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Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta 2015 – 2018

ROKOVANIE
POSLANCOV
V mestskom kultúrnom stredisku sa 30. augusta stretli poslanci mestského zastupiteľstva na dvadsiatom treťom rokovaní. V programe nechýbal návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulice, vyhodnotenie plnenia Programu
rozvoja mesta na roky 2015 – 2018, ale aj návrhy na mestské ocenenia.
V úvode schôdze poslanci prerokovali správy o prijatých uzneseniach mestskej rady, mestského zastupiteľstva a tiež informáciu o riešení interpelácií z predchádzajúceho
zasadnutia. Ďalším bodom programu bol návrh všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Michalovce o určení názvu ulice. Ulica sa nachádza
v lokalite Tehelné pole, je na liste
vlastníctva súkromnej osoby a je
vybudovaná na zabezpečenie prístupu a príjazdu pre novovybudované
rodinné domy. Jej názov bude Ulica
pri Duši. Poslanci následne schválili zmenu výšky dotácie na jedného
žiaka v obecných, cirkevných a súkromných školách a školských zariadeniach na rok 2018, z dôvodu
riešenia nárokových zložiek platov
pedagogických zamestnancov.
Rokovanie pokračovalo vyhodnotením plnenia programu rozvoja
mesta. Je to jeden zo strategických
materiálov. Vychádza z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
z predchádzajúceho obdobia, teda
z rokov 2006 – 2015. Stal sa východiskovým materiálom pre nový Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
na roky 2016 – 2025. Tento program
bol základom pre všetky investičné
i neinvestičné aktivity v uplynulom
štvorročnom období. Je tiež základom pre stretnutia s občanmi na
verejných zhromaždeniach, ktoré
práve prebiehajú. Rozsiahly materiál
vypovedá o tom, čo sa a v akom roz-

sahu zrealizovalo, ale aj o tom, čo sa
v Michalovciach z rôznych dôvodov
uskutočniť nepodarilo. Za pozitívum možno považovať, že podstatná časť plánovaných aktivít bola vo
všetkých oblastiach zrealizovaná.
Týka sa najmä sociálnych vecí, oblasti školstva, zdravotníctva, dopravy, cestnej infraštruktúry, životného
prostredia, kultúry, športu i vzťahov
s partnerskými mestami.
V tomto období napredovali organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, zrealizovala sa podstatná
časť priorít v jednotlivých volebných
obvodoch. Mesto výrazne ovplyvnil aj rozvoj turizmu na Zemplíne.
V priebehu štyroch rokov sa v meste
uskutočnilo množstvo investičných
aktivít, z ktorých najvýraznejšie boli
rekonštrukcia spevnených plôch
Sídliska juh, rekonštrukcia zimného
štadióna, ďalšie rekonštrukcie futbalového štadióna, vybudovanie kompostárne, uzatvorenie prvej etapy
skládky Žabany, rekonštrukcia teplovodných rozvodov, rekonštrukcia
ZŠ na Moskovskej ulici, multifunkčné ihrisko na ZŠ na Školskej ulici.
Bola vybudovaná cestná svetelná
signalizácia na uliciach Humenská,
Masarykova, okružná križovatka
na Štefánikovej a Kuzmányho ulici,
Komunitné centrum na Mlynskej
ulici. Rozšíril sa aj kamerový systém
v meste. Začalo sa s rekonštrukciou
medziblokových priestorov na Ulici
prof. Hlaváča, pokračuje sa v rekon-

pozývame...

štrukcii ciest a chodníkov v jednotlivých častiach individuálnej bytovej
výstavby, pokračuje rekonštrukcia
starých a výstavba nových detských
ihrísk vo viacerých častiach mesta.
Pred spustením je aj rekonštrukcia
medziblokových priestorov Sídliska
západ. Treba podotknúť, že Mesto je
blokované Košickým samosprávnym
krajom tým, že doteraz nie je podpísaná zmluva. Mesto za štyri roky
preinvestovalo viac ako 12,5 milióna
eur, pričom z externých zdrojov na to
získalo viac ako sedem miliónov eur.
Primátor skonštatoval, že mesto Michalovce aj v tomto období napredovalo, čím sa opäť vytvorili predpoklady pre jeho ďalší dynamický rozvoj.
Nasledovalo vyhodnotenie rozpočtu technických a záhradníckych
služieb a mestského kultúrneho strediska a monitorovacia správa k rozpočtu Mesta Michalovce za prvý polrok 2018. Poslanci tiež schválili zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Wifi sieť Michalovce“ a
návrhy zmien rozpočtu TaZS a MsKS
mesta Michalovce. V ďalšom programe mestskí zákonodarcovia schválili
Rozpočtové opatrenie č. 3 a informatívnu správu o hospodárení spoločností Služby mesta Michalovce, s.r.o.,
a TV Mistral, s.r.o. Schválené boli
aj návrhy na udelenie mestských ocenení v roku 2018. Záver rokovania
patril interpeláciám.
Adela Vojnová

MICHALOVSKÁ
HODINOVKA
15. septembra
o 10.00 hod.
atletický štadión
ZŠ, Komenského 1

ŽIVÉ
PLANETÁRIUM

večerné pozorovanie
pre verejnosť
21. septembra
o 20.00 hod.
Hvezdáreň

SRDCE
AKO DAR

15. ročník súťažnej
prehliadky ZUČ
zdravotne
postihnutých
24. a 25. septembra
veľká sála MsKS

DNI MICHALOV
Michalovce
Michalom
a Michaelám
27. septembra
o 18.30 hod.
Chemkostav Aréna

2

AKTUALITY
aktivity primátora

1. 9.
2. 9.
3. 9.
3. 9.
3. 9.
		
4. 9.
4. 9.
7. 9.
		
7. 9.
9. 9.
		
10. 9.
10. 9.
10. 9.
11. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
13. 9.
		

