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aktua l i ty

Pozývame vás na 
10. ročník organových 

koncertov

Michalovský 
organ

kryzstof lucas – Poľsko

4. augusta o 19.10 hod.
rímskokatolícky Kostol 

narodenia Panny Márie

Zapojte sa do letnej 
turistickej súťaže

kráčaj 
s rodinou 

dolnýM 
ZeMPlínoM
viac info na: 

www.michalovce.sk 
www.dolnyzemplin.sk

Diabetici 
v Tatrách
rehabilitačné pobyty

2 Nová 
škola
pre deti s autizmom

4 Keď je návrat
in-fúziou
Honza Nedvěd  

5 Stolný 
tenis
letná príprava

8

RETRO LETO 

NA ŠÍRAVE

Leto a prázdniny sú v plnom 
prúde. Odomknutie vôd Zemplín-
skej šíravy na všetky štyri svetové 
strany odštartovalo 50. letnú turis-
tickú sezónu a retro leto sa začalo. 

V júni ste mohli navštíviť rôz-
ne zaujímavé podujatia. Milovníci 
áut a historických vozidiel si určite 
nenechali ujsť BMW tuning zraz 
a Zemplín veterán rallye. Pre tých, 
ktorí majú radi históriu, remeslá, ta-
nec a hudbu pripravilo MsKS v spo-
lupráci so Zemplínskym múzeom 
pestrý týždenný program Dni mes-
ta Michalovce, ktorý bol venova-
ný najmä 600. výročiu hrnčiarstva 
v našom regióne. Oslavy vyvrcholili 
slávnostným programom, na konci 
ktorého bola do Panteónu histo-
rických osobností mesta uvedená 
grófka Irma Sztárayová. Nechýbal 
festival divadiel v nárečí „Mihaľov-
ski deski“ a do mestského kultúr-
neho strediska zavítali Radošinci 
so svojou hrou LÁ-SKA-NIE 2. Nad 
Šíravou sa 25. júna rozhoreli Jánske 
ohne a na amfiteátri Lúč vystúpila 
Lúčnica a náš FS Zemplín.

Letné prázdniny ako aj party ví-
kendy v moteli Kamenec otvorila 
Absolut Open Summer party. Za-
čiatkom júla OZ Návraty zorganizo-
valo Splavovanie zemplínskych riek 
a v júli sa konal aj prvý zo série or-
ganových koncertov v rámci 10. roč-
níka obľúbeného podujatia Micha-

lovský organ. Na staré dobré časy si 
zaspomínali aj tí, ktorí prišli na stre-
disko Paľkov a zabavili sa na „Zaba-
va u pľevňi“. Na amfiteátri sa konal 
Hip Hop festival a Oldies party so 
zaujímavými hosťami. V rámci kul-
túrneho leta koncertoval na tribúne 
na námestí Števo „Čiko“ Barančík. 

Štvrtý júlový víkend bude pat-
riť vínu, pivu, paraglidistom, folk-
lóru, zábave a krásnym ženám. 
Vo Vinnom sú pripravené Dni vína 
a v Michalovciach bude prebiehať 
pivný festival Zemplín fest. V Kaluži 
sa bude konať Medzinárodné stret-
nutie motorových paraglidistov. 

Svoje umenie predvedú návštev-
níkom aj členovia SĽUK-u, ktorí 
sa predstavia programom Krížom-
krážom 23. júla na amfiteátri Lúč. 
V tom istom čase sa v Europenzióne 
Salaš bude konať súťaž krásy Miss 
Šírava a 24. júla si môžete zatanco-
vať na Retro disco v moteli Kame-
nec. V júli je pripravený ešte celý rad 
zaujímavých podujatí: Amfík Šírava 
Fest, Ibiza Absolut party, „Špacir-
ki po varošu“, Medzinároný turnaj 
v zápasení na piesku a mnohé iné.

Druhá polovica leta nebude 
na podujatia o nič chudobnejšia. 
Prvý augustový týždeň v Rybárskej 
kolibe bude plný chutných rybacích 
špecialít. V obci Vinné pripravujú 
podujatie Návrat na Slnečný lúč. 
Na Kamenci vystúpia Kandráčov-

ci a na Lúči odštartuje Senzi TV 
paráda. Na Námestí osloboditeľov 
v rámci kultúrneho leta vystúpi sku-
pina DiAsher Klezmer a posluchá-
čom predstaví židovskú hudbu.

Všetci športovci sa v závere pr-
vého austového týždňa môžu tešiť 
na Klokočovskú „5“. V Klokočove sa 
na odpustovej slávnosti už tradične 
stretnú aj náboženskí pútnici. Po-
kračovať budú organové koncerty 
a „Špacirki po varošu“ i tematické pár-
ty na moteli Kamenec. Motorkári si 
prídu na svoje vďaka Motozrazu Sveta 
motocyklov. V Michalovciach vyvr-
cholí leto obľúbeným Zemplínskym 
jarmokom, Zemplínskymi slávnosťa-
mi a pivným festivalom MY sme MI.

Počas celého leta si môžete od-
dýchnuť v Thermal parku Šírava, 
pozrieť si dobrý film v letnom kine, 
či navštíviť retro múzeum – Retro izbu 
dovolenkárov na stredisku Hôrka. 
Ďalšou sprievodnou aktivitou, ktorá 
je určená pre všetkých majiteľov akej-
koľvek nehnuteľnosti na Zemplínskej 
šírave, je súťaž o najkrajšiu kvetinovú 
výzdobu Leto s červeným muškátom. 
Ak radi objavujete nové miesta určite 
sa zapojte do súťaže Kráčaj s rodinou 
dolným Zemplínom. 

