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Michalovskí seniori bilancujú plnenie programu aktívneho starnutia

aktuality
Slovenský Červený
kríž, územný spolok
Michalovce
zabezpečuje

JESEŇ ŽIVOTA
JE KRÁSNA
Marec 2020 všetkých zaskočil prvou vlnou pandémie koronavírusu. Výrazne
sa zmenil život našich seniorov vo všetkých plánovaných oblastiach na tento rok.
Seniori s rešpektom sledujú realitu šírenia koronavírusu, dané opatrenia naďalej
rešpektujú a dodržiavajú. Spoločenský život sa obmedzil na minimum, no nevzdávame sa a počas pandémie sa s rúškami venujeme nordic walkingu, prechádzame
sa lesom či využívame bicykle.

P

režívaniu
plnohodnotnej
a zmysluplnej jesene života
napomáhajú rôzne organizácie. V januári 2020 uplynulo 30
rokov od vzniku občianskeho združenia Jednota dôchodcov Slovenska
(JDS). Vznik Mestskej organizácie
JDS Michalovce sa datuje od septembra 1991 a dnes má 437 členov. Prvou
predsedníčkou bola Anna Mižáková,
po nej prebral funkciu Ing. Ľudovít
Egry a od roku 2011 túto organizáciu
vedie Mária Hajdúková.
Mestská organizácia JDS Michalovce sa riadila Národným programom aktívneho starnutia na roky
2014 – 2020, ktorý rozpracovala
na podmienky svojej organizácie.
Aktívnemu starnutiu napomáha
športovo-turistická činnosť. Tradičný bowling organizujeme spoločne
s dennými centrami seniorov č. 1
a 2. Usporadúvame stolnotenisové
turnaje mužov a žien, turnaj v hode
šípok žien pri príležitosti MDŽ, pravidelné cvičenia pod vedením R.
Galajdovej a H. Ľašovej. Obľúbené
sú prechádzky s paličkami okolo jazierka Baňa. Mimoriadny záujem je
o hru petang. Naša organizácia úzko
spolupracuje aj s Olympijským klubom Michalovce pod vedením Jozefa Uchaľa. Koncom augusta 2020
sa uskutočnil 12. ročník Športovej
olympiády seniorov mesta Micha-

lovce, ktorý sa niesol v duchu hesla
Pripravení na Tokio. V spolupráci
s Okresnou organizáciou JDS Michalovce pod vedením jej predsedu
Jána Butalu sme sa zúčastnili okresných športových hier na Vinianskom jazere. Zapojili sme sa do organizovania krajských športových hier
v Michalovciach, ktoré trvali tri dni.
K aktívnemu starnutiu prispievajú aj vzdelávacie prednášky,
ktoré realizuje RÚVZ Michalovce
v spolupráci s michalovským spolkom Slovenského Červeného kríža.
Často sú to aj poučné prednášky,
ktoré vykonávajú príslušníci policajného zboru. Upozorňujú na nekalé praktiky podvodníkov, ktoré
ohrozujú seniorov, poúčajú ako jazdiť na bicykli a neprekážať v cestnej
premávke. Naše seniorky sa zapájajú do ochrany životného prostredia.
Pri pamätníku padlých v 2. svetovej
vojne upratali okolie, pri príležitosti
Dňa Zeme vyzbierali množstvo rozložiteľného odpadu v lese a zvyšný
odpad zaniesli do technických a záhradníckych služieb.
Kultúrno-spoločenský život podporujeme aj organizovaním plesu
seniorov, dvakrát v roku navštevujeme divadlo v Košiciach a v Prešove.
V spolupráci so Zemplínskou knižnicou G. Zvonického usporadúvame
prehliadku v prednese prózy, poézie

a vlastnej tvorby. Tento rok sa však
pre pandémiu 9. ročník neuskutočnil. Zborník z týchto ročníkov pod
názvom Súznenie na vlnách času
spracovala Mrázová. Naše členky
nás reprezentovali na krajskej prehliadke Poetický Spiš v Spišskej
Novej Vsi, ktorá sa niesla v duchu
Rúfusových veršov.
Veľkej obľube sa tešia liečebno-relaxačné pobyty v kúpeľoch na
Slovensku. Dobré skúsenosti máme
aj s pobytom pri mori v zahraničí.
Záujmu sa stále tešia jednodňové zájazdy do Poľska, Maďarska
a Ukrajiny. V roku 2019 sa ich spolu zúčastnilo 734 seniorov. Na kúpaliskách v Sárospataku sa rekreovalo 182 členov.
V októbri, v rámci Mesiaca úcty
k starším, vyznamenávame 2. a 3.
stupňom aktívnych členov za dobrovoľnú prácu v prospech seniorov. Napriek pokročilému veku a životným
skúsenostiam sme sa naplno vložili
do aktívneho kultúrno-spoločenského života a aj my sa snažíme napĺňať
základné poslanie JDS, zjednocovať
dôchodcov a viesť ich k aktívnemu životu. Náš každodenný život sa zmenil, ale i napriek druhej vlne koronavírusu máme veľa chuti do ďalšej rôznorodej činnosti. Všetkým prajeme
veľa zdravia a chuti do života.
MsO JDS Michalovce

NÁKUPY
PRE OHROZENÉ
SKUPINY
osamelo žijúcim
seniorom a zdravotne
znevýhodneným
občanom
Požiadavky na nákup
tovaru:
• základné potraviny
• drogéria, hygienické
potreby
• priniesť lieky z lekárne
možno nahlásiť
v pondelok a v stredu
od 9.00 do 12.00 hod.
na tel.: 056/688 37 01.
Donáška sa realizuje
v utorok a vo štvrtok.
Pri kontake
s dobrovoľníkmi
dodržiavajte
preventívne opatrenia
a chráňte sa rúškom.

