťaže a chýbať nebudú 
samozrejme sladké balíčky ako darček 
na záver.

A obdarúvať nebudú len rodičia 
a pani učiteľky.

Dodávateľ ovocia a zeleniny 
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Michalovce, 
ktorý každoročne pri príležitosti Dňa 
detí pripravuje pre deti základných 
a materských škôl darček, sa tento rok 
rozhodol poskytnúť maľovanú mapu 
cyklistických trás v okresoch Micha-
lovce a Sobrance. Mapa obsahuje ok-
rem cyklistických trás aj vyznačené 
historické pamiatky – hrady, kaštiele, 
zrúcaniny hradov. Je dobrým náme-
tom na trávenie voľného času počas 
letných prázdnin alebo organizova-
nie spoločných výletov. Veľmi pekne 
spracovanú mapu dostane každý žiak 
základnej a materskej školy.

Mgr. M. Fuchsová, 
A. Hrehovčíková

Hádzanárkam Iuventy Michalovce sa podarilo získať piaty majstrovský titul za sebou. Celkovo 
ôsme víťazstvo v histórii klubu dosiahli hádzanárky po triumfe nad HK Slávia Partizánske v sérii 
3:0 na zápasy. Počas celej série potvrdzovali hádzanárky Iuventy svoju dominanciu nad súperom 
a titul získali v najkratšom možnom čase. Hráčky HK Iuventa Michalovce sa pod vedením hlavného 
kouča Františka Urbana tešili nielen zo zisku majstrovského titulu, ale triumfovali aj v Slovenskom 
pohári, v ktorom zdolali svojho veľkého rivala, Slovan Duslo Šaľa 32:27. Na prvom mieste sa do tretice 
umiestnili ešte aj v rebríčku spoločnej slovensko-českej súťaži (WHIL). „Som rád, že sme to zvládli 
a k triumfu v interlige a Slovenskom pohári sme pridali aj národný titul,“ povedal hlavný tréner Iuventy. 
Ženská hádzaná v Michalovciach tak kraľuje na domácej scéne aj tento rok.

Začali sa 
búracie 

práce

Stavebné práce na nemocnici novej 
generácie v Michalovciach sa oficiálne 
začali 31. marca 2015. Ako prvé boli 
vykonané práce na zariadení stavenis-
ka a na prekládke inžinierskych sietí. 
V rámci prípravy územia na výstavbu sa 
v pondelok 25. mája začala fáza odstrá-
nenia skeletu nedostavaného a chátra-
júceho pavilónu. Ukončená by mala byť 
v priebehu augusta tohto roku. Keďže 
aj tieto práce budú prebiehať za plnej 
prevádzky nemocnice, prijali sa dočas-
né prevádzkové opatrenia na minima-
lizáciu hlučnosti a prašnosti. Začiatok 
výstavby novej budovy nemocnice je 
naplánovaný na koniec leta 2015. Brány 
nemocnice novej generácie by sa mali 
otvoriť pre prvých pacientov začiatkom 
roka 2018.

„Nevyhnutným predpokladom na výs-
tavbu nemocnice novej generácie je od-
stránenie skeletu nedostavaného pavilónu. 
Všetky práce sa budú vykonávať s ohľa-
dom na zachovanie komfortu a bezpeč-
nosti našich pacientov. Táto fáza projektu 
je veľmi náročná, a preto by sme radi pop-
rosili o zhovievavosť a trpezlivosť všetkých 
obyvateľov Michaloviec. V prípade potreby 
budú môcť svoje podnety oznámiť tele-
fonicky v pracovných dňoch na infolinke 
Sveta zdravia, tel. č. 055/327 77 77 alebo 
e-mailom na info@svetzdravia.com,“ do-
plnil Tomáš Kráľ, hovorca siete regionál-
nych nemocníc Svet zdravia.

Búracie práce bude subdodávateľsky 
realizovať odborne spôsobilá spoločnosť 
so skúsenosťami s búraním výškových 
budov po celom Slovensku.

ts

Výstavba nemocnice novej 
generácie napreduje. 

V pondelok sa začali práce 
na odstránenie skeletu 

nedostavaného pavilónu.

aktua l i ty

Slovenská únia sluchovo 
postihnutých 

vás pozýva na
 

slávnostný 
program

venovaný Xv. výročiu 
pôsobenia

29. mája o 14.00 hod.
Zlatý býk 

Odbor školstva, kultúry 
a športu v Michalovciach 
oznamuje, že počas letných 
prázdnin bude zabezpečená 
prevádzka v materských 
školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta 
Michalovce takto:

Od 1. 7. dO 17. 7. 2015: 
MŠ na Ul. školská 5, MŠ na Ul. Komen-
ského 2, MŠ na Ul. Masarykova 30, MŠ 
na Ul. okružná 19, MŠ na Ul. Vajanského 
5, MŠ na Ul. leningradská 1, MŠ na Ul. J. 
Švermu 8
Od 20. 7. dO 31. 7. 2015: 
MŠ na Ul. školská 5, MŠ na Ul. J. Švermu 8
Od 3. 8. dO 21. 8. 2015: 
MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78 

Od 24. 8. do 28. 8. 2015 nebude v pre-
vádzke žiadna materská škola z dôvodu 
prípravy nového školského roka. Školský 
rok začína 2. 9. 2015. Pokyny týkajúce sa 
prevádzky materských škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta počas letných 
prázdnin majú riaditeľky, u ktorých sa 
môžete informovať. Obmedzenie pre-
vádzky je nutné z dôvodu čerpania do-
voleniek zamestnancov materských škôl 
a príprav nového školského roka.

oznam pre 
rodičov

Obchodné centrum 
Zemplín 

vás pozýva na

sos deň
záchranári deťom

5. júna o 8.30 hod.
parkovisko 

pri OC Zemplín

Pozývame vás na
 

deň 
Južanov

5 . júna o 16.00 hod.
v športovom areáli 
IV. základnej školy

Harmonogram letných 
denných mestských 
táborov na michalovských 
základných školách v roku 
2015:

1. turnus (1. 7. – 10. 7. 2015): 
ZŠ T. J. Moussona, Moussona 4 
ZŠ, Okružná 17
2. turnus (13. 7. – 17. 7. 2015):
ZŠ, Komenského 1
ZŠ, J. Švermu 6
3. turnus (20. 7. – 24. 7. 2015):
ZŠ, Školská 2 
4. turnus (27. 7. – 31. 7. 2015):
ZŠ, Krymská 5 
5. turnus (3. 8. – 7. 8. 2015)
ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 16
6. turnus (10. 8. – 14. 8. 2015):
ZŠ, Moskovská 1

Letné denné tábory sú pre žiakov michalov-
ských základných škôl. Rodičia môžu deti 
prihlásiť na riaditeľstve základnej školy, kto-
rá organizuje turnus do 22. júna. Poplatok na 
deň je 6 € (z toho 1 € desiata a 1,19 € obed).

letné denné 
mestské 
tábory



�

V roku 2000 veru nikto nepredpokladal, že zdanlivo nenápadná myš-
lienka usporiadania športovo-kultúrneho stretnutia rodičov s deťmi bude 
nielen úspešná, ale založí i tradíciu. Skupina poslancov za Sídlisko JUH, 
na čele s vtedajším zástupcom primátora Ing. Jánom Ďurovčíkom, hľadala 
spôsob, ako čo najviac stotožniť občanov volebného obvodu JUH s miestom 
svojho bydliska. Okrem tu bývajúcich, ako cieľovej skupiny, sú tu i dve ma-
terské školy a dve základné školy. Deti rodičov Sídliska JUH sú prevažne 
žiakmi týchto školských zariadení. Na prípravných diskusiách s riaditeľmi 
škôlok, škôl a mestského kultúrneho strediska sa vybral termín – koniec škol-
ského roka. Miesto takejto akcie pripadlo prirodzene na areál týchto škôl.

Spočiatku boli Dni Južanov dvojdňové. Prvý deň bol venovaný nená-
ročným športovým disciplínam rodičov s deťmi. Druhý deň odpoludnia 
bol v znamení prezentácie školských kultúrnych vystúpení detí. Odvtedy 
sa každoročne prvý piatok mesiaca jún pripravuje v areáloch niektorej zo 
základných škôl tradičné podujatie Deň Južanov. Symbolom tohto podu-
jatia a aj Sídliska Juh je slnečnica. Má vyjadrovať otvorenosť, srdečnosť 
a súdržnosť občanov tejto mestskej lokality s deťmi a medzi sebou na-
vzájom. Jej umelecké spracovanie je aj odmenou pre víťazov jednotlivých 
športových disciplín rodičov s deťmi. Nebude tomu inak ani v tomto roku. 
Pripravovaný pätnásty ročník bude v piatok 5. júna. Uskutoční sa v areáli 
štvrtej základnej školy. Jeho otvorenie bude o šestnástej hodine na tribúne 
školského dvora štvrtej základnej školy. Od šestnástej do osemnástej ho-
diny bude prebiehať športová časť v piatich súťažiach rodičov s deťmi. Ich 
vyhodnotenie a odovzdanie cien je plánované pred osemnástou hodinou. 
Od osemnástej hodiny začne kultúrna časť Dňa Južanov. Na rad prídu 
najmenší z materských škôl, po nich sa predstavia deti základných škôl so 
svojím programom. Po minuloročnom spestrení tohto podujatia progra-
mom umeleckých škôl sa prihlásili ku dňu Južanov aj tohto roku.

Premiéru bude mať aj základná umelecká škola, ktorá tohto roku 
vystúpi prvýkrát na Dni Južanov. Treba poďakovať technickým službám 
a mestskému kultúrnemu stredisku za technickú a organizačnú pomoc 
uvedenému podujatiu.

Školským organizáciám a ich pedagógom za poskytnutie areálu, no 
najmä za venovanie sa nácvikom programov s deťmi. Doterajšie roční-
ky boli úspešné a udržali tradíciu, na ktorú sa všetci tešia i tohto roku. 
Chcem preto pozvať aj ostatných občanov Michaloviec na podujatie 
Sídliska Juh. Príjemné strávenie piatkového odpoludnia je garantované 
a ostane dlho v zážitkoch detí, ich rodičov, ale i divákov a fanúšikov. 
Preto ak nemáte na piatok 5. júna podvečer program, neváhajte. Príďte 
si zasúťažiť, povzbudiť alebo sledovať hodnotné programy, ktoré si pri-
pravili deti zo školských zariadení na Sídlisku JUH. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

deň JužanOv
 18. 5.  účasť na podujatiach ku Dňu matiek v denných 
  centrách seniorov
 18. 5.  stretnutie k pripravovanej výstave Dolný Zemplín 
  v Košiciach
 19. 5.  rokovanie Rady regionálneho ZMOS v Moravanoch
 20. 5.  rokovanie Rady ZMOS v Bratislave
 21. 5.  účasť na Valnom zhromaždení spoločnosti  
  FIN MOS v Liptovskom Mikuláši
 22. 5.  porada primátora
 22. 5.  účasť na otvorení jarmoku v Strážskom
 22. 5.  vyhodnotenie mestskej volejbalovej ligy dospelých
 25. 5.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 26. 5.  účasť na stretnutí so zástupcami médií  
  pri príležitosti Dňa médií
 27. 5.  rokovanie s dekankou Ekonomickej fakulty z Košíc
 27. 5.  účasť na rokovaní Valného zhromaždenia SMM, s.r.o.
 27. 5.  rokovanie s biskupom gréckokatolíckej cirkvi  
  Vladykom Chauturom

aktivity primátora

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Hosť: Marián Mati, Združenie Priatelia lukostreľby

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
AKADÉMIA K 40.VÝROČIU ZALOŽENIA VI. ZŠ

denne o 14.00 hod. 

pobačeňe miža z varoša

Choč jag bi chcel čľevek dobre spravic, ňigda to ňebudze na sto per-
centa. Teraz dumam nad porjadkom pre bicigľistov i chodcov u mesce. 
Bo i ja dakedi idzem do mesta pešo, no dakedi na bicigľu. Co kedi treba i 
na jak dluho še možem strimac. Už dojs dluho od rekonštrukciji central-
nej pešej zoni idze po pravim boku od pošti asfaltovi cikľisticki chodňik. 
No kedz idzem na bicigľu, ta jag bi toti, co idu pešo, zabuľi merkovac, či 
ňeidze dachto na bicigľu. No stalo mi še i kec mi išol pešo gu dochtoroj.

