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pozývame...

OHEŇ V SRDCI, 
OHEŇ NA JAVISKU

ďakovný program 
Miroslava Kistyho 

24. februára
o 17. 00 hod.

veľká sála MsKS

SHAOLINSKÍ 
MNÍSI

show mystickej sily 
shaolinských mníchov

24. februára
o 19.00 hod.

Mestská športová hala

PLAVÁREŇ
A ZIMNÝ ŠTADIÓN 
POČAS JARNÝCH 

PRÁZDNIN

Plaváreň 
od 26. februára 

do 2. marca
od 9.00 do 10.00 hod.

Zimný štadión 
26. februára 

a od 28. februára 
do 2. marca

od 11.30 do 12.30 hod.

vstupné: 0,50 € 
platí pre deti 
a ich rodičov

Žiadosti 
o dotácie 
v roku 2018

2 Hospodárenie
mesta
primátor reaguje

3 Ľudia s veľkým
srdcom
mysleli na deti

4 V odvete 
víťazstvo
basketbalistiek 1.BK

8

Už ôsmy ročník tejto kampane prebieha aj v Michalovciach

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ 

MANŽELSTVA

Cieľom NTM je propagovať 
a  podporiť manželstvo ako vzác-
nu hodnotu pre moderného člo-
veka a  vytvoriť tak priestor, kde si 
môžeme pripomenúť, že spokojné 
manželstvo nie je samozrejmosť, 
ale vzťah, ktorý by sme mali roz-
víjať. Táto aktivita, ktorá prebieha 
aj v našom meste, sa začala v ponde-
lok 12.  februára a potrvá do nedele 
18.  februára. Cirkev bratská v  spo-
lupráci s Mestom Michalovce, SZUŠ 
– Talent-Um a Reformovanou kres-
ťanskou cirkvou si v rámci Národné-
ho týždňa manželstva pripravili pre 
Michalovčanov niekoľko zaujíma-
vých podujatí. Bola vyhlásená súťaž 
Hľadá sa najdlhšie manželstvo v Mi-
chalovciach. Jej cieľom bolo oceniť 
v našom meste pár s najdlhšie trva-
júcim manželstvom. Michalovčania 
tak mohli prihlásiť do súťaže svojich 
rodičov, starých rodičov, susedov, 
prípadne samých seba. Súťažiť mohli 
len manželské páry žijúce na úze-
mí mesta. Víťazmi sa stali manželia 
Vasiľoví, ktorí v tomto roku oslávia 
60. výročie manželstva. 

Súkromná základná umelecká 
škola Talent-Um sa v rámci Národ-
ného týždňa manželstva predstavila 
vo štvrtok 15. februára v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Michalov-
ciach s muzikálom Anna. Lákavé 
akcie si pre obyvateľov nášho mesta 

pripravili aj partneri tejto aktivity. 
Počas celého týždňa majú manželia 
v Michalovciach možnosť navštíviť 
zariadenia rôzneho typu (kaviarne, 
reštaurácie, hotely), v ktorých im 
bude poskytnutá zľava. 

Predstaviteľ Cirkvi bratskej Bo-
hdan Roháček k Národnému týždňu 
manželstva napísal: Pri umení lásky 
neplatí, že sa to naučíme raz navždy. 
Je to ako jazda autom, kde musíme 
mať oči stále otvorené, aby sme po-
strehli všetky zákruty nášho spoloč-
ného života. Keď to všetko zvládne-
me, možno sa dostaneme do pozície 
slávneho sochára, ktorého sa pýtali, 

ako sa dá vytesať taká dokonalá so-
cha. Odpovedal: „To je jednoduché, 
stačí otesať všetko, čo tam nepatrí.“

Záver Národného týždňa man-
želstva bude patriť Manželskému 
popoludniu, ktoré sa uskutoční 
v sobotu 17. februára v priestoroch 
Cirkvi bratskej na Užhorodskej 
ulici. Bude pripravená prednáška 
s  diskusiou na tému Manželstvo 
ako umenie lásky s  manželmi Li-
povskými. V  nedeľu 18. februára 
sa taktiež v budove Cirkvi bratskej 
budú konať bohoslužby so začiat-
kom o 10.00 hod. 

nč

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manžel-
stva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – stále obľúbenejšieho sviatku 
spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Ide už o 8. ročník tejto kampa-
ne na Slovensku. História Národného týždňa manželstva sa začala v Anglicku 
v roku 1996 a postupne sa táto kampaň rozšírila na všetky kontinenty.
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pobačeňe Miža z varoša

Kec ho stavjaľi, ta mi bul u mesce. Ňemuh mi še napatrec na šikovnojsc 
chlopov z technickich, jak ho šikovňe postaviľi i jak ho virichtovaľi. Ščesce mi 
mal i teraz, kec ho davaľi dolu. Robota jim išla od ruki. Ňebulo kedi a ostal 
ľem pňak na mesce, dze išče včera stal strom. Najvecej še mi ľubilo, kec prišol 
veľki stroj na sprataňe konarov. Ňebulo kedi a ostaľi ľem triski na vľečkoj. 
I  tote skonča na kompostovisku. Aňi ňezname, jaku techniku dňeš mame 
na robeňe poriadkov s konarami. Zato i orezovaňe u mesce inakše, jak bulo 
doteraz. Vidno, že nova technika pomaha utrimovac porjadok. 

Vaš Mižo z varoša

Kračunski strom

Dotácie Mesta

Výročná schôdza 

Začalo pôstne obdobie

Mesto Michalovce v súlade 
s VZN č. 191/2016 zverejňuje 
možnosť podávania 
žiadostí o nenávratné 
finančné príspevky 
– dotácie z rozpočtu 
Mesta pre právnické 
osoby a fyzické osoby – 
podnikateľov so sídlom, 
resp. trvalým pobytom 
na území mesta Michalovce, 
alebo ktoré �ykonávajú 
činnosť a poskytujú 
služby obyvateľom 
mesta Michalovce 
a právnické osoby, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto 
Michalovce.

Dotácie môžu byť nasmerova-
né do oblastí: telovýchova a šport, 
záujmovo-umelecká činnosť, kul-
túra, výstavníctvo, rozvoj školstva 
a vzdelávania, zdravotníctvo a so-
ciálna oblasť, ochrana životného 
prostredia, cirkev a charita.