Nechajte sa zlákať retro atmo-
sférou, objavte miesto relaxu, zažite 
retro príbehy polstoročnej Šíravy 
a užívajte si leto plnými dúškami. 

nč

Letná sezóna 2016 je výnimočná. Turizmus na Zemplínskej šírave má za sebou 
prvú polstoročnicu. Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu 
(ZOOCR) si pri tejto príležitosti pripravila pre všetkých turistov, návštevníkov 
a dovolenkárov leto plné zaujímavých aktivít a podujatí. Jún, júl a august 
sa tento rok nesú v retro štýle.

Pozývame vás na

pivný festival
ZeMPlín

fest

22. – 24. júl
pred OC  Zemplín

Pozývame vás na

„Špacirki 
po varoŠu“

Pravoslávny chrám 
20. výročie

29. júla o 18.00 hod.
zraz na parkovisku 

pred MsKS

Zemplínska šírava oslavuje 50 rokov



� aktuality

pobačeňe Miža z varoša

Skončil školski rok a nastaľi časi co zo škoľarami. Rodiče išče chodza do ro-
boti, ta dzedu starjaj še. Jeden dzeň na kupaľisko. Druhi do kina. No i na zmer-
žľinu še treba zadac. Popri tim i falatok sebe pošedzec na jardze. 

Naraz čujem svojoho Patrika: „Dzedu, sloni.“ Dumal mi, že chlapcoj 
mi ňedal napic še vodi, ta še mu prividza. „Ňevidumuj, dze?“ Obracim 
še i oči predziram, či dobre vidzim. Sloni pri fontaňe na jardze. I ňe jeden, 
aľe až tromi. I pris še gu ňim dalo. Patrik še calkom ňebal, horši to bulo 
u mňe. No i o večarňi program mi mal postarano. Cirkus Aleš me ňeminul. 

Išče ščesce, že maju nas dzedov. Šak aňi ja ňebul u cirkuše zo svojima 
sinami. 

Vaš Mižo z varoša

Sloni na jardze

Michalovskí diabetici 
v Tatrách
Tak ako každý rok aj v roku 
2016 Základná organizácia 
Zväzu diabetikov Slovenska 
DIAMI zorganizovala pre 
svojich členov rekondično 
– integračné a rehabilitačné 
pobyty v Nízkych a Vysokých 
Tatrách.

Dospelí diabetici boli v máji 
v Liptovskom Jáne na týždennom 
pobyte, kde boli pre nich zabezpe-
čené liečebné procedúry vhodné pre 
diabetikov a edukácie so zamera-
ním na selfmonitoring, stravovanie 
a správny postup pri liečbe cukrov-
ky. Počasie im vyšlo, a tak mnohí 
podnikli turistické pochody do ma-
lebných zákutí Jánskej doliny.   

Pre našich detských diabetikov, 
ale aj pre ich diabetických kamará-
tov z celého Slovenska, sme už po 
dvanástykrát zorganizovali detský 
letný tábor vo Vysokých Tatrách. 
Navštívili Aquapark Tatralandia, 
Aquapark Bešeňová. Práve pri 
návšteve týchto vodných zábav-
ných parkov bolo vidieť, že voda 
a deti sú veľkí kamaráti. Aj poča-
sie im bolo naklonené, a tak nebol 
hádam ani jeden tobogan, ktorý 

by deti nenavštívili, súťažili, zabá-
vali sa, užívali si.

Zaujímavou atrakciou bola náv-
števa vodného areálu v Liptovskom 
Mikuláši, kde si deti vyskúšali, čo je 
to adrenalín. S hlasnými výkrikmi 
zdolávali dravú vodu Váhu, ale na ich 
očiach bolo vidieť veľkú radosť 
a nadšenie. Súčasťou tábora bola 
aj návšteva Slovenského múzea och-
rany prírody a jaskyniarstve. V tom-
to modernom a peknom múzeu sa 
čo-to dozvedeli o našich predkoch 
a jaskyniarstve. Nakoľko počas tábo-
ra boli majstrovstvá Európy vo futba-
le, aj oni si takéto malé majstrovstvá 
urobili. Boj bol neúprosný, ale zvíťa-
zil ten najlepší. Na turnaji nemohli 
chýbať družstvá krásnych roztlieska-
vačiek. Deti počas pobytu nadviazali 
množstvo kamarátskych vzťahov 
a na záver sa spolu lúčili so slovami, 
že o rok sa znovu stretnú. 

Ďakujeme všetkým vedúcim 
a našej lekárke – diabetologičke 
z Národného endokrinologického 
a diabetologického ústavu Ľuboch-
ňa MUDr. Janke Sámošovej. Naša 
vďaka patrí aj Mestu Michalovce, 
ktoré podporilo naše rekondičné 
pobyty, sponzorom a darcom.

Ing. Mgr. Jozef Borovka

9. 7.   otvorenie podujatia „Zabava u pľevňi“ na Zemplínskej šírave
11. 7.  rokovanie s dekanom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
11. 7.   rokovanie k činnosti mestských policajtov s prezidentom 
 združenia náčelníkov mestských polícií v Prešove
12. 7.   rokovanie so zástupcami futbalového klubu Sokol Močarany
12. 7.   kontrola mestských priestorov v Močaranoch
14. 7.   rokovanie s riaditeľom Slovenskej správy ciest
15. 7.   rokovanie so zástupcami Cirkvi bratskej

aktivity primátora

rndr. lýdia sidivárová
Na Ul. odbojárov v úseku od Ul. S.H. Vajanského ku križovatke s Ul. T. 
Vansovej sa nachádza veľké množstvo menších výtlkov a jám. Bolo by 
možné tieto výtlky opraviť?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Výtlky na Ul. odbojárov v úseku od Ul. S.H. Vajanského ku križovatke 
s Ul. T. Vansovej vyspravíme v priebehu mesiaca máj 2016. 

