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Z druženie miest a obcí Slovenska realizuje projekt s názvom Budovanie 
kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky 
– BUK. Zapojilo sa doň aj mesto Michalovce. Naskytla sa nám tak príležitosť 

zmapovať celkovú situáciu migrantov, ktorí v našom meste žijú dlhodobo. 

Projekt BUk 

v našom meste

Migrácia, pojem, o ktorom sa 
v súčasnosti čoraz viac rozpráva. Ľu-
dia migrujú za prácou v rámci svojej 
domovskej krajiny, mnohí pracujú 
v zahraničí, iní sa zas rozhodnú vy-
sťahovať a žiť v cudzine natrvalo. 

Do začiatku 90. rokov bola migrácia 
na Slovensku zameraná smerom von. 
Po vstupe Slovenska do EÚ a vytvore-
ní Schengenského priestoru sa začína 
rozmáhať migrácia obyvateľov z tretích 
krajín, a to aj na Slovensko. Nedostatok 
objektívnych informácií je často prí-
činou negatívneho postoja obyvateľov 
miest a obcí voči prijímaniu a začleňo-
vaniu štátnych príslušníkov tretích kra-
jín do spoločnosti. Podľa platnej legis-
latívy SR je štátnym príslušníkom tretej 
krajiny každý, kto nie je občanom SR ani 
občanom EÚ; je ním aj osoba bez štát-
nej príslušnosti. Medzi tzv. tretie kraji-
ny patrí napríklad Ukrajina, Vietmam, 
Kanada či Spojené štáty americké.

Naše mesto je vstupnou bránou do 
Európskej Únie a Schengenského prie-
storu. Poloha mesta, jeho história a tra-
dície vytvárajú predpoklady na to, aby 
sa Michalovce stali multikulturálnym 
mestom. V Michalovciach žije po-
merne vysoký počet občanov z tretích 
krajín, ktorí tu majú prechodný alebo 
trvalý pobyt. Novovytvorená stratégia 
rieši otázky ich postupného začleňo-
vania do života mesta v spoločenskej, 
kultúrnej, či športovej oblasti. 

Naším cieľom je zmapovanie vý-
chodiskovej situácie v meste v súvis-
losti s migračnou politikou. Chceme 
úzko spolupracovať s Úradom hra-
ničnej a cudzineckej polície, najmä 
kvôli vedeniu dôkladnej štatistiky 
o počte migrantov na území mesta, 
nadviazať spoluprácu s organizácia-
mi, ktoré sa tejto problematike venujú 
a prispievať tak k čo najlepšej možnej 
integrácii občanov tretích krajín do 

spoločnosti. Súčasťou stratégie sú 
jednotlivé kroky a opatrenia, ktoré 
je potrebné realizovať pre jej naplne-
nie. Ide najmä o vytváranie vhodných 
podmienok pre život v meste pre štát-
nych príslušníkov tretích krajín, mo-
nitorovanie ich potrieb, o ich zapo-
jenie do kultúrneho a spoločenského 
života alebo poskytnutie pomoci pri 
ich každodenných problémoch.

Integračná politika je dôležitou 
súčasťou komunálnych politík, a to 
najmä z dôvodu predchádzania so-
ciálnej izolácie, nejednotnosti komu-
nity, či exklúzie jednotlivcov na okraj 
spoločnosti. Hlavnou úlohou straté-
gie je nájsť odpovede na otázky, ako 
integračnú politiku realizovať a ako ju 
robiť správne.

Projekt je financovaný z Európ-
skeho fondu pre integráciu štátnych 
príslušníkov tretích krajín. 

Mária Ciganocová

aktua l i ty

Pozývame vás na

Zemplín fest
festival skvelého piva 

jedla a hudby

12. – 14. júna 
Zlatý býk

Lokálna stratégia mesta michalovce

DeDIČstVO OtCOV

Na Slovensku známa tvorba sloven-
skej maliarky Ľudmily Lakomej-Krau-
sovej sa bude prezentovať v galérii Zem-
plínskeho osvetového strediska. Výtvar-
níčka ponúkne návštevníkom autorskú 
výstavu s názvom Dedičstvo otcov.

Nesmrteľná téma o duchovných 
hodnotách našich predkov, o klenotoch, 
ktoré sme dedili po stáročia. Prostred-
níctvom obrazov autorka vyznáva lásku 

rodnej zemi. V nich máme možnosť 
objavovať poetickú krásu ľudovej ar-
chitektúry zemplínskeho vidieka, ako aj 
nesmierne bohatstvo drevených cerkví, 
ktoré sa stali prezentáciou duchovnej 
krásy ľudového umenia tvorcov a hr-
dosťou nášho národa. 

Ľudmila Lakomá-Krausová, ro-
dáčka zo Zalužíc pri Michalovciach, 
absolventka výtvarného odboru Peda-

gogického inštitútu UPJŠ v Prešove, je 
členkou Slovenskej výtvarnej únie, do-
ktorkou výtvarnej pedagogiky a účast-
níčkou mnohých medzinárodných ple-
nérov a sympózií v Maďarsku, Poľsku, 
na Ukrajine a Slovensku.

Jej tvorba je radostným vyznaním 
srdca a ducha, nekonečnou stupnicou zá-
žitkov či experimentov. Autorka je svojím 
výtvarným dielom vždy v aktuálnej spo-
ločenskej realite, artikuluje potrebu poro-
zumenia a tolerancie s právom na vlastný 
názor, umeleckú výpoveď, ale aj omyl.

Mgr. Adela Vojnová

Jej stála expozícia bude obohatená o in-
teraktívne pozvánky na aktuálne podujatia 
a živé pozvánky, ktoré sa budú konať pra-
videlne vo štvrtky od 15.00 do 18.00 hod. 
v priestoroch Regionálneho informač-
ného bodu na Hlavnej ulici v Košiciach. 
Každý pätnásty návštevník interaktívnej 
výstavy získa ZDARMA 3-hodinový vstup 
do Thermalparku Šírava (počet vstupeniek 
je obmedzený).

Hlavným cieľom výstavy je pred-
staviť známy i neznámy región dolný 
Zemplín ako turistickú destináciu slnka, 
vody, krásnej prírody, folklóru či špecia-
lít zemplínskej kuchyne. Stále exponáty 
vizuálne priblížia návštevníkom kul-
túrne a historické pamiatky, ľudovú ar-
chitektúru, miesta vhodné na turistiku, 
kúpanie, zábavu a šport. Nebude chýbať 
ani ponuka služieb, ktoré budú spríjem-
ňovať pobyt návštevníkom na dolnom 
Zemplíne.

Je úplne prirodzené, že hlavným 
turistickým lákadlom tohto regiónu je 
Zemplínska šírava. Hladina vodnej plo-
chy je v súčasnosti znížená kvôli rekon-
štrukcii bezpečnostného prepadu. Re-
gión dolný Zemplín však ponúka oveľa 
viac – novopostavený Thermalpark Ší-
rava, Vinianske jazero, Morské oko, Se-
nianske rybníky, CHKO Vihorlat, dre-
vené kostolíky v Ruskej Bystrej a Inovci 
zapísané v UNESCO, Viniansky, Bre-
kovský a Jasenovský hrad, Beňatinský 
travertín (kameňolom), Zemplínske 
múzeum, hvezdáreň, gitarové múzeum, 
tokajskú vinohradnícku oblasť a v nepo-
slednom rade Michalovce, mesto v srdci 
Zemplína. 

