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Regenerácia medziblokových priestorov Sídliska západ

HORÚCA
SPRCHA

divadelná komédia

ŠPORT A RELAX
UPROSTRED SÍDLISKA

19. marca
o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov na projekt revitalizácie vnútrobloku
na Sídlisku západ vo výške 662 917 eur. Mesto bude projekt spolufinancovať
sumou 34 890 eur.

KONCERT
ZÁKLADNÝCH
UMELECKÝCH
ŠKÔL

Mesto od roku 2007 začalo s dlhodobou ucelenou rekonštrukciou sídlisk. Obmedzené finančné možnosti
Mesta nám umožňujú rekonštruovať najmä prístupové komunikácie,
chodníky, parkovacie plochy a neumožňujú zrealizovať aj rekonštrukcie
medziblokových priestorov – vybudovať na všetkých sídliskách ihriská
rôzneho druhu pre rôzne vekové
kategórie, vytvoriť oddychové zóny
a pod. Mesto sa preto snaží získavať
aj externé finančné prostriedky na
riešenie medziblokových priestorov,
zelene a detských ihrísk a realizovať
tak predstavy svojich obyvateľov.
Získaným projektom bude Mesto
regenerovať vnútroblok ulíc Švermova – Masarykova – Humenská s veľkosťou 11 772,7 m2 na Sídlisku západ.
V jeho blízkosti sa nachádza základná škola a dve materské školy. Cieľom
projektu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska. Vytvoriť atraktívnu,
bezpečnú, zelenú oddychovú zónu
pre ľudí rôznych vekových kategórií s ihriskami, modernými hracími
prvkami pre deti, s drobnou architektúrou a funkčným prepojením
vnútrobloku. Vybudujeme spevnené
plochy na vyšľapaných cestičkách,
vytvoríme oddychové stretávacie
zóny, vysadíme novú zeleň. Prostredníctvom regenerácie priestorov
sídliska bude toto verejné priestranstvo upravené a doplnené o ihriská,
o prvky drobnej architektúry, mobi-

liár, vonkajšie osvetlenie. Dôležitou
časťou bude riešenie zelene a drevín.
Vybudovanie ihrísk na uvedenom území zahŕňa fitnes zónu
s fitnes prvkami s gumeným liatym
povrchom, multifunkčné ihrisko
s oplotením a taktiež gumeným liatym povrchom, detské pohybové
ihrisko pre staršie deti, detské ihrisko pre 2 – 5-ročné deti s gumeným
povrchom a prvkami vhodnými pre
malé deti, pieskovisko z prefabriko-

vaných dielcov s jemným pieskom.
Súčasťou projektu sú prístrešky a altánok s pergolou, spevnené zatrávnené plochy, doplňujúce chodníky,
vonkajšie osvetlenie, ktoré zahŕňa
aj bezpečnostné kamery pripojené
do mestského monitorovacieho kamerového systému. Po vybudovaní
všetkých stavebných objektov bude
pri zachovaní všetkých ekologických
princípov pridaná nová zeleň vo forme krov a stromov, bude založený
nový trávnik. Projektová dokumentácia rešpektuje už existujúce vyšlia-

pané cestičky v uvedenom priestore.
Nové bezbariérové spevnené plochy
sú navrhnuté tak, aby prirodzene absorbovali dažďovú vodu.
Osadené prvky detských ihrísk
budú slúžiť na rozvoj pohybových
zručností detí aj z neďalekých materských škôl a základnej školy, multifunkčné ihrisko bude využiteľné
pre tínedžerov aj pre dospelých na
rôzne športové aktivity. Altánky sú
určené na relaxáciu obyvateľov sídliska, na zlepšenie vzťahov, odbúranie
anonymity, na umožnenie stretávania sa mladých ľudí a detí, seniorov,
spájanie generácií. Projekt prispeje
ku skvalitneniu života na sídlisku
a vytvorí voľne prístupný priestor
pre časť verejnosti, ktorá vyhľadáva
možnosti realizácie športových, pohybových, ale aj spoločenských a oddychových aktivít. Súčasťou revitalizovaného priestoru bude aj prístrešok
vo výbehu pre psov, ktorý ich majiteľom poskytne tieň v horúcich dňoch
a ochranu pred poveternostnými
vplyvmi počas daždivého obdobia.
Po ukončení procesov verejného obstarávania na dodávateľa prác
predpokladáme zrealizovanie stavby
do konca roka 2018. Mesto v rámci
prebiehajúcej rekonštrukcie sídlisk
zrekonštruuje z vlastných zdrojov okolité komunikácie, chodníky
a parkovacie plochy na uvedenom
sídlisku podľa plánu rekonštrukcie.
Jana Machová

vystúpenie

22. marca
o 16.30 hod.
veľká sála MsKS

TO NAJLEPŠIE,
ČO V MESTE
MICHALOVCE
MÁME

galaprogram spojený
s odovzdávaním titulov
Čin roka 2017
23. marca
o 17. 00 hod.
veľká sála MsKS

ŽIVÉ
PLANETÁRIUM

večerné pozorovanie
pre verejnosť
23. marca o 19.30 hod.
Hvezdáreň Michalovce
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AKTUALITY
aktivity primátora

6. 3. rokovanie Spoločného obecného úradu
6. 3. oceňovanie najlepších športovcov za rok 2017
6. 3. účasť na výročnej členskej schôdzi DCS 5
7. 3. rokovanie Zastupiteľstva KSK v Košiciach
8. 3. rokovanie s novou riaditeľkou ZO SČK
8. 3. stretnutie so zamestnankyňami Mesta pri príležitosti MDŽ
9. 3. porada primátora
10. 3. účasť na otvorení 1. kola ligy žiakov východného Slovenska
		v džude
12. 3. porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
12. 3. účasť na Výročnej členskej schôdzi Denného centra seniorov č. 1
12. 3. účasť na podujatí ZO Slovenského zväzu sluchovo
		postihnutých
13. 3. rokovanie s partnermi v rámci projektu Smart cities
		 v Bratislave
14. 3. prijatie úspešných hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce
14. 3. účasť na Výročnej členskej schôdzi Denného centra seniorov č. 7
15. 3. rokovanie s organizátormi majstrovstiev Slovenska v kickboxe
15. 3. otvorenie mestskej Ligy materských škôl
15. 3. stretnutie k organizácii Plesu mesta v roku 2019
15. 3. rokovanie k organizačnému zabezpečeniu Zemplínskych
		 slávností 2018
16. 3. rokovanie regionálneho snemu ZMOS
16. 3. stretnutie s predsedom Košického samosprávneho kraja