Obyvatelia obytného bloku A7 na Ul. M. Rázusa ma znovu oslovili v sú-
vislosti s nevyhovujúcim stavom parkovacej plochy nachádzajúcej sa pred 
spomínaným obytným blokom. Parkovacia plocha má veľké množstvo 
výtlkov a dier, ktoré sa od poslednej interpelácie zo dňa 19. 2. 2016 ďalej 
prehĺbili a zväčšili svoj priemer. Je možné tieto diery a výtlky opraviť?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mesto Michalovce plánuje v roku 2018 začať s komplexnou rekonštruk-
ciou a revitalizáciou sídliska Západ. TaZS budú vykonávať nevyhnutné 
úpravy povrchov vozoviek.

Obyvatelia Ul. humenská cesta dňa 16. 6. 2015 poukázali na veľký počet 
jám na vozovke s hĺbkou od 5 – 10 cm. Tieto jamy vznikli poklesom 
kanálových vpustov. Na úzkej vozovke, akou je uvedená komunikácia, 
obísť takto vzniknuté jamy spôsobuje motoristom značný problém. 
Často dochádza ku kolíznym situáciám a možným poškodeniam pod-
vozkov áut. Kanálové vpusty s najväčším poklesom sa nachádzajú pria-
mo v zákrute pri odbočovaní k obytnému bloku HC/C a pred obytný-
mi blokmi HC/A a HC/B. Obyvatelia uvedenej ulice sa zaujímajú, či je 
možné znovu požiadať vlastníka krytov, aby zrealizoval opravy týchto 
kanálových vpustov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Kanálové vpusty na Ul. humenskej opravíme v priebehu II. štvrťroka 2016. 

doc. ing. Michal stričík,Phd.
Pri vjazde na parkovisko pri pošte na Štefánikovej ulici, ako aj na iných 
miestach tohto parkoviska, je v súvislosti s nevhodným použitím zámkovej 
dlažby uvoľnený a nerovný jej povrch, ktorý môže spôsobiť aj poškodenie 
osobných áut. V tejto súvislosti vás prosím o opravu poškodených miest.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mesto Michalovce v rámci zmluvy o dielo uplatnilo v roku 2015 u zhoto-
viteľa reklamáciu. Nedostatky budú odstránené do júna 2016.

Na pešej zóne sa jej využívaním, ako aj vplyvom poveternostných pod-
mienok prejavuje na viacerých miestach sadanie podkladu a vznik 
nerovnosti, ako aj uvoľňovanie, prípadne polámanie dlažby vplyvom 
ťažkej mechanizácie používanej v pešej zóne. V tejto súvislosti prosím 
o vykonanie potrebných odborných opráv ešte pred letnou turistickou 
sezónou, aby sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu pešej zóny, ako aj 
hrozbe úrazu občanov a návštevníkov mesta.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Tak ako po minulé roky budeme venovať zvýšenú pozornosť príprave 
pešej zóny pred hlavnou turistickou sezónou a najpálčivejšie nedostatky 
odstránime. 

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na IX. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
19. apríla 2016. (dokončenie)

pokračovanie na 6. strane
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Pokroky v oblasti medicíny 
a zdravotníctva posúvajú možnosti 
zisťovania skorých foriem chorôb. Aj 
objavy nových liečebných molekúl 
menia možnosti liečebných postupov. 
Patria k tomu aj technické možnosti 
nových operačných techník a mate-
riálov. Preto aj WHO – Svetová zdra-
votnícka organizácia hľadala spôsob 
reagovania na tieto skutočnosti. V ro-
ku 2001 zaviedla Deň bezpečnosti pa-
cientov. Stanovila ho na 25. júl a tým 
zaviazala organizátorov zdravotníc-
kych systémov zaoberať sa aj touto 
stránkou liečebných procesov. Každo-
ročne sa týmto dátumom pripomína 
dôležitosť bezpečnosti pacientov pri 
používaní liečebných procedúr. 

Problematika sa netýka len zdra-
votníctva. Správa, ktorú vydal Regi-
onálny úrad Svetovej zdravotníckej 
organizácie pre Európu v júni 2011, 
odhalila, že každý rok 2,7 % (štyri mi-
lióny) všetkých ľudí vo veku 60 rokov 
a viac má skúsenosť s fyzickým týra-
ním a zneužívaním, 19,4 % (29 mili-
ónov) zažíva duševné týranie a zne-
užívanie, 3,8 % (šesť miliónov) zažíva 
finančné zneužívanie a 0,7 % (jeden 
milión) sexuálne zneužívanie. 

Nie sú to len seniori. Európska 
správa o prevencii zlého zaobchádza-
nia s deťmi, ktorú vydal Regionálny 
úrad WHO pre Európu v roku 2013, 
hovorí, že zlé zaobchádzanie s deťmi 
je v európskych krajinách časté. Nie-
koľko štúdií sa venovalo aj zanedbáva-
niu detí a odhalilo, že jeho prevalencia 
je tiež vysoká – 16,3 % pri fyzickom 
a 18,4 % pri emocionálnom zanedbá-
vaní. Autori publikácie sa domnieva-
jú, že v Európe trpí až 18 miliónov detí 
na sexuálne, 44 miliónov na fyzické 
a 55 miliónov na mentálne zneužíva-
nie. Európska správa vyzýva, aby sa 
v každej krajine analyzovali príčiny 
zlého zaobchádzania s deťmi.

V medicíne v rámci bezpečnosti 
pacientov sú zavádzané tzv. gainlaj-
dy – štandardy diagnostických a lie-
čebných postupov. Tie umožnia mi-
nimalizovať pochybenia v diagnos-
tickom a liečebnom procese. Podobne 
je povinnosťou všetkých zložiek spo-
ločnosti analyzovať a minimalizovať 
tieto varovné signály. 

