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Samko Tále
na celoštátnej prehliadke
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spolu Hrádok
pre všetkých

3 Pamätná tabuľa
pre olympionika
na ZŠ, Školská 5

8Folklórny 
súbor Zemplín
má novú choreografiu
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MIHAĽOVSKI DESKI 
NA TRIBUŇE

24. júna 
o 18.30 hod.

tribúna pri MsÚ

OLYMPIJSKÝ 
PEDÁL
26. júna 

registrácia 
od 9.00 hod. 

areál ZŠ T. J. Moussona

DIDIER LE MAR, 
LUCIA TAKÁČOVÁ 

VIA SANCTA
výstava

do 30. júna
Zemplínske múzeum

PARA + LADIES 
AND GENITALS

dvojkoncert

1. júla o 18.00 hod.
Nostalgia garden

Michalovce sme prezentovali v Parme a Paríži

ZÁVER PROJEKTU 

URBACT

Projekt UrbSecurity je súčas-
ťou nedávno publikovanej 
Urbárnej agendy pre EÚ 

v oblasti bezpečnosti verejných 
priestranstiev, vydanej Európskou 
komisiou, ktorej úmyslom je pod-
porovať inovatívne mestské politi-
ky v oblasti ochrany a bezpečnosti, 
naprieč celou EÚ. Hlavným cieľom 
projektu a partnerskej siete je spo-
ločné vytvorenie Integrovaného 
akčného plánu, ktorý zahŕňa in-
tegrovaný a participatívny prístup 
k mestskej bezpečnosti s cieľom 
zlepšiť kvalitu života občanov, hos-
podársky rozvoj, ale aj inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast miest. 

V  dňoch 14. až 16. júna sa 
v mestskej časti Pantin v Paríži ko-
nal Urbact City Festival 2022, kto-
rý spojil všetky projekty v  rámci 
operačného programu Urbact III 
s  účasťou viac ako 450 účastníkov 
z  28 krajín. Len vybrané projekty 
z  jednotlivých sietí prezentova-
li výsledky svojej práce. Jedným 
z  oslovených prezentujúcich bolo 
aj mesto Michalovce, ktoré spolu 
s mestom Parma z Talianska repre-
zentovalo svoju sieť UrbSecurity.

Miestom stretnutia bola časť La 
Cité Fertile, ktorá prešla premenou 
z bývalej železničnej stanice na tzv. 
ekoštvrť, kde sa stretávajú ľudia 
z rôznych pracovných a sociálnych 
oblastí s rovnakou víziou udržateľ-
nej budúcnosti.

Mesto Michalovce prezentova-
lo komunikačný nástroj Pocitovej 
mapy, ktorým chcelo zainteresovať 
obyvateľov, aby sa vyjadrili k  bez-
pečnosti verejných priestranstiev 
a  v  spolupráci s  expertmi na bez-
pečnosť v  meste a  projektantmi 
bol vypracovaný Manuál verejných 
priestorov v  meste Michalovce. Ten 
ponúka návrhy riešení v meste tak, 
aby ho pretvárali na živé, zdravé, 
bezpečné a udržateľné mesto. Tomu-
to festivalu predchádzalo záverečné 

medzinárodné stretnutie v Parme, na 
ktorom sa stretli zástupcovia devia-
tich miest v rámci UrbSecurity siete: 
z portugalského mesta Leira, zo špa-
nielskeho Madridu, talianskej Parmy 
a Faenzy, írskeho Longfordu, belgic-
kého Mechelenu, gréckej Pelly, ma-
ďarského Szabolcsu a z Michaloviec.

Pre mesto Michalovce bolo cťou 
ponúknuť svoje skúsenosti z projek-
tu a spolupracovať s inými európsky-
mi mestami. 

nč

Posledné medzinárodné stretnutie účastníkov projektu UrbSecurity – od plánovania 
po mestskú bezpečnosť v rámci programu URBACT III sa uskutočnilo v talianskom 
meste Parma. Na Urbact festivale 2022 v Parížskom Pantine z tejto siete prezentovali 
výsledky projektu len mestá Michalovce a Parma.  