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli
predložené na XIX. zasadnutí MsZ v Michalovciach
7. decembra 2017. (pokračovanie)
Mgr. JÁN VÁRADY
Občania Ul. kapušianskej za účelom zlepšenia osvetlenia verejných
priestranstiev požadujú Mesto, resp. TaZS mesta Michalovce, o doplnenie
svetelných bodov na stĺpoch NN elektrického vedenia, pretože len v prvej
tretine ulice sú tieto na každom stĺpe, ďalej už len na každom druhom. Ulica je osvetlená len z jednej strany a počas sychravých a hmlistých dní je svetelný účinok nedostatočný. Tiež je nezanedbateľný fakt, že na menej osvetlenej strane ulice (smerom von z mesta) nie je vybudovaný chodník, čo núti
občanov častejšie prechádzať cez veľmi frekventovanú cestu II. triedy. Táto
ulica patrí tiež medzi najdlhšie a najpriamejšie v našom meste, čo často
zvádza nedisciplinovaných vodičov k prekročeniu povolenej rýchlosti 50
km/h. Tieto faktory spôsobujú mnohé kolízne a nebezpečné situácie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. kapušianskej bola realizovaná podľa
projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala odborná organizácia. Spĺňa všetky normy a predpisy platné na území SR. Ulíc, ktoré sú v rámci mesta len z jednej strany osvetlené, je veľa a tento spôsob je realizovaný aj v okolitých obciach.
Napriek tomu verejné osvetlenie bolo zahustené na začiatku Kapušianskej ulice pri stredných školách, ako aj nasvetlený priechod pre chodcov pri kostole.
Občania Sídliska východ požadujú Mesto o ďalšie pokračovanie výstavby ohradených stojísk kontajnerov TKO, pretože naši nedisciplinovaní asociálni spoluobčania zintenzívňujú svoju „separáciu odpadov“
na ďalšie nechránené stojiská a najbližšie priľahlé ulice.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
V súčasnosti realizujeme výstavbu ohradených stojísk kontajnerov na tuhý
komunálny odpad na Ul. leningradskej.
RNDr. LÝDIA SIDIVÁROVÁ
Bolo by možné umiestniť kontajnery na separovaný zber plastov a papiera aj pred obytný blok na Ul. humenská cesta A/3555? Najbližšie
kontajnery sú od uvedeného bloku ďaleko a často preplnené. Aj táto
skutočnosť by mohla obyvateľov motivovať k separovaniu odpadu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Radi umiestnime kontajnery na separovaný zber plastov a papiera pred obytný
blok na Ul. humenská cesta blok A/3555. Vzhľadom na stiesnené podmienky v danej lokalite by však bolo žiaduce, aby si bývajúci určili sami miesto na ich umiestnenie. Jediným kritériom je zabezpečenie prístupu k nádobám zberovým vozidlom.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Integrované obslužné
miesto občana
Dobrá správa pre občanov,
ktorí chcú ušetriť čas
a vybaviť viac služieb pod
jednou strechou. Mestský
úrad v Michalovciach
rozšíril služby poskytované
klientom o novú službu –
pracovisko IOMO.
Integrované obslužné miesto
občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí rýchlejšie a jednoduchšie.
Nachádza sa na matričnom úrade v Michalovciach. IOMO ponúka
prístup k elektronickým službám
na jednom asistovanom mieste.
Takto si môžu občania vybaviť viac
služieb štátu na jednom mieste, čím
sa im uľahčí vybavovanie úradných
záležitostí.
V súčasnosti ponúka služba
IOMO tieto služby:

n Výpis z registra trestov – výstup je dostupný približne
do 10 minút od zadania žiadosti, najneskôr však do dvoch
hodín, ak bola žiadosť podaná
do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod.
je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.
n Výpis z listu vlastníctva – výstup
je dostupný do 24 až 48 hodín
od zadania žiadosti.
n Výpis z obchodného registra
– výstup je dostupný približne
do 10 minút od zadania žiadosti.
Všetky vydávané dokumenty sú
platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely.
Podrobnejšie informácie o poskytnutie uvedených služieb sa dozvedia občania priamo na IOMO
na matričnom úrade.
MsÚ

Ekumenický svetový
deň modlitieb 2018
Kresťanky v Michalovciach
každoročne pripravujú
Ekumenický svetový
deň modlitieb, ktorý
sa striedavo koná
v jednotlivých cirkvách.
V Kostole reformovanej
kresťanskej cirkvi
v Michalovciach
sa uskutočnil 3. marca.
Tému na tento rok
pripravili ženy zo
Surinamu: Boh videl,
že všetko, čo stvoril, bolo
veľmi dobré.

Svetový deň modlitieb bol
programovo rozdelený na spoločný spev piesní a jednotlivé čítania
pripraveného textu. Podieľali sa
na tom kresťanky z rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi,
evanjelickej cirkvi a.v., evanjelickej cirkvi metodistickej, cirkvi
bratskej, od saleziánov a z reformovanej cirkvi.
Začiatok stretnutia okrášlil spev
malej škôlkarky Viktórie Tomašuľovej. Kázaním všetkých podnietil salezián Ján Martiška. Súčasťou ekumenického stretnutia bola dobrovoľná
zbierka pre kresťanské ženy zo Surinamu. Naše veľké poďakovanie patrí
Bohu za spoločný čas pri poznávaní
jeho darov pre nás a pre Surinam.
Juraj Gajdošoci

pobačeňe Miž a z varoš a

Mac še dobre
Chto bi ňechcel še jutro mac ľepši jak dňeška? Jedna vec je nad tim
otazna. Jak to zrobic a ňekradnuc. Policajne štatistiki hutorja, že najvecej
še zarabja na predaju drog. Barz často še tiž hutori o „dekriminalizácii
drog“. Tu še jednoducho ma povedzec, že kec mam u kešeňi jednu davku
drogi, ta to ňe „trestný čin“ aľe ľem „priestupok“. Jak na višvetľeňe to ma
hutorec, že ňepredavam, ľem konzumujem. Pri tim každi dochtor-psichijater hutori, že i jedna davka drogi može spuščic zavislojsc na droge. Teraz
ňeznam, či tot navrh prichodzi gu tomu, žebi bulo meňej ľudzi poštrofanich u baše, abo vecej zarobiľi tote, co drogi predavaju. Pritim še jedna
o mladich ľudzi, co maju život pred sobu.
Vaš Mižo z varoša
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AKTUALITY
z pera viceprimátora