Zdravá spoločnosť je povinná pre 
svoju perspektívu realizovať opatre-
nia pre jej budúcnosť. 25. júl nám to 
bude každoročne pripomínať.

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

deň 
bezpečnosti
pacientov

z pera viceprimátora
Káčer 
na bicykli 
2016
Nadácia TA3 organizuje 
aj tento rok charitatívnu 
akciu, ktorá pomôže 
ľuďom v núdzi.

 
Peter Káčer, správca nadá-

cie TA3 prejde na špeciálne 
upravenom bicykli trasu z Vy-
sokých Tatier na východ Slo-
venska a zase späť do našich 
veľhôr. Aj napriek tomu, že nie 
je profesionálnym športovcom, 
jeho meno sa už dlhé rok spá-
ja s bicyklovaním. Každý rok 
sa vydáva na cestu naprieč Slo-
venskom a jeho verným spoloč-
níkom je špeciálny trojkolesový 
bicykel. 

Peter Káčer je hendikepo-
vaný, ale aj napriek tomu po-
máha iným ľuďom. Jednou zo 
zastávok na jeho cyklotrase je 
aj naše mesto Michalovce. Príď-
te ho podporiť 4. augusta 2016 
o 14.00 hod. na Námestie Oslo-
boditeľov.

Pomôcť môžete aj vy pros-
tredníctvom zaslania prázdnej 
SMS správy na telefónne číslo 
832. Cena SMS je 1 euro.

nč

Členovia DC Stráňany 
sa radi zúčastňujú 
mnohých akcií 
organizovaných mestom 
Michalovce a MsKS. Okrem 
nich sa však rozhodli 
ísť 1. júla do neďalekej 
rázovitej obce Stretava 
na opekačku.

A veru tam bolo fantasticky. 
Prekrásne vybudovaný areál plný 
stromov, s prístreškami, ohniska-
mi, krbmi, lavičkami, stolmi, je si-
tuovaný v tichom prostredí na pra-
vom brehu Čiernej vody. Pre naj-
menších sú tam rôzne preliezačky, 
šmýkačky, hojdačky, pieskoviská 
a pod. Na vstupe pozdĺž chodníka 
sú umiestnené tabule, ktoré infor-
mujú o flóre, faune, geológii a rôz-

nych druhoch stromov nachádza-
júcich sa v danom území.

Výletníci využili všetko, čo tento 
areál ponúkol. Veľkú zásluhu na zor-
ganizovaní výletu má starosta obce 
Marek Keher a pracovníci OcÚ, kto-
rí vyšli členom denného centra ma-
ximálne v ústrety a dokonca ich ob-
darovali spomienkovými darčekmi.

Na túto opekačku prijali pozva-
nie aj členovia Denného stacioná-
ra z obce Bajany, ktorého vedúcou 
je Irenka Popčáková. Doviezol ich 
Miško Demeter aj s vynikajacími 
moravskými buchtami, ktoré piekla 
Betka Treľová. Boli vynikajúce, len 
škoda, že ich bolo málo.

Za tento nádherne strávený deň, 
príjemné posedenie v prekrásnom 
prostredí obce Stretava patrí poďa-
kovanie Marekovi Keherovi, staros-
tovi obce. 

Ing. G. J. Párnický

Deň Topoľančanov ako tradičná 
súčasť kultúrneho leta 
Občianske združenie Naše 
Topoľany po roku opäť 
chystá podujatie s názvom 
Deň Topoľančanov. Tretí 
ročník sa nesie v znamení 
hesla: „Deň Topoľančanov 
– Spája rodiny“.

Podujatie sľubuje veľa dobrej zá-
bavy pre celé rodiny, pre všetky ve-
kové kategórie. Už tradične sa zač-
ne sv. liturgiou v miestnom chráme 
za speváckeho doprovodu Zboru 
sv. Jozefa pôsobiaceho pri Bazilike 
minor v Michalovciach. Tohtoroč-
ná svätá liturgia bude zároveň špe-
ciálna tým, že sa začne posviackou 
erbu a vlajky občianskeho združe-
nia Naše Topoľany – ktoré OZ Naše 
Topoľany venuje všetkým Topoľan-
čanom. 

Podujatie bude pokračovať na 
futbalovom ihrisku v Topoľanoch, 
kam Topoľančania pôjdu z chrámu 

v sprievode historickej šermiarskej 
skupiny Vikomp zo Sniny, ktorá 
celé podujatie svojím úvodným 
vstupom odštartuje.  

Slávnostné otvorenie programu 
bude spojené z udeľovaním ďakov-
ných listov. Nasledovať bude pásmo 
folklórneho súboru Jurošík a zas-
pieva spevácka skupina Čemerina.

Na svoje si prídu aj športoví 
fanúšikovia pri krátkom recesistic-
kom futbalovom zápase „Otcovia 
vs. synovia o zlatú opálku“. Počas 

zápasu na javisku vystúpi spevák 
Čiko.

Úsmev a zábavu sľubuje svo-
jím vystúpením hudobná skupina 
Traky, po ktorej bude vylosovanie 
tomboly o naozaj lákavé ceny a zá-
bava pod holým nebom až do rána 
s DJ Ferom.

Program na javisku, ako to na 
Dni Topoľančanov býva, nie je 
všetko. Čaká vás veľa sprievodných 
atrakcií. Za zmienku nepochybne 
stojí let v upevnenom teplovzduš-
nom balóne. Deti sa môžu tešiť na 
športové súťaže, skákací hrad, ma-
ľovanie na tvár, jazdu na koníkoch  
a Disney návštevu – Mickey Mousa 
a Toma a Jerryho.

OZ Naše Topoľany vás všetkých 
pozýva 6. augusta do Topoľan na 
ihrisko prežiť Deň Topoľančanov. 
Vstup je zdarma. 

