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Matičiari
v škole

T. J. Moussona
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Modelové
5
zasadnutie OSN
v poľskom Toruńe

Medzinárodný 16
turnaj
v kickboxe v Prahe

Vznik Československej republiky a Michalovce

STOROČNICA
ČESKOSLOVENSKA
Pomery v rakúsko-uhorskej monarchii, odporcami nazývanej aj ako „žalár národov“, boli v roku 1918 už neudržateľné. Pokusy o reformy zo strany vládnucich Habsburgovcov prišli neskoro. Udalosti prvej svetovej vojny tak zrejme len
urýchlili nevyhnutný pád tohto mnohonárodnostného štátneho útvaru.
Ešte na začiatku vojny si Slováci a Česi v USA a Rusku osvojili
ideu samostatného Česko-Slovenska. Z pohľadu domácej, slovenskej
politickej reprezentácie bolo v tom
čase alternatív vývoja niekoľko. Napokon sa väčšina priklonila k myšlienke česko-slovenskej štátnosti.
S nevyhnutným zánikom Rakúsko-Uhorska sa časom stotožnili
i politici Dohody, a tak o vzniku nových štátov na jeho troskách – medzi nimi aj Česko-Slovenska – bolo
rozhodnuté.
Dňa 28. októbra 1918, počas veľkej manifestácie v Prahe, došlo k deklaratívnemu vyhláseniu samostatného Česko-Slovenska. Prijatý bol tiež
prvý zákon o vzniku štátu – za Slovákov ho podpísal Vavro Šrobár. O dva
dni neskôr v Martine prijala Slovenská národná rada vyhlásenie – Deklaráciu slovenského národa, čím sa
Slováci prihlásili k novému štátu.
V medzivojnovom období bolo
teda Slovensko súčasťou Československej republiky. Nový štát priniesol pre Slovákov množstvo pozitív,
netreba však zabúdať ani na negatívne javy.
Udalosti po vzniku republiky
nabrali rýchly spád. V prvom rade
vznikajúci štát potreboval konsolidovať pomery a získať plnú kontrolu
nad svojím územím. Problematické
bolo tiež určenie štátnych hraníc.

Aká bola situácia v Michalovciach po vzniku Česko-Slovenska?
Aj po októbri 1918 zostalo mestečko pod nadvládou zanikajúcich
uhorských, respektíve vznikajúcich
maďarských orgánov.
O vtedajšej situácii nás informuje iba neveľa dokumentov. Michalovce boli v čase vzniku novej
republiky zmaďarizované, chýbali
tu preto výraznejšie prejavy slovenského národného hnutia. V mestečku absentovali slovenské spolky,
slovenská tlač či národne uvedomelá inteligencia. Nositeľmi myšlienok
slovenského národného sebauvedomenia tak boli najmä navrátilci
z ruského zajatia a nepatrná hŕstka národne prebudených roľníkov
z okolia. Promaďarská honorácia
Michaloviec však zotrvávala na zachovaní starých poriadkov.
„Hra o Michalovce a okolie“
bola súčasťou náročných rokovaní
o demarkačnej čiare medzi Slovenskom a Maďarskom, respektíve Slovenskom a Podkarpatskou Rusou
(Stráňany, Vrbovec). Dôležité rozhodnutie padlo 24. decembra 1918,
keď podplukovník F. Vyx odovzdal v
mene Dohody maďarskej vláde nótu,
ktorá stanovila demarkačnú čiaru
medzi Slovenskom a Maďarskom.
Do Michaloviec vstúpilo československé vojsko až 10. januára
1919. Jeho príslušníci sem dorazili

vlakom z Trebišova, maďarské jednotky tu v tom čase už neboli.
Obsadenie Michaloviec a okolia
pripadlo Armádnemu legionárskemu zboru z Talianska, konkrétne
jeho 6. legionárskej divízii (tvorili ju
tri pluky, Michalovce a okolie však
obsadil len 31. a 32. pluk). Väčšie
boje tu neprebehli, všetko išlo oveľa
hladšie, ako sa predpokladalo.
V kronike 31. pešieho pluku talianskych legionárov sa tiež zachovala krátka pasáž o Michalovciach:
„Dne 11. ledna pochoduje velitelství
pluku s I. praporem z Michalovců do
Sobrance, kde nocují. Příštího dne
pochodují zajištěně do Užhorodu,
kam vchází ve 14 hodin.“
Po krátkom období v roku 1919,
keď boli Michalovce obsadené
vojakmi Maďarskej Červenej armády, nadišiel čas stability, o čom
svedčí i preloženie župného sídla
česko-slovenskej Zemplínskej župy
do Michaloviec v lete 1919. Vtedy
už Michalovce tvorili neodlučiteľnú
súčasť Československej republiky.
V súvislosti so storočnicou vzniku Česko-Slovenska sa v meste
pripravuje niekoľko podujatí, ktoré
vyvrcholia slávnostnou akadémiou
29. októbra vo veľkej sále mestského kultúrneho strediska so začiatkom o 18. hodine.
Dr. Martin Molnár,
Mgr. Matej Starják

pozývame...
MICHALOVCE
OBRAZY V ČASE

akadémia
pri príležitosti
100. výročia vzniku ČSR
29. októbra
o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

STROM

tanečné divadlo
Jána Ďurovčíka
2. novembra
o 19.00 hod.
Chemkostav Aréna

NA ZEMPLIŇE TAK
folklórny festival
5. novembra
o 17.00 hod.
MsKS

PREBIJEM SA –
ŠTEFÁNIK MUŽ
ŽELEZNEJ VÔLE

beseda o knihe
s Jozefom Banášom
6. novembra
o 16.30 hod.
Zemplínska knižnica
G. Zvonického
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AKTUALITY
aktivity primátora

15. 10.
16. 10.
		
17. 10.
17. 10.
17. 10.
18. 10.
		
19. 10.
19. 10.
20. 10.
		
22. 10.
23. 10.
23. 10.
24. 10.
24. 10.
24. 10.
		
24. 10.
		
24. 10.
25. 10.
25. 10.
		
25. 10.
25. 10.
26. 10.
26. 10.
		

stretnutie so seniormi v Dennom centre Stráňany
otvorenie výstavy zdravých jedál ku Svetovému dňu výživy
v Materskej škole na Školskej ulici
zasadnutie Rady cirkví
zasadnutie Rady rómskych zástupcov
prijatie jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
návšteva seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
v klube DC č. 4 na Zakarpatskej ulici
porada primátora
účasť na stretnutí seniorov v Dennom centre č. 9
účasť na Majstrovstvách Slovenska v klasickom tlaku
na lavičke v Mestskej športovej hale
účasť v relácii Kreslo pre hosťa v Dennom centre Stráňany
otvorenie súťaže detí v speve v Dome Matice slovenskej
stretnutie so seniormi v Dennom centre Močarany
otvorenie Ligy materských škôl
účasť na stretnutí seniorov v Dennom centre č. 1
účasť na oslavách Mesiaca úcty k starším
v mestskej organizácii JDS
návšteva seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
v klube DC č. 7
účasť na oslavách speváckych skupín Vánok a Nádej
prijatie Mateja Tótha v Michalovciach
účasť na otvorení podujatia Správna voľba povolania
na Gymnáziu P. Horova
účasť na stretnutí seniorov v Dennom centre č. 3
účasť na odovzdávaní Jánskeho plakiet bezplatným darcom krvi
účasť na rokovaní VZ KRT v Košiciach
otvorenie podujatia pri príležitosti storočnice ČSR
v Štátnom archíve