Nechajte sa inšpirovať a príďte na 
výstavu Dolný Zemplín – zaujímavá do-
volenková destinácia a navštívte región, 
ktorý vám má čo ponúknuť. 

ts

Krajská organizácia 
cestovného ruchu 

Košický kraj v spolupráci 
so Zemplínskou 

oblastnou organizáciou 
cestovného ruchu  

organizuje počas letných 
mesiacov výstavu 

s názvom Dolný Zemplín 
– zaujímavá dovolenková 

destinácia.

Dolný 
Zemplín

Mestské časti a vzdialenejšie 
sídliska sú od 6. júna 
monitorované hliadkami 
mestskej polície na nových 
motocykloch. Uvedené stroje 
MsP odkúpila za symbolickú 
cenu 1,25 € od občana, 
pôvodom z Ruskej federácie, 
žijúceho v USA, ktorý má 
osobitý vzťah k nášmu mestu. 
Pred rokom tu objavil hrob 
svojho starého otca, ktorý 
padol v II. svetovej vojne. 
Na počesť toho dal postaviť 
drevený kríž na Cintoríne 
Červenej armády 
pod Hrádkom. Z dôvodu 
zabránenia a predchádzania 
jeho poškodeniu sa rozhodol 
zakúpiť dva motocykle 
pre MsP. Jedná sa o skútre 
značky Suzuki, ktoré sú 
označené v policajnej 
výbave. Táto novinka určite 
prispeje k vyššej bezpečnosti 
a poriadku v meste, čo ocenia 
aj obyvatelia a návštevníci 
Michaloviec.

JUDr. Dušan Šanta, 
náčelník MsP

MsKS Michalovce 
vás pozýva na

VystúpenIe
 Dfs ZemplínIk
po tim našim kraju

13. júna 
o 13.00 a 15.00 hod.

veľká sála MsKS

Pozývame vás na 

OtVOrenIe 
letnej seZóny 

2015

14. júna o 18.00 hod.
Zemplínska šírava, 
amfiteáter – Lúč

MsKS, ZUŠ, SZUŠ Talentum 
a Hotel Eurobus 
vás pozývajú na

  
medzinárodný festival 

detskej tvorivosti
tanCujeme 
a spIeVame

16. júna o 15.00 hod.
tribúna pri MsÚ

Pozývame vás na
 

jánske Ohne 
naD ŠíraVOu

20. júna o 13.00 hod.
Vinianske jazero

MsKS Michalovce 
uvádza

slovenskú klávesovú 
legendu

marIán Varga 
sOlO In COnCert

22. júna o 19.00 hod.
Zlatý býk

Zaujímavá 
dovolenková 

destinácia

„Maľovanie je pre mňa šťastie. A šťastie, to je nádherný dar. Čím 
viac sa rozdáva, tým viac ho máme“ Ľudmila Lakomá-Krausová



�
z pera viceprimátora

Svetový deň 
darcov krvi

pobačeňe miža z varoša

 2. 6.  rokovanie Valného zhromaždenia spoločnosti  
  TV Mistral s.r.o.
 2. 6.  rokovanie Mestskej rady
 3. 6.  účasť na podujatí Celé Slovensko číta deťom
 3. 6.  pracovné stretnutie k parkovaniu v meste
 3. 6.  účasť na verejnom koncerte Základnej umeleckej  
  školy v Michalovciach
 4. 6. pracovné stretnutie starostov a primátorov  
  RZ MOZ – MR
 5. 6.  účasť na otvorení podujatia SOS deň – záchranári deťom
 8. 6.  účasť na pracovnom stretnutí primátorov KSK a BBSK 
  so štátnym tajomníkom MDVa RR V. Stromčekom 
 10. 6. účasť na otvorení Mestskej športovej olympiády  
  materských škôl 
 10. 6.   rokovanie o MHD
 10. 6.  rokovanie k cyklotrasám v meste a regióne
 10. 6.  rokovanie správnej rady a akcionárov  
  MFK Zemplín Michalovce,a.s.
 10. 6.  účasť na otvorení výstavy obrazov Ľ. Lakomej-Krausovej
 11. 6.  rokovanie predstavenstva VVS, a.s.
 11. 6.  Valné zhromaždenie spoločnosti VVS, a.s.
 11. 6.  účasť na tlačovej konferencii a otvorení výstavy  
  Dolný Zemplín v Košiciach

aktivity primátora

U Mihaľovci še furt daco ňeľem hutori, no i robi. Najnovši mi ňe-
much ňevidzec, bo mi išol po Špitaľskej, jak začina še každim dňom 
meňic dvur u špitaľu. Najnovši mi zabačil, že mižne tot rozrobeni ske-
let. Dumal mi, že dostac ho stamac, budze neščesce. Čekal mi buchot, 
prach, tak jak na šickich takich stavboch. Kec ňešmarim oči gu ňomu, 
ta aňi bi mi sebe ňevšimnul, že še tam daco robi. Ozdaľ že še jim podari 
skoro spratac toto ňeščesce. Bo kec mi čul, dokedi chceja postavic novi, 
ta mi dumal, že zo mne robja kepki. No podľa doterajšoho tempa pri 
rozobiraňu staroho mi prestal pochibovac. Isce dovtedi budzeme mušec 
kuščok vicerpec, jak še dostac do špitaľu. Bo krem stavbi nit veľo mejsta, 
dze luxuš odstavic. I draha všelijaka, bo vidno, že mejstami ľem betono-
vo prekladi položene tam, dze prekladali kable. No kec še plane pomiňe, 
ta už ľem dobre ostaňe.  

Vaš Mižo z varoša

reči i Skutki

Stretnutie poslancov V4
Júnová schôdza poslancov 

národnej rady sa začína v dru-
hej polovici mesiaca. To zname-
ná, že poslanci sa venujú práci 
vo výboroch a práci vo svojich 
regiónoch. Ja sa teraz zaoberám 
tzv. Školským zákonom. Návrh 
zákona je už verejnosti známy 
od mája. Na júnovej schôdzi do-
stane zákon definitívnu podobu, 
a preto je potrebné využiť odbor-
ný potenciál, ktorý na michalov-
ských školách máme. To, že text 
zákona môžeme ovplyvniť, uka-
zuje aj Zákon č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi. Článok 
I, bod 8, § 8, písmeno a, má ko-
rene v Hasičskom a záchrannom 
zbore v Michalovciach.