MESIAC KNIHY

Primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák ocenil v utorok 6. marca v obradnej sieni mestského úradu
najúspešnejších športovcov a športové kolektívy za rok 2017. Ocenených navrhlo osemnásť športových klubov
a občianskych združení z 13 druhov športu. Sú to športovci, ktorí dosahujú výborné výsledky na úrovni okresu, kraja
ale aj celého Slovenska. V programe oceňovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Michalovce
sa so svojím kultúrnym programom predstavili žiaci zo Základnej školy na Ulici školskej v Michalovciach.

Rokovala členská schôdza
Slovensko
V priestoroch Denného
seniorov na Ul.
bude mať novú centra
obrancov mieru
blahoslavenú vsaMichalovciach
vo februári konala
Svätý Otec František prijal
v utorok na osobnej audiencii
kardinála Angela Amata SDB,
prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, a schválil dekrét
o mučeníctve Božej služobníčky
Anny Kolesárovej. Narodila sa
vo Vysokej nad Uhom 14. júla
1928. Zavraždil ju ruský vojak
22. novembra 1944.
Jej hrob navštívia každoročne stovky mladých. Prvé
stretnutie mladých na podnet
svedectva mučeníckej smrti
Anny Kolesárovej sa uskutočnilo v roku 1999. Odvtedy sa
konajú pravidelné púte.
ts

výročná členská schôdza
neziskovej organizácie
– Združenia vojnových
poškodencov, invalidov
a ich sympatizantov.

Na schôdzi sa zúčastnili aj vzácni hostia – primátor mesta Viliam
Zahorčák a prednostka Okresného
úradu Jana Cibereová.
Členka výboru Združenia Angela Hapáková v prednesenej správe vyhodnotila aktivity združenia.
Prítomní v diskusii kladne hodnotili
činnosť združenia, najmä aktívnej
účasti jeho členov pri významných
spoločenských akciách v meste Michalovce.

V rámci našich možností sa snažíme byť nápomocní mestu a jeho
obyvateľom. Nie je neskromné pripomenúť, že na základe podnetu
našej členky Mileny Polákovej výbor zabezpečil písomné stanovisko
z Ministerstva financií SR o možnosti
priznávania úľavy z poplatku pre dôchodcov za odvoz tuhého komunálneho odpadu bez vypisovania žiadosti o úľavu a toto stanovisko sme
predložili vedeniu mesta. Naša iniciatíva bola úspešná a od 1. januára
tohto roku osoby nad 62 rokov veku
už nepredkladajú mestu písomnú požiadavku na úľavu. Táto im je priznávaná automaticky, a to vo výške 30 %.
Ceníme si prístup mestských orgánov, akú pozornosť venujú seniorom. Preukaz seniora nám rozširuje
možnosti zúčastňovať sa na športových a kultúrnych podujatiach
konaných v meste, ako aj využívať
mestské kúpalisko a saunu.
Ing. Pavol Hody

Kaštieľ v Michalovciach
Táto knižná publikácia
zhŕňa najnovšie
poznatky z oblasti
archívneho, historického
a architektonického
výskumu michalovského
kaštieľa. Prináša veľa
spresnení či opráv
starších publikovaných
informácií, ale i množstvo
nových faktov.
Obsahuje aj vyše 50 fotografií,
pričom niektoré dobové zábery
neboli doteraz publikované. Vydavateľom knihy je Zemplínske mú-

zeum v Michalovciach. Jej zostavovateľmi sú Mgr. Maroš Demko
a PaedDr. Martin Molnár. Autorský
kolektív tvorili Mgr. Alena Mišíková, PhD. – historička Štátneho
archívu v Prešove, PaedDr. Martin
Molnár a Mgr. Stanislava Rovňáková – historici Zemplínskeho múzea, a Ing. Miroslav Matejka s Mgr.
Michalom Šimkovicom – odborníci na architektonicko-historický
výskum, ktorí sa podieľali na výskume kaštieľa počas nateraz poslednej
rekonštrukcie.
Záujemcovia si môžu knižnú
publikáciu kúpiť v Turistickej kancelárii mesta Michalovce.
Martin Molnár