Viac informácií na www.topolany.
sk a tel čísle: 0940 70 30 70

OZ Naše Topoľany 

Opekačka v Stretave
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre Základná škola 
pre žiakov s autizmom
Súkromná základná škola 
pre žiakov s autizmom 
so sídlom v Klokočove bola 
25. mája rozhodnutím 
Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu 
SR zaradená do siete škôl. 
Svoju činnosť odštartuje 
1. septembra.

Ide o druhú školu svojho druhu 
v Košickom kraji. Nová škola sídli 
v priestoroch bývalého obecného 
úradu, ktoré na tento účel opra-
vujeme a vybavujeme vďaka pod-
pore OZ Papučky, obce Klokočov, 
sponzorov, rodičov, dobrovoľníkov 
a podpore rôznych nadácií. Cieľom 
školy bude poskytovať výchovno-
vzdelávacie služby so zameraním na 
autistické deti s mentálnym aj bez 
mentálneho postihnutia.

Napriek tomu, že ide o súkromnú 
školu, rodičia za svoje deti školné pla-
tiť nebudú. Rozhodli sme sa tak preto, 
lebo rodičia majú už aj tak ťažkú situ-
áciu. Zväčša jeden z nich sa musí vzdať 

svojho zamestnania a je odkázaný iba 
na opatrovateľský príspevok. Celková 
kapacita základnej školy je 25 žiakov. 
Bude sa o nich starať sedem učiteľov 
a piati asistenti, ktorí sa žiakom budú 
venovať od 7.00 do 16.00. Škola bude 
poskytovať výchovno-vzdelávacie, 
poradenské, terapeutické, voľnoča-
sové aktivity deťom s autizmom od 6 
do 16 rokov pre deti z okresov Mi-
chalovce, Sobrance, Trebišov, Vranov 
nad Topľou, Snina a Humenné. V bu-
dove bude umiestnených 5 tried ZŠ, 
logopedická, arteterapeutická, muzi-
koterapeutická a rehabilitačná miest-
nosť. V rámci podporných aktivít 
škola bude realizovať aj hipoterapiu, 
hydroterapiu a ďalšie aktivity.

V budúcom školskom roku plá-
nujeme otvoriť materskú a praktickú 
školu pre deti a žiakov s autizmom. 
Bližšie informácie môžete získať 
aj na stretnutiach tvorivých dielní, 
ktoré organizuje OZ Papučky v spo-
lupráci so školou každý piatok počas 
mesiacov júl a august od 15.00 v are-
ály školy alebo mailom: szsautisti@
gmail.com. 

Ing. Veronika Ondová

ŠPacirki Po varoŠu – Pravoslávny chráM (20. výročie)
29. 7. o 18.00 hod., zraz na parkovisku pred MsKS

Michalovský organ – kryZstof lucas (Poľsko)
4. 8. o 19.10 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

výstavy
hlava – Maľba – katarína Macenková
do 29. 7., malá galéria MsKS

Program kina
22. – 24. 7. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 20.30 hod.

neZhasínaj !  2016
Horor USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

22. 7. piatok o 18.30 hod.
ZáZraky Z neba  2016
dráma USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

23. 7. sobota o 18.30 hod.
25. 7. pondelok o 19.30 hod.

učiteľka  2016
dráma ČR/SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

23. 7. sobota o 15.30 hod. (3D)
24. 7. nedeľa o 16.30 hod. (2D)

doba ľadová: MaMutí tresk  2016
animovaný komédia USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

23. 7. sobota o 17.30 hod.
oranŽovÉ nebo  
dráma 2016
Vstup voľný  SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

24. 7. nedeľa o 18.30 hod.
27. 7. streda o 19.30 hod.

julieta 2016
dráma ESP
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

26. 7. utorok o 18.30 hod.
ZeM, ktorá hľadá svoje nebo  2016
dokumentárny  SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

26. 7. utorok o 20.00 hod. 
PredtýM ako soM Ťa sPoZnala  2016
romantický USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

28. – 31. 7. štvrtok (3D), piatok (2D), sobota (3D), nedeľa (2D) 
o 18.00 hod.

krotitelia duchov  2016
komédia, akčný, sci-fi USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing 

28. – 31. 7. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 20.15 hod.
jason bourne  2016
akčný thriller USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk
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Michalovčan informujeMichalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Hosť: Mgr. K. HAMADEJOVÁ

Téma: úspechy plaveckého klubu orca
repríza z februára 2016 

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Divadlo pri fontáne – suPErŽENa (repríza z mája 2016)

denne od 14.00 hod. 

Keď je návrat in-fúziou
Na hudobnú scénu sa 
po krátkej odmlke vracia 
v istom zmysle “kráľ folku” 
Honza Nedvěd. Spevák nabral 
odvahu a vrátil sa. Svedkami 
tohto návratu môžu byť 
aj Michalovčania.

Stačí len málo. Zakúpiť si vstu-
penku na koncert, ktorý sa uskutoč-
ní 17. septembra o 19.00 hod. v sále 
mestského kultúrneho strediska. 

Zrealizovať návrat nie je jedno-
duchá záležitosť. Každý, kto sa takto 
rozhodne, potrebuje k tomu adek-
vátnu podporu. Stalo sa tak aj v prí-

pade hlavného protagonistu avizova-
ného koncertu. Jeho hosťami budú: 
mladý pesničkár Pavel Helan a špič-
kový klávesista Jindra Koníř. Ak sa 
pre návštevu koncertu rozhodnete, 
budete svedkami odovzdávania ozaj-
stných hodnôt ľudskosti. Na pódiu 
sa odohráva čosi, čo sa dnes veľmi 
neprezentuje. Je tu evidentná realita, 
keď všetci traja hudobníci považujú 
toho druhého za lepšieho od seba. 
V okamihu máme pred sebou ikonu 
vzťahu, ktorý tvorí akýsi fundament 
žitia. Takýto návrat je potom ako 
in-fúzia pre toho, ktorý sa vrátil ako 
aj pre celé publikum.