Výbor pre verejnú správu 
a regionálny rozvoj pri Národnej 
rade, ktorého som členom, v spo-
lupráci s Ministerstvom vnútra SR 
zorganizoval v dňoch 3. – 4. júna 
výborné medzinárodné Stretnutie 
výborov pre verejnú správu a regi-
onálnu politiku parlamentov V 4. 
Pozorovateľmi pracovného stret-
nutia boli aj poslanci zo Srbska, 
Chorvátska, Macedónska a Čier-
nej hory, ako záujemcovia o člen-
stvo v EÚ. Počas prvého dňa sa 
mohli jeho účastníci oboznámiť 
so súčasným stavom a reforma-

mi verejnej správy v jednotlivých 
členských štátoch Vyšehradskej 
štvorky t.j. v Česku, Poľsku, Ma-
ďarsku a na Slovensku. Na Slo-
vensku je reforma verejnej správy 
známa pod skratkou ESO. Do re-
foriem sú investované okrem iné-
ho aj veľké finančné prostriedky, 
preto je dobré poznať dobré prí-
klady riešení, ktoré majú susedia.

Druhý deň bola pre účastní-
kov pripravená exkurzia na vodné 
dielo v Gabčíkove. Počas plavby 
z Bratislavy sa poslanci od ge-
nerálneho riaditeľa SVP š.p. Ing. 
Mariána Supeka dozvedeli ako 
vznikalo vodné dielo a aký má 
význam. Mali možnosť prejsť na 
lodi cez plavebnú komoru podob-
nú tej, ktorá je aj na Panamskom 
prieplave. Neskôr generálny ria-
diteľ štátneho podniku Vodohos-
podárska výstavba Ing. Ladislav 
Lazár ukázal a vysvetlil fungo-
vanie Vodnej elektrárne Gabčí-
kovo, ktorá obrazne povedané 
rozsvecuje každú desiatu žiarovku 
v slovenských domácnostiach. 
Exkurzia bola veľmi zaujímavá 
a užitočná, zvlášť pre maďarských 
poslancov, pretože maďarská stra-
na dodnes nedostavala svoju časť 
vodného diela v Nagymároši.

Ing. Jozef Bobík

Deň Južanov
Poslanci michalovského mestského zastupiteľstva za volebný obvod Juh, 
mestské kultúrne stredisko a mesto Michalovce zorganizovali už 15. roč-
ník obľúbeného Dňa Južanov. Podujatie sa uskutočnilo v areáli IV. Zá-
kladnej školy na Okružnej ulici v Michalovciach. Program odštartovalo 
športové popoludnie, počas ktorého si mohli deti i dospelí vyskúšať beh 
s fúrikom, hod bremenom, hod kriketkou či beh rodič a dieťa. Súťaže, 
v ktorých súťažia deti spolu s rodičmi, sa tešia veľkej popularite a stali 
už neodmysliteľnou súčasťou programu. Podvečer nasledovali vystúpe-
nia škôl a škôlok v tejto časti mesta. Predstavili sa aj žiaci Súkromnej 
základnej umeleckej školy Talentum. Výborná a priateľská atmosféra 
prispeli k tomu, že tento ročník si prišlo pozrieť doposiaľ najviac náv-
števníkov. Hlavnou myšlienkou podujatia je vytvárať, udržiavať a zlep-
šovať vzťahy medzi obyvateľmi najstaršieho michalovského sídliska.n Internetová stránka mesta Michalovce prináša ďalšiu novinku. Okrem 

katastrálnej mapy, ortofotomapy, merania vzdialeností plôch, vyhľadáva-
nia ulíc, objektov a firiem či zobrazenia zelene v meste, si môžete pozrieť 
už aj označenie bytových domov. Geomapu využíva veľa používateľov 
internetu. Sú to nielen obyvatelia Michaloviec a zamestnanci MsÚ, ale aj 
užívatelia z iných miest. Každý sa tak môže jednoducho a ľahko zoriento-
vať, pretože bytové domy sú označené dobre známymi zaužívanými pís-
menami a číslicami, ktoré boli vytvorené pri ich výstavbe. Túto aktualizá-
ciu nie je potrebné nijako špeciálne zapínať, pretože je zakomponovaná 
v štandardnej mape mesta. Mapy mesta nájdete na www.michalovce.sk.

n Zasadnutie Mestskej rady v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 
2. júna, sa zaoberalo nasledujúcimi materiálmi: rozpočtové opatrenie č. 4, 
návrh na zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce, majetkovoprávne 
záležitosti a prenájom majetku vo vlastníctve mesta Michalovce, informa-
tívna správa o výsledkoch prieskumu zmeny názvu Ulice Mirka Nešporu, 
lokálna stratégia mesta Michalovce – integrácia štátnych príslušníkov 
tretích krajín, správa o výsledkoch kontroly, vyhodnotenie rozpočtu XV. 
Jarných trhov a návrh rozpočtu 46. Zemplínskeho jarmoku, návrh plánu 
rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, Redakčnej rady novín Michalovčan, 
harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na druhý polrok 2015, 
návrh Dodatku č. 12 organizačnej štruktúry základných škôl, základnej 
umeleckej školy, materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta na školský rok 2015/2016, návrh na zriadenie športovej 
triedy florbalu a úpravu školského vzdelávacieho programu ZŠ T. J. Mous-
ssona v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta od školského roku 2015/2016, 
návrh programu IV. Zasadnutia MsZ Michalovce. Záver patril bodu rôzne.

krátke správy samosprávy

Interpelácie poslancov

mVDr. VlaDImír kOstOVČík
1. občania ulíc krásnovska a močarianska, ako aj vlastníci a užívate-
lia pozemkov v lokalite medzi železničnou trasou a ul. močarianska 
a krásnovska, mali dlhodobo ako jedinú prístupovú cestu na tieto po-
zemky okolo areálu firmy Befor, s.r.o. túto cestu, ktorá je inak mimo 
oploteného areálu, vlastník umelo zatarasil. občania svojou petíciou 
zo dňa 13. 4. 2015 prosia Mesto o právnu pomoc pri riešení tejto situ-
ácie, resp. aj majetkovoprávne usporiadanie.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Predmetné pozemky nie sú vo vlastníctve Mesta Michalovce. Odporúča-
me, aby sa iniciátori petície dohodli na spôsobe používania tejto účelovej 
komunikácie. Mesto bude nápomocné pri riešení tejto problematiky.
2. občania topolian žiadajú Mesto riešiť situáciu s prechádzaním cez 
cestu pri križovatke ulíc topolianska, letná a jarná, a to tak, aby sa za-
bezpečil bezpečný prechod ku kostolu ako aj k futbalovému ihrisku 
a z opačnej strany k cintorínu.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽPaMR
Mesto Michalovce požiadalo OR PZ SR ODI o stanovisko k možnosti vy-
značenia a osadenia príslušného dopravného značenia k zriadeniu prie-
chodu pre chodcov na Ul. topolianskej.