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
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pobačeňe Miža z varoša

Ňigda na švece še ňerobilo ľem pre sebe
Bo ňigda ňichto ňeznal zrobic šicko ľem pre sebe

Furt tam bul kumšt meňeňa 
Kec ňe tovar za tovar, ta bula tam dajaka mena

Každi rozdumoval, jak to spravic
Žebi ňeprerobil, aľe muh zarobic
Kec prišol gu dajakomu majetku

Rozdumoval, jak to spojic z dajaku požitku
Ubraňic še kradošom ňebulo barz ľehke
Zato še mušelo dac na dohodi perfektne

Tak to furt bulo a jakbač aňi inakši ňebudze 
Dokedi švet švetom bul i budze 

Furt bul kumš ňeľem virobic, no i zarobic

Zato školovaňe pomohlo, no i govdi mušelo buc
Bo gu majetkom co panove ľehko prišľi 

I u kartoch i inakšich hazardoch ľehko odišľi
Zato dňeška robic furt treba

I kec zos toho zarobku še vižic ňeda
Kec išče druhich sluchac i živic treba 
Ta to ňe radojsc, aňi žadna poľehota

Bo dzešec chodobňich jedenastomu umric ňeda
Ľem jeden bohati druhomu bohatomu žic ňeda

Mocne to zbraňe bohatstvo ma 
Ľem zdrave, lasku i poľehotu z toho ňema
Zato gu moci še stroji i strojic ňeprestava

Bo chudobu u ňevedomojsci utrimac še prichistava
Žebi sebe slavu na veki utrimaľi

Ňevahaju predac naskutku narod cali
Bo ľem voňi znaju, co každomu treba

Chtoroho Boha chvaľic i dze dac na oferu do ňeba

Najľepši veľo stranov narobic do šveta
Žebi ňichto ňeznal, jak češko zarobic na chľeba

Bo veľo preveľo šľebodi sebe ukradľi 
Kec žic chceľi ľudze ňeobičajni 

Bo chto veľo ma, chce išče vecej mac
Ukradnuc pol šveta zna ňejeden mag 

Co z toho, že dachto pri tim cerpi 
Šumne ideali ciska mu do hlavi 

Že muši cerpec zos tima druhima
Bo pre ňoho je to poľehota veľika 

Kec še šicko merja na joho veščucha
Ostatňi cicho budzme a aňi ňedichajme
Bo našu povinnojsc podľa ňoho majme 

Došahľi me našoho verchu a nič inšo nam ňetreba
No ľem zmjeric še s tim ňeda

Bo pre život toho preveľo treba
Opic še rohľikom aňi inakšimi bludami, še ňichto ňeda.

Vaš Mižo z varoša 

Gazdovaňe

Spevácka skupina Ozvena 
pôsobí pri Dennom 
centre seniorov č. 1 
v Michalovciach už päť 
rokov. 

Spevom folklórnych i  nefol-
klórnych piesní spestruje program 
rôznych osláv a podujatí v dennom 
centre i  mimo neho. Spev spevá-
čok, ktoré vedie Ľudmila Lovásová, 
sprevádza hrou na akordeóne Ján 
Zamutovský. Každoročne sa  zú-
častňujú regionálnej prehliadky 

záujmovo – umeleckej činnosti 
seniorov Aj jeseň života je krásna. 
Tento rok sa zúčastnili už jej 4. roč-
níka.

Svojím spevom robia radosť ľu-
ďom v našom meste, regióne, ale aj 
za jeho hranicami. Piesne zo Zem-
plína spievali s  veľkým úspechom 
aj na Spiši a  Šariši. Spevácka sku-
pina je dôkazom, že seniori môžu 
prežívať jeseň svojho života aktívne 
a zmysluplne. V našom meste majú 
k tomu vytvorené dobré podmien-
ky.

kolektív

Niet pochýb, že pre 
Divadlo pri fontáne, 
ktoré pôsobí pri Mestskom 
kultúrnom stredisku 
Michalovce, bol postup 
na Belopotockého Mikuláš, 
47. celosloštátnu postupovú 
súťaž a prehliadku 
neprofesionálneho divadla 
dospelých, dôležitým 
momentom v jeho 
desaťročnej existencii. 