PaedDr. Ivana Mochorovská

DO STAVu MANžeLSKéHO VSTúpILI...

Ing. Jozef Vasilišin  
a Ing. Katarína Jalčoviková

Ing. Jozef Jakabovič  
a Ing. Dana Červeňáková

Michal Vaľovský  
a MUDr. Štefánia Sopko-Zimová

Peter Minarčík  
a Bc. Jana Jackuličová

VíTAMe MeDZI NAMI NAšICH NAJMeNšíCH...

Lesana Gajarská
Peter Piskay

Matias Olajoš
Tamara Čornejová
Tereza Lucovičová
Nela Buranovská

Jozef Jenčko

MESTO MICHALOVCE, OBČIANSKE ZDRUŽENIE MOČARANY, 
DOM MATICE SLOVENSKEJ a MsKS MICHALOVCE 

Vás pozývajú na 

MOČARIANSKe DNI
v dňoch 23. – 24. júla 2016

sobota o 18.00 hod.
GORAZDOV VeČeR

• Vystúpenie gospelovej skupiny Čao mama • „PO STOPÁCH GORAZ-
DA“– Spomienky na púť do Ríma za účasti bývalých žiakov don 
Šándora • Dramaticko-hudobné pásmo PhDr. Márie Kotorovej

nedeľa o 11.00 hod.
ODpuSTOVÁ SLÁVNOSŤ

• Monika Kandráčová • Zbor sv. Michala • Spevácka skupina VÁNOK

ZVONY – ZVONICA – ZVONICKÝ
Odhalenie makety zvonice pri kostole sv. Gorazda a spoločníkov

NeDeĽNé FOLKLÓRNe pOpOLuDNIe
Močaranka, ROKICA z Petroviec, Mihaľovský heligonkári, Bežovčanky 

BONuS – guľáš a občerstvenie pre návštevníkov!
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primátor Mesta Michalovce
štatutárny zástupca zriaďovateľa
v zmysle § 3  a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASuJe
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka
Školskej jedálne pri Materskej škole v Michalovciach, Školská 5
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• úplné stredné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania (stredná hotelová škola, 

stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska),
• odborná a zdravotná spôsobilosť pre školské stravovanie,
• bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.,
• prax v oblasti stravovania vítaná,
• znalosť právnych predpisov v oblasti školského stravovania,
• manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
• práca s počítačom – Word, Exel, počítačový program pre ŠJ,
• spracovanie návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ŠJ,
• absolvovanie výberového konania písomnou formou a pohovorom a prezen-

táciou návrhu koncepcie riadenia i rozvoja ŠJ.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového 
konania:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• doklady o dosiahnutom stupni vzdelania (overená kópia), 
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• potvrdenie preukazujúce odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť,
• doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• písomne spracovaný návrh koncepcie školského stravovania v zmysle zákona 

č. 596/2003 Z.z. v rozsahu najviac 2 strán,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby 

výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 10. au-
gusta 2016, do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva 
a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v zalepenej obálke, s uvedením 
adresy odosielateľa a označenej: „Výberové konanie školská jedáleň – neotvárať“.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového 
konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto 
výberového konania oznámi zriaďovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňa-
jú požadované predpoklady, písomne v stanovenej lehote.  

Ako to vyplýva zo správ o činnosti mestskej autobusovej dopravy (MAD) 
v meste Michalovce, na znižovaní straty v MAD sa podieľali v minulosti 
aj tržby z reklamy. Súčasný prepravca DZS – M.K. Trans, s.r.o. Micha-
lovce od roku 2013 napriek častému využívaniu reklamy, najmä vo vo-
lebnom období, tento finančný zdroj neuvádza. Je tento postup zo stra-
ny poskytovateľa prepravy správny a nepoškodzuje záujmy mesta?

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Po spoločných rokovaniach s dopravcom bolo dohodnuté, že využívanie 
reklamy na vozidlách MAD bude spoplatňované.

V Štatúte Mesta Michalovce v § 11 pod označením Mestská rada v bo-
de číslo 3 je uvedené: „Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu 
počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie 
politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v MsZ. Ná-
vrh na zloženie členov MsR predkladá primátor, pričom o poverenom 
zástupcovi primátora sa nehlasuje.“
V § 34 Štatútu mesta Michalovce pod označením Oprávnenia a povin-
nosti poslancov v bode 3. pod písmenom b) je okrem iného uvedené:
Poslanec je oprávnený interpelovať primátora a požadovať od neho in-
formácie a vysvetlenia.
Moja otázka znie: Počet členov mestskej rady (MsR) tvorí najviac tre-
tina počtu poslancov, čo v našom prípade znamená počet 8. Mestská 
rada má od ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva zo dňa 12. de-
cembra 2014 obsadených 7 miest poslancami zo spoločného poslanec-
kého klubu SMER sociálna demokracia a KDH. Ak platí skutočnosť, 
že v zložení MsR sa okrem iného prihliada na zastúpenie politických 
strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v MsZ, prečo nie je ob-
sadené aj ďalšie miesto člena MsR, aby bol počet členov MsR 8 tak, ako 
to bolo ustanovené?
Túto otázku kladiem vám a to z dôvodu, že v zmysle § 11 bod 3. Štatútu 
Mesta Michalovce návrh na zloženie členov MsR predkladá primátor. 
Doplnením mestskej rady bude potvrdená vôľa občanov z demokratic-
kých volieb v roku 2014 a právo na zastúpenie v orgánoch mesta aj ne-
závislých poslancov Mesta Michalovce.