Špecifickou dorozumievacou ľudskou činnosťou je reč. Odovzdanie
informácie druhému človeku je počiatkom iného poznania ako vlastnými zmyslami. Na rebríčku s vyššou činnosťou je zapísanie uvedenej
informácie a tým oboznámenie aj
iného človeka, ktorého nemusíme
vidieť.
Uchovanie písomnej informácie dáva možnosť odovzdať informáciu pre budúcnosť. Reč, jazyk,
komunikácia, slovné pomenovania
či jazykové zvyklosti sa s dobou
menia, vyvíjajú. Sú aj obrazom
svojej doby.
Od hlbokej minulosti písania
na hlinené doštičky až po súčasné uchovávanie vzácnych kníh na
elektronickú stopu išlo o zachytenie myšlienok pre budúcnosť. Preto
sú knihy najväčším pokladom ľudstva. Obsahujú širokú paletu literatúry, od učebníc cez historickú literatúru, literatúru faktu, cestopisy,
tlačoviny, beletriu, divadelné hry,
umelecké romány.
Od útleho detstva siahame ku
knihám a predpokladám, že na rozprávkach vyrastá každé dieťa. Požiadavka čítať písaný text, je životnou otázkou zdravého človeka
v každom veku. V detstve je to
nutné pre zdravý vývoj rozumových
schopností mladého mozgu. Nielen
pre vyjadrovacie schopnosti, vývoj
citu, racionálneho rozmýšľania,
fantáziu, ale aj intelektovú úroveň.
Naučiť sa narábať s informáciou
a utvoriť z nej pamäťovú stopu
v mozgu, je bežnou súčasťou školského systému vzdelávania.
Často býva bolestný, ale postup
je nutný pre existenciu v modernej
spoločnosti so spoločenskou deľbou
práce. Je nutným predpokladom
aj pre celoživotné vzdelávanie a naplnenie plnohodnotného života.
Dobrá literatúra je otázkou životného vkusu. Siahnuť po nej je
otázkou trávenia voľného času a zábavy. Je nutná pre každého duševne
zdravého človeka. K jej uchopeniu
neexistuje primeranosť. No je potrebnou súčasťou udržania si primeraného intelektu.
Ani vyšší vek sa nezaobíde bez
dobrej knihy. Je prevenciou pred
starnutím mozgu a udržiava intelektové schopnosti. Intelektovo
zdatný mozog vie zvládnuť aj fyzické hendikepy.
Preto je nutné pripomínať význam čítania pre každého človeka
v každom veku. Samozrejme nielen
v marci, no v tomto prvom jarnom
mesiaci najviac.
MUDr. Benjamín Bančej,
zástupca primátora
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Výročná
schôdza
V priestoroch mestského
kultúrneho strediska
sa 21. februára konala
výročná schôdza mestskej
organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska č. 1
v Michalovciach.

MÔJ KAMARÁT POČÍTAČ
Na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach sa 7. marca konala tretíkrát súťaž Môj kamarát počítač. Zapojilo sa do
nej 70 žiakov z 12 škôl michalovského okresu. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategória Profík bola určená žiakom 4. a 5. ročníka základnej školy, v kategórii Expert súťažili žiaci 6. a 7. ročníka základnej školy a 1. a 2. ročníka
osemročného gymnázia. Súťažiaci hrali počítačové hry a riešili test s logickými úlohami. Všetci súťažiaci predviedli
kvalitné výkony. Traja najlepší súťažiaci získali diplomy a pekné ceny. Vecnou cenou boli odmenení aj tí, ktorí sa
umiestnili na štvrtom až šiestom mieste. V kategórii Profík sa víťazkou stala Simona Drabiková, ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce. V kategórii Expert zvíťazil Ján Budiš, ZŠ, Moskovská 1, Michalovce
Mgr. Slávka Kocúreková

Ples študentskej spoločnosti
obchodnej akadémie
V piatok 23. februára
sa v spoločenskej sále
reštaurácie Zlatý bažant
konal už 16. ročník
Valentínskeho
plesu študentov
Obchodnej akadémie
v Michalovciach.
Zorganizovali ho žiaci študentskej spoločnosti Jafirma SCEB pod
odborným dohľadom Ing. Jany
Bodnárovej. Študenti sa na začiatku
školského roka zapojili do celoslo-

venského programu v rámci predmetu aplikovaná ekonómia, kde sa
učia začiatočnícky podnikať.
Úlohou tohto programu je, aby
si založili firmu, zvolili hlavných
pracovníkov v tajných voľbách a
určili si hlavné ciele. Medzi najhlavnejšie ciele Jafirmy SCEB patrilo aj zorganizovanie Valentínskeho
plesu. Ich úlohou bolo vyvolať záujem o túto spoločenskú akciu medzi študentmi a zabezpečiť všetky
náležitosti.
Vďaka šikovnosti organizátorov
sa tento ročník po prvýkrát konal

v reštaurácii Zlatý bažant, kde študentov ale aj profesorov celým večerom sprevádzal prezident spoločnosti Ján Kiselovič a viceprezidentka pre financie Viktória Hrinková.
Súčasťou programu bolo aj vymenovanie kráľa a kráľovnej plesu
a losovanie v tombole. Ceny do
tomboly zabezpečili študenti prostredníctvom sponzorských darov.
Študentom spoločnosti ďakujeme
za skvelú atmosféru počas plesu
a prajeme im veľa úspechov v ich
ďalšom podnikaní.
Lucia Zienkovská

Teória a prax
Súčasťou výchovy
a vzdelávania žiakov
stredných odborných škôl
sú aj exkurzie v odbore,
ktorý študujú.
Žiaci SOŠT Michalovce, študijných odborov mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik
a mechanik počítačových sietí sa
7. marca zúčastnili exkurzie vo firme BSH Drives and Pumps, s.r.o.
Naša škola spolupracuje s firmou

v rámci výchovy a duálneho vzdelávania. Exkurzia bola realizovaná
na základe tematického výchovnovzdelávacieho plánu.
Na exkurzii nás privítal personálny riaditeľ Ing. Jozef Adam a celou exkurziou sprevádzal riaditeľ
SPV Mgr. Jaroslav Šutaj-Eštok. Výrobným programom závodu je produkcia elektromotorov do práčok,
sušičiek a umývačiek riadu. Žiaci
videli kompletizáciu hlavných častí
elektromotora a skompletizovanie
finálneho výrobku. V objektoch

Výročnú členskú schôdzu otvorila predsedníčka MO JDS Mgr.
Hajduková. Pani Nadzamová oboznámila prítomných s programom
schôdze a spevácka skupina Ozvena všetkých príjemne naladila.
Mária Hajduková oboznámila
prítomných s bohatou činnosťou
MO JDS za rok 2017 a s aktivitami
v kultúrnej, športovej a spoločenskej
oblasti. Členovia sa celoročne venujú pingpongu, bowlingu, cvičeniu
a turistike. Okrem toho navštevujú
divadelné predstavenia, rekondičné
pobyty v Slovenských kúpeľoch Obľúbené sú aj výlety za nákupmi na
Ukrajinu a do Poľska, výlety spojené
s kúpaním v Maďarsku a Chorvátsku, i poznávacie zájazdy. Veľkej
obľube sa teší aj grilovačka na ZŠ
a mnohé ďalšie aktivity.
Mária Podstavská informovala
o hospodárení za rok 2017 a pani
Jurčová oboznámila prítomných
s plánovanou činnosťou MO JDS
na rok 2018.
Prítomní v diskusnom príspevku pochválili činnosť MO JDS a popriali veľa pracovných, tvorivých
a športových aktivít do roku 2018.
Anna Vojtaššáková