Ta me skoro zražila z bicigľom jedna cetka. Bulo to pred samim 
vchodom do poľikľiniki. Jagbač znala, že idzem gu dochtoroj. Ta me 
zato chcela nabrac, bo mi išol ľem na preventivnu prehľadku. Ozdaľ 
toto šicko vidno i na kameroch. Ta bi ňezaškodzilo meskej poľiciji zro-
bic tizdzeň popatreňa na tote mesta. Bo i dachtori bicigľisci chodza jak 
o život. Dokedi še ňestane dajake ňeščesce. 

    Vaš Mižo z varoša

CiklistiCke 
peripetiJe

Občianský súdny 
poriadok končí

Náročný májový program 
poslancov Národnej rady sa ešte 
rozšíril o dva nové body. A to 
o voľbu predsedu NKÚ a o Sprá-
vu o využití eurofondov za roky 
2007 – 2023. Na druhej strane 
poslanci z rokovania stiahli nie-
ktoré návrhy zákonov. Bola me-
dzi nimi aj polemická novela zá-
kona č. 250/2007 Z.z. o ochrane 
spotrebiteľa. Navrhovatelia chce-
li postihnúť praktiky založené na 
zakomponovaní tzv. kazítok do 
výrobkov, ktoré majú spôsobiť, 
že výrobok po istom čase stratí 
pôvodné vlastnosti a prestane byť 
funkčným, spravidla v čase krát-
ko po uplynutí záručnej doby. 

Významným počinom súčas-
ného parlamentu bude ukonče-
nie platnosti zákona č. 99/1963 
Z.z., známeho ako Občiansky 
súdny poriadok. Uvedený zákon 
je v praxi od roku 1963 a bol 
novelizovaný viac ako 80-krát. 
Občiansky súdny poriadok na-
hradí trojica procesných kóde-
xov – Civilný sporový poriadok, 
Civilný mimosporový poria-
dok a Správny súdny poriadok. 
Nová právna úprava si vyžiada 
rozsiahle zmeny vo veľkom poč-

te právnych predpisov. Návrhy 
týchto zmien budú súčasťou sa-
mostatného zákona, ktorý bude 
predložený do legislatívneho 
procesu neskôr.

Nová právna úprava bude 
účinná od 1. júla 2016 z toho 
dôvodu, aby právno – aplikač-
né orgány mali dostatok času 
oboznámiť sa s novou úpravou, 
prípadne absolvovať vzdelávacie 
a školiace aktivity organizované 
Justičnou akadémiou, príp. iný-
mi subjektmi. Je taktiež potrebné 
povedať, že nová procesná úpra-
va sa použije na všetky konania, 
a to i na konania začaté pred 
dňom účinnosti nového záko-
na. V odôvodnených prípadoch 
budú stanovené výnimky z tohto 
základného pravidla.

Zámerom zákonodarného 
zboru bolo zvýšiť vymožiteľnosť 
práva a zrýchliť súdne procesy, 
posilniť základný pilier právne-
ho štátu a demokratickej spo-
ločnosti. Za nové právne normy 
hlasovalo 112, 113 a 122 poslan-
cov. Na základe veľkej zhody po-
slancov očakávam, že prezident 
republiky zákony podpíše.

Ing. Jozef Bobík

Mladí záchranári
Pomoc je to najcennejšie, čo 

môžeme urobiť, ak sa niekto ocit-
ne v problémoch. Toto je jedna z 
hlavných myšlienok, ktoré sa učia 
deti v družstve Mladých záchra-
nárov. Okresný úrad, odbor krí-
zového riadenia, poriada každý 
rok súťaž, ktorá je zameraná na 
teoretické a praktické vedomosti 
z oblasti civilnej ochrany, zdra-
votníckej prípravy, pohyb v prí-
rode, na hasenie malých požiarov 
a streľbu zo vzduchovky. Aj tento, 
už 15-ty ročník súťaže sa konal 18. 
mája na Zemplínskej šírave. Sily 
a vedomosti si zmerali žiaci zák-
ladných škôl vo veku od 10 do 15 
rokov. Súťažilo 44 žiakov v štvor-
členných družstvách v zložení dve 
dievčatá a dvaja chlapci. Trať dlhá 
asi 1500 metrov ponúkla mladým 
záchranárom za ideálnych pove-
ternostných podmienok naplno 
ukázať svoje vedomosti, zručnosti 

a pohybové schopnosti v jednotli-
vých súťažných disciplínach. Sna-
ha všetkých – získať čo najlepší 
výsledok – bola veľká, avšak ani 
jedno družstvo sa nevyvarovalo 
zbytočných chýb, a tým aj stra-
te cenných bodov. Na 1. mieste 
sa s najvyšším počtom bodov 
umiestnila ZŠ Vinné. Obhájila 
tak minuloročné aj predminu-
loročné prvenstvo a po prvýkrát 
bude náš okres reprezentovať na 
celoslovenskej súťaži v Košiciach. 
Družstvo, ktoré sa umiestnilo na 
2. mieste a taktiež bude náš okres 
reprezentovať na celoslovenskej 
súťaži, je Cirkevná zdravotná ško-
la Vojany. Veľké poďakovanie pat-
rí všetkým učiteľom, ktorí žiakov 
na súťaž pripravili a pochopili, že 
je dôležité, aby sa deti čo najlepšie 
pripravili na ochranu v ťažkých 
mimoriadnych situáciách.  