mgr. ján VáraDy
1. obrátili sa na mňa občania ulice užhorodskej, konkrétne bloku B2, 
s problémom prepadnutého kanála, ktorý je po nedávnej rekonštrukcii 
prepadnutý – zatlačený až 20 cm pod úrovňou parkoviska. Mnohí vodiči už 
okúsili hĺbku a tvrdosť tohto prepadliska. Poškodzujú si takto nápravy svo-
jich vozidiel, ba pri prudkom brzdení a obchádzaní vznikajú aj ďalšie kolíz-
ne situácie s inými vodičmi. keďže táto chyba vznikla už dávnejšie a postup-
ne sa zhoršuje, prosím kompetentných ľudí o urýchlené riešenie (opravu).
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Na základe zmluvných podmienok Mesto vyzvalo zhotoviteľa stavby 
na úpravu uličného vpustu pred blokom B2 na Ulici užhorodskej.
2. Ďalší problém z úst občanov ulíc užhorodskej, bieloruskej, zakar-
patskej a iných priľahlých ulíc Sídliska východ sa dotýka kvality as-
faltového koberca zrekonštruovaných chodníkov, tiež parkovísk pred 
obytnými blokmi, ktorý pod záťažou premávky a užívania na mno-
hých miestach popraskal. tieto praskliny sa budú postupne zväčšovať, 
zvlášť po každej zime a mrazivom počasí. Žiadame teda o bežnú údrž-
bu a opravu týchto plôch a komunikácií, aby nám vydržali aspoň takú 
dobu ako predošlé. Ďakujem zodpovedným pracovníkom Mesta a jeho 
organizáciám za promptné riešenie týchto podnetov občanov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Na základe zmluvných podmienok Mesto vyzvalo zhotoviteľa stavby 
o vyspravenie prasklín na parkoviskách a chodníkoch.

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na III. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
28. apríla 2015.                         (pokračovanie)

Jún – mesiac 
poľovníctva a prírody
O poľovníctve sa zvykne 
hovoriť, že je to vášeň, 
ktorá, ak sa raz začne, 
nemôže skončiť. V okrese 
Michalovce a Sobrance 
je v súčasnosti 59 
aktuálnych poľovných 
revírov. Tento mesiac 
si všetky organizácie 
Slovenskej poľovníckej 
komory i Slovenského 
poľovníckeho zväzu 
a s nimi aj celá naša 
spoločnosť pripomínajú 
svoj podiel pri ochrane 
fauny a flóry. 

Jún – jeden z letných mesia-
cov roka, obdobie pekných slneč-
ných dní, prechádzok a turistiky. 
Nejednému z nás sa pošťastí vi-
dieť srnku, jeleňa, možno zazrieť 
utekajúcu čriedu diviačej rodiny 
a ten okamih nám rozbúši srdce, 
pociťujeme čosi, čo inde len tak 
nezažívame. Pre mnohých je to 
neopakovateľný zážitok. 

 V júni, v mesiaci, ktorý je tra-
dične spájaný s poľovníctvom, by 

sme si viac mohli všímať krásu 
a jedinečnosť lesov. Nezabúdaj-
me, že práve teraz je obdobie, 
keď prichádza na svet nové po-
tomstvo väčšiny z druhov u nás 
žijúcich zvierat, a preto sú oveľa 
citlivejšie na prítomnosť človeka. 
Predovšetkým v tomto období by 
sme sa mali snažiť, aby zver mala 
pokoj pri hniezdení, rodení. 

Na druhej strane je potrebné 
všímať si aj to, čo k lesu neodmysli-
teľne patrí a nevytvorila to príroda. 
Sú to krmelce, posedy, napájadlá 
a všetko to, čo vytvára podmien-
ky na zabezpečenie dostatočného 
prísunu prírodnej potravy, vody, 
podmienky na vývoj, pohyb, úkryt 
a rozmnožovanie zveri. To všetko 
vytvárajú ľudia, ktorí patria do tejto 
spoločnosti, spája ich vzťah k prí-
rode, k zveri, k lesu. Sú to poľovníci 
ktorí počas celého roka, v lete i v zi-
me, tieto činnosti pre zver v našich 
lesoch zabezpečujú. Za to všetko 
patrí poľovníkom veľká vďaka. 

Ctime si tradície a zachovávaj-
me dobré zvyky našich otcov, aby 
nám neostali len „panské“ poľo-
vačky, honba za trofejami a divi-
nou. Lovu zdar.

 JUDr. Vladimír Juričko

Poznanie, že krv je nenahraditeľná a pre život každého človeka bez-
podmienečne potrebná, siaha do dávnej minulosti. Až neskôr sa niekto 
pokúsil napojiť a podávať krv od nezraneného človeka poranenému je-
dincovi priamo. Nič sa nevedelo o krvných skupinách a iných úskaliach 
pri podaní krvi podobným spôsobom. Postupným skúmaním tejto prob-
lematiky sa prišlo na krvné skupiny, Rh - faktor a iné zložitosti spojené 
so životodarnou tekutinou. 

Dnes je hematológia samostatným zdravotníckym vedným odbo-
rom. Vo svojej podstate sa zaoberá celou problematikou krvných ocho-
rení, porúch zrážanlivosti krvi, identifikáciou jednotlivých bunečných 
krvných zložiek a vplyvov na zdravie človeka.

Druhou časťou odboru je transfúziológia, ktorá sa venuje zdravej 
krvi. Jej uchovávaniu, spracovaniu, bezpečnosti podania krvi a jej jed-
notlivých zložiek. Úloha pracovať so zdravými jedincami a získavať ich 
pre darcovstvo krvi pripadla Červenému krížu. Je to spoločenská or-
ganizácia, ktorá mimo iných získava zdravých ľudí k darcovstvu krvi 
a spolupracuje s transfúznymi oddeleniami. Vedie ich aktivity a oceňu-
je najaktívnejších darcov krvi.

Vytvára kluby darcov krvi a podieľa sa na popularizácii tejto dob-
rovoľnej činnosti. O tom, že táto téma je celosvetovo dôležitá a nepozná 
hranice krajín a kontinentov, svedčí i vyhlásenie štrnásteho júna za Ce-
losvetový deň darcovstva krvi. Svetový deň darcov krvi je podporovaný 
organizáciami ako WHO, Medzinárodná federácia spoločností Červe-
ného kríža a Červeného Polmesiaca (IFRCCS), Medzinárodná federácia 
organizácií darcov krvi (FIODS), alebo Medzinárodná spoločnosť pre 
krvnú transfúziu (ISBT). 

14. júna 1868 sa narodil Karl Landsteiner, ktorý bol lekárom a no-
siteľom Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za rok 1930 za určenie 
systému štyroch krvných skupín. Podieľal sa tiež na objavení Rh-faktora. 
Uvedený deň je príležitosťou poďakovať sa dobrovoľným darcom krvi, 
ktorí robia pre spoločnosť neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny. 
Zároveň jeho cieľom je podnietenie a podpora ostatných ľudí, aby ich 
v tom nasledovali. Títo často anonymní hrdinovia, ktorí prekonali strach 
a pohodlie a darovali vzácnu a nenahraditeľnú časť seba niekomu, komu 
možno zachránili život alebo pomohli prekonať kritické obdobie ochore-
nia, žijú i medzi nami. Pri tejto príležitosti sa patri poďakovať im za ich 
humanitné postoje k darcovstvu krvi. Zároveň inšpirovať ostatnú popu-
láciu k tomu, aby si uvedomili, že sami nevedia, kedy budú takúto pomoc 
potrebovať a získať ich pre darcovstvo krvi ako nenahraditeľnej tekutiny. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Hostia: Iuventa Michalovce, realizačný tím

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
SNÍVAM SI SVOJ SEN

vystúpenie tanečného odboru ZUŠ
denne o 14.00 hod. 