Na interpeláciu odpovedal Viliam Zahorčák, primátor mesta
Už niekoľko volebných období je zvykom, že primátor mesta navrhuje 
obsadenie postov členov MsR na základe odporúčania politických sub-
jektov, ktoré v mestskom zastupiteľstve reprezentujú. Tak boli na zákla-
de odporúčania strany Smer- SD primátorom navrhovaní šiesti poslanci, 
ktorých odporúčala OR strany Smer- SD, a jeden poslanec KDH, ktorého 
primátorovi odporúčala OR KDH. Všetkých týchto kandidátov schválil 
aj poslanecký klub strán Smer- SD a KDH. 
Keďže nezávislých poslancov nemá kto primátorovi okrem nich samých na-
vrhnúť, primátor mesta požaduje, aby sa na návrhu, tak ako v prípade návr-
hu zástupcov vyššie uvedených politických subjektov zjednotili, pretože do-
posiaľ prichádzali v tejto otázke viaceré návrhy. Keďže ja ako primátor ne-
mám záujem kohokoľvek z nich preferovať, žiadam, aby mi predložili návrh 
na jedného z nich, s ktorým budú súhlasiť všetci traja. Pokiaľ tak nebude, 
návrh na doplnenie ďalšieho člena MsR nepredložím, pričom garantujem, 
že táto pozícia je ponechávaná len pre zástupcu nezávislých poslancov. 

Interpelácie poslancov
pokračovanie z 2. strany

Hudobno-tanečný program Krížom-krážom

S Ľ u K
hostia: Viňančan a Lučane

23. júl o 17.00 hod.
Amfiteáter Zemplínska šírava

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASuJe
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNú VeReJNú SúŤAž
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a)  Nám. osloboditeľov č. 8 v Michalovciach,
b)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
c)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
d)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
e)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
f)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach ( budova Domu služieb),
g)  Ul. partizánska č. 23 v Michalovciach,
h)  Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis),
i)  Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach,
j)  Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 8. august 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.
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malý oznamovateľ

NAVžDY SMe SA ROZLúČILI...

spoločenská rubrika

Eva Rošková (64)

Štefan Danko (74)

Mária Mesarošová (80)

Ako ticho žil, tak ticho odišiel. 
Skromný vo svojom živote, láske a dobrote.
Dňa 28. júla uplynie 5 rokov, čo dotĺklo šľachetné 
srdce milovaného manžela, otca, dedka 

JÚLIUSA HUGECA
S úctou a láskou spomínajú manželka Libuša, 
dcéra Alica, syn Viliam, vnuk Matúš

spomienky

Dňa 14. júla 2016 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila milovaná mamka 

ALžbEtA MICHLíkoVá
rod. Horňáková 

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Ďakujeme. S láskou a úctou spomína manžel Ján, dcéra 

Katka a synovia Ján, Peter, Martin s manželkou Monikou

Dňa 24. júla 2016 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a dedko 

AndrEJ GAVULA
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Ďakujeme.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Dňa 30. júla uplynie rok, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko a priateľ 

Ján ronĎoŠ
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, 

venujte mu prosím tichú spomienku.
s láskou a úctou smútiaca rodina 

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Kúpim 3 – 4-izbový byt v Michalovciach s rozlohou nad 70 m2 

v pôvodnom stave, nie prízemie, ani vrchné poschodie.  
Tel.: 0908 446 411

Rôzne
n	Kúpim parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám 3-radličný pluh, málo používaný. Cena dohodou.  

Tel.: 0907 534 726
n	Odmením sa za nájdené kľúče na trase od: Orion Club  

(Ulica prof. Hlaváča) po 6. ZŠ. Tel.: 0915 092 489
n	Dám do prenájmu garáž. Tel. č.: 0915 641 010
n	Predám stavebný pozemok – 2000 m2, Ul. močarianska,  

cena dohodou. Tel.: 0918360300

Služby
n	Ponúkam vedenie účtovníctva, 10-ročná prax.  

Tel.: 0948 554 654
n	Elektrikár ponúka služby – nová elektroinštalácia v byte 

či rodinnom dome, rekonštrukcia elektrických rozvodov, 
oprava a výmena elektroinštalácií. Tel.: 0950 461 683

práca
n	Zber jabĺk v Taliansku. Tel.: 0950 665 147

n	27. júl od 8.10 do 14.30 hod. úseky: Ul. muškatová č. d. 8, 
č. d. 10, Ul. ružová č.d. 1 – 9 (nepárne čísla domov), Ul. severná 
č. d. 32 – 38 (párne čísla domov), Ul. púpavová č. d. 2, č. d. 4

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

prerušenie distribúcie elektriny

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce 

VYHLASuJe pONuKOVé KONANIe 
na prenájom nebytových priestorov

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať 
najneskôr do 15. 8. 2016 

Podrobné podmienky nájdete na www.gymmi.sk

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVeReJňuJe
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom 
nehnuteľností:

1.  časť pozemku p. E-KN č. 5841/2, k. ú. Stráňany o výmere 1500 m2, 
za účelom výstavby verejne prístupného parkoviska, na dobu neurčitú.   

2.  časti pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Michalovce ako pozemky 
p. C-KN 2870/1 o výmere 29 m2, p. č. 2879/1 o výmere 3 m2, p. č. 2877 
o výmere 16 m2, p. č. 2887 o výmere 8 m2. Celková výmera na prenájom 
je 56 m2 z dôvodu akcie „Rekonštrukcia a prístavba budovy Okresného 
súdu v Michalovciach“.   

Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 8. augusta 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Dňa 11. júla 2016 sme sa rozlúčili navždy 
so skvelým človekom a bývalým futbalovým 
brankárom Zemplína Michalovce

MIkULáŠoM SAboLoM
Smútiaci futbaloví kolegovia

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši...
Dňa 21. júla uplynul rok, 

čo nás navždy opustil „náš“ 

MArtIn bAbJák
S úctou a láskou spomíname a nikdy nezabudneme.

smútiaca rodina

Nič viac Vám už nemôžeme dať, 
len kahanček zapáliť, kytičku na hrob dať 
a s láskou na Vás spomínať.
Dňa 26. júla uplynie 10 rokov, 
keď nás navždy opustila naša drahá mamka 

IrEnA dZUrJoVá
s úctou spomína celá milujúca rodina



� šPort

dva týždne v kultúredva týždne v športe

športové hry
Sluchovo postihnutí 
v Michalovciach sa radi 
zapájajú do rôznych aktivít 
mesta Michalovce. 

Na podnet primátora Viliama 
Zahorčáka zapojiť sa do osláv 50. vý-
ročia turizmu na Šírave sa rozhodli, 
že tento ročník športových hier bude 
v retro štýle. Nazvali ho „Športovi 
dzeň u Vargovich pri pľevňi”.

Súťažilo družstvo žien proti 
družstvu chlapov a to v hode jabl-
kom do starej „kantički”, hod „vid-
lama” a prekážková dráha „pomedži 
stromi s furikom”.

Chlapi pri prekážkovej dráhe 
podvádzali a súťaž o 8 bodov vy-
hrali ženy. Súťažiaci boli obdarova-
ní predsedníčkou Valériou Mitro-
vou medailami zo sladkého koláča.

Valéria Mitrová

strelectvo
strelecký viacboj – kvalifikačný Pretek
24. 7., 8.00 hod., Klub vojakov v zálohe
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
Za PoZnaníM hornÉho ZeMPlína – skanZen huMennÉ
24. 7., 8.00 hod., potraviny Dodo

sátoraljaújhely
31. 7., 7.00 hod., Lidl

Za PoZnaníM hradov PreŠovskÉj ŽuPy
31. 7. – 6. 8., 8.00 hod., potraviny Dodo
Info: www.kstmichalovce.sk

Michalovskí stolný tenisti 
sa v rámci letnej prípravy 
zišli 12. júla v hale na ul. 
kpt. Nálepku na oddielový 
turnaj. Na piatich stoloch 
sa odohrali zaujímavé 
zápasy v systéme každý 
s každým. 

Po troch svižných hodinách 
a spočítaní jednotlivých setov a bo-
dov sa vyhodnotil tento športový 
zážitok.

Celkovým víťazom sa stal naj-
mladší účastník turnaja žiak zá-
kladnej školy Matúš Dráb, ktorý 
odišiel aj s titulom majster letnej 
prípravy.

Ako v každom športe aj v od-
diele stolného tenisu za uplynulý 
ročník boli pády ale aj úspechy. 
Pekným výsledkom je prvé miesto 
v okresnej súťaži mužov, kde naši 
skúsení starší harcovníci poráža-
li aj oveľa mladších súperov. Pod 

vedením trénerov Dima Šinkára 
a Jozefa Blaška prinášajú zase naše 
najmladšie nádeje pekné úspe-
chy. Fantastický úspech pre oddiel 
a širokú stolnotenisovú verejnosť 
je výhra našich starších žiačok na 
majstrovstvách Slovenska druž-
stiev. Za úspechom bol celoročný 
a takmer každodenný tréning v ha-
le a posilňovni.

Úspešnými hráčkami sú Jan-
ka Terezková a Daša Šinkárová, 
ktoré so cťou reprezentujú oddiel 
a mesto v 3. lige a na rôznych bo-
dovacích turnajov žiačok po celom 
Slovensku a Európe. Výsledky tieto 
dievčatá dostali až do slovenskej re-
prezentácie.

V novom súťažnom ročníku mu-
žov bude michalovský stolnoteniso-
vý oddiel obsadzovať všetky stupne 
súťažných líg, od 5. ligy postupne až 
po 1. ligu, ktorá sa po niekoľkých 
rokoch vrátila na modré stoly Mi-
chaloviec.

Imrich Meňovčík

Stolný tenis

Zraz turistov V4
V kúzelnom prostredí 
Beskýd a v okolí obce 
Ostravice ležiacej na oboch 
brehoch rovnomennej 
rieky sa konal v dňoch 
30. júna až 3. júla 
1. ročník zrazu turistov 
Vyšehradskej štvorky.

Myšlienka zorganizovať toto 
stretnutie zaznela pred dvoma rok-
mi na Celoslovenskom letnom zraze 
turistov v Trebišove. Vďaka iniciatíve 
zástupcov oboch ústredí, Klubu čes-
kých i slovenských turistov i obeta-
vosti miestnych, sa mohli členovia 
Prvého michalovského KST zúčastniť 
na skvele zorganizovanom stretnutí 
starých i nových priateľov-turistov.

Stretávali sme sa na trasách 
s úžasným výhľadom po krajine 

Moravskosliezskych Beskýd, kto-
rým kraľuje Lysá hora (1325 m). 
Cestou na ňu sme sa zastavili v mú-
zeu, predtým letnom dome národ-
ného umelca Petra Bezruča. 

Záverečný večer stretnutia v re-
prezentačnej budove miestneho kul-
túrneho domu bol naplnený druž-
nou a veselou atmosférou. Po váž-
nych prejavoch a odmeňovaní sme 
okrem iného absolvovali kurz coun-
try tanca, vylosovali si darčeky, ale 
čerešničkou na torte bolo vystúpe-
nie ženskej skupiny mažoretiek nad 
60 rokov. Búrlivý smiech a potlesk 
divákov pri ich tanečných kreáciach 
nemal konca.

Ďakujeme organizátorom za ne-
zabudnuteľné zážitky z 1. zrazu a te-
šíme sa na 2. medzinárodný zraz tu-
ristov V4 v slovenskej Duchonke.

O. M.