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY
Úrad verejného
zdravotníctva SR:
koronapodnety@uvzsr.sk
Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
Michalovce:
056 6880 617
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Dobrá duša

Michalovský primár
získal titul Top lekár
Primár oddelenia
anestéziológie
a multiodborovej
intenzívnej starostlivosti
(OAMIS) Nemocnice
Svet zdravia Michalovce
MUDr. Marek Pastír
sa stal najlepším lekárom
vo svojom medicínskom
odbore.
Titul Top lekár na Slovensku mu
udelil odborný týždenník Zdravotnícke noviny na základe ankety,
v ktorej hlasovali odborníci a čitatelia novín.
„Je to veľká pocta. Vnímam to
ako poctu nielen pre mňa, ale aj pre
kolektív, v ktorom pracujem. Tým,
že sa pohybujem po nemocniciach,
asi za sebou zanechávam stopu
a predpokladám, že preto za mňa
ľudia hlasovali. Je to pocta aj kolektívom, v ktorých som robil, lebo výsledok práce je výsledkom celého tímu,“
uviedol MUDr. Marek Pastír.
Lekári si prevzali ocenenia z rúk
riaditeľa zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Kultana a šéfredaktorky Zdravotníckych novín Kataríny Lovasovej na minulotýždňovej
konferencii Slovenské zdravotníctvo 2020.

MUDr. Marek Pastír je lekár,
ktorý svojím ľudským a empatickým prístupom vlieva optimizmus
a silu nielen pacientom, ale aj svojim kolegom. Po ukončení štúdia
na lekárskej fakulte v roku 1998
začínal svoju profesionálnu kariéru na vtedajšom pracovisku rýchlej
zdravotníckej pomoci michalovskej
nemocnice. V roku 2007 už ako
atestovaný lekár odišiel zbierať
nové skúsenosti do Veľkej Británie.
Od roku 2018 MUDr. M. Pastír vedie OAMIS v Nemocnici Svet zdravia Michalovce.
Pod jeho vedením pracovisko
odborne napreduje a do svojho
portfólia okrem anestéziologickej,
intenzívnej a pooperačnej algeziologickej starostlivosti začleňuje aj anestéziu detského pacienta
mladšieho ako jeden rok. Aj vďaka
nemu sa tak v Michalovciach rozvíja operatíva detskej urológie, ktorá
doposiaľ v regióne chýbala.
Odborný týždenník Zdravotnícke noviny tento rok vyhlásil anketu Top lekár na Slovensku, ktorej
cieľom je oceniť výnimočné lekárske osobnosti, už po šiestykrát.
Lekári siete nemocníc a polikliník
ProCare a Svet zdravia spomedzi
desiatich kategórií vyhrali v štyroch z nich.
Jana Fedáková

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY
K STARŠÍM V DFS ZEMPLÍNIK
pre všetkých seniorov deti pripravili
hudobno-tanečný program
sledujte na TV Mistral

každú párnu hodinu po Novinách Mistral
do 21. októbra

Projekt Dobrá duša 2019
odštartovala spoločnosť
Hartmann-Rico s podporou
Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
a Asociácie poskytovateľov
sociálnych služieb, ktorej
cieľom je podporiť
dlhodobú aktivizáciu
seniorov a vyhľadávať
aktivity ľudí v zrelom veku,
ktorí si zaslúžia pozornosť
a podporu.

Dobrá duša prezentuje seniorov, ktorí sa rozhodli byť aktívnymi
a chcú žiť plnohodnotný život aj navzdory veku či spoločenskej predstave, že v starobe sa patrí už len dožívať.
Michalovský domov seniorov sa
rozhodol do tohto projektu prihlásiť

RSDr. Štefana Poľaška. V zariadení
dlhodobo pracuje ako dobrovoľník.
Jeho aktivity sa orientujú prevažne
na vzdelávaciu, osvetovú a kultúrnu
činnosť, ktorú sa snaží realizovať
minimálne raz za mesiac. Venuje sa
najmä historickým témam s prepájaním na súčasnú dobu.
V projekte bol Štefan Poľaško
úspešný. Ocenenie mu 7. októbra
odovzdala reprezentantka spoločnosti Hartmann-Rico Mgr. Karin
Galeštoková s poďakovaním za jeho
záslužnú prácu a do ďalších rokov
ocenenému popriala hlavne veľa
pevného zdravia.
Dobrá duša chce ukázať, že pomáhať sa dá v každom veku.
A pomoc prináša osoh obidvom
stranám, tým, ktorým sa pomáha,
aj tým, ktorí pomáhajú. Pretože dávať dobro jednoducho prináša dobrý pocit v duši.
PhDr. Zlatuša Popaďáková

MICHALOVČAN OSLAVUJE
30 ROKOV

Pri tejto príležitosti sa vás chceme opýtať:
Články na akú tému, resp. ktoré rubriky čítate najradšej?
Čo by ste novinám zaželali do budúcnosti?
Odpovede posielajte elektronicky: marcela.andreova@msumi.sk
alebo poštou: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce,
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce.