Návšteva europoslanca
V piatok 29. mája zavítal do 

okresu Michalovce kresťanský de-
mokrat a europoslanec Miroslav 
Mikolášik. V Európskom parla-
mente pôsobí v skupine  Európskej 
ľudovej strany, je členom Výboru 
pre regionálny rozvoj a  Výboru  pre 
životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín. Je  predsedom 
pracovnej skupiny pre bioetiku, kde 
sa zasadzuje o ochranu života od 
počatia po prirodzenú smrť.

V Michalovciach navštívil Cha-
ritný dom prof. Hlaváča, ktorý 
spravuje občianske združenie Tere-
sa Benedicta pod vedením duchov-

ného otca Petra Novysedláka, aj 
novootvorený Charitný dom Juraja 
Jendželovského.

Ďalšou zastávkou poslancovho 
výjazdu bola návšteva pútnického 
centra mladých v obci Vysoká nad 
Uhom. Europoslanec navštívil 
Dom Anny Kolesárovej, v ktorom 
ho privítal duchovný otec Pavol 
Hudák a stretol sa aj s mladými 
ľuďmi, ktorí prišli na 65. púť ra-
dosti. 

V podvečerných hodinách sa  
stretol s predstaviteľmi  OC KDH 
a výjazd na Zemplíne ukončil. 

L. Pčolinská



�
dva týždne v kultúre

Mosty inklúzie
Zemplínske osvetové stredisko, 

Obec Kaluža, Obec Vinné a Slo-
venská humanitárna rada – Zväz 
zdravotne postihnutých Micha-
lovce pozývajú širokú verejnosť, 
rodiny s deťmi, znevýhodnené 
deti a deti z detských domovov 
na podujatie finančne podpore-
né programom Terra Incognita, 
Mosty inklúzie, ktoré sa uskutoční 
14. júna. Prítomnosť, účasť, úspech 
a šťastie – to je inklúzia. Privítame 
vás v kultúrnych relaxačných a 
športových aktivitách. V programe 
vystúpia: Folklórna skupina Kalu-
žanka, Detské divadlo Bzučo zo 
Sobraniec, Domov sociálnych slu-
žieb Ondava, Domov sociálnych 

služieb Lidwina, Folklórna skupina 
Soľanka a skupina Faux Pas. Podu-
jatím pre znevýhodnené i zdravé 
deti ukážeme cestu odovzdávania 
nášho prírodného i kultúrneho de-
dičstva novej generácii. Projektom 
Mosty inklúzie chceme zviditeľniť 
Thermalpark Šírava, nový turistic-
ký cieľ v katastri obce Kaluža.

Sprievodnými podujatiami 
budú vodná zumba s Ľubkou 
a Števkou pred vstupom do Ther-
malparku Šírava, plavba loďou po 
Zemplínskej šírave, interaktívne 
tanečný hry so skupinou Faux 
Pas, ochutnávka vín pred dospe-
lých, výstup na Viniansky hrad. 

Mgr. Adela Vojnová

Učenie po novom

michalovčan informuje

VíTAMe MeDZI NAMI NAšIcH NAJMeNšícH...

Viktória Rozinová

Gabriel Marciník

Lucia Laporčáková

Nathaniel Alexej Kráľ

Patrik Dubravčák

michalovčan informuje

DO STAVU MANželSKéHO VSTÚpIlI...

Pavol Košik  
a Mgr. Miroslava Magáčová

Roman Orgován  
a Michaela Rjabušinová

Peter Bažo  
a Michaela Homoľová

blahoželania
Za roky lásky, za ruky zodraté, za všetky vrásky, 
kytica vďaky patrí Ti...
Dňa 6. júna sa dožila 60 rokov drahá mamka, babka 

EVA MIHALČINOVÁ
Prajeme Ti zdravie, radosť, pokoj do ďalších 
rokov, ktoré nech plynú pomalým krokom.
manžel, deti s rodinami

Rozprávková záhrada
V školskom roku 2014/2015 

sa naša Materská škola na Ul. 
okružnej 19 zapojila do zamest-
naneckého grantového projektu 
ČSOB nadácie. Náš projekt Roz-
právková záhrada pod starým 
topoľom bol schválený a podpo-
rený finančnou čiastkou 3000 €.

Získané finančné prostriedky 
sme použili na revitalizáciu časti 
školského dvora. Odstránilo sa 
staré železné náradie, upravil dvor 
a osadili sa nové kreatívne prvky 
– hrací drevený domček, dreve-
ná pirátska loď so šmýkačkou 
a ďalšie. Podarilo sa nám  vytvo-
riť bezpečnú oázu pre deti, ktorá 
bude slúžiť na rozvoj pohybových 
schopností, oddych, rozvoj envi-

ronmentálneho cítenia, myslenia 
a fantázie. V našej rozprávkovej 
záhrade sme vysadili okrasné 
kvety, dreviny a bylinky. Pravidel-
ná starostlivosť o rastliny a zeleň 
podporí u detí ochranársky postoj 
k prírode a získajú nové poznatky. 
Do realizácie projektu sa aktívne 
zapojila aj široká rodičovská verej-
nosť. Dúfame, že takáto úspešná 
forma spolupráce bude pokračo-
vať v ďalších podobných akciách.  

Ďakujeme všetkým za finančnú 
aj nefinančnú pomoc pri realizácii 
projektu. Veríme, že „Rozprávko-
vá záhrada pod starým topoľom“ 
sa bude deťom páčiť a strávia v nej 
nezabudnuteľné dni.

Kolektív MŠ, Okružná 19 

Moderným technológiám sa 
nedá vyhýbať ani v školstve. Vďa-
ka projektu „Elektronizácia vzde-
lávacieho systému regionálneho 
školstva“ mohli žiaci študentskej 
spoločnosti INFINITY na SOŠ 
sv. Cyrila a Metoda v Michalov-
ciach pracovať s tabletmi pri vy-
tváraní stanov, podnikateľského 
plánu, vedení účtovníctva a úč-
tovnej závierky. Je samozrejmé, 
že technologická novinka v ško-
le žiakov zaujala. Veď s tablet-
mi žiaci nemuseli pracovať len 
v triedach, ale vďaka mobilite 
tabletov kdekoľvek – na chod-
bách, školskom dvore, či v príro-
de. Žiaci boli viac koncentrovaní, 
ľahšie spolupracovali v skupine. 
Marketingové oddelenie to plne 
využívalo cez prestávky v ankete 
na zlepšenie činnosti firmy.

