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Folklórny súbor Zemplín zažiaril na medzinárodnom festivale

INDICKÉ ZLATO
PRE ZEMPLÍN
Folklórny súbor Zemplín sa vydal koncom septembra opäť na cesty reprezentovať folklór, tentokrát poriadne ďaleko, smerom na východ, do Indie. Pozvanie prijali od Chandigarh University,
ktorú navštevuje 40 000 študentov, a ktorá festival organizovala za pomoci folklórneho súboru
RIFAC z Indie.
Prípravy sa začali už v jari rezerváciou leteniek, pokračovali vybavovaním administratívnych, logistických a ekonomických náležitostí.
V rámci príprav sme kontaktovali
aj Slovenské veľvyslanectvo v Delhí.
Poctilo nás pozvaním zúčastniť sa na
podujatí Spoločné oslavy slovenských a českých národných dní na
slovenskej ambasáde v New Dehli,
ktoré organizovalo spoločne s Českou republikou. Po desaťhodinovom
lete z Budapešti cez Paríž do Delhi
sme strávili prvé tri dni v hlavnom
meste. Vďaka veľkej starostlivosti,
ústretovosti a ochote veľvyslanca
Slovenskej republiky Ivana Lančariča a veľvyslanca Českej republiky
Milana Hovorku sme navštívili legendárny Taj Mahal a absolvovali prehliadku mesta. V podvečer
24. septembra sme sa predstavili
temperamentným programom spolu s baletným súborom z Liberca
pred výnimočnými hosťami, ministrom vnútra Únie pre vnútorné veci,
vnučkou Mahátma Gándiho a pred
vyše tisíckou diplomatov z celého
sveta. Speváčky nášho súboru slávnostne otvorili toto významné diplomatické podujatie zaspievaním
slovenskej i českej štátnej hymny.
V stredu nás po namáhavých,
no krásnych dňoch strávených
v New Delhi čakal presun na festival
do mesta Chandigarh, vzdialeného
cca 250 km na sever krajiny a na
jeho univerzitu. Hneď poobede sme
po ubytovaní sa absolvovali sprie-

vod a otvárací ceremoniál. V ďalších
dňoch nás na festivale čakali rôzne
zážitky spojené hlavne s čakaním či
náhlou zmenou programu, lebo dážď
spôsobil posunutie programu aj o tri
hodiny. Ochutnali sme tiež pravú
indickú kuchyňu a zažili ozajstnú
festivalovú atmosféru. Festivalu sa
zúčastnilo 25 súborov od Nepálu, cez
Taiwan, Indonéziu, Thajsko, Srí Lanku, Mexiko, Maroko, Turecko, Egypt
a Afganistan až po Bulharsko, Fínsko, Poľsko, Chorvátsko a Anglicko.
Ako súbor sa skoro nikdy nezvykneme zúčastňovať na tanečných
či hudobných súťažiach. Ani na tomto festivale to nemalo byť inak. Po
príchode sme však zistili, že festival
zmenil formát i názov a my sme sa
zúčastnili súťažného festivalu pod
názvom 1. medzinárodný festival
mládeže v Chandigarhe. Dni plynuli, vystúpenia sa striedali a na záverečnom ceremoniáli začali oznamovať výsledky a ocenenia. Pri vyhlasovaní prvého miesta zaznelo: Folklórny súbor Zemplín. S prekvapením
a úžasom sme vyskočili zo svojich
miest a s hrdosťou si prevzali cenu
za sprievodný program, otvárací ceremoniál a celkové vystupovanie súboru. Organizátori rozdelili taktiež
súťaž choreografií na playback a súťaž živých hudieb a tu slovenský folklór opäť zabodoval. Ľudová hudba
FS Zemplín a spevácka zložka nám
vybojovali tretie miesto v súťaži kapiel. Naša radosť tak bola o to väčšia.
Opojení sladkou chuťou víťazstva

pozývame...

sme v sobotu putovali na juh blízko
k Delhi, kde sme strávili dve noci
a absolvovali sprievod a vystúpenie.
V posledný deň festivalu sme sa presunuli do mesta Gurugram a v jeho
nádhernom a veľkom divadle sme
poslednýkrát vystúpili pre indického diváka. Nadránom v utorok sme
nasadli do lietadla a večer sa už vítali
s rodinami.
India je miesto, kde sme sa naučili, že čas je relatívny pojem. Zažili
sme cestnú premávku, kde nerozhodujú smerovky, ale sila klaksónov
a kde cestovať autobusom 250 km
trvá osem hodín. Naučili sme sa vážiť si teplú vodu a sprchu, či pohodlnú posteľ.
Za podporu ďakujeme Mestu
Michalovce, sponzorom Termostav-Mráz, s.r.o., Košice, Sladovňa,
a.s., Michalovce a Ingema, s.r.o.,
Michalovce. Ďakujeme aj vám,
ktorí nechcete byť menovaní. Ďakujeme michalovskej nemocnici
Svet zdravia a ambulancii cestovnej
medicíny. Poďakovanie patrí obom
veľvyslanectvám za ich vrelé prijatie
a možnosť reprezentovať Slovensko
a Michalovce. V neposlednom rade
ďakujeme zriaďovateľovi Zemplínskemu osvetovému stredisku a Folklórnemu združeniu Zemplín. A to,
že náš folklór a prezentácia oslovili
spomedzi mnohých súborov z celého sveta divákov aj v ďalekej Indii,
a že sme získali vzácne ocenenie,
prijímame s pokorou a vďačnosťou.
FS Zemplín

DNI MICHALOV
MICHALOVCE
MICHALOM
A MICHAELÁM
koncert

25. októbra
o 18.00 hod.
Chemkostav Aréna

STRETNUTIE
ZÁUJEMCOV
O ASTRONÓMIU
31. októbra
o 17.00 hod.
Hvezdáreň Michalovce

UMENIE
NOVEJ ZEME
výstava

od 26. októbra
galéria ZOS

MYRON ŠPENÍK
Z TVORBY
výstava

od 21. októbra
galéria ZOS
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AKTUALITY
aktivity primátora

12. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
18. 10.
		