pobačeňe Miž a z varoš a

Našo beťare
Cali švet še trapi zos tim novim ňeščescom, s „koronu“. Dachtori hutorja,
že s tim mušime bojovac. Dachtori še tvarja, že už ho poražiľi. Najdu še i taki,
co hutorja, že to vidumaňe na strašeňe ľudzi. Jak u každej novoce a malo
poznanej veci, da še ju všeľijak použic i robic z ňu podľa vlastnej fantaziji,
vidumovaňa, no najmä balamuceňa ľudzi. O zazračne, zaručene a najľepše
veci, co na ňu placa, še ňeharmataju ľem običajni ľudze, no i toti, co še nazivaju odborňici na choroti. Najkrajše je, kec še do toho veckaľ obuju politici.
Perše zamkňeme calu krajinu od šveta, zakažeme chodzic po drahoch z okresa do okresa, pomali ňešľebodno vijsc ani z obisca. Jak še ukaže, že še to ňeda
utrimac, bo šicko može zakratko rachnuc! Podzme bavic ďivadlo pred kamerami, že sme najľepši na švece a idzeme še predscirac pred kamerami na vešeľu bez nahubku. Šak nas še toto, co me zakazaľi druhim, nas še to ňetika.
Mi sme verchnojsc, ňe plebs. Ľem kuščok me straciľi z merku, že pre ostatňich
to ňe na šmich. Naša verchnojsc je vzor rovnakoho spravaňa – opomenuľi me
(naše blahoroďje), že chto tak hutori a nariadzuje, muši to i sam dotrimovac.
Dumac sebe, že „ospravedelňeňe“ to zahladzi, je na šmich.
Stalo še a už še ňeodstaňe. Teraz budzeme lapac „barana za rohi“. Naščesce našo ľudze ňe šicke take, jak ten, co sebe ho vivoľiľi. Znaju, sranda je to
ľem dovtedi, dokedi ňejdze o život. Bizovňe budu šicko robic tak, žebi še vihľi
riskovaňu u radovankoch i kamaratskim pošedzeňom zos tima, co o ňich ňič
ňeznaju. Bo kec še u rodziňe štretňem ľem s tima, co znam, že ňebuľi pres
ľeto na Honolulu, aňi nabirac D-vitamin u Chorvacku, aňi takich kamaratov ňemaju, ta ňemušim z ňima hvarec pres rušku abo zavartich dvojo
dzverov. Šak demokracija je u tim krasna, že dame šancu prejavic še i kuščok nadšaľistim, ňedoškolovanim ľudzom, chtorim za inakšich okolnojsci bi
me ňedaľi kerovac aňi traktor. Život a aj politika je aj o riziku pre šickich
a aj za plane rozhodnuca mušime prijac učet.
Vaš Mižo z varoša
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Nezvyčajná diplomová práca Parade pictus
S úľavou sme si vydýchli,
keď sa v septembri opäť
otvorili brány divadiel
a koncertných sál. Nikto
netušil, že to bude trvať
len mesiac, lebo korona
udrie s novou silou.
Doslova v poslednej chvíli sa na
scéne Divadla SĽUK v Bratislave
uskutočnilo netradičné predstavenie. Michalovčan Marek Grega,
študent Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení,
umožnil návštevníkom, aby si pozreli jeho diplomovú prácu. Hudobno-tanečnej inscenácii, pod ktorú sa
podpísal ako autor námetu, scenára,
choreografie a réžie, dal názov Parade pictus (Prehliadka obrazov).
Maliarska paleta na scéne na začiatku predstavenia bola predzvesťou,
že diváci budú vnímať rôzne farby
a podoby umeleckého stvárnenia.
Študenta
tanečnej
tvorby
M. Gregu inšpirovali obrazy maliarov 20. storočia – J. Hálu, V. Hložníka, G. Kieselbacha, M. Benku,
T. Moussona k tomu, aby ich na javisku oživil. Vzniklo tak zaujímavé
multižánrové predstavenie. Pocity
z premietaných záberov zaujímavých obrazov znásobovali tance,
slovo a hudba. Dokonalá vizuálna
a technická stránka vystúpení nachádzala svoju odozvu v duši divákov. Mali možnosť sledovať idylické

zábery z bežného života dedinského
i mestského ľudu, vcítiť sa do vojnových útrap, prežívať lásku, radosť,
bolesť. Vo vnútornom stíšení dochádzalo k spojeniu toho, čo do obrazu
ťahmi štetca vložili maliari. Príbehy
minulosti, ktoré zvečnili v danom
okamihu na základe vlastného prežívania, prebudili fantáziu tvorcu
inscenácie dať im novú podobu. To
všetko vyvolávalo v divákoch širo-

kú škálu emócií, obdivu a nadšenia.
Inscenácia Parade pictus má ešte
aj ďalší rozmer. Je krásnym príkladom ľudskej spolupatričnosti. Víziu
M. Gregu stvárnili tanečníci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Medzi nimi sú aj aj Zemplínčania Kristián Sorokáč zo súboru
Jurošík a Martina Nadzamová zo súboru Zemplín. Ten niekoľko desaťročí vedie Milan Hvižďák, Marekov

starý otec. V súbore pôsobili aj Katarína Grega Nedelská, ktorá v tomto
prípade mala na starosti grafický dizajn, a herec Tomáš Grega, Marekov
brat, ktorý nahovoril text.
Dlhotrvajúci potlesk na záver
predstavenia bol prejavom vďaky
všetkým umelcom, a najmä Marekovi Gregovi. Diplomová práca
sa mu naozaj vydarila.
Jela Timková

dobrovoľníckej akcie a ukázať
aj mladším ročníkom, že stále majú
čo ponúknuť svojmu mestu. Počas
štyroch dní 16. – 19. septembra vykonali viacero aktivít.
Denné centrum č. 4 pripravilo v Parku mieru – športový deň.
Zúčastnili sa ho členovia tohto
centra s onkologickými pacientmi
z klubov Venuša a Ilco. Súťažilo
sa v týchto disciplínach: petang,
bocca, kvíz zo zemplínskeho nárečia, stolný tenis, hádzanie krúžkov
na cieľ, hádzanie loptičiek do koša.
Všetci boli víťazi a prežili spolu
príjemné chvíle. V dennom centre
č. 2 sa zase 10 členovia rozhodli
zveľadiť okolie nových priestorov

svojho centra odstránením burín,
výsadbou kvetov. Muži zase pomohli pri úprave vonkajšieho terénu po výkopových prácach v areáli
Základnej školy na Školskej ulici,
kde tento klub dôchodcov sídli.
S chuťou a plní energie sa 15 dobrovoľníci pustili do úpravy okolia
Denného centra v Močaranoch.
Maľovali lavičky, hojdačky a detské
preliezky, vyhrabali lístie, upravili
živý plot, vyčistili cestu a chodník
ku cintorínu. Do čistenia sa zapojili aj deti, čím prepojili generáciu
mladých s tými skôr narodenými.
Dvojdňovú prácu pri zveľaďovaní
okolia centra ukončili stolnotenisovým turnajom. Členovia denného

centra č. 1 a 3 v počte 24 dobrovoľníkov sa rozhodli skrášliť vonkajšie
priestory malometrážnych bytov
v objekte na Ul. obrancov mieru,
kde realizujú svoju činnosť. V minulom roku natreli plot a tentokrát
dali nový náter lavičkám, dreveným hríbikom a vysadili desať tují.
Svojou prácou potešili tam bývajúcich občanov, ktorí môžu relaxovať
vo vynovenom dvore.
Našim seniorom – dobrovoľníkom za ich vykonanú prácu srdečne ďakujeme a veríme, že svojimi
činmi povzbudili aj iných. Tešíme
sa na stretnutie pri najbližšej aktivite.
R.C.