Žiadosť sa podáva na samostat-
nom formulári, ktorý je k dispozí-
cii na internetovej stránke mesta 
www.michalovce.sk.

Žiadosť o dotáciu na konkrétne 
aktivity plánované na 2., 3. a 4. štvrť-
rok (apríl – december) nasmerova-
né do oblastí podľa ods. 3) § 4 pre 
právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo 
trvalý pobyt na území mesta, alebo 
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť 
na území mesta, alebo poskytujú 
služby obyvateľom mesta. Žiadosť 
je potrebné odovzdať do 28. 2. 2018. 
V prípade podania žiadosti poštou 
rozhoduje dátum podacej pečiatky.

Žiadosti doručené po termíne 
nebudú posudzované. Subjekty, 
ktoré nezúčtovali dotáciu za pred-
chádzajúci rozpočtový rok v sta-
novenom termíne a ktoré nemajú 
vyrovnané záväzky voči Mestu Mi-
chalovce, budú rovnako z procesu 
prerozdeľovania vylúčené.

Bližšie informácie: Ing. Tímea 
Bodnárová, tel.: 056 686 41 85, mob.: 
0918 876 617, e-mail: timea.bodna-
rova@msumi.sk.

Výročná členská 
schôdza Denného 
centra na Ulici Andreja 
Šándora č. 1 sa konala 
8. februára za účasti 
primátora Viliama 
Zahorčáka, vedúceho 
odboru sociálnych veci 
Ing. Jasovského a poslanca 
tejto časti mesta MVDr. 
Vladimíra Kostovčíka.

Schôdzu viedla vedúca DC Anna 
Kostovčíková, ktorá privítala hos-
tí i členov DC, ktorí prišli, aby sa v 
tomto fašiangovom čase stretli a pre-
hodnotili činnosť v uplynulom roku, 
aby mohli pripravovať plán činnosti 
na rok 2018. Predsedníčka samo-
správy Mgr. Marta Gavliková pred-
niesla správu o činnosti za rok 2017. 

Sme radi, že za podpory Mesta 
sa každý rok zveľaďujú priestory 
denného centra a môžu slúžiť na 
stretávanie našich členov pri rôz-
nych kultúrno-spoločenských ak-
ciách organizovaných denným cen-
trom i OZ Močarany. 

Predsedníčka poďakovala primá-
torovi i poslancovi za veľkú podporu 
pri našich podujatiach, za záujem 
o  našu prácu i za ich povzbudivé 
slová, vedúcemu odboru za organi-
začné zabezpečovanie DC a členom 
výboru za aktívnu tvorivú prácu po-
čas celého roka.

Zájazd po stopách Gorazda Zvo-
nického II. v decembri 2017 bol už 
pozvánkou na prípravu najväčšej 
akcie v roku 2018 – Dni Močarian 
spojené so slávnosťou 105 rokov 
od narodenia Gorazda Zvonického 
a 70 rokov kňazstva.

Anna Kostovčíková 

Popolcovou stredou sme vstúpili 
do ďalšieho z liturgických obdo-
bí roka. Začalo sa obdobie pôstu. 
Zvykli sme si na skutočnosť zrieka-
nia sa rôznych materiálnych dobier, 
najčastejšie to bolo zriekanie sa jed-
la, aby sme tak získali efekt štíhlej 
línie. Ak by bolo obdobie pôstu 
vnímané len v rozmere odriekania, 
zostali by sme v rovine „pudovosti“ 
a takéto vnímanie by nebolo správ-
ne. Nesmieme zabudnúť na skutoč-
nosť, že sme ľudia, ktorí majú právo 
napĺňať vlastné túžby a tak dosaho-

vať vysoké ciele. Takýto štýl naplne-
nia života je možný iba vo vzťahoch. 
Je preto na mieste, ak spomínané 
zrieknutie sa vymeníme za záujem 
o človeka žijúceho v našej blízkosti. 
Ak ten náš záujem o dobro druhého 
bude nefalšovaný a živý, potom pre 
nás nebudú až také dôležité mate-
riálne dobrá. Budeme totiž bohatí 
o  toho druhého človeka. Nech je 
teda podstatou pôstu všímavosť, 
ochota k službe a otvorenosť Pravde, 
ktorou môžeme byť mocní.

PaedDr. Ivana Mochorovská

 5. 2.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 5. 2.  rokovanie s predstaviteľmi Apoštolskej cirkvi
 5. 2.  rokovanie s predsedami komisií mestského zastupiteľstva
 6. 2.  rokovanie so zástupcami OZ Vrbovčan
 7. 2.  otvorenie Korčuliarskej gramotnosti na zimnom štadióne
 7. 2.  účasť na Výročnej členskej schôdzi v Dennom centre 
  seniorov na Stráňanoch
 8. 2.  prijatie zástupcov HK Mládež Michalovce
 8. 2.  účasť na Výročnej členskej schôdzi v Dennom centre  
  seniorov Močarany
 9. 2. porada primátora
 9. 2.  rokovanie so zástupcami organizátorov podujatia Strongman
 10. 2.  reprezentácia Mesta na koncerte Legendy Oldies
 12. 2.  porada vedenia k aktuálnym témam
 13. 2.  rokovanie mestskej rady
 13. 2.  návšteva najstaršieho manželského páru v rámci Národného 
  týždňa manželstva
 14. 2.  účasť v televíznej relácii TV Východoslovenská v Košiciach
 15. 2.  rokovanie regionálnej Rady ZMOS
 15. 2.  účasť na Výročnej členskej schôdzi MO vojnových  
  poškodencov a invalidov
 16. 2.  rokovanie Valného zhromaždenia MPS v Bratislave

aktivity primátora

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

predloženie odvolania pre stavbu: „Bytový dom Michalovce“ na pozemkoch 
register "C" parc. č. 3066/358, 3066/359, 3066/293, 3066/357 register 

"E" parc. č. 1691/3, v katastrálnom území Michalovce. Celé znenie 
oznámenia je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Stavebné úpravy bytu č. 9 
na 1.p“ na pozemku reg. C-KN parc. 3759, v bytovom dome so súp. 