účasť na slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej v Košiciach
účasť na biskupskej chirotónii v Bazilike minor
účasť na otvorení nového školského roka na ZŠ, Ul. moskovská
prijatie historika prof. Holeca
účasť na otvorení výstavy Irmy Sztárayovej – Galéria
pod nebom
porada primátora
prijatie L. Vorela, zástupcu Asociácie európskych miest športu
účasť na Okresných športových hrách JDS
v Zemplínskej Širokej
rokovanie regionálneho združenia ZMOS
účasť na slávnostnej svätej omši v rímskokatolíckom Kostole
narodenia Panny Márie
rokovanie s predstaviteľmi dobrovoľnej požiarnej ochrany
rokovanie s vedením OO SČK
účasť na zhromaždení obyvateľov volebného obvodu Východ
rokovanie mestskej rady
účasť na zhromaždení obyvateľov volebného obvodu Centrum
účasť na zhromaždení obyvateľov volebného obvodu Juh
rokovanie s vedením GPH Michalovce
účasť na zhromaždení obyvateľov volebného obvodu
Močarianska ulica

Mesto s Michalmi
a Michaelami

Už ôsmykrát
sa organizátori podujatia
Michalovce Michalom
a Michaelám pokúsia
prekonať rekord
v počte osôb s týmto
zvučným menom,
ktoré sa zhromaždia
na jednom mieste.

Aj tohto roku sa podujatie uskutoční v Chemkostav Aréne. Bude
ho sprevádzať bohatý program.
Predstaví sa ľudová hudba Kollárovci a pokus o rekord príde

podporiť aj legenda českej hudobnej scény, ktorá nosí meno Michal.
Pretože máme radi prekvapenia,
legenda zostáva v utajení. Dôležitá, ba nevyhnutná pri prekonaní
rekordu je účasť verejnosti, zvlášť
nositeľov tohto mena. Využite jedinečnú možnosť zapísať sa do histórie Zemplína v prípade prekonania
rekordu. Na druhej strane máte
príležitosť svojou účasťou na podujatí vniesť medzi zúčastnených
i divákov kúsok seba. Tak sa stane
pravdivým konštatovanie, že meno
charakterizuje osobu. Podujatie sa
uskutoční 27. septembra.
nč

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli
predložené na XXII. zasadnutí MsZ v Michalovciach
26. júna 2018 (pokračovanie).
RNDr. LÝDIA SIDIVÁROVÁ
Uplynulo už niekoľko mesiacov od výmeny semaforov na svetelnej križovatke ulíc Humenská cesta a Masarykova ul. pri železničnej stanici.
Križovatkové ostrovčeky po výkopových prácach zostali vo veľmi zlom
stave, sú plné prachu, štrku, nerovností a rastúcej buriny. Uvedená križovatka je ďalšou zo vstupných brán do mesta nielen pre cestujúcich,
ktorí prichádzajú autobusmi a vlakmi, ale aj pre turistov a návštevníkov novootvoreného OC. Je možné tieto križovatkové ostrovčeky dať
do pôvodného stavu?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Mesto Michalovce vymenilo starú cestnú svetelnú signalizáciu (CSS)
za novú. Stará CSS bola značne amortizovaná, nespĺňala už technické normy a dlhodobo vykazovala chyby a nedostatky v systéme riadenia, na ktorý
už nebolo možné získať revízie v zmysle platnej legislatívy. Ostatné stavebné
práce a špecifikácie dodávky na tejto križovatke bude realizačne zabezpečovať vlastník tejto stavby cestou svojho správcu, ktorým je Slovenská správa
ciest (SSC). Podľa aktuálnych informácií SSC pripravuje projekt pod názvom „Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Prešovskom
a Košickom kraji“ úsek Svinia – Michalovce, ktorého súčasťou je aj úprava
križovatky ciest I/18 a II/582 pri stanici ŽSR v takom rozsahu, ako bolo
navrhnuté v projekte, ktorý zabezpečilo Mesto Michalovce. Táto stavba je
plánovaná na spolufinancovanie z fondov EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Stavebné práce, pokiaľ proces verejného obstarávania prebehne bez problémov, začnú v roku 2019.
Chodník pred obytným blokom HC/A na Humenskej ceste medzi
vchodmi A17 – A13 nie je pokrytý asfaltom. Je možné tento chodník,
ktorého dĺžka je cca 50 m, opraviť?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Z Vami spomínaného chodníka bol odstránený asfalt na základe požiadavky občanov. Nakoľko v súčasnosti začala rekonštrukcia ciest a chodníkov
v rámci Sídliska západ, jeho terajšie asfaltovanie považujeme za neefektívne.
Na Ul. T. Vansovej pred domom č. 6 a na Ul. J. Palkoviča smerom k Ul.
B. Němcovej, cca 2 m od križovatky sú výtlky. Je možné tieto výtlky
opraviť?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Výtlky, ktoré spomínate, boli vyspravené začiatkom mesiaca júl.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Začiatok školského roka
Školské brány sa otvorili 3. septembra. Primátor Viliam Zahorčák
sa prihovoril žiakom a učiteľom
na ZŠ, Moskovská 1, kde sa zúčastnil na slávnostnom otvorení
školského roka. Osobitne pozdravil našich prváčikov a ich rodičov:
„Pevne verím, že všetci, ktorí prejavili dôveru tejto škole a zapísali sem
svoje deti, to nikdy neoľutujú a budú
spokojní s tým, ako škola s ich deťmi pracuje. Som presvedčený, že to

bude dobrá práca, pretože poznám
ľudí, ktorí na tejto škole pôsobia.
Viem, že tu pôsobí skúsené a zanietené vedenie a odborní učitelia. Tento
školský rok bude v mnohom podobný
tým, ktoré boli doposiaľ, ale zaiste
bude aj v niečom odlišný. Pevne verím, že naše školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Michalovce sa dokážu
popasovať aj s problémami a výzvami, ktoré školský rok prinesie.“
nč