Seniori v úlohe dobrovoľníkov

Počas Dobrovoľníckeho
septembra v našom
meste ukázali aj seniori
z denných centier, že majú
„srdce na správnom
meste“.

Situácia s koronavírusom im
znovu obmedzila stretávanie sa,
lebo mestské denné centrá sa rozhodnutím mestského krízového
štábu dočasne uzavreli, a to až do
odvolania. Túžba vykonať kus práce formou dobrovoľníckej činnosti
v prospech svojho mesta, svojej
komunity bola taká veľká, že sa
rozhodli zúčastniť celoslovenskej

VÝTVARNÝ TALENT

Centrum voľného času pri Základnej škole na Krymskej
ulici v Michalovciach sa už dlhé roky pýši mnohými
celoslovenskými i medzinárodnými úspechmi vo výtvarnom
odbore. Pod vedením PaedDr. E. Remákovej vyrástlo už nemálo
talentov. Jedným z nich je aj žiačka Sofia Mojsejová, ktorá
za svoju tvorbu získala Cenu poroty v rámci 27. ročníka súťaže
svetovej detskej kresby až v japonskom Tokiu. V celoslovenskej
súťaži Krotitelia odpadov, v rámci Týždňa vedy a techniky,
bola tiež ocenená prvým miestom. Blahoželáme.
Mgr. Mária Vodhanelová

Prihláste sa na týždenný
odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk
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Nádej pre pacientov so psoriázou

Psoriáza je chronické
zápalové ochorenie
celého tela. Ide o imunitne
podmienené ochorenie,
pri ktorom sa imunitný
systém obráti proti
vlastnému organizmu.
Viditeľne sa prejavuje
predovšetkým na koži.

Podľa odhadov na Slovensku
trpí psoriázou približne 200 000
ľudí. Až 65 % z nich má iba miernu
formu psoriázy, 25 % stredne ťažkú
a 10 % ťažkú formu tohto ochorenia
s najzávažnejšími príznakmi. Štatistiky ukazujú ale aj iný, závažnejší
fakt. Približne dve tretiny chorých
sa neliečia správne, čo má za násle-

dok zhoršovanie ich zdravotného
stavu. Hoci sa psoriáza nedá úplne
vyliečiť, dá sa úspešne liečiť tak, aby
pacienti mohli dlhodobo žiť bez viditeľných prejavov ochorenia. Práve
požiadavka na čistú kožu bez známok ochorenia je u pacientov tou
najzásadnejšou. Ľahšie formy psoriázy sa liečia masťami, fototerapiou
a kúpeľnou liečbou. Stredne ťažká až
ťažká psoriáza, keď má pacient postihnutých viac ako 10 % povrchu
tela, sa má správne liečiť systémovou
liečbou. Na Slovensku je z verejného
zdravotného poistenia hradený liečebný postup od tabletkovej formy
až po injekčnú biologickú liečbu.
Biologická liečba je moderná
a efektívna liečba, ktorú umožnil pokrok biomedicínskych vied
a technológií. „Pri psoriáze dochá-

dza k narušenej obnove buniek kože.
Tie sa sedemkrát rýchlejšie množia,
ale nedozrievajú tak ako u zdravého
človeka. Je to preto, lebo v koži sa tvorí priveľa prozápalových bielkovín,
ktoré spúšťajú a udržiavajú zápalový proces. Biologická liečba funguje
tak, že sa na tieto bielkoviny naviaže
a blokuje ich aktivitu. To znamená,
že zápal sa zastaví a kožné bunky sa
prestanú abnormálne rýchlo obmieňať,“ hovorí prof. MUDr. Juraj Péč,
CSc., dermatovenerológ a prednosta Dermatovenerologickej kliniky
Univerzitnej nemocnice v Martine.
Podľa štatistiky sa biologickou
liečbou lieči zatiaľ iba 2 500 Slovákov. Od minulého roka je táto liečba
pre pacientov oveľa prístupnejšia.
Donedávna ju totiž na Slovensku
mohli predpisovať iba špecializova-

ní kožní lekári z desiatich dermatovenerologických pracovísk. V súčasnosti biologickú liečbu môže
pacientovi predpísať už každý dermatovenerológ. Biologická liečba
sa môže začať u pacientov, u ktorých
neúčinkovala systémová tabletková
liečba, alebo ju pacienti netolerovali. Podáva sa podkožne, jej podávanie je jednoduché a pohodlné pre
lekára aj pacienta, zvládnu to dospelí pacienti každej vekovej kategórie.
Pacient všetky potrebné informácie o psoriáze a o možnostiach jej liečby získa napríklad
aj na stránke www.derma.sk. Nájde
tu tiež zoznam odborníkov, s ktorými môže konzultovať možnosti
svojej liečby, či návod, ako sa pripraviť na stretnutie s lekárom.
Ľubomír Šulko

Vzdelávací program s olympijskými hodnotami
V týchto dňoch, keď sa
školy boria s dôsledkami
pandémie, prišlo
aj odporúčanie učiť
telesnú výchovu teoreticky.
V Základnej škole T. J.
Moussona sa s problémom
popasovali a pripravili pre
žiakov hodiny s využitím
vzdelávacieho programu
OVEP (Olympic Values
Education Program).
Program, inšpirujúci mladú generáciu k morálnemu a etickému
správaniu prostredníctvom športu,
je silným nástrojom rozvoja osobnosti i vzdelávania. Olympijské
hodnoty stelesňujú ducha olympizmu, ktorý je životnou filozofiou
vyvážene spájajúcou telesnú zdat-