číslom 1312 na Ul. okružná 9 v k. ú. Michalovce. Celé znenie stavebného 
povolenia je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

začatie stavebného konania pre stavbu: „Michalovce-Lokalita 
Hrádok, Preložka trafostanice TS0364-0088, TR88/399 Gagarinova“ 

na pozemkoch register "C" parc. č. 1387/1,1388/1 a register "E" parc. 
č. 6376, 6377/3, 6377/7, 6377/8, 6378, 6379, 6380, 6387, 6389/37 
v k. ú. Michalovce. Celé znenie oznámenia je umiestnené na Úradnej 

tabuli Mesta Michalovce.
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Pre priaznivý rozvoj každého 
mesta sú požehnaním stabilné pod-
mienky v samospráve. Ak sa môže 
primátor oprieť o poslanecký zbor 
a ten nejde proti primátorovi. Ak je 
schválený rozvojový program mesta. 
Ak sú schvaľované rozpočty mesta, 
ktoré umožňujú rozvoj mesta, nielen 
prežívanie v provizóriu.

Ak sú získavané externé zdro-
je, ktoré vám nikto nepríde dať, ale 
musíte vynaložiť značné úsilie na ich 
získanie. Ak na základe nich viete re-
konštruovať nielen školy, škôlky, cesty, 
chodníky, parkoviská, detské ihriská, 
športoviská. Ak ten, kto po  čase za-
víta do Michaloviec, je úprimne pre-
kvapený, čo nové vyrástlo, o čo viac sa 
mesto skrášlilo. Ak sa darí plniť pria-
nia občanov. 

Každá vyriešená úloha otvára 
nové témy. Mnohé z toho, čo nás trá-
pilo a vyriešilo sa, berieme ako sa-
mozrejmé. V poslednom období skôr 
rezonujú témy spochybňujúce dobré 
úmysly a ochranu záujmov mesta. 

Určite ani primátor, ani zod-
povední pracovníci mesta a ani 
poslanci nešli proti záujmom mesta. 
Približuje sa koniec funkčného ob-
dobia a blížia sa nové voľby. Určité 
politické zoskupenia vycítili príleži-
tosť k získavaniu politických bodov. 
Ich kampaň pred voľbami do KSK 
založená na klamstvách a podvo-
doch im priniesla slušný výsledok. 
Podarilo sa im oklamať časť voličov, 
hlavne elektronickou komunikáciou, 
kde vysvetľujúce reakcie okamži-
te mazali. Dnes útočia na všetko, 
čo sa doteraz urobilo a spochybňujú 
evidentné úspechy mesta v jeho roz-
voji. Spochybňovaním sa pokúšajú 
zmiasť aj poslancov. Akoby ani ne-
vedeli, čo pozitívne sa v meste urobi-
lo a robí. Je to ich taktika a ich kam-
paň o body proti terajším poslancom 
a primátorovi. Je len na občanoch, 
ako vnímajú robotu, ktorá sa do-
teraz urobila a v ktorej, podľa nás, 
treba pokračovať. 

MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora  

STABILNÁ 
SAMOSPRÁVA

z pera viceprimátoraPravda o hospodárení Michaloviec 
– mesto je v dobrom stave

Ťahajme všetci za jeden povraz

Je volebný rok, a ako to 
už býva zvykom, opäť 
sa objavujú takzvané 
zaručené informácie 
o Michalovciach, ktoré 
opozícia šíri po meste.

Najmä na stránkach interneto-
vých novín, ale aj z tlačovín micha-
lovských aktivistov od matovičov-
cov sa môžeme dočítať hrôzostrašné 
scenáre, že sme vraj druhé najzadl-
ženejšie mesto na Slovensku. Tieto 
články navodzujú dojem, že všetko 
je zlé. Ich autori radi šíria takéto 
správy medzi ľudmi bez akého-
koľvek overenia skutočného stavu. 
Skutočný stav im totiž nevyhovuje. 

Lož, ktorú šíria po meste je, 
že Michalovce sú druhé najzadlže-
nejšie mesto na Slovensku a zle hos-
podária. Nie je to pravda! 

Mesto je v dobrom finančnom 
stave a stačí si kliknúť na stránku 
ineko.sk a uvidíte, že z maximálne 
možných 6 bodov majú Michalovce 

4,9 bodu. Michalovce nie sú ani me-
dzi prvou 50-kou miest s najhorším 
finančným stavom. Mesto hospo-
dári dobre, buduje, opravuje a slúži 
svojim občanom s využitím rôznych 
zdrojov financovania, pričom aj úver 
je riadnym zdrojom financovania. 

Napokon presvedčiť sa môžete 
na: www.hospodarenieobci.sk

Opozícia a takzvaní aktivisti by si, 
samozrejme, želali, aby mesto nič ne-
budovalo, aby sa v meste nič nedialo. 
Preto by boli radšej, aby mesto ne-
malo ani euro úveru, aby mohli po-
vedať, že mesto je mŕtve. Ale opak je 
pravdou. Úvery čerpáme preto, aby 
sme tieto peniaze mohli investovať 
do zlepšenia mesta. Odkiaľ by sme 
inak mohli mať financie napríklad  
na rekonštrukciu ciest a chodníkov 
a na množstvo iných investícií? 

V meste máme 80 km mestských 
ciest a 130 km chodníkov – tieto 
upravujeme v ucelených celkoch 
po sídliskách. Máme hotové celé 
Sídlisko východ, takmer celé je uro-
bené aj Sídlisko juh a v tomto roku 

začíname s rekonštrukciou Sídliska 
západ. Popritom rekonštruujeme 
aj chodníky a cesty v častiach indi-
viduálnej bytovej výstavby. Vieme, 
že opozícii vyhovuje "čím horšie, 
tým lepšie", ale sklameme ich. 
Mesto bude pokračovať v týchto in-
vestíciách aj naďalej. 

A popri tom všetkom, viete 
o  tom, že mesto sa nám darí zve-
ľaďovať bez toho, aby sme museli 
zvyšovať dane? Pred desiatimi rok-
mi som jasne povedal, že mesto ne-
bude ľuďom zvyšovať dane a tento 
sľub dodržíme. Akú cestu ponúka 
takzvaná opozícia? V meste nič ne-
vybudovať? Zvýšiť ľuďom dane? 