pobačeňe Miž a z varoš a

Šicko pre ľudzi
No dachtore sebe dumaju, že ľem pre ňich a šicko tam možu vistrajac.
No po porjadku. Jak dobri dzedo mi z malim vnukom Jožkom išol na dzecke
hrisko pri pošce. Ňebuli me tam sami, ta krem merkovaňa na Jožka, mi obďivoval tote džviratka na tim hrisku. No ľem zvonka, bo na hrisko mi še ňeodvažil. To jagbač bulo jedno mamičkoj u šumnich visokich korkačkoch.
Bo vešelo tancovala po calim hrisku, jak po taňečňim parkece. Ňešmelo mi
še jej prihutorel, či jej ňezavadzaju tote dziri po korkačkoch. Užemňila me,
či to je mojo a vona muši prijsc ku dzecočku, žebi še mu daco ňestalo. Ostal
mi jak obareni, išče že Jožko mi pripomenul, že mi mu obecal i zmeržľinu.
Vaš Mižo z varoša
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AKTUALITY

Centrum seniorov Stráňany sa sťahuje
Ako nám povedali naši
seniori: „konečne!“
Veru, je najvyšší čas,
lebo priestory kde sú
doteraz nie sú vyhovujúce
pre ich činnosť.
A to nie len interiér, keďže majú
dve miestnosti v Pavilóne služieb
Stráňany. Ale predovšetkým exteriér, keď absentuje možnosť organizovať podujatia vonku. Dlhodobo
sa samospráva denného centra usilovala o presťahovanie. Navštevovali opakovane primátora, poslancov,
argumentovali, presviedčali ale skôr
to nebolo možné. Teraz, keď je premiestnenie na dosah, sa niekto usiluje celú vec otočiť. Niekto, kto nevie alebo nechce vedieť, nič o tom,
ako sa veci v skutočnosti majú. Ale
to mu zjavne neprekáža, veď načo

fakty? Stačí povedať polovicu a zvyšok prispôsobiť jeho predstave. Takže fakty:
n FAKT je, že celá budova Pavilónu služieb Stráňany je v majetku
súkromnej osoby už viac ako päť
rokov, s výnimkou dvoch miestností, kde doteraz sídlilo Denné
centrum seniorov č. 2
n FAKT je, že už viac ako dva
roky opakovane požadujú seniori
na rokovaniach s vedením mesta
premiestnenie ich centra do vhodnejších priestorov
n FAKT je, že súčasné priestory sú
nevyhovujúce a rekonštrukcia by
bola náročná a navyše by vyradila
činnosť seniorov na niekoľko mesiacov počas prebiehajúcich prác
n FAKT je, že Mesto odpredalo tieto dve miestnosti (nie celú budovu!)
majiteľovi budovy, ktorý na ne mal
predkupné právo, a to za 45 tisíc eur

n FAKT je, že za získané peniaze sa
zrekonštruuje priestor v budove V.ZŠ
vrátane vonkajšieho priestoru, kde
bude premiestnené denné centrum
s tým, že zvyšok dofinancuje Mesto
n FAKT je, že počas rekonštrukcie
budú seniori naďalej vo svojich pôvodných priestoroch, kým nebude
rekonštrukcia nových ukončená,
čo im umožňuje zmluva, ktorú
Mesto pri predaji tých dvoch miestností uzatvorilo
n FAKT je, že nové priestory si boli
seniori pozrieť a odobrili ich ešte
v jari 2017 a odvtedy neustále požadujú, aby sa tento zámer naplnil
n FAKT je, že všetky tieto skutočnosti si môže ktokoľvek overiť
v zmluvách, záznamoch z rokovaní,
v listoch od seniorov a v neposlednom rade aj tým, že sa ich jednoducho spýta, tak ako sme sa spýtali my.
nč

Spomienkové dni grófky Sztáray
V tomto roku sme
si pripomenuli 155. výročie
narodenie dvornej dámy
rakúskej cisárovnej Irmy
Sztáray.
Narodila sa 11. júla 1863 v kaštieli
v Starom. Pôsobením na cisárskom
dvore u Alžbety Habsburskej, známej pod menom Sisi, sa zapísala do
histórie. V jej náručí po atentáte na
brehu Ženevského jazera v roku 1898
cisárovná skonala. Irma Sztáray bola
v júni uvedená do panteónu osobnos-

tí mesta Michalovce. V dňoch 2. a 3.
septembra pripravilo Zemplínske
múzeum Spomienkové dni grófky
Irmy Sztárayovej. V prvý deň podujatia sa skupina záujemcov stretla
v Kaplnke svätého Antona Paduánskeho na Hrádku. Pracovníčka múzea Stanislava Rovňáková pripravila
komentovanú prehliadku kaplnky.
Po nej sa uskutočnila zádušná svätá
omša. K nevšedným zážitkom patril
komorný koncert mladých umelcov.
Ďalší deň podujatia sa konal na
námestí. V Galérii pod nebom bola
otvorená panelová výstava. V Zem-

plínskom osvetovom stredisku sa
uskutočnila moderovaná diskusia.
Roman Holec, pracovník Historického ústavu a profesor na katedre
slovenských dejín FF UK v Bratislave priblížil záujemcom zaujímavé
historické fakty. Prítomní obdivovali aj repliky dobových šiat cisárovnej
Alžbety a jej dvornej dámy Irmy,
ktoré zhotovil Michalovčan Pavol
Steiner. Atmosféru dotvorila aj výstava kníh a predmetov súvisiacich
s týmito urodzenými dámami a hudobné vystúpenie.
nč