nosť, vôľu a ducha v jeden celok.
Olympizmus sa usiluje o utvorenie
spôsobu života založeného na radosti z vynaloženého úsilia, na výchovnej hodnote dobrého príkladu
a na rešpektovaní etických princípov. Zmyslom olympizmu je zapojiť šport do procesu harmonického
rozvoja človeka.
Program OVEP bol vytvorený Medzinárodným olympijským
výborom ako nástroj na šírenie
olympizmu na poli národných
olympijských výborov. Program je
veľmi flexibilný a umožňuje učiteľom, aby si hravé aktivity, založené
na olympijských témach, prispôsobili pre konkrétnu skupinu študentov približne od 5 do 18 rokov.
Slovenský olympijský a športový výbor pripravil vzdelávanie,
ktorého účastníci sa stali lektormi
s možnosťou vzdelávať nie len mladú generáciu, ale aj viesť vzdeláva-

cie semináre OVEP pre pedagógov
a zabezpečiť tak aplikáciu programu
vzdelávania olympijských hodnôt
do školskej i mimoškolskej činnosti.
Olympijský klub Michalovce je naším partnerom v tomto programe
a naša kolegyňa, vyučujúca telesnú
výchovu, je jedinou vyškolenou lek-

torkou v okrese Michalovce. Využili
sme tento benefit a hodiny telesnej
a športovej výchovy sa nesú v duchu
odkazu starovekých Grékov: „Ktéme eis aei – poklad na večné časy!“
My sa budeme snažiť vzkriesenú slávu naďalej rozvíjať.
ZŠ T. J. Moussona

JESENNÝ ZBER BIOODPADOV
OD 2. DO 13. NOVEMBRA

Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) v lokalitách
pri rodinných domoch sa bude zberať vo vašom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad. Vetvy stromov a kríkov
vykladajte do priestoru zeleného pásu pred vašim domom, do dostupného priestoru dvora a pod.

PODMIENKY, ZA KTORÝCH BUDE BIOODPAD ODOBRANÝ:

• biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi iných odpadov (kamene, plasty, sklo a pod.)
• biologický odpad – vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku väčšiu ako 3 m
• biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie
blokovať komunikáciu alebo chodníky.
Pravidelný zber bioodpadu do 120 litrových hnedých nádob v tomto roku ukončíme
od 23. novembra do 27. novembra, podľa jednotlivých obvodov.

Zber bioodpadu do kontajnerov rozmiestnených po meste sa v tomto roku neuskutoční. Bioodpad môžu občania mesta celoročne a bezplatne
odovzdávať na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce (Partizánska ul. 55 a Lastomírska ul. 2).
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
Výstavy
ROZPRÁVKY
výstava ilustrácií Miroslava Regitka
do 31. októbra, Zemplínska knižnica G. Zvonického
ŽIVOT NA KOĽAJNICIACH
výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej
do 31. októbra, Zemplínska knižnica G. Zvonického
VÝBER Z TVORBY – MYRON ŠPENÍK
autorská výstava, do 31. októbra, malá galéria MsKS

Florbalová liga
Koncom septembra sa žiaci
Základnej školy, Školská
2, zúčastnili krajského
kola súťaže pod názvom
Floorball SK Liga.
Turnaj sa odohral v mestskej
športovej hale v Sabinove. Zúčastnili sa ho družstvá, ktoré v okresných kolách skončili na prvom
a druhom mieste. Keďže ide o súťaž
dohrávanú z minulého školského
roka, zahrali si na ňom súčasní aj
minuloroční deviataci. V základnej
skupine naši chlapci pod vedením

Mgr. Ivana Králika odohrali tri zápasy. Na ihrisko sa postavili proti
Gymnáziu, Alejová Košice, GT 12
Košice, a ZŠ T. J. Moussona Michalovce. Po základnej skupine skončili
na druhom mieste a vybojovali si
postup do finále.
Finále bolo michalovskou záležitosťou. Stretli sa v ňom ZŠ, Školská
2 a ZŠ T. J. Moussona. Po výbornom
zápase naši chlapci zdolali súpera
8:2. Stali sa tak víťazmi krajského
kola a postupujú na celoslovenské
kolo, ktoré by sa malo konať v Tatralandii do konca kalendárneho roka.
ZŠ, Školská 2

MOJA DUŠA
výstava výtvarných a remeselných výrobkov ľudí s duševným postihnutím
do 23. októbra, salónik ZOS
VŠETKO DOBRE DOPADNE – ĽUDMILA TOKÁROVÁ
autorská výstava, do 31. októbra, galéria ZOS
VÝSTAVA KOZMICKÝCH MODELOV
papierové modely kozmických sond, rakiet, družíc
od 6. októbra, Hvezdáreň Michalovce
POD TMAVOU OBLOHOU
fotografie oblohy astrofotografov
do 30. októbra, Hvezdáreň Michalovce
REVOLUČNÉ UDALOSTI 1917 A OSUDY RUSKÉHO KOZÁCTVA
historicko-dokumentárna výstava
do 25. októbra, Zemplínske múzeum
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Šestka opäť svetová
Záver školského roka
2019/2020 bol pre
karanténne opatrenia,
ktoré sa dotkli učiteľov
i žiakov, chudobný
na ocenenia a radosť
z víťazstiev.

Materská škola v pohybe
Počas Európskeho
týždňa mobility 16. až
22. septembra sa konali
v Materskej škole, Školská
5, aktivity na dopravnom
ihrisku. Každý deň dostala
priestor jedna zo siedmich
tried.
Deti využívali na pohyb po ihrisku kolobežky, bicykle, formuly
a učili sa bezpečnosti na ceste ako
chodci aj ako iní účastníci. Poprosili sme rodičov, aby 22. septembra,
na Svetový deň bez áut, prišli podľa
možností do materskej školy bez
áut, pešo, na bicykli či mestskou

hromadnou dopravou. V triedach
predškolákov deti aktivity vyhodnocovali a svoje zážitky zachytili
kresbou. Výchovno-vzdelávacie aktivity boli cielene zamerané na bezpečnosť na cestách.
Po týždni mobility sme 23. septembra odštartovali Európsky týždeň športu. V rámci neho boli výchovno-vzdelávacie činnosti predškolákov zamerané na edukačné
aktivity v oblasti športu a zdravého životného štýlu. Deti pretekali na školskom dvore v behu
na 20 metrov a v skoku znožmo
do piesku. Ostatné triedy hrali loptové hry, hádzali do diaľky a hrali
pohybové hry so spevom.
Anka Berdáková