Pravda je teda taká, že Micha-
lovce sú v dobrom finančnom stave 
a získané zdroje investujú na zlepšo-
vanie mesta. Áno, sú mestá na Slo-
vensku, ktoré majú minimálne úve-
ry, ale väčšinou je pravda aj to, že sa 
v nich ani nič nerobí a  nezlepšuje. 
A touto cestou my v Michalovciach 
určite nechceme ísť. 

Viliam Zahorčák

Aces – act local je iniciatíva 
spoločnosti ERSTE 
Foundation (Rakúsko) 
a je koordinovaná 
Interkulturelles Zentrum 
(Medzikultúrnym centrom) 
a Nadáciou Slovenskej 
sporiteľne. 

Projekt pre rok 2017 s názvom 
Every person matters. Together 
for social inclusion (Na každom 
človeku záleží. Spolu za sociálnu 
inklúziu) sa zameral na vylúčené 
a diskriminované skupiny ľudí. Bol 
adresovaný školám všetkých typov 

pre cieľovú skupinu žiakov vo veku 
13 – 17 rokov. 

Partnerom Gymnázia na Ulici 
Ľ. Štúra 26 v Michalovciach bola 
ANIMA – Domov sociálnych slu-
žieb. Spolu sme nacvičili kultúrny 
program a zúčastnili sa na vystúpe-
niach Mosty bez bariér v Pribeníku, 
Srdce ako dar v Michalovciach a na 
slávnostnej akadémii školy, zorgani-
zovali sme celodenný výlet do Bar-
dejova, podporovali sa pri pečení 
koláčov. Klienti zariadenia pravidel-
ne navštevovali našu školu pri rôz-
nych akciách: Deň vedy, besedy a i. 

Naším plánom bolo spájať ľudí 
s hendikepom a našich žiakov pro-

stredníctvom rôznych aktivít. Obidve 
strany získali nové skúsenosti: klienti 
centra zažili niečo, čo sa vymyká ich 
každodennej rutine, naši žiaci sa zo-
známili s prácou s mentálne hendi-
kepovanými ľuďmi. Projekt bol zaují-
mavý pre obe strany aj tým, že sa odo-
hrával mimo tradičného prostredia. 

Celý projekt v rámci našej školy 
vypracovala Mgr. I. Biačková, usku-
točnil sa vďaka obetavej práci RNDr. 
Ľ. Bertičovej, ktorá sa tejto činnosti 
venuje už niekoľko rokov a  poďa-
kovanie patrí aj nášmu študentovi 
J.  Tkáčovi, ktorý mal na starosti 
technickú stránku projektu. 

I.B.

Prihláste sa na týždenný 
odber newslettera a získajte 

prehľad o aktuálnom 
kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk
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Interpelácie poslancov

Mgr. JÁN VÁRADY
Občania predmestia Vrbovec žiadajú TaZS mesta Michalovce o pre-
miestnenie veľkokapacitných kontajnerov z cintorína na Ul. kapušian-
skej buď vedľa na asfaltovú plochu ihriska (parkovisko pred ihriskom), 
buď oproti cintorínu na priestranstvo lokálne nazývané „Na doline“, 
ktoré bolo už dávno zasýpané stavebným odpadom. Dôvody:
a) Ťažké nákladné vozidlá určené na vývoz veľkoobjemových kontajne-
rov za posledných desať rokov zničili cestičku pomedzi hroby, kde sú 
dnes vyryté koľaje (ba až diery) v hĺbke 20 – 25 cm. Tieto boli čiastočne 
kurátormi a občanmi zahádzané, ale v preddušičkovom období tu boli 
umiestnené 2 až 3 kontajnery a cestička je opäť znehodnotená a  za-
blatená. Ľudia musia prechádzať a kľučkovať pomedzi hroby, niekde 
až prechádzajú po hroboch cez krypty a mohyly, čo je neetické.
b) Hroby, krypty a mohyly, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti cesty, praskajú. 
Ich betónové časti sa nakláňajú, ba až prepadávajú. Kto nahradí tieto škody?
c) Občania žiadajú nielen presun kontajnerov na horeuvedené lokality, 
ale aj opravu cestičky zásypom štrku a piesku a tiež ich niveláciu a spev-
nenie povrchu vyvalcovaním a v ďalšom plánovanom období vyasfalto-
vaním, aby prostredie vyzeralo na úrovni 21. storočia. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Na základe obhliadky cintorína a prístupovej cesty ku kontajneru konštatu-
jeme, že občania, ktorí Vás informovali, Vás informovali nepravdivo. Prístu-
pová cesta nie je vôbec vyjazdená, nenachádzajú sa na nej Vami spomínané 
priehlbiny. A okolité hroby nie sú popraskané. Svoje tvrdenia vieme podložiť 
fotodokumentáciou, ako aj prípadným možným stretnutím na samotnom 
cintoríne. Premiestnenie veľkoobjemových kontajnerov z priestoru, kde sa 
v tomto období nachádzajú, spôsobí ich zneužívanie na iné účely, na ktoré 
sú v súčasnosti určené. Z tohto dôvodu k ich premiestneniu nepristúpime.

Oslovili ma občania Ul. leningradskej, ktorí ostali prednedávnom veľ-
mi prekvapení, keď uvideli s akým nasadením a tempom firma Eurovia 
spevnila plochy vyšliapaných hlinených chodníčkov v blízkosti ich obyt-
ných blokov a garáží. Podobne reagovali aj občania ulíc Bieloruskej, 
Moskovskej a Zakarpatskej ohľadom chodníčka za OC Idea. Občania 
sa pýtajú, prečo boli tieto chodníčky tak rýchlo a bez schválenia mest-
ského zastupiteľstva vybudované? Osobne mi pán primátor odpove-
dal, že v rozvojovom programe Mesta je tento bod vedený pod názvom 
„úprava peších chodníkov“. Tak isto sa občania pýtajú, či bola vypraco-
vaná aj projektová dokumentácia. Občania Ul. leningradskej poukazujú 
na fakt, že kvôli bezbrehému prechádzaniu asociálmi a neprispôsobivý-
mi občanmi boli vlastne nútení vybudovať garáže, neskôr aj ochranné 
steny – múry. Teraz týmto asociálom vychádzame v  ústrety. Majitelia 
garáží po ukončení ich výstavby požiadali Mesto o vyasfaltovanie plo-
chy pred (medzi) garážami – stalo sa tak v auguste 2012. Dodnes k tomu 