21. 10.
21. 10.
		
22. 10.
23. 10.

účasť na slávnostnom otvorení plaveckých pretekov
rokovanie Predstavenia spoločnosti VVS, a.s.
občiansky pohreb
účasť na stretnutí DC 7 v rámci Mesiaca úcty k starším
prijatie členov FS Zemplín
porada primátora
porada k pripravovaným Majstrovstvám sveta v nohejbale
žien a juniorov
rokovanie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
účasť na galaprograme pri príležitosti 100. výročia
Zemplínskej župy
zasadnutie mestskej rady
prijatie jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Európsky deň rodičov
a škôl

Neodmysliteľnou jesennou
tradíciou Materskej
školy na Švermovej ulici
č. 8 je organizovanie
Európskeho dňa rodičov
a škôl spojeného
s opekačkou a výstavou
tekvíc či iných výtvorov
z darov prírody.

Na bezpečnosť pri opekaní dozerali
hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Malčice, ktorí predstavili svoje hasičské auto a vysvetlili
pravidlá bezpečnosti pri činnosti
s ohňom a jeho hasení.
O zábavu sa postarala rozprávková Usmievanka, ktorá aktívne zapájala deti do spevu a tanca. Po zábave nadišiel čas oddychu. Rodičia
spolu s deťmi ochutnali svoje ugri-

V rámci tohto sviatku sa deti
spolu s rodičmi pustili do výroby rôznych tekvicových postáv,
domčekov a iných jesenných dekorácií. V očakávaný deň, 1. októbra, sa školský dvor pod rukami
kreatívnych učiteliek premenil na
jedno úžasné tekvicové mestečko.
Jeho obyvateľov si mohli rodičia
spolu s deťmi poprezerať v popoludňajších hodinách, kedy ich vítal
na školskom dvore i šteklivý dym
z pripravených grilov, na ktorých si
mohli opiecť klobásku či slaninku.

lované špeciality, aj jedlá z našej kuchyne, guláš a makový koláč s citrónovou polevou. Bola to zároveň
príležitosť na priateľské rozhovory
rodičov a učiteliek ako i ostatných
zamestnancov materskej školy.
Bol to čas, kedy dvorom pobehovali i rôzne šelmy, motýle, lienky,
batmani či spidermani vytvorení
farbami na tvárach detí šikovnými
rukami učiteliek a rodičov. Dúfame,
že tieto nezabudnuteľné chvíle si
všetci uchovajú v srdci ešte dlhý čas.
MŠ, J. Švermu 8

Jesenné impresie
Ďalšia z pripravovaných
expozícií v galérii
mestského kultúrneho
strediska bude od
21. októbra patriť
Myronovi Špenikovi.
Je rodákom zo Zemplína a širokej verejnosti je ako výtvarník
veľmi dobre známy. Možno ho
charakterizovať ako osobnosť, ktorá sa vo výtvarnom štýle a prejave
ustálila a našla. Autor ponúka divákovi práve to, čo objavil sám v sebe.
Vo svojich dielach sa pokúša, aby
bola jeho tvorba autentickou vý-

poveďou myslenia a vnímania okolitého sveta, z ktorého asi najviac
čerpá inšpiráciu pre svoju tvorbu.
Divák a milovník výtvarného
umenia tak na prezentovanej výstave
môže vidieť realitu krajiny vhodne
rozmiestnenú na ploche obrazu. Zemité farby, ktoré v stvárnení krajiny
prevládajú, sú odkazom na vzťah
k rodnej hrude. Abstrakcia je jasnou
rečou pocitov. Kombinácia abstrakcie a reality vyústi do moderného
štýlu, pre ktorý je charakteristická farebnosť. Plynúca jeseň aj vďaka tejto
expozícii, ktorá potrvá jeden mesiac,
nemusí byť naplnená melanchóliou.
PaedDr. Ivana Mochorovská

pobačeňe Miž a z varoš a

Našo excelentni šofere
BIELA PALICA NA PRIECHODE
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach
vykonalo 15. októbra v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod.
na Ul. A. Markuša v Michalovciach v spolupráci s Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska dopravnopreventívnu akciu s názvom Biela palica. Policajt v civilnom
odeve prechádzal po priechode pre chodcov so zrakovo
postihnutou osobou, ktorá bielou palicou signalizovala
úmysel prejsť cez vozovku. Dopravní policajti uvedenú
situáciu pozorne sledovali a kontrolovali vodičov,
či zastavia pred priechodom pre chodcov. Počas trvania
akcie zastavilo a dalo prednosť zrakovo postihnutej osobe
celkom 103 vodičov a v 16 prípadoch auto pred priechodom
pre chodcov nezastavilo.
Zuzana Rozsypalová