Tablety žiaci využívali na ho-
dinách ekonomiky, účtovníctva 
a aplikovanej ekonómie. Ako to 

vyzeralo na hodinách účtovníc-
tva? Každý žiak si nainštaloval 
aplikáciu KROS ALFA alebo 
OMEGA. Po rýchlom zoznámení 
a zorientovaní sa mali žiaci v ru-
kách veľmi silný nástroj na účto-
vanie, účtovnú závierku, výkazy 
a daňové priznanie. Na hodinách 
aplikovanej ekonómie /učebnica 
je on-line/ mohli žiaci individu-
álne riešiť testy, otázky a úlohy 
samostatne a odpovede zasielali 
učiteľovi. Na žiakov mali table-
ty jednoznačne pozitívny vplyv, 
najmä na ich motiváciu, kreativi-
tu, zodpovednosť, ale aj na rozvoj 
spôsobilosti pri práci s technoló-
giami. Tablety sa stali výborným 
pomocníkom pri vyjadrovaní 
vlastných myšlienok.

Žiaci aj sami seba, ako budú-
cich podnikateľov, vnímali ako 
úspešnejších a v škole sa cítili 
dobre. 

Ing. Jozefína Javorská

Zo žabej perspektívy
Názov expozície, ktorú mestské 

kultúrne stredisko sprístupní ve-
rejnosti, je autentickou výpoveďou 
vychádzajúcou z hĺbky duše. Jej 
autorkou je Ružena Biluščáková. 
Aj keď autorka nepôsobí aktívne v 
nejakom klube výtvarníkov, ktorý 
je organizovaný v našom meste, 
jej posun je evidentný v oblasti 
osobnostného rastu i duchovného 
dozrievania. Následkom závažnej 
choroby je jej spoločníkom “domá-
ce lôžko.” Telo je síce paralizované, 
ale dve dimenzie človečenstva sú 
rozvinuté a schopné výpovede, 
ktorá je zachytená v jej tvorbe. 
Obrazne povedané, je treba sa 
skloniť pred človekom, ktorý svo-
ju emocionálnu intimitu zhmotní 
v obrazoch. R. Biluščáková svedčí 

o tom, že aj zo “žabej perspektívy” 
je možné dosahovať vysoké ciele. 
Celkom prirodzene vpustí diváka 
na koberec duše a jasne odhalí svo-
je súkromie. Vstupenkou pre divá-
ka je premýšľanie. Autorka vníma, 
že to sa už dnes nenosí. Jej tvorba 
sa stáva návratom k hodnotám 
a zmyslu. Realitu života, ktorú pre-
žíva, nerobí nasladlou a prikrášle-
nou. Má jasno v cieli životnej púte. 
Nie je jej cudzia radosť a posolstvo 
nádeje, ktoré sú odkazom pre rodi-
nu a priateľov. Vo výtvarnom pre-
jave ju citlivo formoval Jozef Saloň. 
Biluščákovej výtvarný prejav je 
spojením abstrakcie s realitou, aby 
sa tak upriamila pozornosť na du-
chovné posolstvo expozície.

PaedDr. Ivana Mochorovská

mestské kultúrne stredisko
pO tIm naŠIm kraju
záverečné koncerty DFS Zemplínik
13. 6. o 13.00 a 15.15 hod., veľká sála MsKS

tanCujeme a spIeVame
medzinárodný festival detskej tvorivosti
16. 6. o 15.00 hod., tribúna pri MsÚ

marIán Varga – sOlO In COnCert
slovenská klávesová legenda
22. 6. o 19.00 hod., Zlatý býk

mIhaľOVskI DeskI
prehliadka divadiel v nárečí, 26. – 27. jún, tribúna pri MsÚ

Výstavy:
jarOslaV ŠObák – ObraZy V klasIke (maľba)
do 30. 6., malá galéria MsKS

ľuDmIla lakOmá-krausOVá DeDIČstVO OtCOV
do 30. 6., galéria ZOS 

program kina Centrum
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

12. 6. piatok o 19.40 hod.
13. – 14. 6. sobota, nedeľa o 20.10 hod. 

VInCentOV sVet
komédia  2015
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

14. 6. nedeľa o 16.00 hod.

hurá na futbal  3D
animovaný  2014
Vstupné: 6 €, deti: 5,50 €  ŠPANIELSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

17. 6. streda o 19.30 hod.

OstrOV lásky  Premiéra
komédia  2014
Vstupné: 3 €  BOSNA A HERCEGOVINA, CHORVÁTSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

18. – 21. 6. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.

lOkalfIlmIs
komédia, animovaný  2015 
Vstupné: 4 €  SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

19. – 20. 6. piatok, sobota o 21.00 hod.

ODObraŤ Z prIateľOV
horor  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

20. 6. sobota o 17.45 hod.

pIeseŇ mOra  Repríza
rozprávka, detský, rodinný  2014
Vstupné: 3 €  Belgicko/Dánsko/Francúzsko
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

21. 6. nedeľa o 16.00 hod.

hurá na futbal
animovaný 2014
Vstupné: 4 €  ŠPANIELSKO
Mládeži prístupný Slovenský dabing

21. 6. nedeľa o 18.00 hod.

OVeČka shaun  Repríza
animovaný, komédia, dobrodružný, rodinný  2015
Vstupné: 3 €  VB/FR
Mládeži prístupný Slovenský dabing

24. 6. streda o 19.30 hod.

DeŇ blbeC  Premiéra
komédia  2014
Vstupné: 3,50 €  NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky 

25. 6. štvrtok (2D) o 18.00 hod.

mImOnI
animovaný  2015
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €, 3D: 6 €, deti: 5 €  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

25. a 28. 6. štvrtok a nedeľa o 19.45 hod. 

Dáma V ZlatOm
životopisný  2015
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky 

Dňa 19. júna 
oslavujú 50. výročie 

spoločnej cesty životom 

GEJZA LUKÁČ 

a IRENA LUKÁČOVÁ
Všetko najlepšie a veľa zdravia im prajú 
synovia, dcéry, sestry, 
brat Alojz a celá rodina

Vojaci a policajti 
deťom

Každoročne si 1. júna pri-
pomíname Medzinárodný deň 
detí rôznymi aktivitami. Žiaci 
prvého stupňa Základnej školy 
na Švermovej ulici ho tento rok 
prežili netradične a veľmi zaují-
mavo. Do areálu školy zavítali 
vojaci z 22. mechanizovaného 
práporu, príslušníci vojenskej 
polície a mestskej polície. Deti 
si prezreli vojenskú techniku, 
vyskúšali si ochranné masky 
s ochranným odevom i resusci-

táciu, zoznámili sa s pozitívami 
i negatívami práce ostreľovača, 
radiačnou, chemickou a biolo-
gickou ochranou. Páčilo sa im 
vyhľadávanie drog vojenským 
psom. Najväčším zážitkom pre 
malých aj veľkých boli dyna-
mické ukážky zásahov mestskej 
polície so psom prezentované 
inšpektorom Stanislavom Bam-
burákom. Jeho činnosť prítomní 
odmenili nadšeným potleskom. 