Biela pastelka Zvýhodnené cestovanie
má svoj zmysel vďaka čipovým kartám
Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým
postihnutím organizovaná Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Stala sa
symbolom sveta nevidiacich. Aj
biele, zdanlivo neviditeľné línie
sa na farebnom papieri stávajú
zreteľnými. Práve tak aj problémy
nevidiacich a slabozrakých ľudí
možno po vytvorení vhodných
podmienok poľahky riešiť. Do 31.
decembra nás môžete podporiť
aj príspevkom na účet verejnej
zbierky SK23 1111 0000 0014 3025
8006, zaslaním SMS v hodnote
2 € na číslo 820 v sieti Telekom,
Orange a O2 alebo online cez
www.bielapastelka.sk. V uliciach
miest a obcí po celom Slovensku
nás budete môcť stretnúť 21. septembra. Za prejavenú podporu
vám ďakujeme.
ts

Rodiny žiakov základných
a stredných škôl môžu
pomocou čipových kariet
Arriva Michalovce ušetriť
desiatky eur ročne. Vďaka
zľavnenému cestovnému,
ktoré ponúkajú preukážky,
usporia rodičia peniaze
a žiaci najmä čas stratený
počítaním hotovosti pri
platbe u vodiča.
Jednorazový cestovný lístok
v prímestskej doprave v regióne
Michalovce, Sobrance, Trebišov
a Kráľovský Chlmec, i v mestskej
hromadnej doprave v Trebišove, sa
dá zakúpiť v hotovosti u vodiča autobusu. Alternatívou je čipová karta, na ktorú vložia finančný kredit
rodičia, prípadne samotní použí-

vatelia. Čipovú kartu je možné dobíjať na predajných miestach alebo
priamo u vodiča autobusu.
Výška zľavy pri bezhotovostnej
platbe čipovou kartou je stanovená v tarifných podmienkach mesta Trebišov a regionálnej dopravy
Košického samosprávneho kraja.
Ak žiak alebo študent platí v prímestskej doprave v Košickom kraji
za cestovné čipovou kartou, ušetrí
na každej ceste od 0,02 do 0,13 eur.
Nové karty sa vybavujú alebo je
možné predĺžiť ich splatnosť v obchodných miestach. Tie ponúkajú zákazníkom komplexné služby
– od dobíjania kreditu na čipové
karty až po operácie, ako je zriaďovanie nových kariet, predlžovanie zliav, prepis kreditu, blokovanie stratených kariet, reklamácie
a ďalšie.
Dušan Mokráš

z pera viceprimátora

ČOHO VŠETKÉHO
SME SCHOPNÍ
Poznávajúc históriu a dianie minulé sa snažíme nájsť pozitívnu, žiaľ,
aj negatívnu motiváciu a inšpiráciu
pre ospravedlnenie svojich postojov
a krokov v súčasnosti. Musíme si
uvedomiť, že nikdy to nemala žiadna
generácia v svojej dobe jednoduché.
Práve 19. september je dátumom,
keď si pripomíname výročie vzniku
prvej Slovenskej národnej rady. Bola
vrcholným národným orgánom, ktorý
vytvorili vo Viedni 15. – 16. septembra 1848 pod vedením Ľudovíta Štúra,
Michala Miloslava Hurbana, Miloslava Hodžu. Organizovala povstanie
v rokoch 1848 – 49, ako aj výkonnú
moc na územiach Slovenska, obsadených spojenými slovensko-rakúskymi
jednotkami v boji proti Maďarom.
Bola prvým slovenským národným
reprezentačným politickým orgánom.
Prvá Slovenská národná rada zasadala 19. septembra 1848. Na nej bola Ľudovítom Štúrom vyhlásená nezávislosť
národa slovenského od Uhorska.
Druhým významným dátumom je
9. september 1941, deň pripomenutia
si holokaustu a rasovo motivovaného
násilia. Tento deň je smutnou spomienkou na prijatie Židovského kódexu vládou Slovenského štátu. Predstavitelia vojnového Slovenského štátu
vyhlásili vlastných občanov za menejcenných a vystavili ich prenasledovaniu, diskriminácii a deportáciám do
koncentračných táborov. Ani dnešná
doba nie je jednoduchá. Zdanlivo nie je
dobou podobných zápasov a extrémov.
Funguje fenomén občianskej nespokojnosti, treníc, politického podpichovania, neustáleho očakávania zlepšenia
ekonomických možností a spoločenskej
spravodlivosti. Problémy s občanmi
s inými spoločenskými a sociálnymi
väzbami a správaním sa stále vytvárajú trenice medzi majoritným a menej
prispôsobivým spoločenstvom. Problémy s úrovňou morálky medzi oboma
komunitami sa napriek snahe a hľadaniu riešení neukazujú ako dostatočne
efektívne. V majorite drieme volanie
po radikálnejších opatreniach. Zaznieva požiadavka mali by sa viacej báť
a treba dať polícii väčšie právomoci.
Na druhej strane je vyrastajúca mladá
generácia, ktorá si pýta prácu. Za ňou
je často len požiadavka na finančné
zdroje, bez dostatočnej kvalifikácie pre
zanedbanie nadobudnutia vzdelania.
Fenomén migrácie obyvateľstva je
výzvou nielen pre západnú Európu.
Preto otvorenosť svetu je výzvou pre
súčasnosť. Budúcnosť je na vzdelaných,
racionálnych, zodpovedných občanoch.
MUDr. Benjamín Bančej,
zástupca primátora
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Mladí vedci v poľskej Gdynii
Mladí vedci zo Základnej
školy, Okružná 17, sme
reprezentovali Slovensko.
Na výstavisku Aréna v
Gdynii sme sa počas piatich
júlových dní stretli so 119
nápadmi mladých vedcov
z 27 štátov sveta a pár dní
sme strávili v poľskom
trojmestí Gdynia – Sopot –
Gdaňsk.
Slovensko sa predstavilo na
Milset Ese 2018 niekoľkými projektmi. Jeden zo slovenských projektov si odniesol aj cenu za najzaujímavejšiu prácu. Boli to dievčatá
Kristína a Klára Dovalové z Badína, ktoré skúmajú farby a tvary
kryštálov pod mikroskopom a výtvarne ich ďalej prenášajú na rôzne
tkaniny.
Vďaka Občianskemu združeniu Vedecká hračka pod vedením