Základná škola, Okružná 17,
Michalovce
Olympijský klub Michalovce

HODINA
ZEME

connEct2earth
ZHASNITE

SPV si prezreli dielne a prácu žiakov odborného výcviku duálneho
vzdelávania.
V diskusii žiaci vyzdvihli
disciplínu a poriadok na pracoviskách vo výrobných halách a dielňach SPV. Zaujal ich odborný výklad priebehu jednotlivých operácií vo výrobe. Skonštatovali, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.
Po ukončení strednej školy možno
niektorí z nich zakotvia v radoch
zamestnancov firmy.
Danka Vargová

24. MARCA o 20:30
V sobotu večer vás všetkých
čakáme pred školou
s čelovkami, baterkami,
lampiónmi.
Svetlá v okolí zhasnú
a my si spoločne
vychutnáme TMU
a keď sa nezamračí,
tak aj hviezdnu oblohu.
Nezabudnite malú sviečku
pre našu Zem.
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Zemplínski heligónkari
hodnotili činnosť
Po šiestich rokoch
trpezlivej, cieľavedomej
a odhodlanej práce sa
k rodine heligónkarov
hlási nespočetné množstvo
ľudí z celého Zemplína.
Založili sme tradíciu dvoch
festivalov, Zemplínska heligónka
a Vianoce s heligónkou. Na založení tretieho festivalu ZUČ seniorov
pod názvom Aj jeseň života je krásna sme intenzívne spolupracovali
s OR JDS v Michalovciach. Vydali
sme jedno dvoj CD Zemplínski heligónkari a jedno CD Vianoce s heligónkou s koledami zo Zemplína.
Naše hudobno-slovné pásma ku
rôznym kultúrnym a spoločenským
príležitostiam mali možnosť diváci
vidieť nielen na rôznych festivaloch
po celom Slovensku, ale aj v Ma-

ďarsku, Čechách, Bulharskej Varne
a Kavarne, Chorvátskom Záhrebe
a Delnici a na Ukrajine v Ľvove.
V tomto roku plánujeme 5. mája
uskutočniť piaty ročník nášho heligónkarského festivalu Zemplínska heligónka 2018. Bude to prvý
ročník s medzinárodnou účasťou.
Chceme naň pozvať hostí zo Záhrebu, aby sme im tak oplatili ich
pohostinnosť. Radi by sme pozvali
aj ďalších, ktorí prejavujú záujem,
ale naše finančné možnosti nám to
nedovoľujú, nakoľko sme nepočítali s takým búrlivým rozmachom
našich aktivít. Preto aj touto cestou
chceme požiadať našich priaznivcov a ochotných darcov, aby nám
prispeli 2 % zo svojich daní. Potrebné informácie a tlačivá nájdu
na našej stránke zemplinskiheligonkari.sk.
Pavol Hájnik

Pokladnica vedomostí
V priestoroch
organizačnej I. ZŠ
sa 15. februára rozliehala
vrava účastníkov
10. ročníka okresného
kola Dejepisnej olympiády.
Súťažiť v histórii prišlo štyridsaťosem žiakov z dvanástich základných škôl. Súťažiaci rozdelení
do štyroch kategórií riešili testové úlohy z domácich, svetových
aj regionálnych dejín. Súčasťou
100-bodového testu boli kapitoly
nad rámec učebného štandardu.
Deviataci a ôsmaci preukázali svoje znalosti z formovania medzivojnových totalitných režimov v štátoch Nemecko, Taliansko a ZSSR.
Siedmaci a šiestaci zaostrili vedomosti na staroveké Grécko.
Dejepisná olympiáda je vhodnou

príležitosťou, ako spopularizovať
dejiny medzi mladými ľuďmi, ako
nachádzať nové talenty u žiakov
s hlbším záujmom o históriu, ako
iným spôsobom upevniť a systematizovať nadobudnuté poznatky.
Mnohí žiaci ukázali široký
prehľad vedomostí k danej téme,
čo svedčí o kvalitnej samostatnej
príprave a o osvojení si učiva. Takíto žiaci získali popredné umiestnenia. Pekne si počínali žiaci
zo Základnej školy T. J. Moussona,
základných škôl na uliciach Komenského, Okružnej, Krymskej,
ZŠ Pavla Horova, ZŠ Strážske.
Prví dvaja víťazi medzi siedmakmi, ôsmakmi a deviatakmi postupujú do krajského kola DO v Košiciach koncom marca. Prajeme
im veľa úspechov pri poznávaní
minulosti.
Mgr. D. Rudášová

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

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
HORÚCA SPRCHA – DIVADELNÁ KOMÉDIA
19. marca o 19.00 hod., veľká sála MsKS
SPOLOČNÝ KONCERT VŠETKÝCH ZUŠ V MICHALOVCIACH
22. marca o 16.30 hod., veľká sála MsKS
64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
regionálna súťaž v prednese poézie a prózy
20. a 23. marca o 8.00 hod., galéria ZOS
TO NAJLEPŠIE, ČO V MESTE MICHALOVCE MÁME
galaprogram spojený s odovzdávaním titulov Čin roka 2017
23. marca o 17.00 hod. veľká sála MsKS
ŽIVÉ PLANETÁRIUM – VEČERNÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
23. marca o 19.30 hod., Hvezdáreň Michalovce

Výstavy
MOJIMI OČAMI – VÝSTAVA MÁRIE ROVŇÁKOVEJ
do 18. marca, malá galéria MsKS
ROMANTICKÉ HRDINKY – VÝSTAVA PORCELÁNOVÝCH BÁBIK
do 29. marca, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
TVORBA 2018
regionálna súťažná výstava prác neprofesionálnych výtvarníkov
do 28. marca, galéria ZOS
VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV ATELIÉRU ALENY NIKLASOVEJ
do 29. marca, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Program kina