M. Tóthová

Zemplínska knižnica Gorazda 
Zvonického v Michalovciach prija-
la vzácneho hosťa. 29. mája zavítal 
medzi svojich čitateľov najvýznam-
nejší a najznámejší autor detskej 
literatúry, Daniel Hevier. Pri príle-
žitosti svojho jubilea sa spisovateľ 
rozhodol cestovať po Slovensku 
a rozdávať deťom svoju fantáziu, 
hravosť a tvorivú energiu. Cieľom 
turné je navštíviť 60 miest, absol-
vovať 60 podujatí, potešiť 6000 
detí a medzitým vymýšľať o sto-
šesťdesiat. Symbolickou zhodou 
okolností je to, že Daniel Hevier 
sa v decembri tohto roku dožíva 
životného jubilea 60 rokov, pričom 
jeho doterajšia tvorba zahŕňa do-
vedna 60 kníh pre deti a mládež. 

Deti sa na jeho príchod ne-
smierne tešili, v spolupráci so ZUŠ 

Michalovce pripravili nádherné 
privítanie v podobe hudby a ho-
voreného slova z jeho literárnych 
diel. Daniel Hevier interaktívne 
komunikoval s deťmi, hral na kla-
víri, spieval, snažil sa odpovedať na 
všetky zvedavé otázky a v závere 
podujatia si aj „zarepoval“. Súčas-
ťou tohto stretnutia bolo aj promo 
jeho novej knihy Svet zachránia 
rozprávky. Hevierovo turné malo aj 
ekologický podtext. Symbolickou 
vstupenkou na toto podujatie bola 
vybitá batéria, za ktorú deti dostali 
kartónovú  skladačku B-box, urče-
nú na zber použitých batérií.  

Čerešničkou na torte bola sa-
mozrejme autogramiáda. Deti od-
chádzali zo stretnutia spokojné, 
plné nadšenia a zážitkov.

Mgr. Iveta Majvitorová

Hevi tour
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dva týždne v športe

Kúpa – predaj – prenájom/byty
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	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

n	Dám do prenájmu garáž na Ulici okružnej za blokom J2 (nie 
oproti Tescu). Tel.: 0944 230 981

n	Predám 6-árový pozemok v centre Michaloviec. Tel.: 0905 473 191
n	Predám chatu na Zemplínskej šírave, Medvedia hora.  

Cena dohodou. Tel.: 0907 959 441
n	Ubytovanie na Zemplínskej šírave. Tel.: 0907 959 441
n	Predám stavebný pozemok v obci Jastrabie, okres Michalovce. 

Tel.: 0907 164 840

Rôzne
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	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 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 Babetu, typ 210, pojazdná, zachovalá + doklady 

majiteľa. Tel.: 0904 823 486
n	Thajské masáže Michalovce. Tel.: 056 6281000
n	Predám Mitsubishi Lancer – 1,3 b, rok výroby 2007.  

Tel.: 0918 449 123

Služby
n	Ponúkam fotoslužby – svadobné, rodinné, tehotenské 

fotografie. Tel.: 0905 958 580

práca
n	Hľadáme predavačku na TPP s praxou a ochotou učiť sa na 

pozíciu zástupkyňa vedúceho predajne.  
Kontakt: www.kstudio.sk Tel.: 0908 995 887, K-Bytové štúdio, 
Nám. osloboditeľov 74, Michalovce.

malý oznamovateľ

NAVžDy SMe SA ROZlÚČIlI...

spoločenská rubrika

spomienky
Dňa 7. júna uplynulo 5 rokov, 
kedy nás navždy opustil milovaný manžel a otec 

Ing. JÁN HEŽELY
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka 
a syn Miško

Dňa 24. júna uplynie rok 
od smrti drahej mamičky, babičky, 

sestry a priateľky 

BERTY UBREŽIOVEJ
s úctou a láskou na ňu spomínajú 

jej najbližší

O pOhár prImátOra mesta
Malý futbal žiakov 7. – 8. ročníka ZŠ                
16. 6., 8.30 hod., IX. ročník – ZŠ, Okružná 17 

malÝ futbal žIakOV 1. – 2. rOČníka ZŠ
17. 6., 8.30 hod., IX. ročník – ZŠ, Okružná 17

futbal 
tj sOkOl mOČarany – tj DružsteVník mOraVany
14. 6., 17.00 hod., VI. liga mužov – 26. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

judo
meDZInárODná Veľká Cena mIChalOVIeC 
13. 6., 11.00 hod., 45. ročník – Mestská športová hala             

turistika
úDOlIe ObrOV                                            
13. 6., 8.00 hod.

letnÝ ZraZ kst turIsta
27. – 28. 6., 8.00 hod., 35. ročník
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

regIOnálny letnÝ ZraZ turIstOV                                 
19. – 21. 6., 7.50 hod.

trI hraDy Zemplína
21. 6., 8.00 hod.

slOVenskÝ raj
27. 6., 7.00 hod.

Za pOZnaním ukrajIny – slemenCe
27. 6., 8.00 hod.
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

Jozef Kirica (56)
Ing. Stanislav Vanečík (58)
Igor Čopák (53)
Anna Drozdová (103)
Miloš Sabó (57)
Ján Juhász (52)
Jozef Sokolský (77)
Helena Hudáková (64)

V týchto dňoch si pripomíname 5. výročie, 
kedy nás opustili naši drahí rodičia 

RUŽENKA 
a MILAN 

MAŤAŠOVCI
Kto ste ich poznali, 

venujte im tichú 
spomienku

Baby basketbal 
aj v Michalovciach
Basketbalový klub 
1. BK Michalovce 
zorganizoval na podporu 
pohybovej aktivity detí 
v predškolskom veku a 
popularizáciu basketbalu 
v našom meste projekt 
Baby basketbal. 

V spolupráci so Slovenskou 
basketbalovou asociáciou a s jej 
lektorom Petrom Černickým si 
deti na materských školách osvo-
jili pojem basketbal i základnú 
terminológiu. Následne si v prak-
tickej časti vyskúšali základné bas-
ketbalové zručnosti ako dribling, 
prihrávky i streľbu na basketba-
lový kôš. Nakoľko organizátorom 
počasie prialo, podarilo sa prak-
tickú časť predviesť na vonkajšom 
priestranstve. K dispozícii boli 
nižšie koše i lopty pre baby bas-
ketbal. Táto forma sa osvedčila 

a deťom sa pohyb aj basketbalová 
lopta očividne zapáčila. 

Do projektu sa zapojili tieto 
materské školy MŠ na Ul. lenin-
gradskej, MŠ na Ul. J. Švermu a MŠ 
na Ul. okružnej. Celkovo športova-
lo 83 detí. Pomocnú ruku podali aj 
tréneri basketbalového klubu. Klub 
bude v projekte pokračovať aj v na-
sledujúcom školskom roku, preto 
veríme že sa budeme môcť predsta-
viť aj v ďalších materských školách. 
Detský basketbal ponúka pravidel-
nou realizáciou pohybových čin-
ností možnosť nadobudnúť trvalý 
pozitívny vzťah k pohybovým akti-
vitám a športovaniu. V prípade zá-
ujmu môžu rodičia prihlásiť svoje 
deti aj do basketbalového krúžku. 
Krúžok bude prebiehať od 2. júna 
každý utorok od 17.00 do 18.00 
hod. v telocvični ZŠ na Ul. krym-
skej. Je určený pre deti, ktoré sa na-
rodili v rokoch 2007 – 2009.