Zaujímavým zavŕšením školského roka bola možnosť zúčastniť
sa online medzinárodnej súťaže
mladých vedcov IRCYS 2020 (International Research Competition
For Young Scientists) v Bandungu
v Západnej Jáve v Indonézii.
Učiteľka matematiky, Mgr. Sidónia Tomášová, odporučila na túto
medzinárodnú súťaž projekt Lujzy
Ley Lavrikovej, žiačky 8. ročníka
Základnej školy Okružná 17, Michalovce. Vymyslela ho a spracovala
ako ročníkovú prácu a prezentovala
aj na žiackej vedeckej konferencii.
Veľká vďaka patrí pani Ing. Beáte
Puobišovej, predsedníčke občianskeho združenia Vedecká hračka
(s ktorým naša škola spolupracuje), ktorá pomohla s prihlásením,
finalizáciou projektu a úhradou
vložného. Nebolo to vôbec jednoduché. Bokom išla nuda z nadchádzajúcich prázdnin. Šikovná žiačka
musela zabojovať. Celý projekt preložiť do anglického jazyka, pripraviť
prezentáciu v Power Pointe i anglic-

kú videoprezentáciu. Finálna verzia
odletela do sveta 10. júla.
V súťažnej práci Konfuciova teória vody v slovenskej prírode si Lujza
všíma vzácnu tekutinu, ktorá naprší
na našu Zem, vsiakne do pôdy a doplní podzemné zásoby alebo odtečie do kanalizácie, do riek a odtiaľ
do morí a Slovensku chýba! Nápad
Lujzy Ley Lavrikovej, teraz už deviatačky, zaujal medzinárodnú porotu a tá ho vybrala do online finále
medzi 31 projektov z celého sveta.
Slovensko vo finále zastupovala ako
jediná. Prácu obhajovala v angličtine pred medzinárodnou komisiou.
S prvým „Hello“ opadol stres a Lujza
komunikovala v angličtine a snažila
sa porotu presvedčiť. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov bolo vysielané
naživo cez You Tube. Boli sme nesmierne šťastní, že nápad, ktorému
žiačka venovala čas a úsilie, porota
pochopila a ocenila. Lujza získala
špeciálnu cenu WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations – Svetové asociácie pre vynálezy a duševné vlastníctvo) a účasť
na výstave International Invention
and Design EXPO v Kaohsiung
na Taiwane, ktorá k tejto cene patrí.
Lujzine prázdniny, žiačky
zo šestky, sa skončili veľkolepo.
My všetci jej pomyselne tlieskame
a srdečne blahoželáme.
Mgr. Renáta Šafinová
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Laura Valnohová
Alexandra Uličná
Fabián Tomáš
Adela Kavuľová
Dana Gabzdilová

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Mgr. Ján Vošček
a Veronika Vasilová
Igor Počátko
a Mgr. Jana Pavluvčíková

blaho ž e l a n i e
Dňa 9. októbra oslávila svoje 70. narodeniny
manželka, mamka a babka

TERÉZIA IĽKOVÁ

Ku krásnemu životnému jubileu Ti zo srdca
prajú veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania
manžel Miroslav s deťmi Teréziou, Miroslavou,
Vladimírom a Ingrid. Babku vrúcne bozkávajú
vnúčatá.

michalovce_srdce_zemplina

Noviny Mistral

a športové správy

premiéra každý štvrtok o 16.00 hod.
reprízy každú párnu hodinu
s výnimkou vysielania záznamu a Žihadla

Záznam

Festival umenia michalovských základných škôl
repríza z mája 2016
od piatka 16.10. počas celého týždňa od 14.00 hod.

Žihadlo

Téma: Z histórie Zemplínskeho múzea
repríza z mája 2017
v piatok 16.10., v pondelok 19.10. a v stredu 217.10.
vždy o 18.00
SLEDUJTE NÁS

v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk, na Facebooku a na Youtube
(Redakcia Mistral). Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN
a TV VÝCHOD. Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

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. 189, zo dňa 4.9.2012 a č. 143, zo dňa 27.8.2020

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:

A) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, postavenej na parcele p.č. 4730/3
v k.ú. Michalovce, vedenej na LV č. 5157 a pozemku pod touto stavbou p.CKN č. 4730/3, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 114 m2, vedenej na
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej, stavby bez
súpisného čísla (sklad), postavenej na parcele p.č. 4731 v k.ú. Michalovce, vedená na LV č. 5157 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 527 m2, vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej, nová parcela C-KN č. 4730/19, o celkovej
výmere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením na základe geometrického plánu č. 14328810-14/2012, zo dňa 29.3.2012, z pôvodnej parcely
C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej,
B) novourčeného pozemku C-KN p.č. 3/1, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 123 m2 a novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4/2, druh pozemku ostatná
plocha, výmera 230 m2, ktoré boli na základe Geometrického plánu č. 14328810168/2020, zo dňa 23.7.2020, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa
3.8.2020 pod č. G1-435/2020, oddelené z pôvodných pozemkov C-KN p.č. 3/1,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a p.č. 4, druh pozemku ostatná plocha,
ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Vrbovec, obec Michalovce, okres Michalovce,
C) pozemku registra C-KN p.č. 381/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 573 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce,
okres Michalovce,
D) pozemku registra C-KN p.č. 4687/3, druh pozemku ostatná plocha, výmera
510 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
E) pozemku registra C-KN p.č. 1428/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 47 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres
Michalovce,
F) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4107/2, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 15 m2 k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu
č. 14328810-38/2020, zo dňa 1.7.2020, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 13.7.2020 pod č. G1-390/20, oddelený z pôvodného pozemku C-KN
p.č. 4107, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 56 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote 2. novembra 2020 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.

Odišiel Ladislav Staňo
Mesto Michalovce a mestské
kultúrne stredisko sa stalo
organizátorom najprv
maliarskeho sympózia
s medzinárodnou účasťou.