PhDr. Jana Cibereová 

n Obyvatelia, ale aj návštevníci mesta Michalovce môžu v centre 
pešej zóny navštíviť Galériu pod nebom a obdivovať diela najzná-
mejšieho zemplínskeho maliara T. J. Moussona. Obrazy sú záujem-
com k dispozícii 24 hodín denne a za každého počasia. Túto výstavu 
sprístupnilo mesto Michalovce, pričom nadviazalo na výstavy 
fotografií z minulých rokov. V roku 2013 boli na námestí vystavené 
fotografie Michaloviec a okolia, a minulý rok to boli historické foto-
grafie nášho mesta. Expozícia obrazov maliara zemplínskeho slnka 
potrvá približne do konca októbra.

n	V máji sa začala obnova hlavného medzinárodného cestného ťahu 
pri výjazde z Michaloviec smerom na Sobrance. V dôsledku rekon-
štrukcie je doprava na tomto úseku obmedzená a premávka je možná 
len v jednom jazdnom pruhu. Predmetom stavby sú sanácia podložia, 
vrátane novej konštrukcie vozovky, úprava priepustov a odvodňo-
vacích zariadení, výmena a montáž svietidiel a smerových stĺpikov, 
výmena zvislého dopravného značenia, či zvýraznenie priechodov pre 
chodcov prostredníctvom LED svetiel. Realizácia prác na rekonštruk-
cii cesty a rekonštrukcii mostových objektov na ceste I. triedy je fi-
nancovaná z prostriedkov EÚ – operačný program doprava a štátneho 
rozpočtu v celkovej výške viac ako 40 miliónov eur. Po ukončení prác 
sa vodiči budú môcť tešiť z kvalitnejšej a bezpečnejšej cesty.

n	Karička, najtypickejší tanec východného Slovenska. Počas Zemplín-
skych slávností sa v Michalovciach pokúsime o rekord v počte taneč-
níkov, ktorí si karičku zatancujú. Členovia folklórnych súborov nášho 
regiónu, návštevníci Zemplínskych slávností, či obyvatelia Michaloviec, 
všetci sa môžu zapojiť a zatancovať si tak tanec, ktorý môžu tancovať ženy, 
muži, ale aj deti. Tanec, ktorý sa tancuje výlučne v kruhu a pri všetkých 
možných príležitostiach, sa v polovici augusta bude tancovať aj na námes-
tí v srdci Zemplína. Bližšie informácie o tomto interaktívnom podujatí, 
do ktorého sa budete môcť zapojiť aj vy, budú uverejňované priebežne.

Krátke správy samosprávy

Interpelácie poslancov

mudr. Ján paľovčíK
na základe podnetu občanov zo sídliska snp žiadam o vyasfaltova-
nia parkoviska na ulici fialkovej. ide o plochu cca 30 x 10 m. toho 
času je tam veľmi prašné prostredie. Zároveň žiadam o úpravu znač-
ne poškodených chodníkov na ul. zvončekovej č. 8, na rohu ulíc 
margarétová a severná a vyspravenie výtlkov na ceste pred čerpacou 
stanicou OMv na sídlisku snp.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Vami spomínané chodníky na Sídlisku SNP vyspravíme v termíne do 
22. 5. 2015.

phdr. Jana Cibereová
1. vážený pán primátor, v rámci prehodnocovania svetelných bo-
dov v meste navrhujem zvážiť aj vytvorenie nových svetiel na už-
horodskej ulici od č. 5 – 11.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Nové svetelné body na Ul. užhorodskej č. 5 – 11 v počte 2 ks zriadime 
v priebehu mesiaca máj 2015. 
2. v rámci údržby a čistenia navrhujem zaradiť do plánu aj chod-
ník na ul. Hollého, pred poštou východ, z dôvodu značného zne-
čistenia a poškodenia.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Vami spomínaný chodník sme zaradili do zoznamu udržiavaných ko-
munikácií TaZS mesta Michalovce a tiež budeme zabezpečovať jeho 
údržbu. Údržbu zrealizujeme v priebehu 21. týždňa.

phdr. marta HorňaKová
Opakovane ma oslovili občania ulice snp so žiadosťou o riešenie do-
pravno-bezpečnostnej situácie. táto vzniká na ich ulici nedodržiavaním 
predpísanej rýchlosti vodičmi motorových vozidiel. Zvlášť poukazujú 
na vodičov nákladných motorových vozidiel s prívesmi a motoriek. ne-
dodržiavaním predpísanej rýchlosti je ohrozená bezpečnosť občanov 
a súčasne vzniká aj nadmerná hlučnosť, najmä v ranných a odpoludňaj-
ších hodinách. táto situácia na konci ulice môže byť sčasti spôsobená 
aj umiestnením tabule označujúcej začiatok obce, ktorá sa nenachádza 
oproti tabuli označujúcej koniec obce, ale je umiestnená vo vnútri ulice.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstav-
by, ŽPaMR
Požiadavka na presunutie označenia začiatku obce, a tým aj zníženie maxi-
málnej povolenej rýchlosti, bola postúpená Okresnému úradu Michalovce, 
ktorý je príslušným cestným správnym orgánom pre cestu III/50222 Ul. SNP.

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na III. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach 28. apríla 2015.

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce 
vyhlasuje ponukové konanie 

na prenájom nebytových priestorov. 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať najneskôr 
do 12. 6. 2015. Podrobné podmienky nájdete na www.gymmi.sk.

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 objekte na:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 13 v Michalovciach. 

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 15. jún 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Poďakovanie
Chceme poďakovať vedeniu 

Sveta zdravia za zriadenie oddele-
nia dlhodobo chorých v našej ne-
mocnici, za vynovenie oddelenia 
geriatrie, zriadenie spoločenskej 
a návštevnej miestnosti, vytvorenie 
nových dvojlôžkových izieb, ob-
menu postelí a doplnenie pracov-

níkov. Vytvára sa tým možnosť pre 
väčšiu pohodu pri našej liečbe pri 
ochotnom, pracovitom personále.

Svedčí to o tom, že im záleží 
na spokojnosti pacienta a snažia 
sa poskytovať kvalitné zdravot-
nícke služby v našom okrese.

Pacient Bereščík

Diabetici, nepodceňujte dia-
betickú nohu. Príďte na bezplat-
né vyšetrenie do pojazdnej dia-
ambulancie.

Práve preto odštartoval projekt 
pojazdnej dia-ambulancie, ktorá 
v mesiacoch máj a jún navštívi 17 
slovenských miest. 1. júna od 9.00 – 
18.00 bude pojazdná dia-ambulan-
cia aj na Námestí slobody v Micha-
lovciach. „Ak nejde hora k Moha-
medovi, musí ísť Mohamed k hore,“ 
vysvetľuje základnú motiváciu pro-

jektu doc. Martinka. V pojazdnej 
dia-ambulancii budú diabetikom 
bezplatne vyšetrovať nohy, zisťovať 
riziko vzniku diabetickej nohy a 
upozorňovať na riziká jej nelieče-
nia. Odborníci budú zároveň radiť, 
ako sa o nohy správne starať a ako 
vyživovať poškodené nervy. 