Ňe žebi mi chcel dakoho ľem tak pre ňič za ňič chvaľic, no rekonštrukcija
i opravi chodnikov u mesce napreduju. Čim daľej tim vecej še možu dzeci kolobeškovac i bavic na novich šumnich chodnikoch. Jak milujuci dzedo mi ňemuh ňevislišac tužbu vnuka Patrika a na narodzeňini mi mu totu kolobešku
kupil. Išľi me ju takoj viskušac na chodňik pred bitovku. Helmu i chraňiče mi
mu skontroloval. Chodňik široki, ta ozdaľ še mu ňič ňemože stac.
Išče ľem perši raz prešol po chodniku, odrazu ňespodzivaňe še zjavil luxuš
na chodňiku. Zmarznul mi, Patrik spomaľil, vtedi šofer zatrubil a chlapec
spadnul. Jakbač še zľeknul, bo takoj začal plakac. Luxuš na ščesce spomaľil
a zo šoferovoho okienka še ozval hlas mladej šoferki: „Nevieš dávať pozor,
chlapče? A kde máš rodičov?“ Vtedi mi už prišol gu Patrikoj i ja. Hutorim
šoferkoj: „Toto je chodňik a ňe draha pre motore.“ Jej lakonicka reakcija zo mnu hegla: „A kde máte o tom dopravnú značku?“ I kec i ja šofer,
zaražil mi še. O značeňu chodňikov mi doteraz ňečul. Jakbač ľem mňe še
vidzelo, že chodci možu chodzic po draže pre motore kec tam ňit chodňik,
no po chodňikoch pre pešich bi motore chodzic ňemaľi. Ozdaľ sebe policija
pošvici na takich „tiš šoferov“. Abo dame na každi chodňik značeňe?
Vaš Mižo z varoša
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MICHALOVČANIA
NA KAUKAZE
V roku vyhlásenia
mesta Michalovce
za Európske mesto
športu vystúpili
9. augusta štyria
členovia Prvého
michalovského klubu
slovenských turistov
(Ballo, Belhadj,
Harčár, Horňák)
na najvyšší vrch
Európy, 5642 m vysoký
západný vrchol
Elbrusu.
I. Ballo

Drobci a historicky zaujímavé miesta
To, že žijeme v mieri,
je dnes pre nás
samozrejmosťou. Veď
od vojny uplynulo už viac
ako sedemdesiat rokov.
Slobodu a mier si však náš
národ musel vybojovať.
Len vďaka tomu môžeme
pokojne spávať, jesť
každodenný chlieb,
vnímať krásu prírody
a počúvať šťastný džavot
detí.
Nesmieme zabúdať na to, že
za mier v našej krajine mnohí obetovali to najdrahšie. Nezabúdajme
a povedzme o tom aj svojim deťom.
Práve preto materské centrum
zrealizovalo projekt s názvom Drobci a historicky zaujímavé miesta na
východe Slovenska. Históriu vojny
nám pripomínajú pamätníky a vypovedajú o nej múzeá. Aj vďaka
finančnej podpore z grantu Mesta

Michalovce sa nám niektoré z nich
podarilo navštíviť. Prvým navštíveným miestom bolo múzeum v Tokajíku a pamätník s názvom Návrat do
vyvraždenej obce. Druhou zastávkou bolo Vojenské historické múzeum vo Svidníku. Múzeum sa, okrem
iného, špecializuje práve na obdobie
rokov 1944 – 1945 a tzv. Karpatsko-dukliansku operáciu, partizánske hnutie a oslobodzovanie Slovenska. Nad neďalekým parkom bojovej
techniky sa nachádza Pamätník
sovietskej armády. Súčasťou múzea
je aj expozícia vyhliadková veža na
Dukle, ktorá bola ďalším navštíveným miestom. Z veže je možné
vidieť bývalé bojisko spomínanej
operácie a pod ňou sa nachádza
Pamätník 1. československého armádneho zboru so sochou československého vojaka K pocte zbraň.
Na rázcestí do Údolia smrti v smere od mesta Svidník je umiestnený
pamätník – taran, ktorý tvoria dva
do seba vklinené nepriateľské tanky.
Nad obcou Kružlová sa vyníma horizontálny nápis, odkiaľ je dobrý vý-

hľad na tankovú techniku. Údolím
preteká potok Kapišovka. Traduje
sa, že po októbrových bojoch v ňom
počas dvoch – troch dní tiekla voda
sfarbená krvou padlých vojakov.
Nezabúdajme teda na vďaku
za životmi vykúpenú slobodu. Nie
je všetko samozrejmosťou. Poznávací výlet zorganizovaný materským centrom bol pre deti zaujíma-

vým zážitkom. Aj viacerí dospelí
prvýkrát navštívili miesta, o ktorých sa kedysi učili na hodinách
dejepisu. Je potrebné pripomínať
si históriu a učiť aj deti vážiť si významné udalosti, ktoré sa v minulosti stali. Časom tomu budú dobre
rozumieť a na základe toho si vážiť
skutočné hodnoty.
Mgr. Adriana Jacečková

Slávnostná certifikácia Onko klub relaxoval
Zelenej školy
Zelená škola je
najväčším vzdelávacím
ekoprogramom na svete.
Je doň zapojených viac ako 52
tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Jednou z nich je aj michalovská
Základná škola, Ul. okružná 17. Našej škole sa opäť počas dvoch rokov
podarilo úspešne zrealizovať všetky
aktivity v prioritnej téme Voda, ktoré sme si naplánovali počas dvojročného certifikačného obdobia a 9. októbra sme opäť získali certifikát Zelenej školy, ktorý sme si boli prevziať
v Divadle Aréna v Bratislave.