Beáty Puobišovej a jej dlhoročnej
spolupráci so Sidóniou Tomášovou
Czetöovou, sme sa mohli predstaviť
aj my, dvaja žiaci zo ZŠ, Okružná,
ktorých baví bádanie.
Ján Uchaľ hľadal tmavé miesta
na mape sveta v projekte o Svetelnom smogu na našej zemi. Zistil,
že na Slovensku je v Poloninách
miesto, ktoré ešte nezasiahol tento druh smogu. Nachádza sa tam
Park tmavej oblohy. Šiestačka Lujza Lea Lavriková pomocou štatistického prieskumu odpovedala
na zvedavú otázku, ktoré mliečne
výrobky chutia školopovinným
deťom. Okrem iného zistila, že sa
mlieko umiestnilo až na treťom
mieste za jogurtmi a syrmi. Práca
o Svetelnom smogu zaujala poľskú
televíziu, ktorá s naším Jankom
natočila šot. Lujza Lea zase zaujala
účastníkov tábora mladých vedcov z Univerzity v Gdynii. Malí
žiaci z letného tábora neváhali
vyskúšať na vlastnej koži vzorky

ochuteného mlieka, ktoré na prezentáciu projektu poskytla spoločnosť Rajo, a.s., Bratislava.
Cesta na výstavu Milset Ese
Gdynia nás inšpirovala k ďalšej
práci. Ese znamená Expo Sciences Europe, čo znamená Európska

vedecká výstava. Pre nás žiakov
sa po návrate domov skratka Ese
stala heslom Experimentuj! Stále
Experimentuj! – aby si sa mohol
zúčastniť znova niektorej z nasledujúcich výstav.
Lujza Lea Lavriková

Diabetici z Michaloviec na letných pobytoch
Zväz diabetikov
a edukátorov Slovenska
pripravil pre svojich
diabetikov rekondičnointegračné a rehabilitačné
pobyty vo Vysokých
a Nízkych Tatrách.
Hlavná bola edukácia
zameraná na stravovanie,
nutnosť merania hladiny
cukru v krvi a zvládanie
ochorenia.
Od 29. apríla do 11. mája
v dvoch týždenných turnusoch boli
naši päťdesiati dospelí diabetici
v Nízkych Tatrách v Demänovskej
doline. Boli pre nich zabezpečené
liečebné procedúry vhodné pre
diabetikov, edukácie, návštevy jaskyne, Chopku a Jasnej.

Tak ako každý rok aj tohto roku
sme zorganizovali letný DIA tábor
nie len pre 14 michalovských detských diabetikov, ale aj pre ich kamarátov. Takéto podujatie sme si zobrali pod svoje krídla už po štrnástykrát.
Celkom 81 detských diabetikov sa
od 29. júna do 5. júla zišlo pod Barancom v Žiarskej doline. Navštívili
sme spolu Aquapark Tatralandia,
Aquapark Bešeňová, skanzen v Pribyline a Tarzániu na Malinom Brde.
Práve pri návšteve týchto vodných zábavných parkov bolo vidieť,
že voda a deti sú veľkí kamaráti.
Aj počasie nám prialo a tak nebol
hádam ani jeden tobogan, ktorý by
deti nenavštívili. Súťažili, zabávali
sa, užívali si. Nechýbali edukácie
a komunikačné stretnutia, súťaže
a vždy každý niečo vyhral. Keďže počas tábora boli majstrovstvá
sveta vo futbale, naše deti vyzvali

farmaceutické firmy k zápoleniu
s futbalovou loptou. Vyhrali sme
4:1, a tak nechýbali zlaté medaily
na prsiach našich víťazov.
Deti počas pobytu nadviazali
množstvo kamarátskych vzťahov a na
záver sa spolu lúčili so slovami o rok

sa znovu stretneme. Všetci vedúci aj
pani lekárka sa zúčastnili podujatia
ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu. Poďakovať však treba aj Mestu
Michalovce, sponzorom a darcom,
ktorí podporili naše snaženie.
Jozef Borovka
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Športové hry seniorov

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
VTÁCTVO DOLNÉHO ZEMPLÍNA A JEHO OCHRANA
prednáška ornitológa Mateja Repela
20. septembra o 9.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
ŽIVÉ PLANETÁRIUM
večerné pozorovanie pre verejnosť
21. septembra o 20.00 hod., Hvezdáreň
SRDCE AKO DAR
15. ročník medzinárodnej prehliadky ZUČ zdravotne postihnutých
24. a 25. septembra, veľká sála MsKS
DNI MICHALOV – MICHALOVCE MICHALOM A MICHAELÁM
27. septembra o 18.30 hod., Chemkostav Aréna