Bezplatná diagnostika rizi-
ka diabetickej nohy
Kedy? 1. júna 2015, 9.00 – 18.00 h
Kde? Námestie slobody, Micha-
lovce.

Pojazdná ambulancia
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VítAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠíCH...

Nina Molnárová
Tamara Hrúzová
Nikolas Chládek

dva týždne v kultúre michalovčan informuje

DO StAVU MANŽELSKéHO VStÚPILI...

Ing. Maroš Ondo  
a Veronika Florianová

Ing. Tomáš Turan  
a Mgr. Ľudmila Kapitanová

František Kokoška  
a Ing. Elena Žáková

Ing. Vladislav Višňovský  
a Jana Copáková
Eduard Zalužický  

a Mária Šperňáková
Miloslav Jakubec  
a Alena Paľová

Bc. Vladimír Stričko  
a Mária Šimová

Študenti spoznávali 
Marmolejo
Ak tipujete, že to znie 
španielsky, nemýlite 
sa. Marmolejo je malé 
mestečko v Andalúzii na 
juhu Španielska. 

Na prvý pohľad ničím výni-
močné, ale pre nás, žiakov SOŠ 
obchodu a služieb, predsa zau-
jímavé. V máji sme sa spolu so 
študentmi z Rakúska a Francúz-
ska zúčastnili mobility v rámci 
projektu Erasmus+ práve v Mar-
moleju. Zo všetkých žiakov a pe-
dagógov sa po úvodnom pred-
stavení ihneď stala jedna veľká 

rodina. Absolvovali sme spolu 
rôzne aktivity, prezreli sme si 
dve krásne metropoly: Granadu 
a Cordobu, navštívili sme histo-
rické pamiatky, kde sa miešajú 
prvky arabskej, kresťanskej a ži-
dovskej kultúry, zatancovali fla-
menco, ochutnali paellu, tortillu, 
či neodmysliteľnú šunku - jamón 
ibérico, vyšli na pútnické miesto 
Virgen de la Cabeza, kde sa kaž-
doročne koná slávnosť Romería. 
Nádherné spomienky nám ešte 
dlho budú rezonovať v pamä-
ti a už teraz sa tešíme na ďalšie 
stretnutia.

SOŠ OaS 

blahoželanie
Dňa 22. mája sa krásneho okrúhleho životného 

jubilea dožíla naša mamka,  
babka a prababka

Mária ToMková
Veľa lásky, zdravia, šťastia a dní naplnených 

radostnými chvíľami v kruhu blízkych zo srdca 
prajú dcéry Alenka a Maruška s rodinami.

Cena Slovenského 
učeného tovarišstva 

Literárny klub BERNOLÁK pri 
Miestnom odbore Matice sloven-
skej v Trnave v spolupráci s mes-
tom Trnava, Divadlom J. Palárika, 
Knižnicou J. Fándlyho v Trnave 
a Bernolákovou spoločnosťou 
v Bratislave vyhlásili XVII. ročník 
celoslovenskej literárnej súťaže 
o Cenu Slovenského učeného to-
varišstva 2015. Súťaž je určená 
žiakom, študentom i dospelým. 
Tohtoročné slávnostné vyhodno-
tenie výsledkov sa konalo 14. – 15. 

mája v Trnave. Jeho súčasťou boli 
mnohé sprievodné akcie, ktoré 
zorganizovali kultúrno-spoločen-
ské inštitúcie mesta Trnava. 

Medzi ocenenými je aj Ivana 
Šaffová, študentka SOŠ obchodu 
a služieb v Michalovciach. 

Vo svojej kategórii zbierkou 
básní obsadila 2. miesto. 

Poďakovanie patrí nielen Mgr. 
Drahomíre Marjovej, ale všetkým, 
ktorí jej talent neustále podporujú. 

Ľ.Š.

Jazykový kvet
V Nitre sa 15.mája na celoslo-

venskom finále súťaže Jazykový 
kvet stretli najlepší žiaci základ-
ných a stredných škôl, ktorí si zme-
rali svoje jazykové schopnosti v cu-
dzích jazykoch – angličtine, nemči-
ne, ruštine, francúzštine, taliančine, 
španielčine. Svoje zastúpenie tam 
mali aj žiaci z nášho mesta a v ce-
loslovenskej  konkurencii sa nedali 
zahanbiť. Žiaci 7. a 8. ročníka Cir-
kevnej základnej školy sv. Micha-
la v Michalovciach sa zapojili do 
súťaže vo vetve Dráma – prevzatá 
tvorba s príspevkom v anglickom 

jazyku Teen Angel a obsadili veľmi 
pekné 5. miesto.  Žiaci Základnej 
školy Teodora Jozefa Moussona zís-
kali  štyri prvé  a dve druhé miesta. 
Prvé miesto získali v ruskom jazy-
ku za divadielko Repka naopak, za 
prednes poézie a prózy (K. Schu-
merová), za divadielko Ant´s Law 
v anglickom jazyku a za prednes 
poézie a prózy v nemeckom jazyku 
(B. Andrišov). Na druhom mies-
te sa umiestnili za prednes poézie 
a prózy v ruskom jazyku (Z. Tonge-
ľová a S. Kolesárová).

nč

Bryndza – poklad Slovenska
Tretí májový utorok si už tradične pripomíname Medzinárodný deň mlie-
ka. V. ZŠ, J. Švermu 6 v Michalovciach sa každý rok pri tejto príležitosti 
venuje inému mliečnemu výrobku. Tento krát voľba padla na najstarší 
produkt syrárskej výroby na Slovensku. Bryndza vzniká výlučne prírod-
nou cestou, bez chemických alebo fyzikálnych zásahov človeka. Má vyso-
ký obsah vápnika a mnoho ďalších predností, o ktorých sme sa dozvedeli 
na prednáške. Spestrením podujatia bola aj účasť šéfkuchára hotela Gla-
mour Mariána Pšaka a vďaka sponzorom pripravili tety kuchárky ochut-
návku bryndze na rozličný spôsob.                  M. Tóthová