Slávnostného celoslovenského
odovzdávania sa zúčastnili zástupcovia 99 certifikovaných materských, základných a stredných
škôl z celého Slovenska. Vo svojom
príhovore sa riaditeľka programu
Zelená škola Zuzana Galajová a výkonná riaditeľka CEEK Živica Kristína Hudeková poďakovali všetkým
pedagógom a žiakom, ktorí sa snažia meniť a pretvárať svoje okolie
ku krajšiemu a zelenšiemu.
Získaním certifikátu sa naše úsilie nekončí a my pokračujeme v začatej ceste.
kolégium Zelenej školy

Z výnosov zbierky Dňa
narcisov Liga proti
rakovine každoročne
podporuje aj združenia
a kluby, ktorých členmi
sú ľudia s onkologickými
diagnózami.

Ženy z michalovského Onko
klubu Venuša vďaka dotácii strávili veľmi príjemný víkend na neďalekej Zemplínskej šírave. V piatok
20. septembra sa stretli v hoteli
Chemes, kde boli ubytované. Celý
pobyt bol o relaxe i o rôznych pohybových aktivitách ako ranné
rozcvičky na čerstvom vzduchu,

prechádzky po pláži ale aj náročnejšia trasa cez les až k Vinianskemu jazeru. Stihli aj kúpanie v neďalekom Thermalparku. V nedeľu
ráno sa niektoré zo žien vybrali
na omšu do kostola, iné zvolili oddych v hotelovom wellness, či prechádzku po okolí. Vydarený pobyt ukončili chutnou opekačkou.
K dobrej nálade a pohode počas
celého pobytu prispelo aj pekné
jesenné počasie.
Členky Onko klubu Venuša
Michalovce touto cestou vyslovujú úprimné poďakovanie všetkým,
ktorí prispeli v zbierke Ligy proti
rakovine, obzvlášť Michalovčanom.
Eva Čechová
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Slávnostné otvorenie vynovenej materskej školy
Od augusta 2018
do augusta tohto roka
bola Materská škola
na Vajanského ulici
v rekonštrukcii. Detičky
so svojimi pani učiteľkami
tak hosťovali v ostatných
materských školách
v našom meste.
Od septembra je opäť všetko tak,
ako má byť a škôlkari sa s veľkou

radosťou vrátili do svojej, ako sami
povedali krásnej a ako novej, materskej školy.
Komplexná rekonštrukcia vo
výške takmer 700 tisíc eur bola
financovaná z prostriedkov Európskej únie, Mesto ju spolufinancovalo sumou 35 tisíc eur. Cieľom
rekonštrukcie bolo zníženie energetickej náročnosti budovy, čím sa
prispeje k jej ekologickej prevádzke.
Realizácia projektu pozostávala zo
zateplenia fasády a strechy, z výmeny okien a dverí, výmeny prestre-

šenia bočných vstupov, klampiarskych výrobkov, interiérových svietidiel, bleskozvodu, bezbariérovej
rampy a vykurovacích rozvodov.
Primátor mesta Viliam Zahorčák pri otvorení povedal: „Vyjadrujem svoju radosť, že sa dobré dielo
podarilo. Tešíme sa, že tieto priestory
sú nové, pekné a čisté a verím, že sa
tu budú cítiť príjemne aj tí, ktorým
je to určené, deti, rodičia a zamestnanci, a že aj vďaka tomu bude
úroveň tejto škôlky, ale aj úroveň
vzdelávania v Michalovciach napre-

dovať. Touto cestou ďakujem deťom,
pani riaditeľke, pani učiteľkám a tiež
rodičom, ktorí sa museli prispôsobiť tomu, že v ich materskej škole
prebiehala rekonštrukcia. Po celý
ten rok navštevovali iné materské
školy a zvládli to výborne. Ďakujem aj ostatným pani riaditeľkám,
ktoré vytvorili podmienky pre tieto
deti a učiteľky vo svojich materských
školách. Myslím, že aj tu sa ukázala
dobrá miera spolupatričnosti michalovských školských zariadení.“
Adela Kalaninová

Vedia Lego roboty hrať futbal?
V polovici októbra na
Gymnáziu Pavla Horova
zorganizovali pod názvom
GPH Lego race súťaž pre
žiakov základných škôl
v programovaní Lego
robotov.
Zúčastnili sa na nej michalovské
základné školy na Švermovej ul.,
Okružnej ul., na Krymskej ul. a ZŠ
Budkovce a ZŠ Slanec. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, Lego
futbal (7 tímov) a transport predmetov (5 tímov). Organizačne ju zabezpečovala RNDr. Mária Spišáková
v spolupráci so žiakmi gymnázia,
najmä z informatického vzdelávacieho modulu. Najviac sa darilo žiakom
zo ZŠ na Švermovej ul., ktorí získali
prvé miesto v obidvoch kategóriách.
Víťazný tím tvorili: Lego futbal – Frederik Csery, Gabriel Kuriľak, transport predmetov – Zuzana Labancová, Dávid Medviď, Frederik Csery.