1.BK Michalovce

Michalovskí hádzanári 
– vicemajstri Slovenska
V dňoch 5. – 7. júna 
sa v Modre konali 
Majstrovstvá Slovenska 
mladších žiakov 
v hádzanej.

Chlapci Mestského hádzanár-
skeho klubu Junior Michalovce 
získali titul vicemajstra Slovenska. 

V silnej konkurencii druž-
stiev /Slovan Modra, HC Sporta 
Hlohovec, Tatran Prešov, ŠKP 
Bratislava, HC Štart Nové Zám-
ky, HK Kúpele Bojnice, MŠK 
Považská Bystrica/ ich jediným 
premožiteľom bolo družstvo Tat-
ranu Prešov.

Napriek finálovej prehre 
chlapci počas majstrovstiev po-
dali veľmi pekné výkony, o čom 

svedčí i ocenenie Najlepší bran-
kár majstrovstiev, stal sa ním mi-
chalovský brankár Dávid Šubák.

Farby mesta reprezentovali 
títo športovci: Alex Šalapa, Adam 
Lukačín, Sebastián Kerekeš, Sa-
muel Handra, Dávid Pinkovský, 
Šimon Novotný, Peter Gramata 
/všetci sú žiakmi ZŠ, Krymská 
5/, Imrich Hrubý, Martin Hrubý 
/obaja žiaci GĽŠ/, Sebastián Snin-
ský /ZŠ P. Horova/ a Dávid Šubák 
/ZŠ T. J. Moussona/. 

Tento úspech mladých hádza-
nárov je výsledkom niekoľkoroč-
nej systematickej práce trénera 
M. Cibereho. 

Poďakovanie patrí i novému 
trénerovi družstva Mgr. M. Bum-
berovi.

vedenie ZŠ, Krymská 5

Ďalšie úspechy 
v kickboxe
posledný májový víkend 
sa v sobotu 30. mája 
v lučeneckej mestskej 
športovej hale Aréna 
uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenského zväzu 
kickboxu, ktorých 
sa zúčastnilo 290 
štartujúcich zo 16 klubov 
Slovenského zväzu 
kickboxu. 

Celodenné zápolenia o tituly 
Majstrov SR boli večer ukončené 
vybranými finálovými duelmi v 
ringu. 

Tejto súťaže sa zúčastnili aj 
štyria naši kickboxéri z klubu Sei-
ken Michalovce, vrátane Dávida 
Vartáša z klubu Spiritual gym Mi-
chalovce, ktorý využil možnosť 
štartovať na majstrovstvách Slo-
venska v našich farbách.  Úspešní 
pretekári vybojovali sedem me-
dailových umiestnení. Napriek 
tomu, že išlo o nováčikov na ná-
rodnom šampionáte boli nadmie-
ru úspešní. Jednotlivé výsledky:

Samuel Erik STANKO prvé 
miesto a majster Slovenska v dis-
ciplíne light contact kadetov nad 
63 kg a strieborná medaila v dis-
ciplíne kick light nad 63 kg.

Dávid VARTÁŠ prvé miesto 
a majster Slovenska v disciplíne 
K-1 mužov do 67 kg.

Patrik BABJAK strieborná 
medaila v disciplíne semikon-
takt kadetov do 52 kg a bronzová 
medaila light contact kadetov do 

52 kg, Ján VAĽOVČÍK bronzová 
medaila v disciplíne light contact 
kadetov do 57 kg a kick light ka-
detov do 57 kg.

Ešte v dňoch 21. – 24. mája 
2015 sa v mestskej športovej hale 
v Szgede (Maďarsko) uskutoč-
nil 21. ročník WAKO Svetového 
pohára v kickboxe, na ktorom 
štartovalo 775 štartujúcich zo 76 
klubov (výberov) 20 krajín. Podu-
jatia sa zúčastnil aj reprezentačný 
výber Slovenského zväzu kickbo-
xu, ktorého súčasťou bol aj mi-
chalovský pretekár Michal Stričík 
z klubu Seiken Michalovce. V ťaž-
kej medzinárodnej konkurencii 
vybojoval pre Slovenskú repub-
liku bronzovú medailu, kým pre 
zranenie nedokončil veľmi dobre 
rozbehnutý semifinálový zápas 
s francúzskym pretekárom Fabie-
nom Bignellom, ktorý sa stal na-
koniec víťazom celej disciplíny po 
finálovom víťazstve nad tureckým 
pretekárom. 

Mišo sa tak po minuloročnom 
zlate v ringu, ktoré bolo posledné 
pre Slovensku republiku a nik-
to nepridal ďalšie ringové zlato, 
v tomto roku dokázal presadiť už 
na prvej seniorskej svetovej súťaži 
aj keď v tatami disciplíne. (Za slo-
venskú výpravu získalo 37 prete-
károv pri 59 štartoch celkovo 39 
medailí, z toho 7 zlatých, 12 strie-
borných a 20 bronzových). Zra-
nenie neumožnilo nášmu prete-
károvi ani štart na Majstrovstvách 
Slovenska 2015 a obhajobu troch 
víťazstiev z minuloročnej súťaže.

Seiken klub Michalovce

Výstup na Čikot
Členovia najstaršieho 
michalovského Klubu 
slovenských turistov 
Turista sa zišli 
na neplánovanú 
turistickú akciu.

Počasie bolo na túru ako 
stvorené, takže nám nič nestá-
lo v ceste navštíviť úplne nové 
miesto. Prvou zastávkou bola 
vodná nádrž na Turskom jarku 
a hneď za ňou obec Oreské, spo-
mínaná už v roku 1358. Archeo-
logický materiál z doby bronzo-
vej, rannej doby železnej a ná-
lezy staroslovanskej hradištnej 
kultúry napovedajú o jej starom 
osídlení. V stredoveku to bola 

poddanská osada patriaca šľach-
ticom z Michaloviec. Nasledoval 
kameňolom, protiatómový kryt, 
pekný  hustý les, pramene, tra-
vertín a vyhliadkové miesto na 
rúbanisku, odkiaľ bol úchvatný 
výhľad ponad mesto Strážske 
až na Slanské vrchy. Naším cie-
ľom bol nenápadný  kopec Čikot 
(230 m n. m.) s lavičkami a stud-
ničkou. Neskôr sme pokračovali 
cez Mochovú lúku k travertínu. 

Odtiaľ sme sa vybrali na spia-
točnú cestu lesnou asfaltkou do 
Oreského. Popoludňajšiu teplotu 
zmierňoval podúvajúci vetrík, 
ktorý dotváral dobrú náladu všet-
kých prítomných na úspešnej, ne-
celých 10 km dlhej, túre.

A. Hasák, M. Baraniak