Išlo o uznanie poetiky použitej 
v hre, ale aj o možnosť vidieť dvanásť 
iných súborov a porovnať sa s nimi. 
Podľa vyjadrení režisérok (Jela Tim-
ková a Helena Andreeva) i hercov 
sa našim ochotníkom predstavenie 
Samko Tále z  doposiaľ uvedených 
vydarilo najlepšie. Herci hrali s ra-
dosťou, istotou, uvoľnene. Najviac 
sa to prejavilo na výkone hlavného 
predstaviteľa, Janka Hlaváča, ktoré-

ho porota ešte pred oficiálnym oce-
nením označila za najlepšieho Sam-
ka Táleho, aký sa kedy na  sloven-
ských divadelných doskách objavil. 
Ocenenie Jána Hlaváča za  mužský 
herecký výkon na záver prehliadky 
potešilo celý súbor, ktorý bol zara-
dený do bronzového pásma. 

Prínosom Belopotockého Miku-
láša je pre michalovských ochotní-
kov uistenie, že ich repertoár je v sú-
lade s ich pohľadom na svet. Nie je 
to svet zásadne negatívny, ponurý, 
smutný, depresívny či, nedajbože, 
hrubý. Ani všetky analýzy a názory 
odbornej poroty nebudú pre Di-
vadlo pri fontáne svätým písmom: 
majú svoje presvedčenie i sebavedo-
mie. Najmä pri zistení, že v mnohých 
amatérskych divadlách účinkujú 
profesionálni herci a režiséri. Nao-
pak, desiatky podnetov z prehliadky, 
súzvuk názorov a pozitívna energia 
zo štyroch spoločne strávených dní 
naplnili kolektív novým elánom.

dpf

Piesne na vlnách Ozveny

Samko Tále obstál
v konkurencii

Takmer 300 žiakov 
vo štvrtok 9. júna zavítalo 
do obradnej siene 
mestského úradu. 

Boli to žiaci, ktorí prijali po-
zvanie primátora mesta Micha-
lovce Viliama Zahorčáka, aby tak, 
ako už je každoročne tradíciou, sa 
s nimi stretol a poďakoval im za ich 
aktívnu, vzornú a úspešnú repre-
zentáciu mesta vo vedomostných, 
športových a umeleckých súťažiach 
v uplynulom školskom roku. 

Na podujatí sa zúčastnili úspeš-
ní žiaci ôsmich michalovských zá-
kladných škôl, Základnej umelec-
kej školy v Michalovciach a mladí 

športovci z klubov ŠK Zemplín Mi-
chalovce – oddiel Judo, florbalové-
ho klubu Eastern wings a Kickbox 
klubu Michalovce. 

Primátor v príhovore vyjad-
ril radosť nad tým, aké množstvo 
mladých ľudí zaznamenalo úspe-
chy v  súťažiach na krajskej, celo-
slovenskej, ale aj medzinárodnej 
úrovni. Nezabudol poďakovať ani 
pedagógom, ktorí ich na súťaže 
pripravovali a ocenil vynaložené 
úsilie a prácu. Riaditelia a vybraní 
zástupcovia prijali z rúk primátora 
ďakovné listy. Stretnutia spestrili 
kultúrnym programom žiaci jed-
notlivých základných škôl spevom 
a básňami.

lk

Obradnú sieň zaplnili 
najlepší žiaci 
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V roku 2019 prebehla 
súťaž návrhov 
o vypracovanie ideovej 
štúdie k revitalizácii 
lokality Hrádok. Víťazná 
spoločnosť Stoa architekti 
plus vo svojej štúdii 
predstavila koncepciu 
– Štyri generácie, štyri 
pohľady na voľný čas, 
štyri svetové strany, štyri 
záujmové územia – jeden 
Hrádok. 

Prioritou a súčasne veľkou vý-
zvou  celého projektu je majetko-
voprávne vysporiadanie. Prevažná 
časť územia patrí do majetku Lesov 
Slovenskej republiky a  Slovenské-
ho pozemkového fondu a investí-
cia na cudzích pozemkoch nie je 
možná. 