nedošlo. Tak isto nedošlo k pilotnému programu osadenia podzemných 
kontajnerov TKO v danej lokalite. Tiež máme na celom Sídlisku vý-
chod množstvo kolaudačných nedostatkov, ako sú prepadnuté kanálové 
vpuste, popraskané asfaltové koberce na parkoviskách a chodníkoch, 
nedokončené rekonštrukcie detských ihrísk alebo nevybudovanie no-
vých ihrísk. Tiež je potrebné rozšíriť kamerový systém do inkrimino-
vaných lokalít. Pri predošlej komplexnej rekonštrukcii a revitalizácii 
Sídliska východ sa tiež pozabudlo na preasfaltovanie povrchu chodníka 
popri Užhorodskej ulici zo strany bytových domov.
Občania tiež urýchlene požadujú komplexnú a jednotnú ochranu stojísk 
kontajnerov TKO, lebo tieto sú našimi neprispôsobivými občanmi neustá-
le, ba stále viac a viac, rabované a vyhadzované po širokom okolí. Vietor 
tieto odpadky roznáša celým sídliskom. Bežné upratovanie sídliska počtom 
ani kvalitou nestačí. Sídlisko vyzerá často horšie ako v rozvojových kraji-
nách. Spravme ho lepším a krajším v prospech 13 000 občanov. Ďakujem. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce:
Uznesením MsR č. 107 zo dňa 13. 10. 2015 bol schválený realizačný plán 
miestnych komunikácií a chodníkov na roky 2016 až 2018. Súčasťou 
schváleného plánu na rok 2017 bola aj úprava vyšliapaných chodníkov 
v zeleni na Sídlisku východ.
– Predaj pozemkov pod garážami bol realizovaný verejnou obchodnou sú-
ťažou, do ktorej sa mohol prihlásiť každý občan mesta, ktorý mal záujem 
o výstavbu garáže. Komunikácia pred garážami je účelovou komunikáciou 
slúžiacou výlučne vlastníkom garáží
– Mesto Michalovce zvolalo 9. 11. 2016 zástupcov jednotlivých bytových domov 
Sídliska východ a správcov bytových domov A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, 
B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 vo veci riešenia problému znečistenia oko-
lia stojísk kontajnerov, najmä v lokalite ulíc Užhorodská, Minská, Moskovská, 
Kyjevská a Uralská. Keďže na tomto stretnutí nedošlo k dohode občanov, ako si 
predstavujú v blízkej budúcnosti riešiť kontajnerové státia, mali možnosť poradiť 
sa a dohodnúť na spoločných schôdzach bytových domov. Cestou svojho správ-
cu neskôr odovzdali svoje návrhy mestu, ktoré ich vyhodnotilo a v súčasnosti 
už prebieha prostredníctvom TaZS osadzovanie prvých „pilotných“ státí. Užíva-
nie týchto zariadení je TaZS pravidelne monitorované a vyhodnocované. V prí-
lohe prikladáme aj stanoviská občanov z lokality, kde bolo stojisko inštalované.
– K praskaniu komunikácií dochádza bežnou prevádzkou na komunikáci-
ách. Tieto viditeľné praskliny neovplyvňujú zjazdnosť a schodnosť týchto 
komunikácií a nepatria medzi kolaudačné nedostatky.
– Detské ihriská boli zrealizované a budú realizované podľa finančných 
možností.
– V rámci rekonštrukcie chodníkov sa zrealizoval chodník popri rodinných 
domoch na Ul. užhorodskej a v rámci revitalizácie Sídliska východ boli zre-
alizované aj najviac poškodené úseky chodníka pred bytovými domami, 
a to v úseku od cirkevnej MŠ po Ul. moskovskú a od Ul. sibírskej po políciu.

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli predložené na XVIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
7. novembra 2017. (dokončenie)

Návšteva 
radnice

Jednou z tém vlastivedy v 3. roč-
níku je aj téma Moja obec. V rámci 
zážitkového učenia tretiaci zo Zák-
ladnej školy na Ulici J. A. Komen-
ského navštívili Mestský úrad v Mi-
chalovciach. Prezreli si rôzne kance-
lárie, kde ich jednotliví pracovníci 
ochotne a primerane oboznámili 
so  svojou prácou. Navštívili aj kan-
celáriu pána primátora a ochotne 
si ich vypočul pán zástupca primáto-
ra. Žiakom sa veľmi sa páčila obrad-
ná sieň a práca na oddelení eviden-
cie obyvateľov. Aj keď bol upršaný 
deň, do školy sa vrátili plní zážitkov. 
Týmto chceme poďakovať vedeniu 
Mesta, že nám umožnilo takto zaují-
mavo stráviť  hodinu vlastivedy.

Milana Kobanová 

V sobotu 10. februára sa v Chemkostav Aréne v Michalovciach uskutočnil koncert Legendy Oldies. V programe 
sa predstavila celosvetovo známa populárna skupina Boney M so skvelou speváčkou Liz Mitchell. Michalovčania 
si tak mohli vypočuť, zaspievať si a zabaviť sa na známych hitoch, ako Riversof Babylon, Rasputin, či Daddy Cool. 
Ich predskokanmi bola skupina Modern Talking (reloaded). 
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

VANSOVEJ LOMNIČKA 
festival umeleckého prednesu v poézii a próze žien
17. februára o 9.30 hod., galéria ZOS

TALENTÁRIUM ZŠ
obvodná prehliadka mladých talentov prvého stupňa ZŠ
21. februára o 8.30 hod., galéria ZOS

OHEŇ V SRDCI, OHEŇ NA JAVISKU
ďakovný program Miroslava Kistyho pri príležitosti jeho 30. narodenín
24. februára o 17.00 hod., veľká sála MsKS