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov,
ktoré boli predložené na XXIII. zasadnutí MsZ
v Michalovciach 30. augusta 2018 (pokračovanie).
PhDr. MARTA HORŇAKOVÁ
Na základe podnetov od občanov opätovne žiadam Mesto o opravu výtlkov, ktoré sa nachádzajú po celej Ul. Štefana Fidlíka. Rekonštrukciu
vyžaduje chodník na Ul. nad Laborcom, ktorý vedie od predajne Fresh
k Ul. konečnej a chodník vedúci od predajne Fresh k Spojenej škole
internátnej. Tieto chodníky sú na mnohých miestach bez asfaltového
povrchu, na niektorých miestach sú prepadnuté, nachádzajú sa nižšie
ako okolitá trávnatá plocha a v období dažďov sú nefunkčné, pretože sú
zaliate vodou. Opraviť je potrebné chodník, ktorý sa nachádza po ľavej
strane Ulice Vila-Real, pretože je už niekoľko rokov bez asfaltového povrchu a betón sa rozpadáva. Výtlky je potrebné opraviť na parkoviskách
pri bytových domoch V2, V4, V8 a pri bytových domoch A, B a C na Ul.
nad Laborcom a na príjazdovej ceste k spojenej škole internátnej. Obyvatelia Sídliska SNP žiadajú očistiť panelový chodník, ktorý vedie po
ľavej strane sídliska, od náletových drevín a vysokej trávy. Tu chcem vyjadriť, že som si vedomá postupu Mesta pri revitalizácii sídlisk, keď po
ukončení revitalizácie Sídliska západ už nasleduje revitalizácia mestskej časti Stráňany, teda Sídl. SNP, Sídl. nad Laborcom a IBV Stráňany,
avšak zlý technický stav spevnených plôch v tejto časti nášho mesta si
vyžaduje jeho priebežné riešenie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Opravu výtlkov na Ulici Štefana Fidlíka sme realizovali v 37. týždni. Výtlky na Ul. nad Laborcom sme začali opravovať v 37. týždni a práce budú
postupne realizované, až pokiaľ nebudú vyspravené všetky výtlky. Ďalšou
rekonštrukciou v rámci mesta sa bude zaoberať nové mestské zastupiteľstvo. Ako sme vám už odpovedali, podľa nášho názoru chodník po ľavej
strane Ulice Vila Real, ktorý je bez asfaltového povrchu, nie je v takom stave, aby potreboval okamžitú opravu. Uvedené výtlky pri bytových domoch
V2, V4, V8 a pri bytových domoch A, B a C na Ul. nad Laborcom budú
opravené v priebehu mesiaca september 2018. Vami spomínaný panelový
chodník bol vyčistený od náletových drevín v 37. týždni.
pokračovanie na 13. strane

Sadáme si
a pripájame sa
Už dva mesiace
je v prevádzke nová
inteligentná lavička,
ktorú Mesto zakúpilo
a inštalovalo v rámci
projektu Sadni si
a pripoj sa. Projekt bol
financovaný zo zdrojov
Nadácie pre rozvoj miest
a obcí a rozpočtu mesta.
Lavička je hybridná, nabíjaná
zo solárnych panelov, ktoré tvoria
jej povrch. Využíva slnečnú energiu
na svoju prevádzku, ako aj na vytvorenie zásob energie pre prípad horšieho počasia, na chladenie či ohrievanie svojho povrchu, na nočné
svietenie a chod zariadení. Pri búrke a daždi sa lavička vypne. Lavička umožňuje USB aj bezdrôtové
nabíjanie smartfónov, slúži ako wifi
pripojenie do siete internet, meria
kvalitu ovzdušia, teplotu a vlhkosť
vzduchu, vyhodnocuje aj štatistické
údaje o spotrebe, pripojení užívateľov a prenesených dátach.

Prinášame vám zopár informácií
a štatistiky z jej využívania od inštalácie (10. august 2018) do 9. októbra
2018:
Lavička sa za 60 dní svojho fungovania dvakrát vypla z dôvodu
daždivého počasia. Solárne panely
naakumulovali celkom 10 377 Wh
slnečnej energie, spotrebovaná
energia – 10 910 Wh. Bolo využitých 697 USB nabíjaní a 473 bezdrôtových nabíjaní. Wifi pripojenie
využilo či vyskúšalo 1 580 užívateľov. Lavička vyhodnocuje graf
priebehu dennej teploty, vlhkosti
a kvality vzduchu, kvalita vzduchu
neklesla pod 95 %.
Zamestnanci Mesta sa usilujú
udržiavať čistý povrch lavičky niekoľkokrát do týždňa, ale niektorým
chronickým ničiteľom či neprajníkom dobrých prospešných vecí
často nestačia. Preto aj touto cestou
vyzývame obyvateľov a okoloidúcich – chráňme si to, čo tu máme,
aby sme to mohli všetci kedykoľvek využívať. Aj vám sa môže stať,
že budete súrne potrebovať dobiť
telefón a lavička príde vhod.
nč

Kontajnery v meste
Rozmiestnenie
veľkoobjemových
kontajnerov (VOK)
pre obyvateľov mesta
počas jesenného
upratovania.
V dňoch 5. októbra až 12. novembra sú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre občanov mesta
Michalovce na uloženie objemného odpadu. VOK sú rozmiestnené
na týchto stanovištiach: Ul. úzka,
Ul. konečná, Ul. Gagarinova, Ul.
topolianska, Ul. vrbovská (otočka),

Ul. močarianska (pri ihrisku), Ul. J.
Kollára, Ul. P. Jilemnického, Hurbanovo nábrežie.
V rámci jesenného upratovania
sú tieto VOK vyvážané pravidelne 2x týždenne, a to v pondelok
a piatok. Keďže v meste prebieha
separovaný zber, žiadame občanov
mesta, aby biologicky rozložiteľný
odpad (konáre stromov, kríky) uložili vedľa VOK.
Upozorňujeme, že VOK sú rozmiestnené výlučne na uloženie objemného odpadu občanov mesta
a nie na odpad pochádzajúci z prevádzok a objektov podnikateľov.
TaZS

pobačeňe Miž a z varoš a

Mižu, šarhaňov ci čerči

Dumal mi nad tim, kec mi bul na Michalovce Michalom a Michaelam,
že u Mihaľovci ňemame žadnu sochu, co bi ho pripominala. Tipoval mi
na dajakoho archanjela Michala – co bi much buc patron, no aňi mi sebe
ňedumal a Mižo pridze na bicigľu. Jak mi še to doznal, ňeodpuščil mi sebe,
žebi mi tam ňeprišol a ňeodfocil še. Bars še Leškoj podaril. I mi mušel stac
u radoj, teľo tam bulo selfistov. Patrel mi na ňoho a ňemuch mi še vinačudovac. Jak kebi mi mu stal predlohov pred das pejcdešat rokami. Doňedavna
u šope mi mal i tot bicigeľ. A i na ňim mi čerčel šarhaňov. I mi patrel, že tot
Mižo ma do kerti jakbač namjerene. Ozdaľ i tam budze dajake mesto pre
dajaku sochu, abo inakšu atrakciju, co ľudzom pocešeňa i radojsci na tim
smutnim švece priňeše.
Vaš Mižo z varoša
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AKTUALITY
z pera viceprimátora

STO ROKOV
OD VZNIKU ČSR

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozval primátor Viliam Zahorčák jubilujúcich
seniorov, aby im osobne zablahoželal k ich sviatku. Stretnutie jubilantov, ktorí sa tohto
roku dožívajú okrúhleho jubilea, sa konalo v obradnej sieni mestského úradu. Primátor
poďakoval a zablahoželal všetkým, ktorí oslávili v tomto roku okrúhle narodeniny. Každý
jubilant si prevzal z rúk primátora kvet a darček.

Mesto na mape z roku 1949 a dnes
Mapové podklady mesta
na stránke http://
michalovce.web-gis.sk
sú úplne vynovené.
Mapa geografického
informačného systému
(GIS) je prístupná aj
z úvodnej stránky portálu
mesta www.michalovce.sk
pod názvom WebGis.