Nech Ťa láska stále hreje,
nech ti smutno nikdy nie je
a máš všetko, po čom túžiš.
Všetko najlepšie k 50. narodeninám

krisTínke kopčakovej
prajú: mamka, sestra, bratia a Zuzka 
s rodinami

Krajina v galérii
V galérii mestského kultúrne-

ho strediska bude v júni inštalo-
vaná expozícia amatérskeho vý-
tvarníka Jaroslava Šabáka. Autor 
expozície pochádza z Baškoviec. 
Zmysel pre výtvarný prejav v 
ňom objavil a rozvíjal už nežijúci 
výtvarný pedagóg Július Knap, 
ktorý pôsobil v Sobranciach. Po-
zitívne naň vplýval aj kamarát z 
detstva nebohý “Wasco”, ktorý 
mu počas svojho života ponúkol 

potrebnú inšpiráciu zahrnutú 
v jeho tvorbe. Jaroslav Šabák je 
amatér, ktorý sa venuje zväčša 
realistickému stvárneniu prírody 
a krajiny. V jeho expozícii nájde-
me aj pokus o abstraktný prejav, 
čo je ojedinelé. Dôležité je, že ho 
inšpiruje okolitý svet, ktorého je 
súčasťou a dokáže v ňom nachá-
dzať, práve formou výtvarného 
prejavu, vlastné naplnenie.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Koncert v kúpeľoch
Nezabudnuteľný zážitok majú 

po návšteve Bardejovských kú-
peľov, nielen členovia hudobno-
speváckych kolektívov VÁNOK 
a STARŠI CHLOPI, ale aj náv-
števníci, ktorí sa prišli pozrieť na 
ich vystúpenie. Súbory dostali 
ponuku koncertovať, 21. mája, 
v kúpeľnom dome Astória. 

Do posledného miesta za-
plnená koncertná sála privítala 
najprv dámy zo súboru Vánok 
a po nich aj Staršich chlopov. 
Hneď po prvých dvoch piesňach 
bolo zrejmé, že publikum i účin-
kujúci sú na rovnakej vlne. V pr-

vom vstupe Vánok spieval piesne 
z vlastnej tvorby. Keď na pódium 
nastúpili Starši chlopi v krojoch, 
a po nich znovu Vánok s ľudov-
kami, nálada v koncertnej sále sa 
začala stupňovať. K spevu sa po-
stupne pridávalo aj obecenstvo. 
Pôvodne mal koncert trvať hodi-
nu, ale obecenstvo si potleskom 
vyžiadalo prídavok. Spontánne 
reakcie na ich piesne a pozitívne 
slová mnohých prítomných di-
vákov potvrdili, že michalovskí 
seniori priniesli do kúpeľov ra-
dosť a zábavu.

E.K.

mestské kultúrne stredisko
sčista-Jasna
Radošinské naivné divadlo 
29. 5. o 19.30 hod., veľká sála MsKS

Havrana 2015 
8. ročník mestského finále v speve populárnych piesní 
2. 6. o 9.30 hod., tribúna pri MsÚ

boCian biely 
prednáška RNDr. Miroslava Fulína, CSc.
5. 6. o 9.00 hod., malá sála MsKS

deň Južanov 
kultúrno-športové podujatie obyvateľov sídliska JUH
5. 6. o 16.00 hod., areál IV.ZŠ
16.00 hod. – otvorenie, tribúna IV. ZŠ
18.00 hod. – kultúrny program, tribúna IV.ZŠ

tanCuJme a spievaJme 
Medzinárodný festival detskej tvorivosti
16. 6. o 15.00 hod., tribúna pri MsÚ

Zemplínske osvetové stredisko
swingový Klavír o. KrásensKéHo
koncert populárnej swingovej hudby
1. 6. o 18.00 hod., galéria ZOS

výstavy:
Jaroslav ŠabáK – obraZy v KlasiKe (maľba)
1. – 30. 6., malá galéria MsKS

program kina Centrum
30. – 31. 5. sobota, nedeľa o 16.15 hod.

sedem ZHavranelýCH bratov
rozprávka  2015
Vstupné: 3,50 € SR/ČR
Mládeži prístupný  Originál verzia

30. – 31. 5. sobota, nedeľa o 20.00 hod.

divoKá dvoJKa 
akčná komédia 2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

30. – 31. 5. sobota (3D), nedeľa (2D) o 18.00 hod.

san andreas
katastrofický  2015
Vstupné 3D: 6 €, 2D: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

3. 6. streda o 19.30 hod.

samba  Premiéra
dráma 2014
Vstupné: 3 €  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

4. 6. štvrtok o 19.30 hod.
5. – 6. 6. piatok, sobota o 21.20 hod.

insidious: Kapitola 3 
horor  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

5. – 6. 6. piatok, sobota o 19.15 hod.
7. 6. nedeľa o 19.30 hod.

ŠpiÓn
akčná komédia  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

7. 6. nedeľa o 17.00 hod.

Hurá na Futbal 
animovaný  2014
Vstupné: 4 €  ŠPANIELSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

9. 6. utorok o 19.30 hod.

suri  Premiéra
dokument  2015
Vstupné: 3 €  SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

10. – 11. 6. streda, štvrtok o 19.30 hod.

dieŤa 44 
Krimi thriller, mysteriózny  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA/VB/ČR/RUMUNSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

11. – 12. 6. štvrtok (2D), piatok (2D) o 17.30 hod.
13. – 14. 6. sobota (3D), nedeľa (2D) o 18.00 hod. 

JursKý svet 
dobrodružný
Vstupné 2D: 4 €, študenti a deti: 3,50 €  2015
Vstupné 3D: 6 €, študenti a deti: 5, €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

12. 6. piatok o 21.20 hod.

ŠpiÓn 
akčná komédia  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
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wdva týždne v športe

NAVŽDY SME SA ROZLÚčILI...

spoločenská rubrika

spomienky

Dňa 26.mája uplynul rok, kedy nás opustil 
manžel, otec, dedko a pradedko 

MarTin BaBják
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
spomína manželka a deti s rodinami

Ako ticho žila, tak ticho odišla. Skromná 
vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote.