Výstavy
V dňoch 14. – 16.
augusta sa konali už
21. celoslovenské športové
hry a turistický zraz
seniorov v Bardejove.
Slávnostného otvorenia hier
sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Peter Krajňák, primátor
mesta Bardejov Boris Hanuščák,
predsedníčka KO JDS v Prešove
Anna Petričová, ktorá srdečne privítala hostí, a takmer 170 seniorov
z ôsmich krajov Slovenska a zahraničných účastníkov hier z Čiech
a Poľska.
Krajské družstvá mali šestnásť členov, po dvoch súťažiacich
z jednotlivých okresov, ktorí mohli
súťažiť v troch disciplínach zo sedemnástich. Náš okres úspešne
reprezentovali seniori Okresnej
organizácie a Mestskej organizá-

cie Jednoty dôchodcov Slovensko
v Michalovciach, a to Butala, Ivanková, Ľašová a Nemec. V silnej
konkurencii obsadili pekné miesta:
Helena Ľašová – 2. miesto v hode
kriketovou loptičkou, 3. miesto
v hode granátom a 4. miesto v hode
na basketbalový kôš. Lucián Nemec
– 3. miesto v hode na basketbalový
kôš a 3. miesto v hode granátom
na cieľ.
Organizátori
celoslovenských
športových hier pripravili prvý večer
pre účastníkov posedenie pri kultúrnom programe s vyhodnotením
športovcov v jednotlivých disciplínach za daný deň. Druhý večer, posedenie pri hudbe a tanci s udeľovaním cien pre výhercov jednotlivých
disciplín. Tretí deň sa súťažiaci zúčastnili prehliadky Bardejova s odborným výkladom, ako aj prehliadky skanzenu ľudovej architektúry
v Bardejovských Kúpeľoch.
Anna Vojtaššáková

O ŽIVOTE GRÓFKY IRMY SZTÁRAYOVEJ
od 3. septembra, Galéria pod nebom
HĽA, PRÍRODA – ECCE, NATURA
výstava fotografií s enviromentálnou tematikou
od 11. septembra, galéria ZOS
TIFFANY&ENKAUSTIKA
výstava obrazov, do 28. septembra, salónik galérie ZOS
KRUHY – VÝSTAVA OBRAZOV ĽUDMILY TOKÁROVEJ
do 29. septembra, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

GYMNÁZIUM, Ľ. ŠTÚRA 26,
MICHALOVCE
vyhlasuje ponukové konanie
na prenájom nebytových priestorov
Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať najneskôr
do 1. októbra. Podrobné podmienky nájdete na www.gymmi.sk.

Prevencia kriminality

Realita prírody a krajiny

Kriminalita ako
celospoločenský negatívny
jav je neoddeliteľnou
súčasťou nášho
každodenného života.

Mestské kultúrne stredisko
v druhej polovici septembra
pripravuje pre milovníkov
výtvarného umenia
expozíciu s medzinárodným
charakterom.

Každý má konať tak, aby predchádzal, alebo zamedzil vzniku
a šíreniu kriminality. Ministerstvo
vnútra SR realizuje národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete. Je

to jeden z mnohých spôsobov, ako
pomôcť obetiam trestnej činnosti.
Realizáciou systémových preventívnych riešení v oblasti podpory
a pomoci obetiam je vytvorená
možnosť poskytnúť pomoc pre
obete na jednom mieste, a to v kontaktnom bode. Kontaktný bod pre
Košický kraj je v budove Okresného
úradu Košice, Ul. Komenského 52.
Viac informácií nájdete na stránke http://www.minv.sk/?odbor-prevencie-kriminality.
ts

Jej autormi sú manželia Oleksandr a Marianna Malesh z Užhorodu. Radi sa vracajú do nášho
mesta, aby prezentovali svoju
tvorbu. Obaja sú absolventmi učilišťa úžitkového umenia so síd-

lom v Užhorode. Sú členmi Zväzu
umelcov Ukrajiny. Zúčastnili sa
niekoľkých samostatných i kolektívnych výstav doma i v zahraničí.
Ich osvojeným výtvarným prejavom je realita prírody a krajiny.
Prostredie, ktoré dokonale poznajú a nachádzajú v ňom inšpiráciu
pre zrelosť výtvarného prejavu.
Krajina je rozmiestnená na ploche
obrazu. Diváka tak hravo vtiahne do priestoru, v ktorom možno
vdýchnuť čaro diela.
Ivana Mochorovská
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Viktória Bajková
Dávid Húska
Viliam Nemčík
Teo Pavlovčák
Viktória Oláhová
Patra Charley Šmídová
Emma Pavelková
Adam Horňák
Marek Zajac
Oliver Varga
Dominik Tkáč
Tamara Garguláková
Alex Juhás
Zoe Farbárová

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Ing. Lívia Andrášová
a Michal Krescanko
Mgr. Lenka Martinková
a Ing. Tomáš Pavlik

CYKLOTURISTICKÝ ZRAZ
Uplynula viac ako dekáda, čo sa v michalovskom regióne uskutočnilo stretnutie turistov na bicykli, ktorého grantom bol najstarší michalovský Klub slovenských turistov Turista. Jedno z vrcholových podujatí KST, 29. celoslovenský zraz v roku 2007,
sa konal na brehoch Zemplínskej šíravy v obci Klokočov. Tohtoročný štyridsiaty zraz
sa uskutočnil v neďalekej obci Vinné. Pripravené boli štyri cyklo a dve pešie trasy
rôznej dĺžky a obtiažnosti. Cyklisti sa stretli aj pri tribúne na Námestí osloboditeľov,
kde ich pozdravil primátor. Veľkou devízou počas celej akcie bolo aj ideálne, bezoblačné, až horúce počasie, ktoré prispelo veľkou mierou k celkovému úspechu. Zraz,
na ktorý sa prihlásilo takmer štyristo bicyklistov, otvoril i ukončil predseda KST.
Anton Hasák

Vyhodnotenie programu
rozvoja mesta

Veronika Bánová
a Bc. Michal Šamudovský
Rebeka Kanalošová
a Marek Chimaľ
Miroslava Šoganová
a Peter Zachar
Ing. Lenka Tatárová
a Pavol Vataha
Katarína Surmajová
a Peter Hiňďoš
Ľubica Oláhová
a Michal Kopás
Martin Kováč
a Michaela Foltýnková

Noviny Mistral

športové správy

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

Žihadlo

Téma: HK Dukla Ingema pred sezónou
Hostia: Miroslav CHUDÝ a Miroslav KOLBA
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