Nový mapový portál web-gis,
vytvorený pomocou bezošvej mapy,
prezentuje geopriestorové údaje mesta Michalovce. Užívateľom
mapový portál umožňuje interaktívnu prácu s jednotlivými mapovými vrstvami ako aj vyhľadávanie
informácií o ľubovoľných objektoch
na mape. V podkladových mapách
sa nachádzajú pôvodné aj nové

mapové vrstvy s určitými zmenami
oproti predošlej verzii GIS. Vrstva
katastra registrov C a E sú rovnaké
ako publikované webovými mapovými službami Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej
republiky (ÚGKK). Po identifikácii
objektu na mape katastra je užívateľovi poskytnutý aktuálny výpis
informácií z danej webovej služby,
ktorý si môže užívateľ uložiť vo formáte pdf.
Obľúbenými vrstvami GIS sú
ortofotomapy, v predošlej verzii
web-gis boli mapy z rokov 2001,
2009 a 2013. Doplnili sme vrstvu
ortofotomapy z roku 2016 a zaujímavosťou je aj vrstva historickej
čiernobielej ortofotomapy z roku
1949. Ak si užívateľ zobrazí obe
vrstvy s istou priehľadnosťou, môže
porovnávať, čo všetko v našom
meste vyrástlo, ako sa mesto zmenilo za takmer 70 rokov. Tých, ktorí

si radšej študujú papierové mapy,
pozývame do vestibulu mestského
úradu, kde sú obe nové ortofotomapy sprístupnené širokej verejnosti v tlačenej podobe. Najbližšie
snímkovanie územia sa bude realizovať na jar roku 2019.
V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami je súčasťou GIS
aj mapa rozdelenia mesta do volebných obvodov, volebných okrskov,
vrátane vyznačenia nových okrskov
31 a 32, spolu s informáciami o prislúchajúcich uliciach a volebných
miestnostiach.
Pripravujeme aj ďalšie novinky
a vylepšenia mapy s prepojením na
informačný systém mesta. Našu geomapu využíva veľa obyvateľov mesta, pracovníci MsÚ, ale aj užívatelia
z iných miest na vyhľadávanie informácií, adries, katastrálnych údajov,
meranie vzdialeností, plôch a pod.
Jana Machová
So zaujímavým nápadom prišli seniori Denného centra Stráňany. Rozhodli
sa pravidelne organizovať nové podujatie pod názvom Kreslo pre hosťa.
Pre pozvaných hostí má moderátor,
a zároveň autor myšlienky, Gustáv
Párnický pripravený celý rad otázok,
ale pýtať sa môžu aj účastníci, teda
diváci. Prvým pozvaným bol v tomto Kresle pre hosťa primátor mesta
Viliam Zahorčák, ktorý na zvedavé
otázky odpovedal v pondelok 22. októbra. Otázky mapovali takmer celý
život hosťa a primátor mesta sa tak
vrátil nie len k svojmu detstvu, škole,
ale aj k politickým začiatkom. Každý z prítomných mal možnosť spýtať sa hosťa na čokoľvek a tak témy
takmer dvojhodinovej debaty boli veľmi rôznorodé. Na rad prišli aj aktuálne otázky zo života v našom meste,
či plány primátora do budúcna.

Pre každého človeka je jedným
z najhodnotnejších dátumov, ktorý si
každoročne pripomína, dátum jeho
narodenín. Môže sa to povedať aj
o zrodení nového štátu. V dvadsiatom
storočí boli národy vtiahnuté do dvoch
svetových vojen. Prvá skončila rozpadom monarchií. Na ich troskách došlo
k prejavom emancipácie národných
štátov. Aj keď vojenské operácie ešte
prebiehali a prinášali mŕtvych aj
zranených, v pozadí politických kabinetov sa rokovalo a pracovalo na
osude národov vtiahnutých do vojny. 18. októbra 1918 bola zverejnená
Washingtonská deklarácia. Bola zásadným dokumentom, ktorý viedol
k vzniku nezávislého Československa.
T. G. Masaryk ju vypracoval pôvodne
pod názvom Vyhlásenie československej nezávislosti. V mene Dočasnej
československej vlády ju okrem neho
podpísali aj minister národnej obrany
M. R. Štefánik a minister vnútra a zahraničných veci E. Beneš. Už pod názvom Washingtonská deklarácia vyšlo
vyhlásenie 18. októbra 1918 v tlači.
Od tohto historického okamihu uplynulo 18. októbra 100
rokov. 28. októbra 1918, prijalo
Rakúsko-Uhorsko podmienky kapitulácie a v Prahe Československý
národný výbor vydal zákon o vzniku
ČSR. Týmto aktom 28. októbra oficiálne vznikla Československá republika. V Turčianskom Svätom Martine
sa ešte 30. októbra 1918 konalo verejné zhromaždenie, na ktorom bola
prijatá deklarácia, v ktorej sa Slováci
prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi. Život v novovzniknutej republike
priniesol nové možnosti rozvoja jazyka, školstva, kultúry, hospodárstva.
Nie všetko bolo prijímané ľahko
a bez problémov. Silneli tendencie
nevnímať novú republiku ako spolužitie dvoch národov Čechov a Slovákov,
ale jeden národ československý. Európa ani po tejto Veľkej vojne nebola oázou pokoja, ale chúťok na novú vojnu. Doplatila na to aj Československá
republika. Mníchovským diktátom
v roku 1938 došlo k jej postupnému
rozbitiu. Až koniec druhej svetovej
vojny obnovil vznik Československej
republiky. Národné trenice vyvrcholili
v roku 1968 vznikom federácie. Napriek tomu silnel motív k vzájomným
konfrontáciám, kto na koho dopláca.
Nakoniec to v roku 1993 skončilo
vznikom dvoch samostatných štátov.
Odvtedy každé stretnutie vrcholových
politikov končí konštatovaním „dvoch
najlepších priateľských národov.“
MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora
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Deň Strednej zdravotníckej školy Michalovce
Tak ako po minulé
roky, aj tento rok
môžeme konštatovať,
že 8. ročník Dňa Strednej
zdravotníckej školy
v Michalovciach sa
zaradil medzi úspešné
ročníky.
S priebehom akcie boli spokojní nielen pedagógovia a študenti
našej školy, ale aj široká verejnosť,
ktorá opäť získala nové vedomosti
a informácie v oblasti starostlivosti
o vlastné zdravie.
Tento ročník sa oproti predchádzajúcim ročníkom odlišoval zaradením stánku s virtuálnou realitou,
kde si záujemcovia mohli pozrieť
jednotlivé systémy ľudského tela.

Deň si mohli spríjemniť aj ochutnávkou bylinkových čajov, tradične
mätového a medovkového, novinkou bol rakytníkový čaj, ktorý má
blahodárne účinky na imunitný systém. Záujemcovia takto ochutnali
spolu 50 l čaju. Merali sme aj hladinu krvného cukru. Celkovo bolo
uskutočnených 405 meraní a rovnaký počet záujemcov si nechalo vyšetriť krvnú skupinu. Veľký záujem
sme zaznamenali aj o ukážky prvej
pomoci, v tento deň sme zrealizovali 97 ukážok. O vyšetrenie percentuálneho a viscerálneho podielu tuku
v organizme prejavilo záujem 135
návštevníkov akcie. Merania krvného tlaku boli realizované u 253 záujemcov. Naši študenti zo študijného
odboru masér pod vedením vyučujúcich vykonali 250 masáží, 30 zábalov a 40 kineziotejpingov. Verejnosť

zaujali aj informácie o pripravovanom dobrovoľníctve, ktoré sa bude
realizovať v rámci spolupráce s Ne-

mocnicou Š. Kukuru – Nemocnicou
novej generácie.
Jana Gažíková

Naše aktívne leto
Členovia Slovenského
zväzu telesne
postihnutých, Okresného
centra Michalovce, tak
ako po iné roky, aj tento
rok začínali svoje
pohybové aktivity už
koncom júna.

Matičiari v škole
V slede udalostí
osudových osmičiek,
ktoré pripadajú na rok
2018, si žiaci Základnej
školy T. J. Moussona
pripomenuli ich veľký
odkaz aj historický
význam.
Vzácny hosť, ktorého sme privítali v našej škole v septembri, bol
predseda Matice slovenskej z Martina Marián Gešper, v sprievode riaditeľky michalovského Domu Matice slovenskej Karin Obšatníkovej.
Starším žiakom 7. – 9. ročníka
priblížil podrobne udalosti z Prahy
a Turčianskeho Svätého Martina
z roku 1918 pri vzniku ČSR. Zároveň premietol líniu života dvoch
najväčších osobností tých čias M. R.
Štefánika a T. G. Masaryka. Uviedol
ich aktivity, ktorými dopomohli ku
vzniku ČSR a opísal prínos oboch
velikánov pre dnešnú spoločnosť.
Žiaci mali možnosť hlbšie si uvedomiť, koľko úsilia stálo našich

ľudí, aby vznikla samostatná ČSR.
V druhej časti náučného dopoludnia si hostia z Mladomatičného
ochotníckeho divadla pripravili pre
žiakov komentovanú scénku v dobových kostýmoch zo života niektorých osobností. Dozvedeli sme
sa nové fakty o Martinovi Rázusovi,
zaujímavé bolo vidieť vernú podobu Štefánika, maďarského žandára
a podobne.
Tento deň bol vzácnym pripomenutím si 100. výročia vzniku
ČSR a 25 rokov slovenskej štátnosti. Cieľom stretnutia bolo vykresliť
mladým ľuďom okolnosti a udalosti okolo formovania spoločného
štátu. Poukázať na to, že Česi a Slováci majú svoju hrdosť a odhodlane
si za ňou stoja. Mnohí z nich boli
ochotní položiť aj vlastné životy,
aby sa naše národy stali slobodnými členmi veľkej rodiny samostatných národov.
Predmetová komisia dejepisu
ďakuje riaditeľke DMS K. Obšatníkovej za spoluprácu pri realizácii
tejto peknej akcie.
Daniela Rudášová