SHAOLINSKÍ MNÍSI
show mystickej sily shaolinských mníchov
24. februára o 19.00 hod., Mestská športová hala

ČAS A KALENDÁR – PREDNÁŠKA PRE VEREJNOSŤ
27. februára o 17.00 hod., malá sála MsKS

Výstavy
MOJE DRUHÉ JA – JANKO LEHOTSKÝ
do 28. februára, malá galéria MsKS 

OBALY A KNIHY
výstava prác študentov školy úžitkového výtvarníctva
do 16. februára, galéria ZOS

SLOVENSKO – KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV
výstava ilustrácií
do 28. februára, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

NÁŠ OD(B)RAZ
výstava prác študentov SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach 
odboru propagačná grafika
od 19. februára, galéria ZOS

Program kina
16. 2. piatok o 21.15 hod. (2D) 

17. 2. sobota o 17.00 hod. (3D) o 19.30 hod. (2D) 
18. 2. nedeľa o 19.30 hod. (2D) 

ČIERNY PANTER 2018
dobrodružný, akčný, sci-fi  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky 

17. – 18. 2. sobota, nedeľa o 15.00 hod. 
FERDINAND 2017
animovaná komédia  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

18. 2. nedeľa o 17.15 hod. 
21. 2. streda o 17.30 hod. 

OBYČAJNÁ TVÁR 2017
dráma USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky 

20. 2. utorok o 19.30 hod. 
DISASTER ARTIST 2017
životopisný, komédia, dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

21. 2. streda o 19.30 hod. 
POTVORA 2017
dráma  DK
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky 

22. – 23. 2. štvrtok, piatok o 17.45 hod. 
26. 2. pondelok o 17.45 hod. 

VEČNE TVOJA NEVERNÁ 2018
milostná dráma  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia 

Ľudia s veľkým srdcom
Vedenie Detského domova v Mi-

chalovciach v mene detí vyjadruje 
svoje úprimné poďakovanie za po-
moc, ktorú nám poskytli predstavi-
telia Syrárne Bel Michalovce, a.s. 

Podaná pomocná ruka vo fi-
nančnej forme z ich strany je pre 
detský domov pomocou takou 
neoceniteľnou, akú si málokto vie 
predstaviť. V rámci projektu na-
šou snahou bolo získať finančné 
prostriedky na zlepšenie kultúr-

no-športového života detí v našom 
zariadení.

Vážime si ľudí s veľkým srdcom, 
ktorí berú aj tých najbezbrannej-
ších ako súčasť našej spoločnosti, 
chápu ich ťažkosti, radosti, sny 
a skryté túžby, ktoré nie každý člo-
vek pochopí a podporí. Už teraz 
s istotou vieme, že s ich finančnou 
pomocou sme zas o riadny krok 
bližšie k realizácii našich zámerov

Darina Gazdovičová

TETRALÓGOVÝ MAŠKARNÝ PLES 
V piatok 26. januára sa v priestoroch reštaurácie Dúha uskutočnil jubilejný 
20. tetralógový maškarný ples Integry, o. z. Tetralógový preto, že sa ho zúčastnili 
najmä ľudia s problémami duševného zdravia. Program plesu obohatilo 
tanečné vystúpenie žiakov zo ZŠ, Krymská 5 v Michalovciach. Ďakujeme 
Mestu Michalovce za finančnú podporu tejto akcie.                 Helena Pribulová
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Eliška Sabovčíková
Hana Jabriková

Teo Kanóc
Oliver Bučko

Natália Varadyová
Ema Varadyová

Rafael Pirč
Rebeka Pirčová

Peter Klacik
Sára Takáčová

Michalovčan informuje

ANNA NAGYOVÁ
K 80. narodeninám veľa zdravia, lásky, 
Božského požehnania prajú syn a dcéra s rodinami. 
Za všetkých objímajú a bozkávajú pravnučky 
Janka a Mária.

Dňa 26. februára oslávi 60. narodeniny 

Bc. EMÍLIA KORIBANIČOVÁ 
riaditeľka školy

K životnému jubileu všetko najlepšie 
želá kolektív materskej školy.

blahoželania

O zimnom štadióne
V lete minulého roka som zaregis-

troval nespokojnosť rodičov mladých 
hokejistov, ktorí už vedeli, že budú 
musieť cestovať s deťmi na zápasy ale 
aj na tréningy do Vranova nad Topľou. 
Vedeli, že dochádzanie do Vranova je 
časovo aj finančne náročné. Poteši-
lo by ich, keby aspoň tréningy mohli 
absolvovať v Michalovciach. O to viac, 
že chladiace zariadenie bolo počas re-
konštrukcie zimného štadióna funkč-
né. S interpeláciou v  tejto záležitosti 
som sa obrátil na primátora mesta. 

Dostal som odpoveď, že to nie je 
možné, lebo stavebný zákon vyluču-
je pohyb tretích osôb na stavenisku. 
Mám skúsenosti z riadenia stavebných 
a rekonštrukčných prác na väčších 
a  zložitejších objektoch ako je zimný 
štadión. Preto viem, že investor a zho-
toviteľ sa v Zmluve o dielo môžu pod-
robne dohodnúť, ako budú stavebné 
práce prebiehať, a pritom bude zacho-
vaná funkčnosť zariadenia investora, 
samozrejme, za prítomnosti obsluhy, 
prípadne iných osôb. Dnešní zhotovi-
telia dokážu pracovať variabilne. Chce 
to však aj odborne zdatného investora.

Momentálne je už všetko za nami, aj 
slávnostné otvorenie zimného štadióna. 
Pán primátor má dobrý dojem z  rých-
losti a kvality stavebných prác. Iný dojem 
zo slávnostného otvorenia majú fanúši-
kovia, ktorí po zápase museli odniesť do 
čistiarne zašpinené oblečenie od čerstvo 
natretého zábradlia. Otázniky vyvolá-
vajú aj viditeľné defekty na novej fasáde 
zimného štadióne. Pritom je možné, 
že na štadióne ešte budú v krátkej dobe 
potrebné ďalšie práce. Hokejisti majú zá-
mer vyhrať 1. ligu, resp. hrať baráž o po-
stup do Extraligy. Ak chceme, aby naši 
hokejisti tieto zápasy opäť nehrali mimo 
Michaloviec, je potrebné na to myslieť 
už teraz, v  polovici februára. V pred-
stihu je potrebné si poistiť schopného 
dodávateľa na doplnenie štadióna o ka-
merový systém, turnikety a ďalšie ná-
ležitosti podľa požiadaviek hokejového 
zväzu. Vo verejnom obstarávaní si treba 
zabezpečiť najvýhodnejšiu cenu tak, aby 
Mesto mohlo od zmluvy odstúpiť, keď 
nastane situácia, ktorú si neželáme. A to, 
že hokejisti do baráže nepostúpia.