To sa potom rozšírilo o účasť sochárov. Našu krajinu v regióne Zemplína pravidelne reprezentoval Ladislav Staňo, umelecký sochár z Valalík. Jeho sochy a plastiky boli zamerané na človeka. V ňom nachádzal
model a inšpiráciu pre svoju tvorbu.

Kameň či drevo je materiál chladný
a nepružný. Život tomuto materiálu mohol vdýchnuť jedine vnímavy
a citlivý človek, akým L. Staňo naozaj bol. Nepopieral hodnotu vzťahov, ba ani realitu duchovného sveta.
5. október bol dňom, kedy Ladislav
Staňo naplnil svoje životné poslanie
a vstúpil do inej dimenzie. Okrem
toho, že stopa jeho osobnosti zostáva odkazom v jeho dielach, bude
žiť v srdciach tých, ktorí ho poznali
a mali radi.
Ivana Mochorovská

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny 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. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, JUDr. Simona Pažinková, e-mail: simona.pazinkova@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
Rôzne
n Dám do prenájmu garáž na Ulici kpt. Nálepku 6, Michalovce.
Tel.: 0944 009 259
n Dám do prenájmu garáž medzi bl. Z1, Ulica M. Rázusa 1 a kotolňou. Tel.: 0949 684 536
n Predám poschodový RD v Strážskom v pôvodnom stave, zachovalý, suchý, slnečný, rok výstavby 1975. Plocha pozemku 747 m2,
garáž, ovocná záhrada. Cena dohodou. Tel.: 0905 346 402. Volať
po 15.00 hod.

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ka
Dňa 13. októbra uplynul rok
od smrti nášho otca

IVANA MATYSA

S láskou spomínajú syn Ivan
s priateľkou Gabikou

prerušenie distribúcie elektriny
n 27. októbra od 09.10 hod. do 13.10 hod., úseky: Ul. J. A. Komenského
2, ČOM: 0000398464, EIC: 24ZVS00000668371
n 27. októbra od 09.10 hod. do 13.10 hod., úseky: Ul. J. Murgaša č. 17
– 31 nepárne, 2 – 16 párne, Ul. okružná č. 10 – 26 párne a garáže
na Ul. okružná pri č. 10 a pri č. 26
n 28. októbra od 09.10 hod. do 13.10 hod., úseky: Ul. Švermova č. 19 – 27
nepárne, Ul. humenská cesta č. 1, 3, 5 a garáže pri tomto bytovom dome
n 4. novembra od 09.00 hod. do 13.30 hod., úseky: Ul. P. I. Čajkovského
č. 19, 22 – 34 párne, Ul. Fr. Kráľa č. 17, Ul. pri sýpke č. 2 – 14 párne,
5 – 17 nepárne, Ul. kpt. Nálepku č. 26, Ul. Sama Chalupku č. 20
a parcela č. 4323, Ul. jaroslawská č. 1, 3, 5, 6372, 5761/3, 5702
n 5. novembra od 13.00 hod. do 15.30 hod., úseky: Ul. topolianska
č.d. 113 – 201 nepárne, 130 – 220 párne a parcely č. 527, 524, 523,
522/1, 522/2, 519/1, Ul. letná č.d. 1 – 31 nepárne, 2 – 14 párne, 5860,
3664/210A, Ul. jarná č.d. 1 – 9
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
vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu:
Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Stráňany, Višňová,
UO02826_2019
Celé znenie oznámenia je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

Za krásami Slovenska
Za pekného počasia
sa 23. septembra vydali
zdravotne postihnutí
z Michaloviec na výlet
do Červeného Kláštora.

Na prvej zastávke si pozreli
skanzen v Starej Ľubovni. Tí, ktorí
sa na to cítili, vyšli na hrad pokochať sa krásou a zručnosťou našich
predkov. Bolo sa na čo pozerať.
Po skončení prehliadky pokračovali autobusom do Červeného kláštora. Plťou sa previezlo 11 členov,
počasie prialo aj napriek nepriaznivému Covidu. Po ukončení plavby

v Lesnici výletníkov čakal autobus,
ktorým pokračovali do kúpeľov
v Starej Ľubovni. Tu si nabrali liečivú vodu do fliaš a unavení ale šťastní odcestovali späť do Michaloviec.
Za zdarný priebeh výletu chceme
poďakovať Marte Geciovej, vedúcej
Denného centra 3, ktorá usmerňovala návštevníkov zájazdu. Akcia
sa konala na základe schváleného
projektu Mesta Michalovce. Naše
poďakovanie patrí primátorovi mesta Viliamovi Zahorčákovi za podporu pri realizácii tohto projektu. Dúfame, že členovia budú mať na túto
akciu iba dobré spomienky.
Jaroslav Koščo

Najkrajší deň v živote
SLANSKÉ VRCHY
Na prvé jesenné podujatie sa členovia najstaršieho
michalovského Klubu slovenských turistov vybrali
do Slanských vrchov. Túra viedla z obce Dargov
neznačkovaným chodníkom proti prúdu Žiarskeho potoka
na Veľký Žiar (708 m n. m.) s nádhernými výhľadmi do okolia.
Na spiatočnej ceste, pri bezoblačnej slnečnej oblohe a príjemnej
teplote 22 °C, tentokrát po prúde Kamenného potoka uzavreli
zhruba 15 km lesný okruh s cieľom v mieste ranného štartu.
Anton Hasák