Dňa 27. mája uplynul rok od smrti našej 
milovanej 

annY paŇkovej
s láskou spomína sestra, dcéra a syn s rodinami

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám alebo prenajmem 2-izbový byt v Michalovciach, Ulica 

nad Laborcom. Tel.: 0915 366 811
n	Dám do prenájmu 2-izbový byt na Ulici Čajkovského 

v Michalovciach. Byt je kompletne zrekonštruovaný, plne 
zariadený, výmera 57 m2, vlastné kúrenie. Cena: 370 €/
mesačne. Dostupný od 1. júna 2015. Tel.: 0918 800 032 

n	Predám záhradku s murovanou chatou v ZO Bogdanky, 
vysporiadanú. Informácie na tel.: 0948 032 666

n	Predám rodinný dom v obci Sliepkovce, cca 10 km 
od Michaloviec. Tel.: 0917 317 877

n	Dám do prenájmu 3-izbový byt na sídlisku Východ 
v Michalovciach. Tel.: 0908 090 490

n	Predám pekný 2-izbový byt s balkónom v Michalovciach, sídlisko 
Juh. Byt je kompletne zrekonštruovaný + roll door, všetko nové, 
1. poschodie vo vynovenej bytovke. Tel.: 0911 160 380

n	Priestory na prenájom. Tel.: 0949 236 950
n	Predám lacno garáž s pozemkom na Ulici okružnej 

pri Zekone. Tel.: 0905 475 903
n	Dám do prenájmu garsónku na Ulici Švermovej. Byt je 

čiastočne zrekonštruovaný. Cena 250 €/mes. Tel.: 0907 435 757

Rôzne
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám kimono na judo, zn. Adidas – 500 g, veľkosť 130 cm. 

Cena 15 €. Tel.: 0915 268 202
n	Predám súťažné kimono na judo zn. Katsudo – 900 g, 100 %, 

veľkosť 140 cm. Cena 23 €. Tel.: 0915 268 202
n	Kúpim ornú pôdu pri ceste. Tel.: 0902 644 555
n	Predám klavír, zn. Petrof. Cena 1 050 € + dohoda. Tel.: 0902 104 364
n	Piesky, štrky, kamenivo – dovoz zdarma. Realizujeme strojové 

potery a omietky. Tel.: 0948 300 988
n	Predám Mitsubishi Lancer – 1,3 b, rok výroby 2007. Tel.: 0918 449 123
n	Predám rám na značkové slnečné okuliare Helen Rocha. 

Súčasťou je červené puzdro. Cena – 45 €. Tel.: 0907 769 185
n	Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov. 

Tel.: 0907 534 726
n	Predám ošípané. Váha – 100 – 160 kg. Cena 1,60 €/kg.  

Tel.: 0949 125 494
n	Predám Volkswagen Passat, rok výroby 1997, dovezený z Anglicka, 

aj na náhradné diely. Cena dohodou. Tel.: 0949 125 494
n	Predám novú piecku s výmenníkom tepla, zn. Diana 13 kW, 

v záruke. Cena dohodou. Tel.: 0902 727 149
n	Predám nepoužívanú ručnú kosačku Florabest. Cena 35 €. 

Tel.: 0905 252 026
n	Predám Babetu, typ 210, pojazdná, zachovalá + doklady 

majiteľa. Tel.: 0904 823 486
n	Thajské masáže Michalovce. Tel.: 056 6281000

Služby
n	Ponúkam akreditované Ministerstvom školstva SR 

jednoduché a podvojné účtovníctvo. Certifikát uznáva okrem 
iného aj ÚPSVaR. Tel.: 0907 308 142

n	Ponúkam fotoslužby – svadobné, rodinné, tehotenské 
fotografie. Tel.: 0905 958 580

malý oznamovateľ

Júlia Pčolinská (92)
Alžbeta Kanková (88)
Belina Ješková (62)
Mária Megisová (69)
Dušan Bišťan (65)
Ján Skalický (85)

Olympiáda seniorov
V dňoch 18. – 20. mája sa 

uskutočnil VII. ročník mestskej 
športovej olympiády seniorov 
mesta Michalovce. Organizáto-
rom súťaže je Mesto Michalovce. 
Pri príprave olympiády spolu-
pracovala MsO JDS Michalovce 
s Olympijským klubom Micha-
lovce pod vedením J. Uchaľa 
a R. Hajdukovej.

Olympiáda bola rozdelená do 
troch dní, súťažilo sa v 17 športo-
vých disciplínach a dvoch veko-
vých kategóriách mužov a žien. Do 
súťaže bolo zapojených 6 denných 
centier seniorov, klub kresťan-
ských seniorov a MsO JDS, ktorá 
bola organizátorom podujatia.

Prvý deň sa hral stolný tenis 
v priestoroch SMM na Stráňanoch. 
Súťažilo 5 žien systémom každý 

s každým. U mužov sa súťažilo vo 
dvoch vekových kategóriách, nad 
60 rokov a nad 70 rokov.

Druhý deň sa súťažilo v streľ-
be zo vzduchovky mužov a žien. 

Tretí deň sa konali atletické 
disciplíny. 

Najúspešnejší športovci boli 
ocenení diplomom, medailou 
a kľúčenkou od OLK Michalovce.

Výkony športovcov na tejto 
olympiáde ukázali, že nejde o lá-
manie rekordov, skôr o športové 
nadšenie seniorov, ktorí chcú aj 
v pokročilom veku športovať.

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa podieľali na organizácii 
olympiády a firme Syráreň Bell, 
a.s. Michalovce, ktorá prispela 
svojím sponzorským darom. 

Anna Peterčíková 

Dňa 2. júna uplynie 10 rokov od smrti drahého 
manžela, otca, dedka

andreja orosza
Už len kytičku kvetov Ti na hrob dáme
a pri horiacej sviečke s láskou spomíname.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

V živote sú chvíle, s ktorými sa nemožno zmieriť...
Dňa 27. mája uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 

opustil milovaný manžel, brat a dedko 

ján CiFrák
Tí, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu s nami tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka, deti a súrodenci s rodinami

Výlet na Morské oko
V utorok 12. mája navštívili 

členovia Združenia vojnových 
poškodencov, invalidov a sympa-
tizantov v Michalovciach, Morské 
oko. Je to najväčšie zahradené so-
pečné jazero na Slovensku s rozlo-
hou 13 ha. Má veľmi členité pobre-
žie. Upravený chodník však umož-
ňuje prejsť okolo celého jazera.