Ing. Jozef Bobík
poslanec MsZ

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií: 

SAMOSTATNÝ(Á) ODBORNÝ(Á) REFERENT(KA) 
REFERÁTU DANÍ, POPLATKOV A VYMÁHANIA 
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce, odbor finančný   
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  minimálne druhostupňové (magisterské) vzdelanie právnického zamerania 

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
c)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh otázok 

testu a pohovoru: zákon o obecnom zriadení, zákon o správe daní a poplatkov, zákon o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, exekučný poriadok)

d)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, zna-

lostí a zručností
c)   výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 1. 3. 2018, 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) Mestský úrad 
Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením "Výberové ko-
nanie referát daní, poplatkov a vymáhania". Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ 
v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priez-
visko a adresu odosielateľa. 

Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primátorom mesta. 
Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadova-
ných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskyt-
nutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového 
konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského 
úradu v Michalovciach a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.

Tradičný turnaj KDH 
Už tradične vo februári 
organizuje OC KDH 
Michalovce turnaj 
v halovom futbale. Tento 
rok sa konal už 21. ročník. 
Turnaj otvorili 
novozvolený predseda 
OC KDH Michalovce 
Mgr. Michal Paľovčík 
a členovia organizačného 
výboru Ing. Ján Paľovčík 
a Jozef Balog.

Miesto konania turnaja je tiež 
tradične v športovej hale Gym-
názia P. Horova. Turnaja sa tento 
rok zúčastnilo sedem družstiev. 

Skupinu A tvorili družstvá 
KDK Vinné, KDK Horovce a Sa-
leziáni Michalovce. Do B skupiny 
boli zaradené družstvá OC KDH 
Michalovce, KDK Zbudza, Strážske 
a družstvo Trebišova. Na 5. mieste 
skončilo družstvo Trebišova, ktoré 
vyhralo nad Horovcami. Na tre-
ťom mieste sa umiestnilo družstvo 

KDK Vinné, ktoré zdolalo mla-
dých saleziánov. Vo finále sa stretli 
Michalovce a  Strážske. Michalov-
čania zaslúžene vyhrali 5:2.

Turnaj striedavo rozhodovala 
trojica ligových rozhodcov Pivar-
ník, Hrinda a Škodi. 

Poháre za umiestnenie na pr-
vých troch miestach a putovný 
pohár predsedu OC KDH Micha-
lovce odovzdali predseda OC KDH 
Michalovce Mgr. Michal Paľovčík, 
člen predsedníctva OC KDH Mi-
chalovce Mgr. Štefan Balog a pred-
seda organizačného výboru Ing. Ján 
Paľovčík. Predseda poďakoval hrá-
čom za  účasť, rozhodcom za  roz-
hodovanie a vyjadril presvedčenie, 
že aj na budúci rok bude zorganizo-
vaný ďalší ročník tohto turnaja. 

Organizačný výbor turnaja 
vyhlásil za najlepšieho brankára 
Maja Hliváka z Vinného, najlepším 
útočníkom sa stal Matúš Šimko 
z  družstva saleziánov a najlepším 
obrancom sa stal Marek Zlacký 
z družstva OC KDH Michalovce.

Jozef Balog
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NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

poďakovania

spomienky

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary 

na poslednej rozlúčke s 

MICHALOM PILIPČINCOM
manželka, deti a súrodenci 

s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym za 
kvetinové dary a za účasť na poslednej rozlúčke 

s milovaným ockom a dedkom 

JURAJOM MOLNÁROM
ktorý nás náhle opustil dňa 2. februára.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
na poslednej rozlúčke s 

IRENOU ONTKOCOVOU
Spomeňte si na ňu, kto ste ju poznali.
manžel, dcéra s rodinou, ostatná rodina

Marián Šrenkel (45) 
Anna Sabadošová (79) 
Jozef Závadský (75)
Anna Šandriková (78)
Jaroslav Lendač (71)
Martina Vašková (41) 
Anton Čirský (80) 
Michal Pilipčinec (71)
Gabriela Gojdová (78)
Anna Halasová (89)
Marta Treľová (78)
Anna Vargová (90)

Ťažko je žiť bez Teba, smutno je nám všetkým, 
nič nie je také, ako bolo predtým. Už niet návratu, 
nádeje, len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie.
Dňa 26. februára uplynie 10 rokov od smrti 

GABRIELA FEDORČÁKA
sestra Anna s rodinou

Odišiel si rýchlo, bez rozlúčky, 
ale v srdciach budeš navždy.
Dňa 16. februára uplynie rok, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedo, svokor, švagor 

JÁN BALI – JENČIK
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
manželka a všetci príbuzní

Dňa 19. februára uplynie rok, čo od nás navždy odišiel 
láskavý manžel, otec, dedko 

MARTIN PALOVČÍK
ktorého stále nosíme v našich srdciach 

a s láskou naňho spomíname.
manželka, synovia s rodinami a ďalší príbuzní

Dňa 23. februára uplynie 10 rokov 
od smrti manžela, otca a dedka 

PETRA RICHVALSKÉHO
Venujte mu tichú spomienku.

manželka Ľubica, syn Peter s rodinou 
a syn Ľubomír

Dňa 15. februára uplynul rok, 
čo nás navždy opustila 

Ing. STANISLAVA TUŠÍMOVÁ 
rod. HALOVSKÁ
Venujte jej tichú modlitbu a spomienku.
s láskou spomína celá rodina

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať, 
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 12. februára uplynul rok od smrti 

ANTONA HORVÁTHA
s láskou spomínajú manželka, 
dcéry s rodinami

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám stavebný pozemok v Lastomíri, 25- árový, tichá lokalita. 