Tešiac sa z rekondičného pobytu pri mori sa nám podarilo uskutočniť 12-dňový pobyt v Pakoštane
v Chorvátsku za pomoci a podpory Mesta Michalovce. V auguste
sme si zašportovali v Jovse na Dni
športu, ktorý sa uskutočnil za štedrej podpory starostky Ľubice Čornejovej. Pre telesne postihnutých
členov pripravila posedenie, občerstvenie, príjemné prostredie,

kde sme sa mohli všetci stretnúť,
pospomínať si, zašportovať a príjemne stráviť letný deň v krásnom
prostredí. Ceny do súťaže nám
zabezpečil poslanec mesta Michalovce Jozef Sokologorský, ktorý nás
poctil svojou prítomnosťou.
Koncom augusta sme opäť
uskutočnili 12-dňový rekondičný
pobyt v Chorvátsku, tentokrát v letovisku Biograd na Moru. Opálení,
rozcvičení, zrelaxovaní po krásnom lete, s pocitom že sme pre svoje telo a zdravie urobili maximum,
sa môžeme tešiť na ďalší plodný
rok. Bez pomoci sponzorov, Mesta
Michalovce, starostky obce Jovsa
a Jozefa Sokologorského by naše
aktivity neboli úspešné. Za to im
patrí srdečná vďaka od našich členov.
Eva Lechmanová

Výročie oslávili pohybom
V septembri uplynulo
25 rokov od vzniku
Slovenského
olympijského výboru.
Slovenský olympijský výbor bol
uznaný na 101. zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru
v Monte Carle 24. septembra 1993
a jeho prvým predsedom sa stal profesor Vladimír Černušák. V roku
1994, na ZOH v Lillehammeri, už
naši športovci súťažili pod vlajkou
samostatného Slovenska. Odvtedy sa
Slovensko môže hrdiť 36 medailami.
Slovenský olympijský výbor riadi,
rozvíja, podporuje a chráni olympijské hnutie v Slovenskej republike, zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej

charty, podporuje rozvoj športu, riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských
hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo Asociáciou
národných olympijských výborov.
Predĺženými rukami SOV sú
olympijské kluby. V našom meste pracuje olympijský klub od roku
2011. Jeho členovia, na čele s predsedom Jozefom Uchaľom, si 25. výročie vzniku SOV pripomenuli trošku
netradične. OK Michalovce v spolupráci s OZ SIA Michalovce zorganizovali 13. októbra výstup na vrch
Kremenec, ktorý začal z poľskej strany výstupom na Malú a Veľkú Rawku.
Radmila Hajdúková
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Modelové zasadnutie
OSN študentov
Študentky Gymnázia
Pavla Horova Sarah
Annamária Kuipers,
Lucia Harmóciová,
Kristína Klepancová,
Ema Huňadyová
sa v dňoch 5. – 7.
októbra zúčastnili na
Modelovom zasadnutí
Organizácie Spojených
národov pre mladých
budúcich delegátov
v poľskom meste Toruń.
Tento svetovo známy projekt
pod skratkou MUN (Model United
Nations), financovaný programom
Erasmus+, združuje ľudí z každého
kúta sveta.
260 mladých ľudí z celého sveta
sa na tri dni vcítilo do úlohy delegátov v OSN. Zapojili sa do projektu,
ktorý mladým študentom od 16 do
19 rokov dáva možnosť zažiť proces
európskej spolupráce na vlastnej
koži. Diskusie ako v reálnych zasadnutiach komisií a riešenie otázok rôznych oblastí prebiehali v angličtine. I to dokazuje šikovnosť
študentov, od ktorých sa vyžaduje
prehľad o daných témach, ale i aktívne využívanie anglického jazyka.
Študenti počas troch dní mali mož-

nosť pracovať priamo v odborných
skupinách na návrhu jednotlivých
rezolúcií.
Študentky gymnázia sa zapojili
do práce v komisiách. Sarah, reprezentujúca Holandsko, členka ekonomicko-finančnej komisie, riešila
problematiku legalizovania gamblingu, podporovania lokálnych
trhov, cirkev a jej daň. Lucia, ktorá
na zasadnutí reprezentovala Južnú
Kóreu v sociálno-humanitno-kultúrnej komisii, diskutovala o témach – mládež zahrnutá v ozbrojených konfliktoch, mládež vo svete
prostitúcie a tragédie tínedžerských
samovrážd. Indonézia bola v špeciálnej politickej dekolonizácii
zastúpená Kristínou, s témami týkajúcimi sa osamostatnenia Katalánska, prevencií zbraní a all-right
problému. Poslednou zúčastnenou
bola Ema, rozoberajúca environmentálnu otázku – vylesňovanie,
pytliactvo a fosílne palivá vo svete.
Mladí ľudia sa počas projektu
naučili participovať na riešení súčasných problémov Európy a formulovať vlastné postrehy a názory.
Na záverečnej ceremónii si
účastníci prevzali certifikát o účasti, ktorý bol ale v porovnaní so skúsenosťami a zážitkami zo stretnutia
neporovnateľný. Sarah Annamária
Kuipers bola ocenená cenou Najlepšia delegátka vo svojej komisii.
Katarína Olšavová

Tesco opäť podporuje
projekty
V spolupráci s Nadáciou
Tesco a partnerom
Nadáciou Pontis
spúšťame už 5. edíciu
grantového programu
Vy rozhodujete, my
pomáhame.
Cieľom programu je podpora miestnych iniciatív, ktoré sú
prospešné pre lokálne komunity,
zlepšujú susedstvá a skrášľujú okolie. V predchádzajúcej edícii sme
uviedli novinku, ktorou sme zvýšili celkovú sumu z vyše 100 000
eur na takmer 170 000 eur, čím
sme podporili až trojnásobný počet víťazných projektov. Aj v piatej
edícii programu finančne podporíme nielen víťazné projekty, ale aj
projekty umiestnené na druhom
a treťom mieste, za ktoré môžu
zákazníci hlasovať v jednotlivých

obchodoch. Grant tak získa až 231
organizácií zo 77 regiónov, pričom
organizácie s najväčším počtom
hlasov, tak ako po minulé edície,
získajú sumu 1 300 eur. Sumou
600 eur budú podporené organizácie, ktoré sa umiestnia na druhom mieste, a organizácie, ktoré sa
umiestnia na treťom mieste, získajú
na podporu svojich lokálnych aktivít 300 eur.
Prihlasovanie projektov prebieha prostredníctvom stránky tesco.
sk/pomahame/, a to od 8. októbra
do 18. novembra. Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie budú
v každom zo 77 regiónov vybrané
tri organizácie, ktoré postúpia do
hlasovacej fázy, a o výške finančnej
podpory rozhodnú hlasovaním zákazníci od 21. januára 2019 vo všetkých našich predajniach na Slovensku. Mená víťazov budú vyhlásené
v marci 2019.
Rastislav Sabo

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
MICHALOVCE – OBRAZY V ČASE
akadémia pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR
29. októbra o 18.00 hod., veľká sála MsKS
KOZMICKÉ POČASIE
prednáška pre verejnosť
29. októbra o 17.00 hod., malá sála MsKS
STROM – PREDSTAVENIE JÁNA ĎUROVČÍKA
2. novembra o 19.00 hod., Chemkostav Aréna
NA ZEMPLIŇE TAK – FESTIVAL
5. novembra o 17.00 hod., MsKS
PREBIJEM SA – ŠTEFÁNIK MUŽ ŽELEZNEJ VÔLE
beseda o knihe s Jozefom Banášom
6. novembra o 16.30 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického

Výstavy
O ŽIVOTE GRÓFKY IRMY SZTÁRAYOVEJ
od 3. septembra, Galéria pod nebom
INSITNÉ PRÍBEHY – VÝSTAVA OBRAZOV
od 26. októbra do 26. novembra, Zemplínske osvetové stredisko
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNOST 1918 – VÝSTAVA
od 30. októbra do 30. novembra, Zemplínska knižnica G. Zvonického
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Nevyhováraj sa a príď
Hashtagom
#nevyhovarajsa
odštartoval Slovenský
Červený kríž 24. ročník
Študentskej kvapky
krvi.
Do kampane sa svojimi krátkymi videami pridali známi i neznámi ľudia, vyzývajúci prostredníctvom sociálnych sietí tých, ktorí
ešte váhajú pri rozhodnutí darovať
krv. Kampaňou chcú osloviť najmä prvodarcov z radov študentov
i mladých ľudí a zároveň zdôrazniť
význam pravidelného darovania
krvi.
Študentská kvapka krvi sa začala 15. októbra a potrvá až do
16. novembra. Krv môžete darovať
každý pracovný deň na všetkých
odberových miestach Národnej

transfúznej služby SR, vo vyhradených dňoch na oddeleniach hematologicko-transfúznych oddelení
nemocníc a na miestach mobilných odberov. Všetky informácie
o aktuálnych odberoch a o podmienkach darovania krvi nájdete na stránke www.redcross.sk,
na Instagrame slovak_red_cross
a na Facebooku Slovenský Červený kríž – Spolu pomôžeme.
Darcom krvi sa môže stať každý
človek, ktorý dosiahol minimálny
vek 18 rokov, má potrebnú hmotnosť 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky: v deň odberu by
sa mal darca dobre najesť, nemal by
prísť nalačno, tesne pred odberom
by mal vypiť aspoň pol litra tekutín,
nemal by minimálne 8 hodín fajčiť,
nemal by 12 až 14 hodín piť alkohol
a pred plánovaným odberom by si
mal darca dopriať oddych.
ts

Biela pastelka
Od roku 2002 sa každoročne
uskutočňuje verejná zbierka Biela
pastelka organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska na podporu ľudí so zrakovým
postihnutím s cieľom umožniť im
viesť nezávislý a samostatný život.
Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začle-

niť sa do bežného života. Základná
škola na Švermovej ulici sa zúčastnila na pomoci takýmto ľuďom
už po tretíkrát. Dva roky za sebou
obsadila prvé miesto. V tomto školskom roku zorganizovala dobrovoľnú finančnú zbierku na podporu
spomínaných aktivít 20. septembra.
Prispela sumou 194,07 €.
M. Tóthová
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Ďakujem, Michalovčania.
Spolu sme urobili naše
mesto oveľa lepším.
Pokračujme!
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Daniela Barkasi, RNDr., PhD.

Marianna Pillárová, MUDr.

Jozef Sokologorský, Ing.

Damián Tüdöš

36 rokov  vysokoškolská
pedagogička
volebný obvod č. 1

47 rokov  lekárka
volebný obvod č. 1

49 rokov  ekonóm
volebný obvod č. 1

22 rokov  odborný asistent
volebný obvod č. 1
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Jozef Borovka, Mgr. Ing.

Jana Cibereová, PhDr.

Michal Korpa, Mgr.

Ján Mihalečko, MUDr.

65 rokov  prezident Zväzu
diabetikov Slovenska
volebný obvod č. 2

56 rokov  prednostka
okresného úradu
volebný obvod č. 2

35 rokov  vedúci oddelenia
kultúry a informatizácie v MsKS
volebný obvod č. 2

58 rokov  súkromný lekár
volebný obvod č. 2
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20

13

20
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16
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Lukáš Očenáš

Eva Sopiaková, Mgr.

Miroslav Dufinec, Mgr.

Maroš Eľko, MUDr.

25 rokov  viacnásobný majster
sveta v účesovej tvorbe
volebný obvod č. 2

35 rokov  vedúca sociálneho
úseku v domove seniorov
volebný obvod č. 2

45 rokov  súkromný pedagóg
volebný obvod č. 3

48 rokov  úrazový chirurg,
primár oddelenia
volebný obvod č. 3
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Štefan Kvak, MUDr.

Martin Nebesník, Mgr.

Karina Obšatníková, PhDr.

Jozef Makohus, MUDr.

46 rokov  lekár,
primár chirurgie
volebný obvod č. 3

54 rokov  zástupca riaditeľa
na ZŠ
volebný obvod č. 3

37 rokov  riaditeľka Domu
Matice slovenskej Michalovce
volebný obvod č. 3

60 rokov  primár
volebný obvod č. 4

16

17

10

5

Mária Maskaľová, Bc.

Lýdia Sidivárová, RNDr.

Tímea Sotáková, JUDr.

Pavol Čeklovský, PhDr.

52 rokov  riaditeľka
obchodného tímu poisťovne
volebný obvod č. 4

53 rokov  stredoškolská
pedagogička
volebný obvod č. 4

40 rokov  podniková právnička
volebný obvod č. 4

36 rokov  ÚPSVaR – samostatný
radca
volebný obvod č. 5
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Radmila Hajduková, PaedDr.

Marta Horňaková, PhDr.

Richard Mašlanka, Mgr.

Jozef Horňák, Ing.

42 rokov  pedagogička
volebný obvod č. 5

62 rokov  štátna
zamestnankyňa
volebný obvod č. 5

47 rokov  SZČO – prezident
HK mládež Michalovce
volebný obvod č. 5

66 rokov  technik
volebný obvod č. 6

9
Marián Sabovčík, Mgr.
27 rokov  odborný radca
volebný obvod č. 6

Objednávateľ: Viliam Zahorčák, Jána Hollého 699/61, 071 01 Michalovce
Dodávateľ: INELL s.r.o., Široké 519, 082 37, IČO: 47082992
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Nová generácia pre naše mesto
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Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
vyhlasuje výberové konanie na

1 PRACOVNÉ MIESTO TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO
PRACOVNÍKA (TSP)
Výberové konanie sa uskutoční dňa 14. 11. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky na 1. poschodí č. dverí 214, Mestského úradu na Námestí osloboditeľov 30 v Michalovciach. Žiadosť je potrebné zaslať
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP- NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 7. 11.
2018 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke). Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne
uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
• životopis uchádzača (formát Europass),
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
• výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.
Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny sociálny
pracovník:
1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, alebo
2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania,
alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa
osobitného predpisu a súčasne k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci
podľa zákona č. 219/2014 Z.z.
3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore
sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ vzdelanie
II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca
Suma základnej zložky mzdy: 775,00 €
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú
kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov
už obec nebude kontaktovať. Miestom výkonu práce je kancelária
TSP na ul. Mlynskej č. 19, 071 01 Michalovce. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. 12. 2018.
Úplné znenie výberového konania s popisom výberových kritérií
na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka, s popisom práce terénneho sociálneho pracovníka a zásady nediskriminácie sú uvedené
v úplnom znení na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke
www.michalovce.sk.

12

Srdce ako dar
Slovenská humanitná
rada – Slovenský zväz
zdravotne postihnutých
Michalovce a Zemplínske
osvetové stredisko
pripravili 15. ročník
regionálnej prehliadky
záujmovo umeleckej
činnosti zdravotne
postihnutých detí,
mládeže a dospelých
Srdce ako dar.
Tento ročník bol jubilejný. Zúčastnili sa ho aj zahraničné kolektívy a jednotlivci. Počet účinkujúcich bol doteraz najvyšší. Účastníci
sa prejavili v desiatich žánroch
a ručných prácach. Táto prehliadka
je bez rozdielu veku alebo zdravotného postihnutia prístupná všetkým, ktorí prejavia záujem ukázať
svoje schopnosti.
Súčasťou podujatia bola aj prehliadka a výstava ručných prác,
umeleckých výrobkov a výtvarných
diel vo vestibule MsKS. Tento rok ju

obohatili aj hostia z Kovačice. Pekným a čistým prejavom slovenského
jazyka prekvapili mnohých. Všetci
účastníci boli odmení za účasť diplomom a pohárom.
Ďakujeme pedagógom, ktorí sa
venovali deťom a vytvorili krásne
predstavenia. Prehliadka bola prejavom ich obetavej práce s deťmi,
kde bolo vidieť lásku k práci a deťom v týchto zariadeniach. Patrí im
veľká vďaka za to, že prebúdzajú
v deťoch ich nadanie a odvahu nebáť sa prejaviť na verejnosti.
Prehliadka sa mohla uskutočniť
len s pomocou Košického samosprávneho kraja a za pomoc ďakujeme. V budúcnosti by podobné
podujatia obohatili kultúru v našom
meste a zároveň dali priestor tým,
ktorí nie sú na výslní umeleckého
neba z rôznych dôvodov, no predstavenie ich činnosti by potešilo širokú verejnosť.
Podujatia tohto druhu môžu organizovať ľudia so srdcom na dlani,
nadšenci pre vonkajšiu krásu v podobe prejavu slova, umeleckých
predmetov, ručných prác a spevu.
Eva Hlodinková