Súťaž bola finančne podporená
z Nadácie Pontis v rámci projektu
Meet and Code a Týždňa programovania, ktorý je vyhlásený Európskou úniou v celej Európe. Niektorým tímom gymnázium zapožičalo
LEGO roboty. Tie škola získala vďaka úspešnému projektu, ktorý realizovala košická IT Valley v rámci
projektu Interreg V – A (Slovensko
– Maďarsko).
Žiaci nadšene súťažili, programovali svojich robotov, navzájom
sa povzbudzovali a hlavne súťažili
čestne a akceptovali pritom stanovené pravidlá. Súťaž prispela k rozvoju ich logického myslenia a okamžitá spätná väzba v podobe robota
pohybujúceho sa podľa ich programu priniesla aj nadšenie z dobre vytvoreného programu. Možno práve
účasť na tejto súťaži inšpiruje mnohých žiakov k štúdiu informatických
vedných odborov, ktoré sú dnes také
žiadané na trhu práce a nachádzajú
široké uplatnenie.

V rámci Týždňa programovania
sa na Gymnáziu P. Horova uskutočnil aj workshop So let’s code
micro:bit, do ktorého sa zapojilo
28 žiakov. Učili sa programovať
a ovládať programovateľné LED

pásy NeoPixel pomocou mikroprocesora micro:bit. Ich tvorivosť
a originalita sa prejavila v naprogramovaní rôznych farebných
variácií LED pásov.
RNDr. Renáta Gaľová

Nové triedy pre autistov
Žiaci Súkromnej základnej
školy pre deti s autizmom
v Klokočove sa dočkali
nových tried. Škole
sa podarilo zrealizovať
úspešný projekt vďaka
dotácii Úradu vlády
Slovenskej republiky
vo výške 20 tisíc eur.
V budove školy vznikli tri
nové moderne vybavené triedy,

zázemie pre učiteľov a bezpodnetná miestnosť, ktorá je pre deti
s poruchou autistického spektra
nevyhnutná na relax a zvládanie
stresu. Škola má široký územný
záber, dochádzajú do nej žiaci
z Michaloviec, ale aj z okresov
Sobrance, Trebišov, Vranov nad
Topľou a Humenné. Nové triedy
slávnostným prestrihnutím pásky
odovzdal do užívania podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.
Jana Fedorová

27. ročník predajnej výstavy automobilov a príslušenstva

AU TO S A LÓ N

7. – 8. november

Michalovce – Mestská športová hala
štvrtok: 11.00 – 19.30 hod. • piatok: 9.00 – 19.00 hod. / 18.00 hod. tombola

automobilové novinky – výstavné zľavy – tombola – vystúpenie Petra Stašáka
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Októbrové stretnutie
seniorov
Členovia Združenia
vojnových poškodencov,
invalidov a sympatizantov
sa stretli 7. októbra
v Dennom centre seniorov
na Ul. obrancov mieru
pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším.
Na neformálnom stretnutí privítali vzácnych hostí, primátora
mesta Viliama Zahorčáka, vedúceho odboru sociálnych vecí mestského úradu J. Jasovského a referentku odboru R. Cibíkovú.
V úvodnom príhovore predseda Združenia okrem iného poukázal na možný a ľahko prístupný
liek na liečbu častého neduhu starších osôb trpiacich osamelosťou.
Lekárom je samotné mesto. Jeho
vedenie vybudovanou sieťou deviatich denných centier pre seniorov plošne pokrýva ich potreby.
V centrách majú možnosť zapájať
sa do rôznych aktivít a zmysluplne napĺňať voľný čas v spoločnosti
rovesníkov.

V pripravenom programe zazneli
v podaní Márie Dobrianskej básne
od poeta Kráľa, rodáka z Pozdišoviec.
Vystúpenie tanečného súboru Country 60+ prítomní ocenili vrelým potleskom. Záver stretnutia tvorila živá
diskusia pri občerstvení so zákuskom.
Ostaňme v starobe slobodní.
Svojím myslením a spôsobom života dokazujme, že všetko môže byť
a je inak. Že staroba môže byť pekná. Sme oslobodení od stresu v zamestnaní a v rodine aj od sociálneho tlaku. Snažme sa žiť s otvorenými
očami. Majme odvahu a hovorme
pravdu, aj keď nemusí vždy byť príjemná. V prípade potreby povedzme aj cisárovi, že nemá odeté nové
šaty, ale že je nahý. Želajme si, aby
všetky dni nášho života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou.
Aby sme nikdy nepocítili samotu,
aby sa vždy našiel človek, ktorý kráča s nami a nie len vedľa nás. Objavujme tieto krásne chvíle, hľadajme
mier v srdci a pokoj v duši, aby nás
v ďalších rokoch sprevádzala len láska a porozumenie v kruhu svojich
najbližších a priateľov.
Ing. Pavol Hody

Vy rozhodujete,
my pomáhame
Spoločnosť Tesco
v spolupráci s Nadáciou
Tesco a partnerom
Nadáciou Pontis spúšťa
už 7. edíciu grantového
programu Vy rozhodujete,
my pomáhame.
Neziskové organizácie
sa so svojimi projektmi
na zlepšenie života
v komunitách po celom
Slovensku môžu prihlásiť
v období od 7. októbra
do 10. novembra.
Cieľom programu je podpora miestnych iniciatív, ktoré sú
prospešné pre lokálne komunity, zlepšujú susedstvá a skrášľujú
okolie. Sumou takmer 170 000 eur
podporíme nielen víťazné projekty, ale aj projekty umiestnené na
druhom a treťom mieste, za ktoré
môžu zákazníci hlasovať v jednot-

livých obchodoch. Grant tak získa
až 231 organizácií zo 77 regiónov,
pričom organizácie s najväčším
počtom hlasov 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/. 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 20. januára
do 16. februára 2020 vo všetkých
našich predajniach na Slovensku.
Mená víťazov budú vyhlásené
v marci 2020. Viac informácií o víťazoch z predchádzajúcich edícií
nájdete na webovej stránke projektu tesco.sk/pomahame/.
Rastislav Sabo