Členovia nášho združenia, 
väčšinou dôchodcovia, mnohí 
s obmedzenou možnosťou chô-
dze neboli schopní zvládnuť peší 
výstup k Morskému oku z parko-
viska Krivec. 

Tento hendicap prekonala 
ústretovosť Ing. Jozefa Staška, 
námestníka lesného závodu Sob-

rance, ktorý vydaním jednorazo-
vého povolenia umožnil výjazd 
autobusu až k vode Morského 
oka. Naviac, spolu so správcom 
lesnej správy Ing. Nemcom nás 
tam privítali, pričom nám po-
skytli ich odborný výklad o loka-
lite Morského oka. 

Posedenie pri ohníku zvýraz-
nilo pocit pohody. Majestátnosť 
a sviežosť prebúdzajúcej sa prí-
rody iba umocnili naše pocity 
spokojnosti.

Po pekne prežitom dni v spo-
ločnosti priateľov, sme sa v po-
poludňajších hodinách vrátili 
domov plní dojmov z prežitého.

Ing. Pavol Hody

Úspech hádzanárov
Mladší žiaci Mestského 
hádzanárskeho klubu 
Junior Michalovce získali 
v tohtoročnej sezóne titul 
majstra kraja. 

Jednoznačným víťazstvom 
s prešovským klubom Tatran 
Prešov si zabezpečili postup na 
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa 
uskutočnia v dňoch 5. – 7. júna 
v Bratislave. Mestský hádzanár-
sky klub úspešne reprezentovali 
títo chlapci: 

Alex Šalapa, Adam Lukačín, 
Sebastián Kerekeš, Samuel Hnad-
ra /všetci sú žiakmi ZŠ Krymská 
5/, Imrich Hrubý, Martin Hru-
bý /obaja žiaci GĽŠ/, Sebastián 

Sninský /ZŠ P. Horova/ a Dávid 
Šubák /ZŠ T. J. Moussona/. 

Chlapcom i trénerovi Mgr. 
M. Bumberovi želáme veľa ďal-
ších športových úspechov pri re-
prezentácii nášho mesta.

V šľapajach mladších žiakov 
tento ročník idú aj starší žiaci 
MHK junior Michalovce, ktorí 
po poslednom domácom víťaz-
stve nad Košicami si zabezpečili 
2. miesto v krajských majstrov-
stvách a následne postúpili na 
Majstrovstvá Slovenska v há-
dzanej, ktoré sa uskutočnia 12. 
– 14. júna v Topoľčanoch. Líd-
rom družstva je Tomáš Tkáč /ZŠ 
Krymská 5/. Trénerom mužstva 
je Matúš Hičo.

vedenie ZŠ, Krymská 5

mestsKá Športová olympiáda matersKýCH ŠKôl 
10. 6., 8.30 hod., 14. ročník – IV. MŠ, Ul. školská 5 

o poHár primátora mesta
Mestská súťaž v plávaní žiakov ZŠ 
5. 6., 8.30 hod., 7. ročník – Mestská plaváreň

viaCboJ vŠestrannosti 
pre 1. – 3. ročníK ZáKladnýCH ŠKôl 
9. 6., 8.30 hod., 7. ročník – IV. ZŠ, J. A. Komenského 1

Futbal
mFK Zemplín – seniCa 
31. 5., 11.00 a 13.15 hod. – Dôvera I. liga mladší dorast U17, U16 

mFK Zemplín „b“ – mŠK tesla stropKov 
7. 6., 17.00 hod., III. liga Východ muži – 29. kolo

mFK Zemplín – oŠK bZiny 
6. 6., 15.00 hod., II. liga žien Východ – 20. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

aFK topoľany – FK slavoJ sečovCe 
6. 6., 14.00 hod., III. LSD Zemplínska – 25. kolo, Topoľany

aFK topoľany – oFK voJany 
7. 6., 17.00 hod., VII. liga Západ muži – 25. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

tJ soKol močarany – oŠK družst. ZemplínsKa ŠiroKá 
31. 5., 17.00 hod., VI. liga mužov – 24. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

turistika 
Za poZnaním Hradu čičava
31. 5., 8.00 hod.

mdd – splav Hornádu 24 Km
31. 5., 7.45 hod.
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

Vojenský výstup 
na Poľanu
Zväz vojakov Slovenskej 
republiky Klub 
Michalovce pravidelne 
v máji organizuje výstup 
na Poľanu.

Zrána pri vyjasnenej oblohe 
a teplote okolo 14°C bolo čle-
nom najstaršieho michalovské-
ho Klubu slovenských turistov 
Turista (NM KST T) hneď jas-
né, že urobili dobre, keď sa k vo-
jakom pripojili. V chránenej 
krajinnej oblasti Vihorlat, kde 
sa nachádzajú bukové pralesy, 
zapísané v zozname svetového 
dedičstva UNESCO, sa podu-
jatie začalo. Pár kilometrov ne-
ustáleho stúpania a cieľ výstupu 
bol na dosah. Lúka s ohniskom 

a pekným prístreškom chránia-
cim turistov pred prípadným 
dažďom – Poľana, 940 m n. m. 
Veľká časť prítomných vybehla 
ešte zopár výškových metrov 
nad okolité listnáče, odkiaľ bol 
pekný kruhový výhľad. Trblie-
tajúca sa hladina Zemplínskej 
šíravy, či sýtozelené, práve sa 
rozvíjajúce lesy stáli za vynalo-
ženú námahu. Niekoľkým zdat-
ným turistom to však nestačilo, 
a tak sa pobrali zdolať hrebe-
ňovku pohoria smerom na zá-
pad. Ostatní sa po neustálom 
klesaní zastavili v Porube pod 
Vihorlatom. Neďaleko dediny 
organizátori pripravili chutný 
guľáš, ba kto chcel, mohol si aj 
voľačo poopekať.

Anton Hasák