Tento faktor zapríčiňuje dl-
hodobú stagnáciu územia ako aj 
jeho chátranie. Už niekoľko rokov 
sa Mesto usiluje o získanie pozem-
kov v  tejto lokalite, aby tu mohla 
vzniknúť oddychová zóna. Štúdia 
v  súčasnosti navrhuje revitalizá-

ciu zelene a výsadbu ovocného 
sadu s  čoraz menej vysádzanými 
ovocnými druhmi (moruša, dula, 
jarabina, mišpuľa), chodníky, vy-
hliadkovú lávku, parkovisko, ve-
rejné osvetlenie, cyklotriálovú drá-
hu, mestský mobiliár, reštauráciu 
a amfiteáter, ale tiež ihriská a vstup-
né portály. Mesto Michalovce ráta 
s postupnou revitalizáciou územia. 
Prvá etapa revitalizácie zahŕňa úze-
mie v majetku mesta a je súčasťou 
Integrovanej územnej stratégie, 
vďaka ktorej ju chceme realizovať 
s podporou prostriedkov z EÚ.

Na webovej stránke mesta je 
zverejnený situačný výkres s na-
vrhovanými prvkami a 3D návrh 
štúdie plánovanej revitalizácie úze-
mia Hrádok. Občania, ktorí chcú 
prispieť svojím postrehom, nápa-
dom či predstavou, môžu tak uro-
biť cez formulár zverejnený taktiež 
na webovej stránke mesta https://
www.michalovce.sk/sk/aktualita/
styri-miesta-jeden-hradok Formu-
lár je možné vyplniť opakovane 
do 10.  júla. Diskusia o  návrhoch 
prebehne na spoločnom stretnutí 
občanov s  projektantmi, o  ktorom 
budeme informovať.

ms

Vytvorme spolu Hrádok 
pre všetkých

Najväčšie podujatie 
firemného dobrovoľníctva, 
Naše mesto, sa na celom 
Slovensku teší veľkej 
obľube. Michalovce 
sú súčasťou podujatia 
už štvrtý rok, za tento 
čas sa do aktivít zapojilo 
takmer 600 dobrovoľníkov.

V  piatok 10. júna sa viac ako 
120 dobrovoľníkov stretlo opäť, aby 
skrášlili niektoré objekty v  našom 
meste. Zamestnanci Mestského 
úradu v  Michalovciach, komunit-
ného centra, Technických a  zá-
hradníckych služieb mesta Micha-
lovce, taktiež zamestnanci spoloč-
ností Arriva Slovakia, a.s., Servier 
Slovensko, s.r.o., Erfolg, s.r.o., BSH 
Drivers and Pumps, s.r.o., spoloč-
nosti Unomedical, s.r.o., a študenti 
Vysokej školy zdravotníctva a  so-
ciálnej práce sv. Alžbety v  Brati-
slave, Detašované pracovisko bl. 
M. D. Trčku v Michalovciach, roz-
ložili svoje sily a  vymaľovali ple-
chové oplotenie školského dvora 
a  vstupných brán Materskej školy 
na Komenského ulici, zveľadili 
komunitné centrum na Mlynskej 
ulici, obnovili náter zábradlia lávky 

na nadjazde a  na bezpečnostnom 
zábradlí na  prejazde Topolian-
skej ulice. Vymaľovali aj oplotenie 
na  mestských detských jasliach 
na Markušovej ulici a  oplotenie 
Michalovského domova seniorov 
(MDS). Časť dobrovoľníkov veno-

vala svoj čas klientom MDS a robili 
im spoločnosť pri ich bežných den-
ných aktivitách.

Počet dobrovoľníkov, ktorí tento 
rok zveľaďovali rôzne objekty v 48 
mestách po celom Slovensku bol 
takmer 9 000. Mesto Michalovce 

sa v  tomto rebríčku podľa počtu 
zapojených dobrovoľníkov umiest-
nilo na piatom mieste. Všetkým 
dobrovoľníkom ďakujeme za to, že 
robia z  nášho mesta lepšie mesto 
pre život.

ak

Michalovce majú srdce na správnom mieste

OPRAVY CIEST 
A CHODNÍKOV V MESTE

Mesto Michalovce v júni začalo s realizáciou 
rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. 

Prinášame predpokladaný harmonogram prác.

JÚN – AUGUST 
chodník Ul. Pavla Horova, chodník Ul. Dr. Vlada Clementisa, 

chodník a komunikácia Ul. Juraja Palkoviča, chodník 
a komunikácia Ul. Jána Kalinčiaka, komunikácia Ul. Jána 

Palárika
JÚL – AUGUST 

komunikácia Nábr. J. M. Hurbana
AUGUST – SEPTEMBER 

komunikácia Ul. N. V. Gogoľa, komunikácia Ul. zemplínska
SEPTEMBER 

komunikácia Ul. Jána Hollého – Andreja Sládkoviča – od Ul. 
kpt. Nálepku po odbočku k Tržnici

SEPTEMBER – OKTÓBER 
komunikácia Ul. J. A. Gagarina, Ul. kapušianska – cesta 

na cintoríne
OKTÓBER – NOVEMBER 

komunikácia Ul. Sama Chalupku – od Ul. P. I. Čajkovského 
po Ul. Jána Kollára, komunikácia Ul. Fr. Kráľa – od Ul. 

P. I. Čajkovského po Ul. okružnú, komunikácia Ul. tichá, 
komunikácia Ul. vrbovská – úsek k bývalému štátnemu 

majetku
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Nové tanečné spracovanie 
jánskych ohňov pod názvom 
A na Jana, na Janička 
odprezentoval Folklórny 
súbor Zemplín v MsKS 
Michalovce koncom mája. 

Na myšlienke spracovať do cho-
reografickej podoby zvyky a  tradí-
cie na Jána pracovali v súbore už 
niekoľko rokov. Tieto zvyky boli 
v našom regióne hlboko zakorenené 
a zachovalo sa množstvo hudobné-
ho a slovného materiálu. S  Jánom 
sa viaže veľa magických zvykov. Tra-
dovalo sa, že na Jána majú najväčšiu 
moc všetky živly, preto sa zvykli pá-
liť jánske ohne a vatry. Mládež, ženy 
aj muži tancovali a spievali okolo 
vatier, často ich aj preskakovali. 

Pod choreografiu sa autorsky 
podpísal umelecký vedúci a chore-
ograf FS Zemplín Milan Hvižďák 
v  spolupráci s Marekom Gregom, 
sólistom a choreografom pôsobia-
cim v umeleckom kolektíve SĽUK, 
Bratislava. Na hudobnom spracova-
ní sa podieľal Mgr. Peter Jantoštiak. 

V choreografii mali diváci mož-
nosť vidieť viacero častí: ranné zbie-
ranie rosy dievčat, zakladanie vatier, 
preskakovanie ohňa, tancovanie 
v malých skupinách, zdôraznenie 
vzťahu muža a ženy. Súčasťou cho-
reografie bola videoprojekcia, ktorá 
zachytávala krásy okolitých pod-
vihorlatských obcí. Naštudovanie 
tohto tanečného diela z  verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.

Mgr. Patrícia Buxarová  

Súbor Zemplín uviedol novú choreografiu

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Psíček a mačička, Červená 
čiapočka, tri prasiatka a iné 
rozprávkové bytosti zavítali 
30. júna pri príležitosti 
Medzinárodného dňa 
detí do Materskej školy, 
Školská 5.

V  rámci projektu Cesta roz-
právkovým lesom, ktorého sa zú-
častnilo 140 detí, sme rozvíjali 
kladný vzťah detí k  rozprávkam, 
zážitkovému učeniu sa, rozvíjaniu 
tvorivých schopností a originality 
pri stvárňovaní postáv. Na ceste 
rozprávkovým lesom si deti užili 
veľa dobrodružstiev, prekonávali 
prekážky a  riešili úlohy. Na sied-
mich stanovištiach nás privítali 

deti v  kostýmoch predstavujúce 
postavičky z  jednotlivých rozprá-
vok. Deti tak museli ukázať svoju 
šikovnosť a splniť určené úlohy, aby 
dostali do rozprávkovej kartičky 
pečiatku a sladkú odmenu.