Jedným z najkrajších
období v živote každej
ženy je deň, kedy sa stane
matkou.
Aj ja mám to šťastie a 21. októbra som priviedla na svet náš
najkrajší dar – dcérku Sofinku. Veľmi oceňujem vzornú a profesionálnu starostlivosť, ľudský a odborný
prístup celého kolektívu oddelenia pôrodnice a novorodeneckého
oddelenia v Nemocnici Svet zdra-

via Michalovce. Pre mimoriadne
opatrenia som sa nemohla tešiť
z prítomnosti svojich najbližších,
ale personál tohto oddelenia mi
okrem odbornej starostlivosti nahradil lásku a pozornosť. Svojím
prístupom by som ich dala za vzor
všetkým tým, ktorí vo svojom živote pracujú s ľuďmi. Všetky svoje povinnosti vykonávali s láskou,
úsmevom a ochotou. Celému kolektívu vyslovujem nesmierne veľkú vďaku.
vďačná pacientka Zuzka
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
I.BK MICHALOVCE – MBK VICTORIA ŽILINA
17. 10., 16.00 hod., DL kadeti; športová hala GPH
I.BK MICHALOVCE – IMC SLOVAKIA POVAŽSKÁ BYSTRICA
18. 10., 10.00 hod., DL kadeti; športová hala GPH
I.BK MICHALOVCE – BK MŠK KEŽMAROK
17. 10., 13.00 hod., žiaci U14/Východ D; športová hala GPH
I.BK MICHALOVCE – BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
18. 10., 12.15 hod., žiaci U14/Východ D; športová hala GPH
Info: http://new.1bkmi.sk/

Futbal
TURISTI V NÁRODNOM PARKU
SLOVENSKÝ KRAS
Dvanásti turisti sme ochutnali prichádzajúcu jeseň.
Z Hrhova autobusom do Jablonovského sedla, po červenej
pohltený hmlou sme šli hrebeňom Horného vrchu na Mútnu
studňu. Hmla sa držala od výšky 600 m n. m. hore, a tak
sme nezišli, ako bolo plánované, po náučnom chodníku
do Hrhova, ale pokračovali k Čertovej diere. Je to 186 m
hlboká vertikálna jaskyňa. Tu už nás privítalo slniečko.
Zišli sme cez skalné výbežky po žltej do Hrhova. Pozreli
si vodopád a s pocitom spokojnosti nasadli do áut a odišli
domov. Celková dĺžka trasy bola 22 km.
Miroslav Kuba

MFK ZEMPLÍN – FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
17. 10., 17.00 hod., FORTUNA liga muži – 10. kolo
MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
17. 10., 15.00 hod., II. liga ženy
MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN
25. 10., 11.00 hod., I. LSD U19
MFK ZEMPLÍN – SLAVOJ TREBIŠOV
17. 10., 10.00 a 12.00 hod., I. LMD U15, U14
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – FK ČAŇA
18. 10., 14.00 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Úspešní kickboxeri
opäť nesklamali

TJ SOKOL MOČARANY – OŠK KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ
18. 10., 14.00 hod., V. zemplínska liga muži, Močarany
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Po dlhej súťažnej prestávke,
spôsobenej opatreniami
pre koronavírus, sme sa
26. septembra stali súčasťou
majstrovstiev Skovenska
a zároveň akademických
majstrovstiev Slovenska
v kickboxe.

HK IUVENTA – ŠKP BRATISLAVA
24. 10., 13.00 hod, I. LSD – 8. kolo

Podujatie sa konalo v lučeneckej Aréne za účasti 31 klubov s 218
športovcami a 468 štartmi. Celá súťaž sa niesol v zmysle prísneho dodržiavania hygienických opatrení.
Športový Kickbox klub Michalovce reprezentovalo 7 športovcov
(Timea Hamaríková, Matej Hospodár, Emma Sabadošová, Martin
Petričko, Zuzana Kropáčová, Dávid Havran a debutant Dávid Stanko) v sprievode trénerskej dvojice
Ľuboša Takáča a Matúša Bazgera.
Domov priniesli 15 medailí, z toho
dva majstrovské tituly, 4 strieborné
a 9 bronzových.
Oba majstrovské tituly získala
Emma Sabadošová v disciplínach
kick light kadetiek do 55 kg a pointfigting kadetiek nad 42 kg. Tretia zlatá jej ušla len o vlások, keď
v zápase o postup do finále v light

contacte kadetiek do 55 kg veľmi
tesne prehrala s Mirkou Potockou
z Prešova. Po tomto zápase obsadila bronzovú priečku.
Najviac disciplín, dve na tatami
a dve v ringu, absolvovala už skúsená Timea Hamaríková so ziskom
dvoch strieborných a dvoch bronzových medailí. Veľkú snahu ukázala v ringu, no súperky boli nad
jej sily. Hlavne reprezentantka SR
a vicemajsterka sveta Réka Harajdová z Košíc. Chuť si Timea napravila na tatami a dva zápasy ukončila
dokonca pred časovým limitom vysokým bodovým rozdielom.
Skvelý výkon podal v ringu (K1)
aj Matej Hospodár, ktorý svojmu
súperovi uštedril niekoľko tvrdých
rán a zápas ukončil v druhom kole
predčasne technickým K.O. O čosi
menej sa mu darilo na tatami, kde
po prehre s reprezentantom SR
Dávidom Malanom veľmi tesne
na body vo finále získal striebornú
medailu. Jeden bronz pridal ešte
na tatami v disciplíne kick light seniori do 69 kg.
Veľmi pekné výkony podali
aj Zuzka Kropáčová, Martin Petričko, Dávid Havran a Dávid Stanko,
pre ktorého to bola prvá súťaž.
Kickbox klub Michalovce

Hádzaná
IUVENTA – ŠKP BRATISLAVA
24. 10., 15.00 hod, I. LMD – 8. kolo
Info: iuventa-zhk.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC 07 DETVA
18. 10., 16.00 hod., Tipos Extraliga
HK DUKLA INGEMA – HKM ZVOLEN
25. 10., 16.00 hod., Tipos Extraliga
Info: http://www.duklamichalovce.sk/
HK MLÁDEŽ – HK ŠKP POPRAD
17. 10., 15.45 hod., extraliga dorast
HK MLÁDEŽ – HK ŠKP POPRAD
18. 10., 11.15 hod., extraliga dorast
HK MLÁDEŽ – HKM ZVOLEN
24. 10., 13.30 hod., extraliga dorast
HK MLÁDEŽ – HK ŠKP POPRAD
25. 10., 11.15 hod., extraliga dorast
HK MLÁDEŽ – HT MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
25. 10., 14.00 hod., liga kadetov
Info: www.hkmichalovce.sk
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