Triedenie plastového
odpadu
Dnes si už mnohí
z nás zvykli, že na
začiatku mesiaca
dostanú od svojej
zberovej spoločnosti
plastové vrecia
určené na triedenie.
No uvažovali ste niekedy
nad tým, akú cestu
podstúpi to vrece, ktoré
sa naplní odpadom
vo vašej domácnosti?
Všetko začína práve u vás doma.
Pri správnom triedení končí v žltom vreci plastový odpad, akým
sú PET-fľaše, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, ako i plastové
vrecká a obaly. Zberová spoločnosť
vezme zo žltých vriec vytriedené
plasty, ktoré sa dotrieďujú na triediacej linke. Zo zmesi plastov putujúcej na páse sa vyberajú PET fľaše,
fólie (medzi nimi i samotné žlté
vrece) a ostatné druhy, keďže každý
má špeciálne spracovanie.
Pracovníci z pásu vyhadzujú
i nečistoty, ktoré do plastov nepatria. Roztriedené druhy plastov
sa po pretriedení lisujú do balíkov
a odvážajú na spracovanie k re-

cyklátorom. Výsledkom recyklácie
plastov býva tzv. regranulát, čo je
vstupná surovina na výrobu nových plastov. Plasty sa väčšinou
vyrábajú z malých guľôčok materiálu (granulátu), ktorý sa zohrieva a následne vytláča do foriem.
Regranulát je rovnaká vstupná
surovina na výrobu plastu, ktorá
však nebola vytvorená z ropy, ale
z vytriedeného odpadu.
Regranulát sa dodatočne „vyperie“, aby bol pripravený na
ďalšiu úpravu takzvaným extrudovaním. To je výrobný proces,
pri ktorom je za pomoci teploty
a tlaku pôvodný materiál roztavený, vytlačený do výsledného tvaru
a v chladiacej vani je ochladený,
potom osušený a narezaný na požadovanú dĺžku.
Pridaním farbiva do suroviny
možno novú fóliu farebne upravovať a k vám sa znova dostáva
vo forme žltého vreca – na odpad.
Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5 tony ropy. Toto množstvo ropy je možné nahradiť 1,2 tonami zberových plastov. Pri takejto
recyklácii dochádza k 97 % úspore
energií oproti výrobe z ropy.
Ďalší dôvod, prečo sa oplatí odpad triediť a recyklovať. Preto vy len
trieďte a o ostatné sa postaráme my.
Pavol Fecák
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Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva
Na jednom z predchádzajúcich zasadnutí bola podaná informácia
o postavení detského ihriska pri jazierku Baňa. V akom časovom horizonte by malo byť ihrisko postavené, pribudne aj workoutové ihrisko?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR:
Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu detského
ihriska (ďalej DI) pri jazierku Baňa. V súčasnosti bola dokumentácia zaslaná na technickú inšpekciu. Po získaní odborného posudku prebehne
stavebné konanie, výsledkom ktorého bude vydané stavebné povolenie.
Nasledovať bude proces verejného obstarávania, z ktorého bude známy
zhotoviteľ stavby DI, a nakoniec to bude samostatná realizácia DI. Projektová dokumentácia obsahuje detské hracie prvky a workoutovú zostavu.
Finančné prostriedky na realizáciu DI boli schválené MsZ rozpočtovým
opatrením dňa 30. 8. 2018.
Často sa mňa obracajú občania s otázkou, v akom štádiu riešenia je
problém týkajúci sa obyvateľov Gerbovej ulice. Aký je zámer vlastníka pozemku a v akom časovom horizonte pripadá do úvahy jeho realizácia, pretože obyvatelia tejto ulice spôsobom svojho života narúšajú
život obyvateľov okolitých ulíc a to svojou hlučnosťou, rozhadzovaním
odpadkov zo smetných košov a tiež nedodržiavaním hygienických zásad nielen na tejto ulici, ale aj v jej okolí.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ:
Vážená pani poslankyňa, Mesto nie je vlastníkom pozemku. Mesto požiadalo vlastníka o vyčistenie predmetných parciel a o písomnú informáciu
o postupe pri plnení záväzkov vyplývajúcich z Memoranda o vzájomnej
spolupráci. Po doručení informácie od vlastníka pozemkov Vás budeme
informovať.
Obyvatelia Sídliska nad Laborcom žiadajú postaviť lávku cez Laborec,
a to od Ulice nad Laborcom k rímsko-katolíckemu kostolu.
Prednesenú interpeláciu podporil aj doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Nové investície, vrátane lávky cez Laborec v uvedenej časti mesta, bude
schvaľovať novozvolené mestské zastupiteľstvo.
Ing. JOZEF BOBÍK
Pán riaditeľ TaZS mesta Michalovce, Ministerstvo životného prostredia
SR úž teraz avizuje zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov na skládkach.
Ak chceme znížiť zaťaženie občanov, musíme zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu. Mohli by v tom byť nápomocní aj pracovníci technických
služieb, keby od občanov brali aj veľkorozmerový plastový odpad. Napr.
záhradné stoličky, lavice, stoly... Bude to v budúcnosti možné?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
TaZS majú vypracovaný systém na likvidáciu veľkorozmerového plastového odpadu a to tak, že buď si ho občania odvezú na zberné dvory, alebo
využijú na to dvakrát do roka rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v rámci mesta.
Pán primátor, v medzi blokovom priestore ulíc Ukrajinská a Uralská
došlo pri rekonštrukcii Sídliska východ k zabratiu ihriska na parkovaciu plochu, a nedávno bolo zrušené aj pieskovisko. Takže boli značne
obmedzené možností detí na zmysluplné trávenie voľného času. Otázka teda znie, dokedy bude trvať toto provizórium?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR:
Spomínaný priestor je v súčasnosti staveniskom, ktoré bolo odovzdané
zhotoviteľovi za účelom výstavby nového detského ihriska (ďalej DI).
Jestvujúce prvky, ktoré technická inšpekcia vyhodnotila a potvrdila ako
vyhovujúce, budú ponechané, nevyhovujúce budú odstránené a celkové ihrisko bude doplnené o nové certifikované hracie prvky a zostavy.
V zmysle platných noriem budú doplnené aj vhodné dopadové plochy.
Vedľa chodníka z druhej strany DI budú osadené lanové lezecké prvky
pre staršie deti a mládež, aby aj v tejto časti Sídliska východ mohli deti
ale aj mládež svoj voľný čas zmysluplne tráviť. Výber vhodných lokalít
na Sídlisku východ pre riešenie osadenia DI bol na základe spoločného
rokovania poslancov za tento volebný obvod. Lokalita Uralská bola jednou z nich.
V medzi blokovom priestore ulíc Ukrajinská a Uralská nedošlo pri rekonštrukcii Sídliska východ k zabratiu ihriska na parkovaciu plochu. Verejné
priestranstvo odovzdané zhotoviteľovi pre účely výstavby DI nie je provizóriom, ale pracovnou plochou výstavby budúceho DI.