HK IUVENTA MICHALOVCE – VOC AMSTERDAM
I. kolo EHF CUP, 2. duel
denne od 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS v sieti UPC Slovensko a GECOM,
Facebook, YouTube a www.tvmistral.sk

Poslanci mesta schválili v auguste
Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Michalovce (PRM) na roky
2015 – 2018. Vyhodnotenie programu má 88 strán a bolo pripravené na
mestskom úrade, takže je pozitívne,
optimistické a miestami až romantické. Pán primátor sa chce prezentovať
tým, čo všetko bolo v meste vo volebnom období urobené. Pretože
každá minca má dve strany, ja chcem
poukázať na niektoré riešenia, ktoré
mohli priniesť občanom viacej osohu.
V minulom príspevku som poukázal
na premrhanú šancu usadiť v meste
nových investorov a vytvoriť tak nové
pracovné miesta.
Ambíciou vedenia mesta v rokoch
2015 až 2018 bolo vybudovať nové
parkoviská v tých častiach mesta, kde
kapacita starých ani po ich rozšírení
nebude postačovať. V uvedenom období bolo postavené iba štandardné
asfaltové ihrisko pri zimnom štadióne, namiesto rekonštrukcie parkoviska pred bytovým domom na Sídlisku
západ. V rozpore so Stavebným zákonom nebolo na parkovisko vydané
stavebné povolenie, takže nemohlo
byť ani skolaudované. Vôbec sa parkovanie nezlepšilo na Sídlisku Stráňany,
ani na Sídlisku SNP a ani na Sídlisku

západ. Ďalšou ambíciou bolo vytvoriť
nový systém parkovania motorových
vozidiel v okolí centrálnej mestskej
zóny. Reálne sa z tejto ambície nenaplnilo nič. A riziká z tejto nenaplnenej
ambície sú do budúcna pre občanov
mesta veľké. Firma EEI, ktorá mala
zohrať kľúčovú úlohu pri spoplatnení
parkovania v meste, doteraz nebola
vymazaná z registra a pôvodne plánovaný partner pre výstavbu parkovacieho domu sa po zmene majiteľa
bude snažiť, aby práve on postavil
parkovací dom pri Okresnom úrade
v Michalovciach. Doterajšie parkovacie plochy pri mestskom kultúrnom
stredisku a pri mestskom úrade sú
v súkromných rukách. Firma APV
Investment Michalovce pripravuje výstavbu obchodného centra – Átrium
pred mestským kultúrnym strediskom
a firma BL FIVE Michalovce pripravuje výstavbu TOWER SHOPPING
CENTER medzi Mestským úradom
a Jaroslavskou ulicou.
Mesto pozemky predalo bez povinností pre kupujúcich riešiť parkovanie pre verejnosť počas výstavby,
čo sa môže už v blízkej dobe negatívne
prejaviť, hlavne pre pacientov a lekárov polikliniky.
Ing. Jozef Bobík, poslanec mesta

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk,
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, Ing. Marta Pižňarská, e-mail: marta.piznarska@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk,
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v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk.
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.
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malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

spoločenská rubrika
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

n Dám do prenájmu 1,5-izbový zariadený byt v Michalovciach.
Tel.: 0907 682 150
n Dám do prenájmu záhradku od októbra v záhradkárskej osade
Vrbiny. Výmera 3,2 árov, voda na polievanie. Cena dohodou.
Tel.: 0915 344 175

Anna Hricutová (89)
Helena Černegová (59)
Mgr. Ján Dobranský (74)
Zlatica Hamarová (78)
Peter Javor (71)
Alžbeta Viragová (76)
Mária Balogová (71)

Rôzne
n Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter piva,
hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), odznaky,
etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy,
tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, vršky z fliaš, súdky, pipy,
prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania,
medaily, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy,
porcelán, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan
Demčák, tel.: 0904 965 282
n Kúpim predmety z TUZEXu a DAREXu (podniky zahraničného
obchodu) – bony, odberné poukážky, dobropisy, poukážky na
pohonné hmoty (autobenzín, motorová nafta), šeky, dispozičné
príkazy, karty, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice,
akékoľvek dokumenty Živnostenská banka a Štátna banka
československá a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282
n Predám: bicykel – mechanická trojkolka s košom na nákup,
ako aj príslušenstvo na francúzske palice, nový pánsky bicykel,
ako aj staršie bicykle (2 ks), živý smrekový strom na spracovanie –
dosky a pod. – Ø kmeňa 50 cm, výška 10 m. Tel.: 0915 344 175

prerušenie distribúcie elektriny
n 25. septembra od 07.30 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. Masarykova
č. d. 32, 34, 36, Ul. Karola Kuzmányho č. d. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14,
16, 18, garáže na Ul. Karola Kuzmányho, Ul. A. Markuša č. d. 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
n 25. septembra od 07.30 hod. do 17.00 hod., úseky: Alexandra
Markuša 1879/2, Masarykova 30
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

po ďakovan ia
S bolesťou v srdci oznamujeme,
že náš drahý zosnulý

ANDREJ KARNAY

nečakane zomrel vo veku 35 rokov dňa 5. augusta.
Odišiel tíško, ako odchádza deň.
V tichej modlitbe s láskou a úctou spomína mama,
syn, babka a celá smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou

ANNOU HRICUTOVOU

na jej poslednej ceste.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
dcéra a synovia s rodinami

spo mie n ka
Dňa 13. septembra uplynulo 5 rokov
od smrti svokra, dedka a pradedka

JÁNA KONTRU

s láskou spomínajú nevesta, vnúčatá a pravnúčatá

čítajte nás aj na

Oznam pre účastníkov,
ktorí sa zapojili do letnej turistickej súťaže

v časti Michalovčan

KRÁČAJ S RODINOU
DOLNÝM ZEMPLÍNOM

www.michalovce.sk

Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska
a Mesto Michalovce
organizuje