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
DNI MICHALOV – MICHALOVCE MICHALOM A MICHAELÁM
koncert, 25. októbra o 18.00 hod., Chemkostav Aréna
HALLOWEEN
tvorivá dielňa, 25. októbra o 13.30 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického
TVORIVÁ DIELŇA PRE MODERÁTOROV
29. októbra o 8.30 hod., klubovňa ZOS
ZEMPLÍNSKE PERO
regionálna súťaž pre začínajúcich autorov, uzávierka 31. októbra, ZOS
STRETNUTIE ZÁUJMECOV O ASTRONÓMIU
31. októbra o 17.00 hod., Hvezdáreň Michalovce

Výstavy
Z TVORBY – MYRON ŠPENIK
od 21. októbra, Malá galéria MsKS
UMENIE NOVEJ ZEME
Martina Vančišinová Michalovová – autorská výstava
od 26. októbra, galéria ZOS
VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ – M. R. ŠTEFÁNIK 1880 – 1919
výstava, do 30. októbra, ZKGZ
PRÍBEHY 20. STOROČIA
výstava príbehov pamätníkov udalostí 20. storočia
do 30. októbra, Nám. slobody
LITERÁRNÍ KRONIKA PRVNÍ REPUBLIKY
výstava k rovnomennej výkladovo-obrazovej publikácii
do 6. novembra, ZKGZ
100 ROKOV ČERVENÉHO KRÍŽA NA SLOVENSKU
A V MICHALOVCIACH
výstava, od 13. augusta, Galéria pod nebom
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Poznaj svojho policajta
Medzi predškolákov Materskej
školy, Ul. J. Švermu 8, zavítal 15.
októbra policajt mestskej polície Bc.
Stanislav Bamburák. V rámci projektu Poznaj svojho policajta, ktorý
je zameraný na zvýšenie bezpečnosti na cestách, oboznámil deti s pravidlami cestnej premávky a správaním sa cyklistov aj chodcov. Pútavou
a pre deti primeranou formou v interaktívnom programe teoreticky
priblížil pravidlá bezpečnosti v cest-

nej premávke. Získané vedomosti si
deti v sprievode policajta prakticky
vyskúšali na dopravnom ihrisku
materskej školy. Využili bicykle, odrážadlá aj kolobežky. Pokynmi policajta, dopravnými značkami a semaforom sa riadili aj chodci. Zážitky
z tohto podujatia veľmi pozitívne
hodnotili deti, učiteľky aj rodičia.
Ďakujeme Mestskej polícii v Michalovciach za pekný projekt.
Anna Mondoková
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Dominik Stretavský
Ester Ľochová

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Milan Pila
a Erika Joneková
Mgr. Michal Krajči
a Mgr. Ľubica Gelžinská
MUDr. Jozef Križan
a Ing. Jana Palkovičová
Maroš Matta
a Simona Jakubová
MUDr. Miloš Janovský
a MUDr. Silvia Virčíková
Ján Čabín
a Lívia Vavreková
Ing. Milan Kasarda
a Mgr. Andrea Čechová

Primátor mesta Michalovce

v zmysle § 4 zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dňom 25. 10. 2019
výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ/ka

MATERSKEJ ŠKOLY, MASARYKOVA 30, MICHALOVCE
Ponúkaná základná zložka mzdy:
• na základe zákona č. 553/ 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 138/ 2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa ponúkaná zložka mzdy pohybuje v rozmedzí od 842,00 € – do 1342,50 €
• k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100%;
• k platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy,
• vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
• bezúhonnosť v zmysle príslušných právnych predpisov,
• zdravotná a duševná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spracovanie návrhu koncepcie ria denia a rozvoja školy,
• absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie
riadenia a rozvoja školy

Prihláste sa na týždenný odber newslettera
a získajte prehľad o aktuálnom
kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk

Noviny Mistral

a športové správy

Premiéra každý štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu

Žihadlo

Gorazd Zvonický
dokument o významnom duchovnom
premiéra v piatok 25.10. a v reprízach 28.10. a 30.10.
vždy o 18.00 hod.

Záznam

Galaprogram Michalovčan storočnice
od piatka 25.10. vždy o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,
na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Spravodajstvo a šport aj vo vysielaní partnerských televízií
TV ZEMPLÍN a TV SENIOR

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej školy,
na ktorú sa hlási,
• doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy
(overené kópie),
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pracovnej
činnosti v pedagogickej oblasti,
• potvrdenie o bezúhonnosti na základe odpisu z registra trestov z okresného úradu
v sídle kraja – odboru školstva v zmysle ods. 3 a 4 §15 zákona č. 138/ 2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy v rozsahu najviac
4 strán,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti a riadiacej pedagogickej v zmysle (nie staršie ako 3 mesiace),
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
• čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7. písm.
a) až c) a e) a ods. 8 písm. a) a c) zákona č. 596/2003 Z. z.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 15. novembra 2019 do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva
a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v zalepenej obálke, s uvedením
adresy odosielateľa a označenej: „Výberové konanie – Materská škola, Masarykova
30, Michalovce – neotvárať.“ Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na účel preukázania bezúhonnosti
podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov víťazný uchádzač je povinný predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí
spĺňajú požadované predpoklady, rada školy písomne v zákonom stanovenej lehote.