Tel.: 056 644 3332

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, 
medaile, 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, 
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 šteňa – Shih tzu – trikolor čistý, pekný skus.  
Tel.: 0905 473 191 

malý oznamovateľ

Noviny Mistral
športové správy

BONUS z reprezentačného plesu mesta
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.

a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo
Z kuchyne MFK Zemplín Michalovce

Hostia: A. Šoltis, tréner a M. Koscelník, hráč
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
ČIN ROKA 2016

repríza programu To najlepšie, čo v meste Michalovce máme 
z apríla 2017 

denne od 14.00 hod. 



Aj v odvete víťazstvo

Zimný zraz turistov

V odvetnom stretnutí 
Karpatského pohára 
naše dievčatá nastúpili 
na domácej palubovke 
proti BKM Bardejov, 
ktorý paralelne hrá 
aj 1. slovenskú ligu žien. 

Hostky prišli na zápas bez svo-
jej najskúsenejšej hráčky Kuhajdí-
kovej, takže nemali tú kvalitu ako 
v prvom zápase.

Naše družstvo v základnej zo-
stave Moricová, Gazdová, Židov-
ská, Fáberová a Sabovčíková, začalo 
pomerne dobre, ale dievčatá zbytoč-
ne strácali niektoré lopty zlou prih-
rávkou a slabšie bránili, keď hostky 
mali lepší doskok ako naše hráčky. 
V druhej štvrtine postupne prišli na 

ihrisko aj Marková a Villanyiová, ale 
túto štvrtinu sme vyhrali len o bod 
hlavne tým, že sme nedokázali lep-
šie brániť, čo dievčatá z Bardejova 
vedeli využiť. V tretej štvrtine naše 
dievčatá zlepšili obranu, čo vyu-
žili na rýchly a úspešný protiútok, 
ktoré ťahali Gazdová s Moricovou 
a Židovskou, zlepšili sme obran-
ný doskok, takže sme túto štvrtinu 
vyhrali 22:5 a po tretej štvrtine sme 
viedli už 61:35. Bolo teda rozhodnu-
té. V poslednej štvrtine sa už obraz 
hry veľmi nezmenil a aj keď sa diev-
čatám z Bardejova túto časť podari-
lo vyhrať, na celkový stav to nemalo 
nejaký zásadný vplyv.

Najbližšie sa naše dievčatá 
stretnú v tejto edícii so svojimi sú-
perkami z Rožňavy na ich pôde.

Ladislav Janošov

Prvý z druhej polstoročnice 
zrazov, ktorý bol zároveň 
aj 10. medzinárodný zimný 
zraz turistov, sa uskutočnil 
v dňoch 25. až 28. januára 
znovu na krásnych 
rázovitých Kysuciach. 

Centrom diania bola obec 
Oščadnica. Pre členov najstaršieho 
Michalovského klubu slovenských 
turistov Turista (NM KST T) www.
kst-turista.sk to bola od roku 1983 už 
35. účasť v rade. Pripravených bolo 
deväť lyžiarskych trás pre bežkárov, 

štyri pešie, tri pre TOM, dve SKI 
trasy a štyri alternatívne túry. Naši 
z NM KST T okrem iného vystúpili 
na najvyšší vrch Kysúc, Veľkú Raču 
(1236 m n. m.), obzreli si slovenský 
orloj v Starej Bystrici a neďalekú roz-
hľadňu Bobovec. Navštívili okres-
né mesto Čadcu a vybrali sa aj na 
Trojmedzie (hranica troch štátov). 
Samozrejmosťou bola prechádzka 
na oščadnickú kalváriu. Interesant-
ný bol aj pohľad na stany zimných 
táborníkov. Hodnotný bol tiež sprie-
vodný program, v ktorom perličkou 
bola zabíjačka s ochutnávkou dobrôt. 

Anton Hasák
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Liga MŠ v pohybovej zdatnosti
22. 2., 9.00 hod., VIII. ročník – 3. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA 
18. 9., 14.00 hod. – FORTUNA liga muži – 20. kolo

MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA 
24. 2., 11.00 hod., I. LSD U19 – 18. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Ľadový hokej
HK MLÁDEŽ – P. H. K. PREŠOV
24. 2., 9.30 hod., Extraliga dorast/nadstavbová časť – 14. kolo, Zimný štadión 

HK MLÁDEŽ – HUMENNÉ 
17. 2., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 7. – 8. ročník – 23. kolo, Zimný štadión 

HK MLÁDEŽ – TREBIŠOV 
24. 2., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 5. – 6. ročník – 24. kolo, Zimný štadión 
Info: http://mladez.hkmichalovce.sk

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
19. - 23. 2., 17.00 hod., X. ročník – 14. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
VÝSTUP NA ŽANOVEC
17. 2., 9.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

PRIMÁTORSKÝ VÝSTUP NA ČIERNU HORU
17. 2., 6.30 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
21. 2., 17.15 hod., I. liga a II. liga – 14. a 21. kolo; Mestská športová hala
28. 2., 17.15 hod., II. liga – 22. a 23. kolo; Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk/mestka-liga

OCENENÍ V KICKBOX KLUBE
V piatok 19. januára sa v Trenčíne uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie naj-
úspešnejších športovcov, trénerov a rozhodcu SZKB za rok 2017. Medzi všet-
kými ocenenými bol aj náš zverenec Športového Kickbox klubu Michalovce  
Karel Svobodník, ktorý si ocenenie prevzal z rúk Ing. Petra Onuščáka, prezi-
denta SZKB. Ocenený bol za získanú bronzovú medailu na Majstrovstvách 
Európy kadetov a juniorov, ktoré sa konali v septembri minulého roku v mace-
dónskom Skopje, v disciplíne kick light, kadetov do 57 kg. Ďalší z našich oce-
nených bol aj predseda nášho klubu a zároveň tréner, Ľuboš Takáč, za vzornú 
prípravu reprezentantov SR v roku 2017. V tomto roku nás čakajú turnaje 
svetového pohára, Open liga SZKB, majstrovstvá SR, turnaje v ČR a pod.

Ľuboš Takáč

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA


