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Čestný občan
Dušan Klein
posledné zbohom
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v roku 2022
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Základná škola
T. J. Moussona
medzi top školami
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Zimná výzva
pre turistov
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Zdolaj vrcholy Vihorlatu

Mesto podporuje šport, kultúru, školstvo aj sociálnu sféru

DOTÁCIE
Z ROZPOČTU MESTA
Michalovce aj v roku 2021 vyčlenili v rozpočte Mesta finančné prostriedky na poskytnutie dotácií. Tieto finančné prostriedky Mesto v uplynulom roku poskytlo
na základe Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 207/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Michalovce právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Michalovce, alebo ktoré
pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom
mesta Michalovce.

Aj

napriek tomu, že rok
2021 bol náročný a poznačený ďalšou vlnou
pandémie, Mesto tradične podporilo finančnými dotáciami na celoročnú činnosť desať
mládežníckych a športových klubov v celkovej výške 146 tisíc eur.
Finančné prostriedky boli prerozdelené medzi džudo, basketbal,
atletiku, florbal, stolný tenis, hokej,
hádzanú, krasokorčuľovanie, kickbox a plávanie. Mesto Michalovce súčasne podporilo MFK Zemplín sumou 324 tisíc eur, klub HK
Dukla Ingema sumou 200 tisíc eur
a Mestský športový klub Iuventa
Michalovce, o.z. sumou 150 tisíc
eur. V uplynulom roku bola podporená oblasť kultúry, školstva
a životného prostredia, taktiež
zdravotníctvo, sociálna a cirkevná
oblasť. Celkovo bolo vyčerpaných
viac ako 37 tisíc eur.
Oproti minulému roku bolo
v rámci prerozdelenia dotácií na
základe žiadostí podporených viac
subjektov, a to 75 občianskych
združení a neziskových organizácií. Nepriaznivá situácia spojená
s ochorením covid-19 spôsobila,
že niektoré subjekty nemohli svoje
projekty uskutočniť. Z tohto dôvodu štyria žiadatelia vrátili celú výš-

ku dotácie a štyri subjekty vrátili
časť nezúčtovanej dotácie. Vďaka
financiám poskytnutým Mestom
Michalovce podporené subjekty
zlepšili svoje podmienky existencie
v podobe materiálno-technického
zabezpečenia. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň a Združenie rodičov ZUŠ Michalovce
potešia svoje publikum v nových
krojoch. Aj vďaka dotácii z Mesta vyšli hudobné nosiče folklórnej
skupiny Dvojo z Mihaľovec a Súkromnej základnej školy Jurošík.
Fleg Production natočilo videoklip o Michalovciach pod názvom
Naše mesto. V rámci projektu pod
názvom Knihy pre našich čitateľov
bolo zakúpených 52 kníh pre čitateľov Zemplínskej knižnice G. Zvonického. Mgr. Eva Bučková v spolupráci s historikom Martinom
Molnárom vytvorili pri príležitosti
777. výročia prvej písomnej zmienky o Michalovciach súbor siedmich
zaujímavých podcastov o rytierovi
Albertovi, maliarovi Moussonovi,
o rodine Sztáray, sakrálnych pamiatkach a pešom pluku mesta.
Pandemická situácia si vyžiadala opatrenia aj v rámci duchovného života. Bohoslužby sa presunuli
do online priestoru. Reformovaná
kresťanská cirkev na Slovensku –

aktuality

Cirkevný zbor Michalovce zakúpil
technické vybavenie na zabezpečenie online bohoslužieb pre svojich
veriacich.
Krátkodobé uvoľnenie niektorých opatrení umožnilo žiadateľom
uskutočniť zaujímavé podujatia.
V rámci projektu Slovenské letné
kino 2021 občianske združenie
Nostalgia Garden potešila michalovských divákov šiestimi slovenskými filmami. Občianske združenie Peniél a Domka – Združenie
saleziánskej mládeže zorganizovali
pre deti letné detské tábory. S podporou Mesta uzrel svetlo sveta časopis ILCO klubu Michalovce.
Aj v roku 2022 plánuje Mesto
Michalovce podporiť projekty
vo všetkých oblastiach definovaných vo VZN č. 207/2019. Subjekty, ktoré plánujú realizovať verejno-prospešné podujatia v oblasti
školstva, kultúry, športu, životného prostredia, v sociálnej oblasti
či charity v mesiacoch apríl až december 2022, sa môžu so svojimi
projektami uchádzať o poskytnutie
dotácie do 28. februára. Privítame
všetky prospešné projekty, ktoré
obohatia život v našom meste a dúfame, že to bude v priaznivejšom
a lepšom roku 2022.
Petra Šuličová

MESTSKÝ ÚRAD
MICHALOVCE

poskytuje služby,
ktoré nemôžu byť
vykonané prostriedkami
diaľkovej komunikácie,
nevyhnutné služby
matriky, podateľne
a evidencie obyvateľstva
v týchto klientskych
dňoch a hodinách
pondelok
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30
streda
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
piatok
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
Ostatné služby sa poskytujú
v dohodnutých prípadoch
a nevyhnutnom rozsahu.

OČKOVANIE

aj bez registrácie
22. januára
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
dospelí ľudia
Veľkokapacitné
očkovacie centrum
Michalovce,
Gymnázium P. Horova

40. VÝROČIE
VZNIKU
HVEZDÁRNE
V MICHALOVCIACH
dokument

YouTube Hvezdáreň
Michalovce
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Rozlúčili sme sa s čestným občanom Michaloviec
Kto by nepoznal úspešné
filmy o básnikoch...? Ich
autorom bol český filmový
režisér a scenárista Dušan
Klein, čestný občan nášho
mesta.
Narodil 27. júna 1939 v Michalovciach ako tretí, najmladší
syn. Vojnové udalosti a norimberské zákony prinútili rodinu utiecť na stredné Slovensko. Od roku
1942 sa ukrývala u jedného známeho sedliaka. Neskôr hľadala rodina útočisko v katolíckom kláštore
pre siroty v Bratislave. Otec rodiny
zostal v horách a v Slovenskom
národnom povstaní bol zastrelený. Na jeseň roku 1944 po udaní
odviedli deti a matku do koncentračného tábora Terezín, kde sa im
podarilo prežiť až do oslobodenia.
Po oslobodení sa Kleinovci do Michaloviec už nevrátili, ich dom počas vojny vyhorel. Odišli do Bratislavy, neskôr žili v Ostrave a nakoniec v Prahe.
Dušan Klein už v detstve prejavoval umelecké sklony. Blízka mu

bola hudba, rozhlas, film, stvárnil
hlavnú úlohu v českom filme Můj
přítel Fabián. Vysokoškolské štúdia
ukončil v Prahe na FAMU. Ako absolvent filmovej a televíznej réžie
od roku 1975 až do roku 1990 bol
režisérom filmového štúdia Barrandov a potom tri roky zástupcom
šéfredaktora literárno-dramatického vysielania v ČST Praha. Od roku
1990 pracoval ako odborný asistent katedry réžie filmovej fakulty

Výhody Senior karty
Na návrh odboru
sociálnych vecí schválil
primátor v zmysle VZN
č. 174/2015 podmienky
používania a rozsah výhod
držiteľov Senior karty
v roku 2022 takto:

1. Nárok na vydanie Senior karty majú občania s trvalým pobytom
v meste Michalovce po dovŕšení 65
rokov.
2. Senior kartu vydáva odbor
sociálnych vecí mestského úradu
po predložení dokladu totožnosti
a overení požadovaných údajov.
Senior karta je platná spolu s predložením dokladu totožnosti.
3. Senior karta oprávňuje držiteľa na využívanie zliav, ktoré poskytuje Mesto, ním zriadené organizácie alebo iné organizácie na základe
dohody s Mestom:
n Zvýhodnené zápisné do Zemplínskej knižnici G. Zvonického. Konečná cena po zľave je vo výške 1 euro.
n Bezplatné vstupné na kultúrne
podujatia organizované Mestským
kultúrnym strediskom Michalovce,
ktoré budú označené skratkou SK
(Senior karta).
n Zvýhodnené vstupné do Zemplínskeho múzea na stále expozície
vo výške 1 euro, na príležitostné výstavy je vstupné vo výške 1,50 eur.
n Voľný vstup na výstavy a vernisáže Zemplínskeho kultúrneho
centra a hvezdárne.

n Bezplatné parkovanie na parkoviskách v správe TaZS Michalovce.
n Zľavnený vstup na športové
podujatia:
• futbal – zľava na základe platného
cenníka, zľava na majstrovské domáce zápasy MFK Zemplín Michalovce, nekrytá tribúna 3 eurá/zápas, permanentka nekrytá tribúna
30 eur/sezóna,
• basketbal – voľný vstup na všetky
podujatia 1. BK Michalovce,
• hokej – V prípade, že sa v roku
2022 umožní vstup divákov na tribúny štadiónu, HK Dukla Ingema
Michalovce vyhradí 5 % z celkovej
povolenej kapacity divákov pre seniorov s tým, že lístky budú s 50 %
zľavou, ich zakúpenie bude možné
len v pokladni a po preukázaní sa Senior kartou. Ceny lístkov budú podľa toho, či sa jedná o základnú časť,
štvrťfinále, semifinále, alebo finále.
• hádzaná – zľavnené vstupné na
zápasy MOL Ligy Iuventa Michalovce vo výške 1 euro.
4. Organizácia, ktorá poskytuje
zľavy na kultúrne, spoločenské alebo športové podujatie, môže niektoré akcie komerčného charakteru vylúčiť z poskytovania zliav. Túto skutočnosť oznámi spolu s oznamom
o konaní akcie a zároveň to zverejní
pri vstupe na akciu.
5. Všetky Senior karty sú platné
neobmedzene.
6. Odbor sociálnych vecí MsÚ vedie evidenciu vydaných Senior kariet.
osv

AMU. V roku 1998 bol menovaný
docentom pre réžiu so zameraním na filmovú a televíznu tvorbu. O rok neskôr sa stal vedúcim
katedry filmovej a televíznej réžie
a v roku 2002 profesorom.
Filmografia Dušana Kleina je
bohatá. Otvoril ju absolventský
film – psychologická dráma Ďábelská jízda na koloběžce (1963)
a nasledoval celý rad ďalších filmov,
ako detektívka Jeden z nich je vrah
(1970), séria kriminálnych príbehov
z Ostravy Město nic neví (1975),
kriminálka Sázka na třináctku
(1977), dramatický príbeh z prostredia protialkoholickej liečebne
Dobří holubi se vracejí (1988), komédia s Milanom Lasicom v hlavnej
úlohe Vážení přátelé, ano (1989).
Nakrútil aj drámu Ta třetí (2001),
trojdielnu televíznu vojnovú drámu
I ve smrti sami (2004), televíznu
drámu Žil jsem s cizinkou (2005),
či komédie Svatba na bitevním poli
(2008) a Rodinka (2010). Režíroval
aj viacero seriálov ako Pavol zasahuje (1974), Případy podporučíka
Haniky (1989), Hříchy pro pátera
Knoxe (1991), Hříchy pro diváky

detektivek (1995), Manželská tonutí
(1996), Bakaláři 1997, Strážce duší
(2005) alebo Cukrárna (2010).
Do povedomia divákov sa zapísal najmä ako režisér a otec mimoriadne obľúbenej filmovej „básnickej“ série. V roku 1982 vznikla
prvá časť Jak svět přichází o básníky o dospievajúcom gymnazistovi
Štěpánovi s básnickým talentom,
v hlavnej úlohe s Pavlom Křížom.
Po nej nasledovali v rokoch 1984
až 2004 ďalšie štyri pokračovania Jak básníci přicházejí o iluze
(1984), Jak básníkům chutná život
(1987), Konec básníků v Čechách
(1993), Jak básníci neztrácejí naději
(2004). Po 12 rokoch sa legendárni "básnici" opäť vrátili na filmové
plátna. V roku 2016 mala premiéru
posledná časť básnickej hexalógie
nazvaná Jak básnici čekají na zázrak s podtitulom Konec legendy.
Dušan Klein podľahol dlhej
chorobe v jednej z pražských nemocníc v nedeľu 9. januára vo veku
82 rokov. Rozlúčka so zosnulým
sa konala 21. januára. Česť jeho
pamiatke.
ma

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE – moje mesto
mojemesto@msumi.sk

pobačeňe Miž a z varoš a

Reklamacija
Šicko dobre, no i plane na tim švece ľem ľudze vidumuju. Oddavna
kec kovaľ plano koňa podkul, ta kuň chramal. Žaden gazda še zos tim neuspokojil. Privid koňa gu kovaľoj a ten mušel koňa nanovo podkovac. Kec
gazda na ješiň zašal pšeňicu a do jari še ňič ňeurodzilo, ta znal. Mušim
na jar zašac jarnu, kec ješinska ňevzišla. Kec pujdzem do obchodu kupic
dajaki tovar, muša ho viskušac. Budzem ho mac jeden dzeň a še pohubi.
Možem ho reklamovac. Buc ho opravja, abo mi daju novi, abo vraca peňeži. Ľem kec še ožeňiš, ta ženu reklamovac ňemožeš. Aľe možeš ju opuščic,
abo še dac rozvejsc. Dokonca i dovoľenku možeš reklamovac. Bo ce daľi
do inakšoho hotela, jak ši zaplacil. Ľem paľenku a drogi reklamovac ňemožeš. Bo ši mal znac, že kec jich vežmeš, ta plano pochodziš.
Najnovši mame išče jedno pravidlo. Kec zvoľiš zastupcov ľudu do parlamentu, ta jim mušiš štiri roki cerpec a veric. I kebi ci na hlavoj drevo rubaľi.
Ňit tej moci, ňit tej šili, ňid ňičoho rozumnoho, žebi prestaľi drevo rubac.
Mušiš cerpec, jak najvekši hrišňik u pekľe. Išče ci daju drevo na tvojej hlavoj narubane nošic pod kotel. I kebi ši takoj kľeknul, mušiš cale štiri roki
prebuc. Chibaľ to ňeprežiješ. No to už inakša špivanka. Ščesce ši mal mac,
kec ši ľistok do urni metal. Bo o tim, komu ši hlas dal, ši sebe ľem dobre dumal? Už nazad svojo rozhodnuce ňevežmeš. Ňeľem, bo še ňeda. Dreva ňigda ňid dojsc. Ňe tvoja starojsc, komu ho treba. Aňi keľo, bo na tebe je ľem
vibrac toho, co šekeru za porisko chopi. Jest i na drevorubača ľiku. Ľem
mušiš dobre oči otvoric, ucha nacahnuc i ňedac še rohľikom opic. Bo toto
porisko ma dva konce. Ľem ten druhi ňešmiš sam lapac. Rozuma še chopic.
Chlopski kolo sebe porozžirac. Bo šekera dobra ľem na jedno drevo na hlave. No sto naraz ňetrafi aňi ňezašahňe. Mušic merkovac, žebi ši ňebul sam.
Šickich poscihnutich oslovuj i chraň. Šekeru vžac jim z ruk ňevahaj. Ľem
tak še spravodľivojsci i ľepšej dobi dožiješ.
Vaš Mižo z varoša

3

AKTUALITY

Zabojujme o športový areál K Park
Naše mesto sa zapojilo
do projektu K Park, v rámci
ktorého spoločnosť
Kaufland postaví už toto
leto v siedmich mestách
na celom Slovensku
športovo-oddychový areál
Kaufland Park alebo tiež
K Park.
Cieľom projektu je prispieť
k rozvoju zdravého životného štýlu.
Spoločné športové aktivity s rodičmi či priateľmi priaznivo vplývajú
na psychiku mladých ľudí. K Park
ponúka možnosti na zmysluplné
využitie voľného času. Mladí ľudia
si budú môcť trénovať rôzne triky
na skejtborde alebo kolobežke, zahrať si s priateľmi streetball, pingpong, zacvičiť si na lezeckej stene
alebo work-out konštrukcii.
Myslíme si, že v našom meste
je ešte stále priestor na vytvorenie
ďalších možností aktívneho trávenia voľného času pre mladých.
Privítali by sme výhru a boli tak
medzi prvými siedmimi mestami,
kde by sa realizoval areál K Park.
Všetci, ktorí sa zapoja do hlasova-

nia, môžu získať mobilný telefón
Samsung Galaxy A32, no hlavne
dobrý pocit, že prispeli k rozvoju
svojho mesta.
Získať K Park sa podarí tým
mestám, ktoré získajú najviac hlasov prostredníctvom hlasovania

na https://www.kauflandpark.sk/.
Hlasovanie začalo 6. januára a potrvá do 16. februára. Prebieha jednoducho, stačí sa prihlásiť a vybrať
mesto, za ktoré hlasujete. Každý
deň je možné hlasovať jedenkrát.
Zapojme sa, hlasujme a zabojujme

o nový športovo-oddychový areál vo vnútrobloku ulíc Narcisová
a Zvončeková na Sídlisku SNP. Teraz je to v našich rukách, hlasujme
za naše mesto na stránke www.
kauflandpark.sk.
mj

Miestne dane a poplatky v roku 2022
V januári je tradične
termín, kedy si svoju
zákonnú povinnosť
voči mestu plnia fyzické
ako aj právnické osoby,
daňovníci, ktorí sa
v priebehu roka 2021 stali
vlastníkmi akejkoľvek
nehnuteľnosti na území
mesta Michalovce,
majiteľmi psa, prípadne
im boli vydané stavebné/
kolaudačné rozhodnutia.
Tlačivo daňového priznania
na rok 2022 k novonadobudnutej
nehnuteľnosti (napr. byt, dom, pozemok, garáž, stavby a pod.), priznanie
za psa, priznanie za hracie prístroje
alebo predajné automaty, si môže
občan stiahnuť a následne vytlačiť
z internetovej stránky mesta: http://
www.michalovce.sk/sk/clanok/dane-a-poplatky, prípadne si ho môže

vyzdvihnúť na mestskom úrade
na referáte daní a miestneho poplatku, č. dv. 121 a 128. K daňovému priznaniu je daňovník povinný
priložiť aj rozhodnutie z katastrálneho úradu o povolení vkladu.
V prípade, že počas roka 2021 došlo
k zániku, zmene daňovej povinnosti
– napríklad tým, že došlo k odpredaju, darovaniu, vydraženiu, zmene
výmery nehnuteľnosti, úhynu, resp.
darovaniu psa a pod., je potrebné
podať čiastkové daňové priznanie,
ktoré sa taktiež podáva na vyššie
uvedenom tlačive. Výška dane z nehnuteľností, podmienky zníženia
či oslobodenia od dane z nehnuteľnosti, či dane za psa sú podrobne
upravené vo Všeobecne záväznom
nariadením (VZN) Mesta Michalovce č. 206/2019.
Práva a povinnosti poplatníka vo vzťahu k ďalšej miestnej
dani, ktorou je poplatok za komunálny odpad, špecifikuje VZN
č. 210/2020. Pred vydaním rozhodnutia môže občan požiadať o zní-

Technické a záhradnícke služby
mesta Michalovce uzavreli 15. 11.
2021 automatizovaným spôsobom
v rámci Elektronického kontraktačného systému kúpnu zmluvu s dodávateľom Pixel Print s.r.o., predme-

tom ktorej bola dodávka kalendárov
triedeného zberu na rok 2022. Firma
svoju zmluvnú povinnosť nedodržala a kalendáre nedodala ani v dohodnutom termíne do 30. 11. 2021,
ani v dodatočných dohodnutých

ženie alebo odpustenie poplatku,
za rovnakých podmienok ako
v predchádzajúcom poplatkovom
období roku 2021. U fyzických
osôb starších ako 62 rokov sa poplatok z titulu veku zníži o 30 %
automaticky. Tlačivá poplatkového
priznania k odpadom aj žiadosti
na zníženie poplatku za odpad poplatník nájde zverejnené na webovej stránke mesta, alebo si ich môže
zadarmo vyzdvihnúť na Mestskom
úrade Michalovce, referát daní
a miestneho poplatku č. dv. 115,
116, 118 a 119.
V súvislosti s preventívnymi
opatreniami proti šíreniu nákazy
koronavírusom a ochorením covid-19 naďalej prosíme obyvateľov
mesta, aby v čo najmenšej miere
volili osobnú návštevu mestského
úradu a využívali:
n dostupné elektronické prostriedky: http://www.michalovce.sk/
sk/clanok/elektronicke-sluzby
n prípadne využili služby slovenskej pošty, (vzory tlačív Dane

a poplatky | Informačný portál
mesta Michalovce)
n prípadne kontaktovali pracovníkov úradu telefonicky na číslach:
TKO: +421 56 686 41 16, +421
56 686 41 18, +421 566864119,
DANE: +421 56 686 41 21,
+421 56 686 41 28, alebo mobil
+421 918 876 619, alebo e-mailom: podatelna@msumi.sk
Osobná návšteva mestského
úradu je možná počas klientskych
hodín v pondelok, stredu a piatok.
Rozhodnutia o dani z nehnuteľností a rozhodnutia o poplatku
za komunálny odpad bude mesto
Michalovce obyvateľom doručovať
prostredníctvom zamestnancov,
v závislosti od pandemickej situácie, a to v priebehu prvej polovice
roka 2022. Právnickým osobám
a fyzickým osobám, s aktivovanou
elektronickou schránkou na doručovanie, budú rozhodnutia zaslané
do elektronickej schránky.
msú

Kalendáre na triedený zber v novom roku
primeraných lehotách na nápravu. Technické a záhradnícke služby
mesta Michalovce preto odstúpili od
tejto kúpnej zmluvy.
Nová dodávka kalendárov triedeného zberu na rok 2022 bola do-

hodnutá v termíne do 14. januára.
Kalendáre budú občanom následne
doručované od 17. januára. Týmto
sa ospravedlňujeme občanom mesta a ďakujeme za pochopenie.
tazs
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Základná škola T. J. Moussona medzi top
školami na Slovensku
Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky (INEKO)
zverejnil nový rebríček základných a stredných škôl
podľa výsledkov žiakov. Inštitút sleduje tri kategórie
škôl: základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá.
Výsledný rebríček informuje o výsledkoch žiakov,
nehodnotí kvalitu školy.
Základná škola T. J. Moussona
Michalovce sa umiestnila v prvej
desiatke, patrí jej 6. miesto. V rámci základných škôl košického kraja
je dokonca tretia.
Pri hodnotení brali analytici
do úvahy tieto faktory: nezamestnanosť absolventov stredných škôl
(absolventi 2020, ktorí nemali prácu v septembri 2021), mimoriadne

výsledky žiakov (za minulý školský
rok), využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní (za školský
rok 2019/2020), aktuálne údaje
o počtoch učiteľov a žiakov (k 15.
9. 2020), ako aj údaje o financovaní
škôl za rok 2019.
Najlepšou základnou školou
v rámci Slovenska je ZŠ, Staničná
13, Košice, najlepšou medzi stred-

nými odbornými školami je prešovská SPŠ elektrotechnická na Plzenskej, na prvom mieste v hodnotení gymnázií je bratislavské Gymnázium Jura Hronca.
Rodičia by sa podľa analytikov
mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie
absolventov (v prijímaní na vyšší
stupeň vzdelávania alebo pri vstupe
na trh práce), aby získali presnejší
obraz a rozhodli sa pre tú správnu
školu. Dôležité sú aj informácie
o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo
o štruktúre predmetov.
Okrem tých najlepších INEKO sleduje aj tie najhoršie školy.
Aj v tomto prípade ide o výkon žia-

kov a nie o meranie kvality školy.
„Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch,
sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade
stredných odborných škôl si po ich
skončení ľahko nájdu prácu. Naopak, školy s najhoršími výsledkami
dosahujú nízku úspešnosť v celonárodných testoch, olympiád ani
medzinárodných projektov sa nezúčastňujú a ich absolventi končia
často na úradoch práce,“ vysvetľujú
na webe analytici.
Kompletné výsledky nájdete na
https://skoly.ineko.sk/.
anma

Cez oceán za krajanmi na vyučovacích hodinách
V priestoroch Základnej
školy T. J. Moussona
v Michalovciach bola
v uplynulých týždňoch
nainštalovaná panelová
výstava Matice slovenskej
Cesta slovenskou Amerikou.
Priniesla unikátny záznam
cesty matičnej delegácie
za krajanmi do USA
a Kanady v rokoch 1935 –
1936.
Z dejín vieme, že nielen na prelome storočí množstvo Slovákov
opustilo svoju krajinu za vidinou
lepšieho života. Práve týchto vysťahovalcov navštívila matičná delegácia, ktorú viedol jej vtedajší tajomník J. C. Hronský. Počas polročnej
cesty delegácia navštívila 98 slo-

venských miest v zámorí, vykonala
takmer 610 literárnych, historických a národopisných prednášok,
pripravila desiatky výstav slovenských krojov, keramiky, výšiviek,
plagátov, medailí a pod.
Výstava ponúkla zaujímavé fotografie zachytené objektívom Karola
Plicku, člena delegácie. Táto kultúrna misia Slovákov mimo hraníc Slovenska nebola dodnes prekonaná.
Zároveň bola aj veľkým obohatením
poznatkov, hlavne starších žiakov,
doplnila učivo najmä z dejepisu,
občianskej náuky i geografie. Prelínaním týchto medzipredmetových
vzťahov s použitím vystavených fotografií žiaci získali ucelenejší prehľad o živote krajanov odchovaných
za veľkou mlákou. Okrem iného zistili, že Amerika sa s nimi nemaznala.
Táto historicky cenná výstava
bola výbornou príležitosťou na po-

učné štúdium. Hodiny odučené
prostredníctvom panelových fotografií sa u žiakov stretli s pozitívnymi reakciami. Ďakujeme Matici

slovenskej v Michalovciach, riaditeľke PhDr. Karine Obšatníkovej,
za prepožičanie výstavy.
Daniela Rudášová
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Láska v krabičkách
Michalovský domov seniorov sa aj v roku 2021 stal
súčasťou 4. ročníka projektu Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok? Hlavnou myšlienkou je potešiť
osamelých seniorov vianočnými darčekmi zabalenými
v krabiciach od topánok.

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
40. VÝROČIE VZNIKU HVEZDÁRNE V MICHALOVCIACH
dokument, YouTube Hvezdáreň Michalovce
KONCERT V RYTME SWINGU
5. februára o 18.00 hod., MsKS, podujatie v režime OP
SPOMIENKA NA ERNESTA SIROCHMANA
videoprezentácia, YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického
TICHÝ GÉNIUS PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK
historický dokument o živote a diele
Matica slovenská a UPJŠ, Košice, YouTube TV Matica
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
21. a 28. januára o 17.30 hod., Hvezdáreň, podujatie v režime OP
MÚZEUM V MINULOSTI A V SÚČASNOSTI
rok 2022 v znamení 65. výročia, online diskusia
YouTube Zemplínske múzeum v Michalovciach

výstavy
CESTA K TALENTU
výstava vytvorených artefaktov z tvorivých dielní Vizuálneho umenia
do 4. februára, salónik galérie ZKCaH
Aktuálny ročník bol, bohužiaľ,
opäť poznačený pandémiou, a preto
bolo potrebné dodržiavať zvýšené
opatrenia. O to viac sa všetci snažili prispieť k vytvoreniu príjemnej
predvianočnej atmosféry pokoja
a radosti.
Učitelia základných a stredných
škôl, ktorí sa zapojili do výzvy, nielenže oslovili žiakov a študentov
a tí prispeli nemalým množstvom
balíčkov, ale myšlienkou pomáhať
druhým a nezabudnúť na tých, ktorí sú na Vianoce sami, vychovávajú
z mladých ľudí empatické osobnosti.

Žiaci a študenti vyrobili do škatuliek osobné pozdravy so želaniami. Krabičky na Štedrý deň potešili
všetkých príjemcov a v týchto ťažkých časoch im priniesli úsmev na
tvár. Posielame úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili do
projektu a rozdali lásku v krabičkách. Ďakujeme študentom Gymnázia P. Horova, učiteľom a žiakom
Základnej školy, Ul. Jána Švermu 6,
Základnej školy, Ul. Komenského 1
a Základnej školy s materskou školou Zalužice.
PhDr. Zlatuša Popaďáková

Olympiáda mladých
vedcov
International Junior
Science Olympiad
je vedomostná súťaž
z fyziky, chémie a biológie,
ktorá sa organizuje
každoročne a súťažia v nej
žiaci do 16 rokov.

Je unikátna tým, že každý súťažiaci musí preukázať svoje vedomosti zo všetkých troch spomínaných
oblastí. V tomto školskom roku sa
organizácia súťaže preniesla do Spojených arabských emirátov a konala
sa hybridne. Súťažiaci z jednotlivých krajín z celého sveta sa zhromaždili na jednom mieste v rámci
svojej domovskej krajiny a odtiaľ
súťažili dištančne. Súťaž prebiehala
od 12. do 20. decembra, no z pandemických dôvodov šiesti žiaci reprezentujúci Slovensko, medzi nimi
aj žiačka prvého ročníka Gymnázia
Pavla Horova, Lujza Lea Lavriková,
riešili teoretickú časť vo forme testov

v priestoroch Slovenského inštitútu
mládeže – Iuventy a experimentálnu
časť na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave pod dohľadom kamier
a dvoch národných lídrov.
Talentovaná Lujza Lea Lavriková ešte ako žiačka Základnej školy,
Okružná 17, uspela v celoštátnom
kole tejto súťaže, neskôr aj vo výberovom kole, ktoré sa konalo v septembri a prebojovala sa na medzinárodné kolo. Jej svedomitá príprava
počas jesenných mesiacov sa pretavila do zisku striebornej medaily.
Tento skvelý individuálny Lujzin
úspech bol ešte umocnený faktom,
že Slovensko malo jednu z najúspešnejších reprezentácií za posledné
roky. Získali sme päť strieborných
a jednu bronzovú medailu v rámci
individuálnej súťaže a v rámci tímovej súťaže ďalšie tri bronzové medaily za tretie najlepšie spracovanie
experimentu zo všetkých 108 tímov
z 59 zúčastnených krajín sveta.
PaedDr. Ľubomír Hajdanka

FOTO ART
výstava fotografií amatérskych fotografov z archívu ZKCaH
do 4. februára, galéria ZKCaH
SPOLOČNÉ KORENE
výber z tvorby ukrajinských autorov, výstava predĺžená do 31. januára
galéria v Zlatom býku, vstup do galérie je v režime OP
MYRON ŠPENIK – FAREBNÝ ŠAT JESENE
výstava predĺžená do 31. januára, malá galéria MsKS, vstup do galérie
je v režime OP
DUCHOVNÉ DEDIČSTVO ZEMPLÍNA A SÚČASNOSŤ
výstava sakrálnych predmetov východného obradu
výstava predĺžená do 15. februára, Zemplínske múzeum
CESTA SLOVENSKOU AMERIKOU
online výstava, do 31. januára
YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Kam so stromčekom
po sviatkoch
Vianočné stromčeky môžu obyvatelia mesta odviezť
a odovzdať na zberné dvory na Lastomírskej
alebo Partizánskej ulici v dňoch utorok – sobota od 8.00
do 16.00 hod.
V prípade, že obyvateľ mesta
nemá možnosť odviezť vianočný
stromček na zberný dvor, môže ho
umiestniť do priestoru najbližšieho
kontajnerového stojiska na sídlisku. Odvoz stromčekov z priestorov
kontajnerových stojísk budú prie-

bežne realizovať Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
do 21. januára.
Vianočné stromčeky sa následne drvia a zhodnocujú kompostovaním.
tazs
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1 044 novorodencov v michalovskej nemocnici
V Nemocnici Svet zdravia
Michalovce sa počas
minulého roka uskutočnilo
1038 pôrodov. Narodilo
sa 530 chlapcov a 514
dievčat. Dvojičky si
z pôrodnice odnieslo
až 6 mamičiek.
Najčastejšími menami, ktoré rodičia vybrali pre svoje novonarodené dievčatká, boli Olívia, Viktória
a Natália. U chlapcov dominovali
mená Sebastián, Adam a Martin.
Tradičné slovenské mená často
striedali aj tie exotické ako Šanaja,
Melita, Neimar, Raymon, Ajše, Faruk, Jason, Jaren, Benett, Kimberly,
Eshly, Mathue, Tessa, Caitlyn, Elif,
Rajen, Baruk, Ejšan, Alas, Rodriges, Edže.
V blízkej budúcnosti sa plánuje
nemocnica v Michalovciach premeniť na „spievajúcu pôrodnicu“, kedy

na izbách šestonedelia bude neustále
hrať príjemná upokojujúca hudba.
„V našej pôrodnici sa snažíme
pre budúce mamičky vytvoriť maximálne príjemné a intímne prostredie. Máme samostatné pôrodné
izby, kde sa mamičky môžu pripravovať na pôrod aj za prítomnosti
blízkej osoby. Ponúkame aromaterapiu, muzikoterapiu a jednoposteľové izby pre mamičky s dieťatkom
s vlastným sociálnym zariadením.
Aktívne podporujeme vzdelávanie
a dojčenie, k dispozícií máme dve
profesionálne laktačné poradkyne.
Mamičky majú na každej izbe aj
vlastný edukačný TV kanál k téme
laktačného poradenstva. Za bežných okolností beží aj program, kde
budúce rodičky majú možnosť diskutovať s lekármi a ďalším odborným personálom,“ uviedol Marián
Haviernik, riaditeľ Nemocnice Svet
zdravia Michalovce.
Mamičky si navyše môžu v spolupráci s personálom vytvoriť indi-

viduálny pôrodný plán či absolvovať predpôrodnú prípravu. V minulom roku predpôrodnú prípravu
absolvovalo 69 mamičiek.
Tisíci novorodenec roku 2021
sa v Nemocnici Svet zdravia Michalovce narodil 14. decembra

vo večerných hodinách. Bola ním
malá Lianka z Trebišova.
Od otvorenia novej nemocnice
v decembri 2017 v michalovskej
pôrodnici privítali už viac ako 4
180 novorodencov.
Bianka Krejčíová

H ve z d á re ň v M i c h a l ovc i a c h – v ys u n u t é p ra c ov i s ko Z KC a H
vyhlasuje regionálne kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže

VESMÍR OČAMI DETÍ
pre okresy Michalovce a Sobrance

Súťažné práce doručte najneskôr do 31. marca

osobne do hvezdárne alebo poštou: Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, Gorkého 1, 071 01 Michalovce

Noviny Mistral

a Športové správy

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

Záznam

Benefičný koncert folklórnych súborov
Jurošík, Svojina a Zemplínik
repríza z februára 2014
21. – 27. 1. vždy o 14.00 hod.

Žihadlo

Migrácia, krúžkovanie a zimovanie vtáctva
s M. Repelom, M. Jenčom, ornitológmi
repríza diskusnej relácie z novembra 2017
v piatok 21. 1. v pondelok 24. 1. a v stredu 26. 1.
vždy o 18.00 hod.
SLEDUJTE NÁS

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

Radosť ako dôležitá
ingrediencia života
Všetci bez rozdielu
sme sa ocitli na jednej
lodi. Nejde iba o záležitosť
miestnej komunity či
jednotlivých skupín. Celý svet
sa už dlho zmieta v strachu,
neistote a obavách.
Prirodzený strach, ktorý nás chráni pred nebezpečenstvom, ktoré vieme predpokladať, netrvá dlho. Dlhodobý strach nie je výhrou. Môže sa
stať pre nás nebezpečenstvom v tom
zmysle, že ohrozí naše bytie. V strachu nemožno vidieť, nemožno sa
správne rozhodnúť a ani v pokoji uvažovať. Protikladom k strachu a oba-

vám je radosť. To ona robí naše dni
jasnejšími. Otvára cestu nádeji, ktorá
nám v týchto dňoch chýba.
Kde nájsť dôvody pre radostné
prežívanie? Dôležité je v náročných
chvíľach zmeniť uhol pohľadu, ktorý nebude iróniou, ale prostriedkom
k vnútornému oslobodeniu. Vymeniť
šomranie za vďačnosť je tým správnym kľúčom k radosti. Na našej ceste,
ktorú si musí prejsť každý sám, nie je
nič, čo by nám malo slúžiť ako trest.
Každá skúsenosť nás robí otvorenejšími vo vzťahoch. Hľadajme príležitosť
k radosti. Nachádzajme ju v maličkostiach, v stretnutiach, v okamihoch.
Jas dní je pre každého z nás, zajtrajšok
totiž nemusí byť samozrejmosťou.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
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prerušenie distribúcie elektriny
n 8. februára od 8.10 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. J. Murgaša č. d. 2,
Ul. okružná č. d. 1011/7
n 8. februára od 8.40 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. P. O. Hviezdoslava
ČOM 0000155596, 0001523933, 0001525511, 0001524592,
0001529121, 0001529116, Ul. P. O. Hviezdoslava č. d. 1, 5, 9, 11, 13,
15, 2241, 2242, 2244
n 9. februára od 10.00 hod. do 13.00 hod., úseky: Ul. priemyselná
ČOM 0000439246, Ul. stavbárov ČOM 0001353572, 0001295691,
0000644040, 0001406619, Ul. stavbárov č. d. 1, 3, 8, 10, 1709/3, 5961

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ka
JOZEF HALECKÝ

Pred 5 rokmi boli Tvoje krídla pripravené,
ale naše srdcia nie.
s láskou spomína najbližšia rodina

Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

OPRAVA

V čísle 1 zo dňa 7. januára 2022 sme vo zverejnenom výberovom
konaní uverejnili duplicitný a chybný údaj: „Neodpustiteľné kvalifikačné
predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné
vzdelanie s maturitou.“ Tento text vypísané výberové konanie neobsahuje
a bol chybne vložený pri grafickom spracovaní novín. Celý ostatný text
výberového konania je správny a zverejňujeme ho ešte raz v plnom znení.

Primátor mesta Michalovce

vypisuje v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. zákon o výkone prác vo verejnom
záujme v platnom znení výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

ZÁSTUPCA(KYŇA) PREDNOSTU
MESTSKÉHO ÚRADU MICHALOVCE

Názov zamestnávateľa:
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 138/2011
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej
v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 01.02.2022 do 18.02.2022.
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.
Počet bytov: 2
Číslo bytu Adresa
Poschodie
Počet izieb Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------20 Ul. Okružná 92A 4. poschodie
1-izbový
26,68 m2
29 Ul. Okružná 92A 6. poschodie
3-izbový
80,47 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 2,37 €/m2. Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 190 na prízemí – Mgr. Václav Petrovčík. Žiadatelia budú o pridelení
bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Ponúkaná základná zložka mzdy:
8. platová trieda v rozpätí od 1020,00 eur do 1224,50 eur podľa odpracovaných rokov.
K základnému platu sa priznáva príplatok za riadenie a podľa dosahovaných výsledkov osobný príplatok do max. výšky 100 %, ktorý nie je nárokovou zložkou mzdy.
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
b) minimálna prax 5 rokov po ukončení vysokoškolského štúdia. Prax v činnosti
verejnej správy a v riadení výhodou, ktorá bude zohľadnená v rámci hodnotenia uchádzačov.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b) bezúhonnosť (podľa zák. č. 552/2003 Z.z. v platnom znení)
c) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh
otázok testu a pohovoru: zákon o obecnom zriadení, zákon o informáciách, zákon o správnom konaní, zákon o priestupkoch, zákon o službách zamestnanosti, zákon o pomoci v hmotnej núdzi, základná orientácia v ostatných právnych
predpisoch, znalosť mikroprostredia mesta Michalovce a činnosti samosprávy
vrátane preneseného výkonu štátnej správy vykonávaných Mestom Michalovce.
d) znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
e) komunikačné a sociálne zručnosti
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe,
znalostí a zručností
c) čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti, t.j. že nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
d) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov poskytnutých
na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z zákon o ochrane osobných údajov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 25. 1. 2022, do 15.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) na Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením "Výberové konanie zástupca prednostu Mestského úradu". Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým
označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.
Poznámka:
Výberové konanie sa riadi § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. zákon o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Predpokladaný nástup do zamestnania 1. 3. 2022.
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač súhlasí so zverejnením výsledkov
výberového konania v rozsahu podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. Súhlasí, aby
po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované
podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – SLAVOJ TREBIŠOV
22. 01., prípravný zápas/zimná príprava
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná
MŠK IUVENTA – DHK BANÍK MOST
22. 01., 17.30 hod., MOL liga žien – 15. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC GROTTO PREŠOV
21. 01., 19.30 hod., Tipos Extraliga – 32. kolo
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK DUKLA TRENČÍN
30. 01., 16.00 hod., Tipos Extraliga – 35. kolo
Info: https://hkduklamichalovce.sk/
HK MLÁDEŽ – MLÁDEŽ HC 46 BARDEJOV
29. 01., 14.00 hod., skupina Východ – 1. liga juniorov

MICHALOVSKÝ ÚTOČNÍK PAVOL REGENDA
V NOMINÁCII NA ZOH 2022
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay
v utorok 18. januára na tlačovej konferencii oznámil
nomináciu Slovenska na ZOH 2022, ktoré sa budú konať
v čínskom Pekingu 4. – 20. februára. Do jeho výberu
sa dostalo aj päť hráčov z najvyššej domácej súťaže.
„Nesmieme zabúdať na našu extraligu, je veľmi dôležitá.
Je pravda, že týchto hráčov vidíme najviac, ale v zápasoch,
v ktorých za nás hrali, nás mimoriadne oslovili a páčila
sa nám ich hra, prístup i oddanosť tímu,“ povedal
kanadský tréner. Je medzi nimi aj michalovský útočník
Pavol Regenda. Je to obrovský úspech, z ktorého sa tešia
všetci fanúšikovia michalovského hokeja. Spolu sme
Dukla!
rr

Uvoľnia sa podmienky
pre šport detí a mládeže
V rámci nových opatrení,
ktoré v stredu 12. januára
schválila vláda v súvislosti
s koronavírusovým
variantom omikron,
sa od 19. januára ďalej
uvoľňujú podmienky
pre šport detí a mládeže.
Po prerokovaní a schválení
návrhu nových pravidiel o tom
informovali splnomocnenec vlády SR pre šport Karol Kučera
(OĽANO) a štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu (MŠVVŠ) SR Ivan Husár (SaS). „Deti od 0 do 12 rokov
sa budú podľa nových pravidiel
považovať akoby za zaočkované,
k tréningovej činnosti a súťažiam

nebudú potrebovať nič,“ informoval Husár. „Staršie deti a mládež
do 18 rokov budú fungovať v rámci
tréningov a súťaží v režime OTP
(očkovaní, testovaní, po prekonaní
ochorenia covid-19).“
V prípade diváckej kapacity
ostane aj po 19. januári kapacitné maximum na 25 percentách.
Opatrenia by mali platiť dočasne,
na obdobie štyroch až piatich týždňov.
Nový návrh opatrení v súvislosti s koronavírusovým variantom
omikron zavedie nový režim OP
plus. Spĺňať ho bude osoba s tromi
dávkami očkovania proti ochoreniu covid-19, osoba, ktorá ochorenie prekonala a má dve dávky
očkovania, alebo s dvoma dávkami
vakcíny a s testom.
tasr

HK MLÁDEŽ – MLÁDEŽ HC 46 BARDEJOV
30. 01., 11.00 hod., skupina Východ – 1. liga juniorov
HK MLÁDEŽ – HC KOŠICE
23. 01., 14.00 hod., nadstavbová časť – Liga kadetov
Info: https://www.hkmichalovce.sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Zimná edícia
turistickej výzvy
Letná výzva Zdolaj vrcholy Vihorlatu, ktorú pripravil
Olympijský klub Michalovce, mala veľký ohlas. Rozdali
sme ozaj mnoho tričiek, čo nám vnuklo myšlienku
pripraviť zimnú verziu výzvy. A tak je tu.

Na určených miestach sú stále
umiestnené naše nálepky, pri ktorých je potrebné sa odfotiť. Nájdete ich na Vihorlate, Troch tablách,
Sninskom kameni, Jedlinke, Motrogone, Strihovskej poľane, Nežabci,
Lysáku, Senderove, Dlhej, Vinianskom hrade aj Farárovej chyžke.

Zdolajte päť vrcholov, urobte si
fotku, pošlite ju na email olympijskyklub.michalovce@gmail.com
a získajte odmenu. Ak by nálepka
chýbala, určite sa vynájdete a pridáte aktuálny dátum, napríklad v snehu. Výzva potrvá až do 1. marca.
OK Michalovce