CESTA ZA KRÁĽOM TROLLOV
fantasy, rozprávka
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

16. 3. piatok o 17.00 hod.
17. 3. sobota o 21.30 hod.
20. 3. utorok o 17.40 hod.
2017
NÓRSKO
Český dabing

16. 3. piatok o 20.50 hod.
17. – 18. 3. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
TOMB RAIDER
2018
akčný
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky
16. 3. piatok o 19.00 hod.
17. – 18. 3. sobota, nedeľa o 17.40 hod.
BACKSTAGE
2018
tanečno-hudobný, romantický
ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Originál verzia
17. – 18. 3. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
CHLOE A TRPASLÍCI
2018
animovaný
USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov
Slovenský dabing
BRATŘÍČEK KAREL
dokumentárny film
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

20. 3. utorok o 19.30 hod.
2016
ČR/PL
České titulky

PRIANIE SMRTI
akčný
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

21. 3. streda o 19.30 hod.
2017
USA
Slovenské titulky

22. 3. štvrtok o 19.30 hod. (2D-ST)
23. 3. piatok o 19.30 hod. (2D-ČD)
24. 3. sobota o 17.30 hod. (3D-ČD), o 21.00 hod.(2D-ČD)
25. 3. nedeľa o 19.30 hod. (2D-ČD)
26. 3. pondelok o 17.30 hod. (2D-ČD)
PACIFIC RIM: POVSTANIE
USA/2018
akčný, sci-fi
ST – Slovenské titulky
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
ČD – Český dabing
bližšie info: www.kino.michalovce.sk
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Sebastián Ješko
Hana Váradyová
Isabella Dechová
Karolína Chládeková

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Pavol Gomboš
a Viktória Zsebiková
Jaroslav Kompánek
a Zuzana Fajnerová

blaho ž e l a n i a
ALENA OLEKSIKOVÁ

Je nám veľkým potešením želať Ti v deň
50. narodenín zdravia, šťastia veľa, všetko,
čo si srdce želá, veľa lásky, spokojnosti,
v celej ďalšej budúcnosti.
Deniska s rodinou, sestry Gabika a Eva

ANNA KOKOŠOVÁ

Len to najkrajšie, čo život môže dať,
k 60-ročnému jubileu chceme Ti zaželať.
Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.
manžel Michal, syn Daniel a dcéra Monika
s rodinami

Noviny Mistral

športové správy

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

Žihadlo

Téma: Obezita detí,
alebo Čo dať deťom na tanier
Hostia: MUDr. Dana Jurečková, Marta Kažimírová
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

Zemplínska heligónka 2017
repríza z mája 2017
denne od 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS v sieti
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube
a www.tvmistral.sk

Keď 2 x 2 nie je 4
V prípade vyplatenia vysokej odmeny 480 000 € pre advokáta JUDr.
Bžána, za zastupovanie mesta s spore s firmou Medipark Košice, som
na mestskom zastupiteľstve navrhol
vrátenie vyplatenej odmeny do rozpočtu mesta. Ale za stratu času som
pre advokáta navrhoval primeranú
náhradu podľa pravidiel advokácie. Pretože 480 000 € je na pomery
Michaloviec veľký peniaz a súdny
spor sa vyriešil tak povediac sám.
Rozhodcovský súd, na ktorom bol
spor pojednávaný, totiž rozhodol,
že v danom spore nie je oprávnený
konať. A tak, podľa mňa, ani drahé
zastupovanie mesta na súde nebolo
potrebné. Môj návrh na mestskom
zastupiteľstve nebol prijatý.
K myšlienke vrátiť vyplatenú
odmenu do rozpočtu mesta ma priviedla jedna konkrétna situácia. Je-

den môj kamarát, podnikateľ, chcel
ako manžel dať osobný dar manželke. Nejaké kvalitné ojazdené auto
z autobazáru. Manželka bola v tom
čase začínajúca vodička. Pretože
kamarát sa v autách nevyznal, dal
peniaze odborníkovi, aby vo vytipovanom autobazáre auto kúpil.
Ale ukázalo sa, že vytipované auto
v autobazáre nakoniec nebolo. Odborník, pretože je charakter, peniaze
kamarátovi vrátil. Pretože aj kamarát je charakter, zaplatil odborníkovi odmenu za stratený čas. Pretože
kamarát je charakter, nezaplatil odmenu z podnikateľského účtu, ale
z vlastnej peňaženky.
Pripomína vám alebo lepšie povedané, mohlo by vám to pripomínať
niečo z nášho mesta? Mne áno!
Ing. Jozef Bobík
poslanec MsZ

Postrehy a reakcie
V náväznosti na posledné rokovanie zastupiteľstva a článok Verejný
záujem z pera viceprimátora v čísle
5/2018 by som rád vyslovil niekoľko
postrehov.
V článku z dielne viceprimátora
v predposlednom odseku sa uvádza:
“Aj sympatia alebo antipatia k určitému politickému hnutiu by nemali zakladať ultimatívne nepriateľstvá.”
Antipatie k určitým hnutiam a ich
predstaviteľom sú však u poslancov
Smeru-SD v zastupiteľstve prevládajúce až v takej miere, že sa rozhodli neumožniť vystúpiť vo väčšine
prípadov občanom mesta na MsZ,
aj keď nevedeli, čo by malo byť predmetom ich vystúpenia, čo ich ani
nezaujíma.
Ak sa o slovo hlásia úspešní
poslanci KSK, zastupujúci viac ako
5.500 hlasov Michalovčanov, tak títo
môžu ostať za dverami a ani sa o to
nepokúšať, lebo ich názor je určite iný
ako si predstavujú a ktorý povyšujú
za verejný záujem.
Ďalšia myšlienka z článku hovorí:
"Názorové vyjadrenia by mali fungovať vo vecnej rovine”
Praktická ukážka vecnej roviny:
na MsZ v decembri 2017 odzneli
informácie o fyzickom napadnutí
poslanca Mgr. Varadyho a to zástupcom primátora MUDr. Bančejom
na zimnom štadióne, na ktoré viceprimátor vôbec nereagoval a kto by
čakal ospravedlnenie, ostal sklamaný.
Informácia bola vecná, priam zarážajúca, avšak reakcia žiadna.