Pán primátor, v Zmluve o dielo /ZoD/ medzi Mestom Michalovce a Euroviou Košice sú na rok 2018 dohodnuté rekonštrukcie komunikácie
a chodníka A. S. Makarenka a komunikácie A. Bernoláka. Uvedené komunikácie sú vo výbornom stave, pretože boli rekonštruované v roku
2016. Preto sa vás pýtam, či tieto plánované finančné prostriedky nemôžu
byť použité na rekonštrukciu komunikácie a chodníka na Kmeťovej ulici
a chodníka na Ul. Hviezdoslavovej, v rozsahu od Gymnázia Pavla Horova
po futbalový štadión. Uvedené komunikácie sú v dezolátnom stave.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
V Zmluve o dielo (ďalej len ZoD) č. 4907.6060021VVA /CEZ 20160389
zo dňa 22. 4. 2016 v predmete zmluvy pre rok 2017 boli chodníky na Ul.
Antona Bernoláka a pre rok 2018 chodník na Ul. A. S. Makarenku.
Uznesením Mestskej rady č. 104 zo dňa 29. 11. 2016 boli doplnené Ul.
A. Bernoláka – komunikácia a Ul. A. S. Makarenku – komunikácia, ktoré
sú zahrnuté v dodatku č. 1 k ZoD. Keďže predmetom vyššie uvedenej ZoD
pre rok 2016 bola aj komunikácia, odvodnenie komunikácie a chodník
na Ul. Fr. Kráľa, v úseku od Ul. kpt. Nálepku po Ul. P. I. Čajkovského,
z technického a logického hľadiska sa zrealizovali súbežne aj komunikácie
a chodníky na Ul. A. S. Makarenku a A. Bernoláka, ktoré sa napájajú na
túto komunikáciu. Ako z vyššie uvedeného vyplýva, fyzicky tieto komunikácie a chodník boli síce zrealizované v roku 2016, ale finančné plnenie
je až v roku 2018, čiže finančné prostriedky na ich realizáciu nemôžu byť
použité na Vami uvedenú rekonštrukciu komunikácie a chodníkov.
Pán primátor, prvá liečebňa dlhodobo chorých na Slovensku bola
v Michalovciach a mala 120 lôžok. V súčasnosti je v Michalovciach lôžok 24. Akciová spoločnosť Svet zdravia, vlastník nemocnice, uvažuje
o premiestnení oddelenia dlhodobo chorých a geriatrických pacientov
do susedných okresov. Vzhľadom na vysokú odbornosť primárky oddelenia, na dlhodobú existenciu oddelenia a nevýhodnosť zamýšľaného
riešenia pre pacientov a rodinných príslušníkov, obraciam sa na Vás
ako člena Dozornej rady akciovej spoločnosti Svet zdravia, aby sa chystaný zámer nerealizoval.
Na interpeláciu odpovedal Viliam Zahorčák, primátor mesta:
V súvislosti s Vašou interpeláciou som o stanovisko požiadal riaditeľa nemocnice Ing. Mariana Havierníka a jeho odpoveď prikladám:
Svet zdravia splnil svoj sľub a postavil nemocnicu novej generácie v dohodnutom rozsahu a načas. Dlhodobo ju chce profilovať ako nadregionálne centrum
pre akútnu zdravotnú starostlivosť. V rámci začínajúceho projektu stratifikácie nemocníc na Slovensku bude aj rola michalovskej nemocnice prispôsobená zámerom stratifikácie. Svet zdravia potvrdzuje svoj záujem túto nemocnicu rozvíjať, čoho dôkazom sú aj aktivity vedúce k výstavbe ďalšieho ambulantného pavilónu nadväzujúceho na novú budovu NNG Michalovce. Oddelenie
pre dlhodobo chorých a geriatrie je stále súčasťou michalovskej nemocnice
(nachádza sa vo vynovenom infektologickom pavilóne). Jeho perspektíva
sa bude odvíjať od dostupnosti personálu, počtu pacientov a od objednávky
na činnosť zo strany zdravotných poisťovní. V tomto momente sa nič nemení.
Pán primátor, na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa
30. 8. 2018 som Vás požiadal, aby ste z rokovania stiahli bod 2 majetkovoprávnych záležitostí „Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového
spoluvlastníctva zimného štadióna s firmou INVEST KM Michalovce.
Dôvod je ten, že pri kúpe tribúny C na zimnom štadióne od Mesta Michalovce firma INVEST KM dňa 10. 12. 2015 pravdepodobne predložila nepravdivé čestné prehlásenie o nesplatených záväzkoch kupujúceho a jeho
blízkych rodinných príslušníkoch voči Mestu. Pravdivosť čestného prehlásenia teraz preverujú orgány činné v trestnom konaní. Ak sa indícia
potvrdí, predaj tribúny C bude neplatný. Preto v tomto čase nie je dobré
robiť ďalšie úkony s tribúnou C zimného štadióna. Vy ste vyššie uvedený
bod 2 rokovania MsZ nestiahli a poslanci schválili uznesenie o Dohode.
Pán primátor, toto uznesenie je pre Mesto nevýhodné a rizikové, preto
Vás vzhľadom na vyššie uvedené žiadam, aby ste ho nepodpísali.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM:
Hodnotiaca komisia, menovaná primátorom mesta, dňa 18. 11. 2015 v rámci vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže na predaj tribúny C zimného
štadióna konštatovala, že úspešný záujemca predložil od neho požadované
podklady v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže, vrátane prehlásenia, že nie je dlžníkom Mesta. Za ich pravdivosť záujemca zákonným spôsobom zodpovedá v celom rozsahu. Indície o opaku sa nateraz nepotvrdili.
pokračovanie v nasledujúcom čísle
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Adela Berešová
Tobias Tutko
Oliver Kofira
Emma Karas

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Juraj Kostič
a Bc. Jana Dragúňová
Mgr. Marcel Čarný
a Mgr. Andrea Hricová
Vladislav Vaľuška
a Zuzana Maďarová
Ing. Maroš Babiš
a Ing. Diana Zarembová
Vladimír Šedivý
a Anna Koncová
Ján Perduľák
a Jana Kuzmišinová
Tomáš Lajčák
a Bianka Timková
Matúš Bali-Hudák
a PhDr. Andrea Bukovčanová

blaho ž e l a n i a

Osoby a udalosti

Edvard Beneš
Miestny klub Českého
spolku si pri príležitosti
100. výročia vzniku ČSR
pripomenul besedou
túto významnú osobnosť
našich dejín.

Spolu s Tomášom Garriguom
Masarykom a Milanom Rastislavom
Štefánikom sa E. Beneš najviac zaslúžil o vznik prvej Československej
republiky v roku 1918. Po vyhlásení
zvrchovanosti ČSR 28. októbra 1918
ho vymenovali za prvého ministra zahraničných vecí. Český politik a štátnik bol aj druhým prezidentom ČSR.
Edvard Beneš sa narodil 28. mája
1884 v Kožlanoch na Rakovnícku
v Česku. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a na
parížskej Sorbonne vo Francúzsku.
Vysokoškolské štúdium ukončil najprv doktorátom práv vo francúzskom
Dijone, o rok neskôr zložil rigorózne
skúšky v Prahe.
V roku 1915 odišiel do zahraničia, kde spolupracoval s Masarykom
a Štefánikom. Podieľal sa na ustanovení Československej národnej rady,
kde pôsobil ako generálny tajomník.
Aj vďaka Benešovej diplomacii uznali
Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko Československú národnú radu
ako predstaviteľa nového československého štátu.

Od vzniku štátu bol ministrom
zahraničných vecí a poslancom Národného zhromaždenia ČSR, ale bol
i premiérom československej vlády.
Po abdikácii T. G. Masaryka zvolili v roku 1935 Beneša za prezidenta
Československej republiky. Pomáhal
zakladať Spoločnosť národov a bol
jej podpredsedom. Po prijatí Mníchovského diktátu E. Beneš 5. októbra 1938 abdikoval a odišiel najprv
do Veľkej Británie a neskôr do USA.
V roku 1940 sa vrátil do Londýna,
kde vytvoril tzv. exilovú štátnu reprezentáciu a prevzal funkciu československého prezidenta. Po okupácii
Československa a vyhlásení tzv. Slovenského štátu v marci 1939 vyhlásil
Mníchovský diktát za neplatný.
Po vojne prišiel v máji 1945 do Prahy, kde ho v októbri potvrdili vo funkcii prezidenta republiky a v roku 1946
znovu zvolili za prezidenta Československa.
V čase okupácie a neexistencie
parlamentu vydala exilová vláda prezidentské dekréty, ktoré E. Beneš ako
najvyšší činiteľ podpisoval. Tie sa často
nepresne nazývajú Benešove dekréty.
V máji 1948 E. Beneš nechcel podpísať novú československú ústavu pre
jej nedemokratický charakter. V júni
toho roku rezignoval na úrad prezidenta a o krátky čas, 3. septembra
1948, zomrel v obci Sezimovo Ústí
v Čechách.
Vlasta Vojníková

V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného
jubilea 70 rokov naša sestra

EVA ŠVANDOVÁ

Všetko najlepšie jej k tomuto sviatku želajú
sestry Valika, Katka a Jana
s rodinami

JÁN VALENTA

Je nám veľkým potešením želať Ti v deň
70. narodenín zdravie, šťastie, všetko,
čo Ti srdce želá, veľa lásky, spokojnosti v celej
ďalšej budúcnosti.
manželka Valika, deti Stanislav, Valika a Silvia
s rodinou, vnučky Sofia a Martinka
Nie na čas, ale na celý život.
Diamantové výročie svadby oslavujú manželia

ŠTEFAN a VERONIKA
TURYOVCI

Za lásku, výchovu, pokojný domov Vám
ďakujeme a prajeme, nech Vás Pán Boh
požehnáva a dá Vám všetky potrebné milosti.
synovia Štefan, Stanislav, dcéra Jana s rodinami

MARGECIANSKE FAJNOTY
Členovia michalovského Klubu slovenských turistov Turista absolvovali jarmok Dolného Spiša. Na tomto medzinárodnom gastrofestivale bolo viac ako dvadsať „kuchňou“
s dobrotami od výmyslu sveta, stačilo si len vybrať. Neodmysliteľné boli aj sprievodné
akcie. Naši turisti sa okrem iného zúčastnili pri prestrihnutí pásky k novonainštalovanému osvetleniu v Národnej technickej pamiatke v Margecianskom tuneli.
Anton Hasák
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INZERCIA
malý oznamovateľ

spoločenská rubrika
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

Kúpa – predaj – prenájom/byty

n Dám do prenájmu garáž pri Zekone. Tel.: 0949 716 152
n Dám do prenájmu garáž na Ulici kpt. Nálepku. Cena dohodou.
Tel.: 0915 366 833, 056 381 2206

Juraj Budiš (77)

Rôzne

Mária Libová (87)

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 Kúpim medailu 900 rokov Michaloviec za dvojnásobok katalógovej
ceny, prípadne uvítam akékoľvek informácie o nej. Tel.: 0908 027 603

Magdaléna Libovičová (70)

prerušenie distribúcie elektriny
n 6. novembra od 08.30 hod. do 13.00 hod., úseky: Ul. SNP č. d. 1, 7 –
59 – nepárne, č. d. 65 – 79 – nepárne, č. d. 2 – 42 – párne a č. d. 3963;
Ul. Štefana Fidlika č. d. 34 – 64 – párne a č. d. 39 – 71 – nepárne
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

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. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 6 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
d) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
e) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
f) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
g) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach ( budova Domu služieb).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 12. novembra 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Noviny Mistral

športové správy

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

Žihadlo

Téma: BOLÍ MA CHRBÁT

Hostia: MUDr. Peter BAČINSKÝ, MBA a MUDr. Martin ŽOFČÁK
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

DFS Zemplínik pri príležitosti 45 rokov od založenia
repríza z novembra 2017
denne od 14.00 hod.

Rozália Laurinčíková (85)
Šarlota Behunčiková (86)

po ďakovan ie
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym za
prejavy sústrasti, útechy a kvetinové dary na poslednej
rozlúčke s milovaným manželom, otcom, dedom

JURAJOM BUDIŠOM

ktorý nás opustil dňa 11. októbra.
smútiaca celá rodina

spo mie n ky
Dňa 3. novembra uplynie rok od smrti drahého
manžela, otca, dedka a brata

ANTONA HVIŽĎÁKA
spomíname s láskou v srdci

Odišla si tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach
zostáva spomienka len. Nech s nami spomína každý,
kto Ťa mal rád.
Dňa 27. októbra si pripomenieme 10. výročie úmrtia
našej drahej sestry, tety, švagrinej

ANNY BAKSOVEJ

s láskou spomínajú súrodenci

Dňa 28. októbra uplynie rok, čo nás navždy opustil
milovaný otec, manžel, brat a švagor

MIKULÁŠ ŠANDREJ

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka Mária, synovia
Rastislav a Ľuboslav s rodinou, susedia
Bolesťou unavený, tíško si zaspal, zanechajúc
všetkých, čo si rád mal. Za všetky Tvoje trápenia,
bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 25. októbra sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia

ŠTEFANA MIHAĽOVA

s láskou spomína manželka, syn, dcéra s rodinou
a brat

Staňte sa fanúšikom oficiálnej
facebookovej stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE

SRDCE ZEMPLÍNA
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
I. BK MICHALOVCE – ŠBK GALAXY „YELOW“ KOŠICE
27. 10., 10.00 a 11.30 hod., mladší mini žiaci – Východ, ZŠ, Krymská 5
Info: http://new.1bkmi.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – DUNAJSKÁ STREDA
27. 10., 17.00 hod. - FORTUNA liga muži – 13. kolo
MFK ZEMPLÍN – 1.FC TATRAN PREŠOV
28. 10., 11.00 hod., I. LSD U19 – 12. kolo
MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD
2. 11., 11.00 hod., I. LSD U19 – 13. kolo

VÍŤAZSTVO JUNIOROV
Po dobrých výkonoch v Žiline nastúpili Michalovčania v prvom zápase víkendu
doma proti Svitu. Vydarenými kombináciami a rýchlym protiútokom zaskočili súpera a hneď po prvej štvrtine si vytvorili 20 bodový náskok. Domácim
padlo takmer všetko a nezastaviteľný bol Kincel, ktorého spoluhráči nachádzali
prihrávkami. Druhú a tretiu štvrtinu pokračovali vo výbornom výkone. V záverečnej časti nastúpili všetci hráči a súper mierne skorigoval. V tejto časti nepremenili Orli vyložené príležitosti. Napriek tomu odohrali zápas výborne a kolektívnym výkonom prevalcovali svojho súpera o 28 bodov. Výhra s družstvom
s extraligou mužov a celou mládežníckou pyramídou je pre klub veľmi cenná.
Peter Biganič

MFK ZEMPLÍN – TJ LOKOMOTÍVA KOŠICE
3. 11., 10.00 hod., I. liga dorastenky U19/skupina „C“ – 10. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
TJ SOKOL MOČARANY – TJ DRUŽSTEVNÍK CEJKOV
28. 10., 14.00 hod., V. liga Zemplínska – muži- VsFZ – 13. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – DHC SLÁVIA PRAHA
3. 11., 17.30 hod., MOL liga žien – 8. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Judo
MAJSTROVSTVÁ SR DORASTENCOV, DORASTENIEK
3. 11., 11.00 hod., Mestská športová hala
Info: V. Kohút, tel: 0908 362 137

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – MHK HUMENNÉ
31. 10., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov
HK DUKLA INGEMA – MHK MARTIN
4. 11., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

Medzinárodný turnaj
v kickboxe v Prahe
V pražskej hale Jeremi
sport sa 5. a 6. októbra
uskutočnil ďalší ročník
Czech Open 2018.
Za účasti 832 štartujúcich zo 67
klubov a 12 krajín, sa prezentovali
a predviedli aj piati reprezentanti
nášho Športového kickbox klubu
a to Matej Hospodár, Martin Petričko, Emma Sabadošová, Timea
Hamaríková a Marko Bálint, pod
trénerskou taktovkou Ľuboša Takáča. Po dvojdňových bojoch sme
si domov doniesli krásne trofeje
z troch prvých, dvoch druhých
a dvoch tretích miest.
Matej Hospodár v príprave na
tohtoročné Majstrovstvá Európy

seniorov, ktoré sa budú konať v Bratislave, vyhral na tomto turnaji obe
svoje kategórie, light contact do
69 kg, jr., a kick light do 79 kg, jr.
Martin Petričko získal tretie miesto
v kategórii light contact do 79 kg, jr.
Finálovou výhrou nad maďarskou
pretekárkou Mirellou Kamilli vyhrala kategóriu kick light do 55 kg,
jr. Timea Hamaríková a v kategórii
light contact do 55 kg, jr. získala
druhé miesto. Emma Sabadošová
si z Prahy odniesla trofej za druhé
miesto v kategórii kick light do
50 kg, kad. Marko Bálint, ktorý
sa rovnako ako Matej pripravuje
na Majstrovstvá Európy seniorov,
získal v kategórii light contact,
do 84 kg, sn. tretie miesto.
Elena Takáčová V.

HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
27. 10., 15.00 hod., Kaufland Extraliga dorast
HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
28. 10., 10.30 hod., Kaufland Extraliga dorast
HK MLÁDEŽ – PREŠOV PENGUINS
4. 11., 13.30 hod., Liga kadetov, 9. kolo
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

Strelectvo
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE
Strelecký trojboj
4. 11., 8. 00 hod., 15. ročník
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
PIRNAGOV VRCH
1. 11., 7.50 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