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia:
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, Mgr. Marcela Sabovčíková, e-mail: marcela.sabovcikova@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: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. 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 242 a 105, www.
michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.
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malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám staršiu Fabiu kombi, najazdených 37 000 km, benzín-plyn.
Nové gumy + batéria, nehavarovaná. Tel.: 0903 883 885

prerušenie distribúcie elektriny
n 31. októbra od 08.20 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. humenská č. 7, 9,
11 a garáže na Ul. humenská
n 5. novembra od 08.20 hod. do 14.10 hod., úseky: Ul. Martina Rázusa
č. d. 13, 15, 17, Ul. Masarykova č. d. 60, 62, 64, 66, 70 – 84 párne
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Nové komunitné
centrum v meste
Komunitou je akékoľvek
spoločenstvo ľudí,
ktorí majú niečo spoločné.
Napríklad územie,
na ktorom žijú, ich
spoločné ciele či problémy.
No a dôležitou úlohou
komunitného centra
je prepájanie komunít.

Slovenská únia sluchovo postihnutých sa rozhodla spájať
komunity v meste. Sluchovo postihnutých, zdravotne postihnutých, sociálne vylúčené skupiny
a hlavne tých, ktorí majú záujem

si pomáhať. Chceme riešiť alebo
zmierňovať sociálne nepriaznivé situácie a podporovať aktivity,
ktoré vychádzajú z potrieb obyvateľov nášho mesta. Preto prijmite pozvanie do nášho nového
komunitného centra, ktoré sídli
na Okružnej ulici 3567 (budova vedľa VI. ZŠ). Ponúkame vám
základné poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, preventívne aktivity, rôznorodú záujmovú činnosť,
pomoc s deťmi, komunitnú prácu
a rehabilitáciu a ďalšie zaujímavé
aktivity. Ste u nás všetci srdečne
vítaní.
Valéria Mitrová

Hrad Zborov
Lesy SR a Klub
slovenských turistov
usporiadali 19. októbra
šiesty ročník podujatia
Lesníckym chodníkom J. D.
Matejovie, cieľom ktorého
bol rekonštruovaný
zborovský hrad.

Medzi asi 200 účastníkov z celého Slovenska sa zaradila aj početná skupina členov najstaršieho
michalovského Klubu sloven-

Centrum športovej
medicíny
Narastajúci počet
voľnočasových športových
aktivít a rozmach
vrcholového športu
v Michalovciach postupne
vyvolali čoraz väčšiu
potrebu zdravotnej
starostlivosti v oblasti
športových úrazov.

Pestovateľský kútik
V Materskej škole na Leningradskej ulici veria, že dieťa má spoznávať
reálny svet všetkými zmyslami, činnosťou, skúmaním či pozorovaním,
a preto sa rozhodli zrealizovať prírodovednú učebňu a pestovateľský kútik na ich školskom dvore. Umožnia
tak deťom zasadiť rastlinky a pozorovať ich rast. Súčasťou exteriérovej
učebne je aj pekný a kvalitný altánok,
o ktorý sa postarala firma Jan – Dach.

Nechýbajú vyvýšené záhony, lavičky, kŕmidlá ani ekohračky. Finálne
úpravy okolia kútika sponzorsky
realizovala firma jedného z rodičov,
M. Majerníka. Cesta od myšlienky
k realizácii bola náročná a materská
škola vyslovuje poďakovanie všetkým jednotlivcom, firmám a hlavne
rodičom, ktorí pomáhali pestovateľský kútik priebežne dotvárať.
nč

ských turistov Turista. V rámci
podujatia zašli ešte v obci Zborov
k nemeckému vojenskému cintorínu z 2. svetovej vojny a k cintorínu vojakov padlých v 1. svetovej
vojne. Poobzerali sa tiež po okresnom meste Bardejov, ktorého
mestská pamiatková rezervácia
s meštianskymi domami je zapísaná v zozname UNESCO. Unikátna je tam tiež Bazilika sv. Egídia.
Záverečnou perličkou bol aj vynikajúci guľáš pripravený lesníkmi
v Bardejovských kúpeľoch.
Anton Hasák

Nemocnica Svet zdravia Michalovce predstavila začiatkom októbra nové pracovisko, ktoré pozostáva z ambulantnej, vyšetrovacej,
operačnej a hospitalizačnej časti.
Centrum športovej medicíny tak
zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientov so športovými
úrazmi. „Vďaka špičkovému tímu
traumatológie a ortopédie a samozrejme technologickému zázemiu
novej nemocnice sme dnes schopní
sa postarať o pacientov aj s tými najvážnejšími športovými zraneniami.
Pri nich je kľúčová rýchla diagnostika, prípadný operačný zákrok a následná rehabilitácia. Je pre nás veľkou cťou, že sa michalovská nemocnica stala oficiálnym medicínskym