V článku sa tiež dočítate, že: “Miera snahy odlíšiť sa by nemala prekročiť
rovinu klamstva a šírenia úmyselných
poloprávd a lží.”
V správe o súdnych sporoch,
ktorá bola predmetom rokovania zastupiteľstva bolo uvedené,
že je úplná a mesto má 27 sporov
a 4 právnikov. Aká je skutočnosť?
JUDr. Dorič priznal, že v roku 2017
bolo právnikov 6 (v skutočnosti
7), je možné takúto správu pokladať za úplnú? Nevymáhajú sa pohľadávky za viac ako 3,6 mil. Eur
a v prípade informácie o JUDr. Sotolárovi ako o jednom z právnikov,
ktorý zastupovali mesto sme zažili
klamstvo v priamom prenose (zastupoval mesto už v roku 2017 a nie
v r. 2018!).
Podľa článku z dielne viceprimátora “Obviňovanie je príznakom slabosti.”
Veľmi často počúvame z úst p. primátora a p. viceprimátora, že všetko,
čo je v rozpore s generálnou líniou
vládnuceho poslaneckého klubu je
klamstvom, šírením poloprávd a lží.
Pravda je však taká, že ani jeden
z nich, nič a nikdy nekonkretizoval.
Vytýkané nedostatky na ktoré mesto
upozorňujú okrem mňa aj niektorí
poslanci MsZ majú oporu v zisteniach Hlavnej kontrolórky, NKÚ
a porušujú zásady o nakladaní s majetkom mesta.
Mgr. Milan Kaplan
poslanec Košického
samosprávneho kraja

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk,
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, tel.: 6864 242.
Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová,
Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Mgr. Anna Serečunová. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan,
Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza
v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.
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INZERCIA
malý oznamovateľ

Rôzne

n Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter piva,
hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), odznaky,
etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy,
tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, vršky z fliaš, súdky, pipy,
prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania,
medaily, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, porcelán,
sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan Demčák, tel.:
0904 965 282
n Kúpim predmety z TUZEXu a DAREXu (podniky zahraničného
obchodu) – bony, odberné poukážky, dobropisy, poukážky, 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

prerušenie distribúcie elektriny
n 20. marca 2018 od 8.10 do 17.00 hod.
n 21. marca 2018 od 7.20 do 17.00 hod.
n 22. marca 2018 od 7.10 do 17.00 hod.
Ul. M. Koperníka, Ul. J. L. Holubyho, Ul. T. Vansovej, Ul. Boženy
Nemcovej, Ul. J. Palárika, Ul. J. Kalinčiaka, Ul. J. Palkoviča, Ul.
odbojárov, Ul. Gagarinova č. d. 6 – 22 (párne čísla domov), Ul. T. J.
Moussona č. d. 3 – 33 (nepárne čísla domov)
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

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: „stavebné úpravy bytu č. 6
na 3. p“ na pozemku reg. C-KN parc. 682/9, 682/11 v bytovom dome
so súp. číslom 173 na Ul. zakarpatská v k. ú. Michalovce. Celé znenie
oznámenia je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

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 a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach
č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, č. 383, zo dňa 17. 6. 2014
a č. 309, zo dňa 3. 9. 2013

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4955/6, druh pozemku zastavaná
plocha, výmera 1223 m2, ktorý vznikol na základe určenia Geometrického
plánu č. 14328810-126/2017, zo dňa 26.4.2017, z pôvodného pozemku p.CKN č. 4955/1,
B) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku
pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného čísla (sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.CKN č. 4731, o výmere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19,
o výmere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej
parcely C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej.
C) objektu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej
súpisné číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532, a pozemky p.C-KN č. 2532,
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej
výmere 785 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote 2. apríla 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na Úradnej
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie
vám poskytneme aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

spoločenská rubrika
NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...
Emília Kaničková (79)
Mária Soročinová (75)
Vlasta Maščeníková (54)
Ján Serdy (61)
Alžbeta Styrančáková (75)
Michal Dzema (68)
Ing. Ján Varešinský (63)
Anna Sinčáková (65)
Ružena Feňovčíková (84)

spo mie n ky
Dňa 21. marca uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila

ANNA BALÁŽOVÁ

Prosíme vás o tichú spomienku v modlitbe.
s láskou spomínajú syn Milan a dcéra Monika
s rodinami
Dňa 22. marca uplynie 15 rokov od smrti

GABRIELA SIKSAYA

ktorý nás opustil vo veku nedožitých 56 rokov.
Ďakujeme za spomienku všetkým,
ktorí na neho nezabudli a spomínajú spolu s nami.
manželka, synovia Gabriel a Martin
Dňa 18. marca uplynie rok od úmrtia
drahého manžela, ocka, dedka a pradedka

PETRA JINU

Chýba nám a stále žije v našich srdciach.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka Daša, deti Rita, Rastislav, Daša, Peter
s rodinami a pravnučka Emily

Žiarila z Teba láska, dobrota, budeš nám chýbať
do konca života. Dňa 28. februára uplynul rok,
kedy zomrela drahá manželka, mamka, babička

MARTA VESELINYOVÁ

Za tichú modlitbu a spomienku ďakujeme.
s láskou spomína manžel Július, dcéra, syn
s rodinami a príbuzní
Dňa 4. marca pred 15. rokmi
dotĺklo srdiečko našej drahej mamky

MÁRIE MATTOVEJ

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
s láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami

MESTO MICHALOVCE
ATLETICKÝ KLUB AC MICHALOVCE
organizujú
4. ROČNÍK

JARNÉHO BEHU MICHALOVČANOV
17. marca o 10. 30 hod.