MICHALOVSKÝ
DIA DEŇ
22. septembra od 8.00 hod.

v Mestskom kultúrnom stredisku
Na podujatí sú okrem prednášok a prezentácií farmaceutických
firiem zabezpečené zadarmo merania hladiny cukru v krvi,
krvného tlaku, kontrola očného pozadia OCT a IOP, dolných
končatín a výskytu hepatitídy. Účastníci dostanú malé darčeky
a na záver nebude chýbať tombola.

vyhodnotenie súťaže a žrebovanie víťazov
sa uskutoční 20. septembra o 14.00 hod.
pred budovou MsÚ Michalovce.
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých Michalovce
vás pozýva na

ŠPORTOVÚ OLYMPIÁDU
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
27. septembra o 9.00 hod.

na 5. ZŠ, Školská 2, v Michalovciach
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ŠPORT

Titul majstrov Slovenska
putuje do Michaloviec

dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
27. 9., 9.00 hod., ZŠ, Ul. školská 2
Info: Jaroslav Koščo, tel.: 0905 366 312

Atletika
MICHALOVSKÁ HODINOVKA
15. 9., 10.00 hod., IV. ZŠ, J. A. Komenského 1
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA
23. 9., 11.00 hod., I. LSD U19 – 7. kolo
MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
15. 9., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 6. kolo

Floorball SK Liga sa hrá
na Základnej škole T. J.
Moussona priebežne
od septembra a víťazné
družstvá postupujú
na okresné finále, ktoré
sme vyhrali.
Postúpili sme do Košíc na krajské finále, ktoré sme taktiež vyhrali
a vyfúkli Košičanom postup medzi
osem najlepších tímov Slovenska.
Finálový turnaj sa konal v Bratislave v rámci Slovak floorball cupu

(veľkého medzinárodného turnaja)
podporovaného mestom Bratislava,
ministerstvom školstva a nadáciou
TV JOJ. Turnaj sa konal v termíne
od 23. do 26. augusta. Chlapci prešli turnajom opäť bez prehry, aj keď
sa poriadne v semifinále potrápili
s chlapcami z Nitry a vo finále zo ZŠ
Svrčinovec. Nakoniec posledných
30 sekúnd im stačilo na otočenie
skóre zápasu na 5:4 a do Michaloviec si z Bratislavy odnášajú titul
majstri Slovenska vo Floorball SK
Lige.
Gerhard Puchír

Súťaž O pohár
prednostu OÚ
Klub vojakov v zálohe
Michalovce usporiadal
9. septembra 11. ročník
súťaže O pohár prednostu
Okresného úradu
v streleckom trojboji.
Prednostka Jana Cibereová v
úvodnom slove pogratulovala našim strelcom k úspechom dosiahnutých na nedávnych majstrovstvách, kde naše družstvo v zlo-

žení Pavol Beca, Vladimír a Matej
Hamadejovci získali 3. miesto
a jednotlivec Peter Kudělka skončil tretí vo veľkorážnej pištoli a zvíťazil v streľbe zo samopalu. Nedeľnú súťaž vyhral a putovný pohár
si odniesol domáci Peter Kuděľka.
Za ním sa umiestnili Ľ. Dolinský
a M. Seman. Kategóriu revolver
vyhral tesným rozdielom P. Beca
pred P. Kudělkom. Tretí skončil
D. Duchoslav z Prešova.
Jozef Barna

Miestenka na Olympijské
hry mládeže
Nášmu plavcovi Dávidovi
Gajdošovi sa podaril
výnimočný úspech.
Cesta od sna po skutočnosť bola
dlhá. Od tréningov až po splnený sen. Od zaplávania limitu cez
nomináciu Slovenskou plaveckou
federáciou, cez schvaľovanie FINA

(Medzinárodná plavecká federácia)
až po schválenie a potvrdenie Slovenským olympijským výborom.
Výsledkom je miestenka na
III. olympijské hry mládeže v Buenos Aires v dňoch 6. až 18. októbra.
Kúsok tejto miestenky patrí aj nášmu
mestu. Za všetko ďakujeme.
Katarína Hamadejová

MFK ZEMPLÍN – PARTIZÁN BARDEJOV
15. 9., 10.00 hod., I. liga dorastenky U19/skupina „C“ – 4. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – FK TATRA SOKOĽANY
16. 9., 15.00 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ – 9. kolo,
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
TJ SOKOL MOČARANY – FK ZEMPLÍNSKA TEPLICA
16. 9., 15.00 hod., V. liga Zemplínska – muži – VsFZ – 7. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – DHC SOKOL PORUBA
22. 9., 17.30 hod., MOL liga žien – 3. kolo, Chemkostav Aréna
HK IUVENTA – ŠKP BRATISLAVA
16. 9.,15.00 hod, I. LSD, Chemkostav Aréna
HK IUVENTA – ŠKP BRATISLAVA
16. 9., 13.00 hod, I. LMD, Chemkostav Aréna
HK IUVENTA – VRANOV NAD TOPĽOU
20. 9.,18.45 hod, I. LSD, Chemkostav Aréna
HK IUVENTA – VRANOV NAD TOPĽOU
20. 9., 17.00 hod, I. LMD, Chemkostav Aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC TOPOĽČANY
14. 9., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov
HK DUKLA INGEMA – HK 95 POVAŽSKÁ BYSTRICA
21. 9., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov
Info: www.duklamichalovce.sk

Turistika
SIVEC
15. 9., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk
VINOBRANIE ČERHOV
22. 9., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk
ONDAVA
22. – 23. 9., 7.30 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk
ZA POZNANÍM OKRESU
23. 9., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk
ŠTYRI HRADY ZEMPLÍNA – 4. ROČNÍK
23. 9., 6.30 hod., Info: www.navraty.szm.com