partnerom všetkých troch mestských
prvoligových klubov vo futbale, hokeji a hádzanej. Aj nedávne prípady
vážnych zranení futbalistov a hokejistov dokázali, že nemocnica bola
pripravená okamžite zareagovať
a prispieť tak k čo najskoršiemu
uzdraveniu športovcov a ich návratu do aktívneho života. Samozrejme,
služby centra športovej medicíny sú
prístupné pre všetkých pacientov
východného Slovenska,“ vysvetlil
riaditeľ Nemocnice Svet zdravia
Michalovce Marián Haviernik.
Tím Centra športovej medicíny tvoria skúsení lekári z oblasti
traumatológie a ortopédie, ktorí sa
zameriavajú na artroskopie kolena,
členku, lakťa či zápästia. Venujú
sa aj ošetreniu chrupaviek, väzov
a plastikám skrížených väzov, čo sú
u športovcov najčastejšie úrazy.
Centrum funguje formou klasickej hospitalizácie, ale aj formou jednodňových výkonov. Spolupracuje
s rehabilitačnými centrami v nemocnici v Trebišove a vo Vranove
ad Topľou a po operačných výkonoch poskytuje pacientom plynulý
prechod do týchto zariadení.
rr
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SME EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2019
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
1.BK – MBK VICTORIA ŽILINA
26. 10., 16.00 hod., DL kadeti U17 – 6. kolo
1.BK – MBK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
26. 10., 16.00 hod., DL kadeti U17 – 7. kolo
Info: http://new.1bkmi.sk/

Florbal
EASTERN WINGS – ŠK 98 PRUSKÉ
26. 10., 17.00 hod., Hyundai extraliga žien – 5. kolo

CZECH OPEN 2019 V KICKBOXE
Aj počas tohtoročného turnaja Czech Open v kickboxe,
ktorý sa konal v pražskej športovej hale Jeremi sport,
patrili medailové priečky pretekárom Športového Kickbox
klubu Michalovce. Turnaj sa konal 4. – 5. októbra za účasti
635 štartujúcich zo 70 klubov a 12 krajín. Piati borci
z Michaloviec štartovali vo viacerých disciplínach a domov
putovalo celkom osem medailí. Emma Sabadošová získala
dve strieborné, Timea Hamaríková jednu striebornú a jednu
bronzovú, rovnako ako Štefan Mlynár. Matej Hospodár
a Dávid Havran si vybojovali bronzové priečky.
Elena Takáčová

Karate a bojové umenia

EASTERN WINGS – ŠK SLÁVIA SPU DFA NITRA
27. 10., 10.30 hod., Hyundai extraliga žien – 6. kolo
Info: http://new.fbkmichalovce.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
27. 10., 17.00 hod., FORTUNA liga – 13. kolo
MFK ZEMPLÍN – FC VION ZLATÉ MORAVCE-VRÁBLE
2. 11., 17.00 hod., FORTUNA liga – 14. kolo
MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA
27. 10., 11.00 hod., I. LSD U19 – 12. kolo
MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD
29. 10., 12.00 hod., I. liga dorastenky WU19 – 9. kolo
MFK ZEMPLÍN – FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
31. 10., 10.30, 12.45 hod., I. LSD U17, U16 – 14. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná
HK IUVENTA – HC SPORTA HLOHOVEC
2. 11., 17.30 hod., MOL liga žien – 9. kolo
HK IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA
2. 11., 13.00 hod, I. LSD – 7. kolo
IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA
2. 11., 15.0 hod, I. LMD – 7. kolo
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Judo
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MUŽOV A ŽIEN JEDNOTLIVCI
26. 10., 8.00 hod., Mestská športová hala
Info: V. Kohút, tel: 0908 362 137

Ľadový hokej
V sobotu 12. októbra sa
v Košiciach v športovej
hale SOU železničné
uskutočnili naraz dve
súťaže v karate.
Prvé kolo žiackej ligy (5 – 15
rokov) a majstrovstvá Východoslovenskej únie karate a bojových
umení (VÚKABU) kadetov, juniorov a U21 (12 – 20 rokov).
Súťaží sa zúčastnilo 257 pretekárov z 20 klubov východného
Slovenska. Naše mesto reprezentovali Christián Denhardt, Sebastián
Okáľ a Karin Semufová z Clubu
mladých godžu-ryu karate Micha-

lovce, o. z. Títo pretekári súťažili
v kategórii KATA 14 – 15 rokov,
kde v obidvoch súťažiach získali
medailové umiestnenia. Christián
Denhardt si vybojoval 1. miesto
v žiackej lige a 1. miesto na majstrovstvách VÚKABU. Sebastián Okáľ získal 2. miesto v žiackej
lige a 3. miesto na majstrovstvách
VÚKABU. Karin Semufová získala
3. miesto v žiackej lige.
Na súťažiach sa zároveň vyhodnocovali najlepší pretekári žiackej ligy za školský rok 2018/2019.
Christián Denhardt sa stal celkovým víťazom v kategórii KATA 14
– 15 rokov.
Beáta Hasprová

HK DUKLA INGEMA – DVTK MIŠKOLC
25. 10., 17.30 hod., TIPSPORT liga – 15. kolo
HK DUKLA INGEMA – HC 07 DETVA
30. 10., 17.30 hod., TIPSPORT liga – 18. kolo
Info: http://www.duklamichalovce.sk/
HK MLÁDEŽ – MHKM SKALICA
26. 10., 15.45 hod., Kaufland Extraliga dorast – 13. kolo
HK MLÁDEŽ – MHKM SKALICA
27. 10., 11.15 hod., Kaufland Extraliga dorast – 14. kolo
HK MLÁDEŽ – HK GLADIATORS TRNAVA
2. 11., 15.45 hod., Kaufland Extraliga dorast – 15. kolo
Info: https://www.hkmichalovce.sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