Štart a trať: od Gymnázia Pavla Horova
po Ul. Hviezdoslavovej na Hrádok a naspäť
Vi a c i n f o : w w w. j a r nyb e h . p re te ky. co m
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Atletika
JARNÝ BEH MICHALOVČANOV
17. 3., 10.30 hod., Gymnázium P. Horova, Masarykova 1
Info: www.michalovce.preteky.com

Basketbal
I.BK MICHALOVCE – ABOVIA 96 KOŠICE
17. 3., 10.00 a 11.15 hod., mladší mini žiaci – Východ; ZŠ, Krymská 5
Info: www.new.1bkmi.sk

Primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák prijal na pôde mestského
úradu hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce, ktorí sa po 32 rokoch
stali víťazmi druhej najvyššej súťaže. Zverenci trénerskej dvojice Miroslav Chudý – Richard Šechný totiž zvíťazili vo finálovej sérii St. Nicolaus
I. ligy nad víťazom základnej časti HK Skalica 3:1 na zápasy a nadviazali
tak na svojich predchodcov, ktorí sa z víťazstva v prvej lige tešili v sezóne
1985/1986.

Juniori oplatili
Handlovej prehru
V prvú marcovú sobotu
odohrali Michalovčania
duel s Handlovou. Hosťom
mali čo oplácať, keď
v Handlovej prehrali len
o jeden bod.
Domáci začali dobre, darila sa
im streľba, hrali slušne aj v obrane. Postupne si vytvorili náskok
a prvú štvrtinu vyhrali o 12 bodov.
V druhej štvrtine sa hra vyrovnala,
no domáci si stále držali náskok.
V tretej štvrtine hostia zabrali, vysunuli obranu a hrali oveľa agresívnejšie v obrane i útoku. Výsledkom
toho boli straty domácich a keď Orli
nepremenili aj vyložené príležitosti, hostia znížili pred poslednou
štvrtinou rozdiel v skóre na 2 body.
Aktívna hra prinášala veľa faulov

na oboch stranách. Najväčším rozdielom bolo premieňanie trestných
hodov, kým hostia svoje pokusy premenili, domáci v tejto činnosti sklamali. Možno i pod tlakom, ale tak či
tak, nepremenili v zápase celkovo 30
trestných hodov.
V poslednej štvrtine hostia dokonca vyrovnali. Michalovčania
aj napriek mizérii v šestkách postupne od súpera odskočili a v dlhej štvrtine nakoniec dotiahli zápas do víťazného konca. Domáci sa zľakli výhry, čo im zväzovalo ruky pri zodpovednosti, nepremieňali trestné hody.
Tak slabá úspešnosť tejto činnosti
im v ďalších zápasoch môže prekaziť
dobrý výsledok. Naopak premenili 8
trojok, čo je zlepšením. Po basketbalovej stránke sme boli o niečo lepší
a cenné víťazstvo si domáci zaslúžili.
1.BK MICHALOVCE

Slovak Open 2018
Najväčší medzinárodný
turnaj na Slovensku
v kickboxe, Slovak Open
2018, sa konal 23. až 25.
februára v Bratislave.
Za účasti 945 štartujúcich
z 90 klubov a 11 krajín sa
počas dvoch dní predviedli
pretekári na 7 tatami
a v 2 ringoch.
Michalovskú desaťčlennú výpravu Športového kickbox klubu
reprezentovali Karel Svobodník,
Timea Hamaríková, Vasyl Kle-

vľyanyk, Martin Petričko, Štefan
Gajdoš, Emma Sabadošová, Štefan
Mlynár a Matej Hospodár pod trénerským vedením Ľuboša Takáča
a Matúša Bazgera. Naša bilancia
turnaja sú dve zlaté, dve strieborné a jedna bronzová medaila.
Martin Petričko, Štefan Gajdoš,
Emma Sabadošová, Matej Hospodár a Štefan Mlynár mali na takomto turnaji premiéru, a napriek
tomu, že neobsadili medailové
stupienky, podali pekné výkony.
Žiaľ, neskúsenosť nováčika sa pretavila do neúspechov, no odniesli
si cenné skúsenosti.
Elena Takáčová

Hádzaná
HK IUVENTA – HK SOKOL BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
16. 3., 17.30 hod., MOL liga žien – 22. kolo, Chemkostav aréna
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC NITRA
31. 3., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – nadstavbová časť
MFK ZEMPLÍN – PARTIZÁN BARDEJOV
24. 3., 11.00 hod., I. LSD U19 – 22. kolo
MFK ZEMPLÍN – FC SPARTAK TRNAVA
17. 3., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17,U16 – 21. kolo
MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD
25. 3., 10.00 a 12.00 hod., I. LSŽ U15,U14 – skupina Východ, 16. kolo
MFK ZEMPLÍN – MŠK TESLA STROPKOV
29. 3., 10.00 a 12.00 hod., I. LSŽ U15, U14 – skupina Východ, 17. kolo
MFK ZEMPLÍN – NMŠK 1922 BRATISLAVA
24. 3., 13.00 hod., I. liga ženy – 11. kolo
MFK ZEMPLÍN – NMŠK 1922 BRATISLAVA
24. 3., 15.00 hod., I. liga juniorky U19 – 11. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – FK KECHNEC
25. 3., 15.00 hod., IV. Liga Juh – muži VsFZ – 18. kolo,
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Florbal
FBK MICHALOVCE – ICE PLAYERS SEREĎ
17. 3., 14.00 hod., I. liga muži – baráž, športová hala Košice
FBK MICHALOVCE – FBK RAPTORS
18. 3., 14.00 hod., I. liga muži – baráž, Mestská športová hala Michalovce
FBK MICHALOVCE – FBC RED WINGS KOŠICE
24. 3., 16.30 hod., I. liga muži – baráž, Mestská športová hala Michalovce
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Ľadový hokej
HK MLÁDEŽ – SPIŠSKÁ NOVÁ VES
17. 3., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 7. – 8. ročník – 27. kolo, zimný štadión
HK MLÁDEŽ – POPRAD
24. 3., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 5. – 6. ročník – 28. kolo, zimný štadión
HK MLÁDEŽ – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA
18. 3., 9.30 hod., Liga kadetov – baráž, zimný štadión
HK MLÁDEŽ – MLÁDEŽ HC 46 BARDEJOV
25. 3., 9.30 hod., Liga kadetov – baráž, zimný štadión
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