Jedno stanovište bolo venované 
mestu Michalovce. Rozprávkové 
postavičky Psíček a  Mačička pre-
viedli deti Michalovcami na výsta-
ve fotografií s názvom Mesto kedysi 
a dnes a vyriešili tajničku. 

Touto cestou ďakujeme Mestu 
Michalovce za finančný príspevok, 
pomocou ktorého sme mohli túto 
krásnu akciu zrealizovať. Poďako-
vanie patrí aj pani riaditeľke a všet-
kým učiteľkám, ktoré akciu pre deti 
pripravili s veľkou láskou.

Jarka Blahutová

Gymnázium P. Horova 
tohto roku oslavuje 100 
rokov od jeho založenia. 
Na oplotení od športovej 
haly je výstava, ktorá 
mapuje momenty od vzniku 
školy až po dnešok. 

Na fotografiách sa prezentuje 
škola po stránke vyučovacej, špor-
tovej aj spoločenskej. Sú podchy-
tené krátke podujatia, brigádnická 
činnosť a  rôzne ďalšie podujatia, 
výlety, spoločenské akcie, krúžky 
a  ďalšie činnosti. S  veľkým záuj-
mom si panelovú výstavu prezreli 
aj bývalí žiaci, ktorí po 60 rokoch 
mali stretnutie. Bola to trieda pro-
fesora RNDr. A. Pčelára. 

Z 32 študentov sa stretnutia zú-
častnilo desať. V rozprave si s úctou 
a  láskou spomínali aj na ostatných 
spolužiakov a  tiež aj na vyučujú-
cich, ktorí sa počas štúdia s  nimi 
stretli. Spomínali na triedneho ale 
aj na tých, ktorí ich naučili ucelenú 
látku. Spomínali na zážitky, úspe-
chy v  práci, pochválili sa svojimi 
deťmi. Na tomto stretnutí sa najviac 
rozprávalo o  zdravotných prob-
lémoch, o  záhradkách, o  činnosti 
v  dôchodku a  o  rôznych zdravot-
ných pomôckach. Zo zdravotných 
dôvodov sa už ani nekonzumovali 
alkoholické nápoje okrem troch 
pív. Po vyčerpaní tém nasledovalo 
krátke lúčenie s tým, že ak budeme 
zdraví, tak sa o rok zase stretneme.

J.G.

Občianske združenie 
Vrbovčan a DC10 
zorganizovali v nedeľu 
5. júna v priestoroch 
denného centra 
pri príležitosti Dňa detí 
športové popoludnie. 

Deti súťažili v deviatich disciplí-
nach. Prví traja v každej disciplíne 
boli odmenení medailami a  vec-
nými cenami. Každé dieťa sa tešilo 
z  balíčka so sladkosťami a  opeka-
ných špecialít. Program pokračoval 
až do večerných hodín športovými 
aktivitami detí a  ich rodičov. O 

dobrú náladu sa postarala folklórna 
skupina Močarianka a  novovznik-
nutá miestna kapela Dynamis. Po-
ďakovanie patrí tímu organizátorov. 
Podujatie podporili, okrem iných, 
aj Mesto Michalovce a občania dvo-
mi percentami z dane. 

OZ Vrbovčan chce poprosiť 
o  podporu projektu v  žetónovej 
súťaži obchodného reťazca, ktorá 
bude prebiehať od 11. júla do 7. au-
gusta. Snažíme sa o opravu repliky 
našej miestnej drevenej zvoničky, 
postavenej v roku 1936 podľa vzo-
ru polorozpadnutej staršej drevenej 
zvonice. Ďakujeme.

Dušan Onuška

Rozprávkovým lesom

Šesťdesiat rokov 
po škole stále spolu

Športové popoludnie 
pre deti vo Vrbovci



Informačná kancelária 
mesta Michalovce

počas letnej turistickej sezóny 2022
27. júna – 31. augusta

pondelok – piatok: 8.00 – 12.00 hod. • 13.00 – 18.00 hod.
sobota: 8.00 – 12.00 hod. • 13.00 – 14.00 hod.

5  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

MIHAĽOVSKI DESKI NA TRIBUŇE
24. júna o 18.30 hod., tribúna pri MsÚ

ŠIALENÝ? NO A!
workshop, podpora duševného zdravia u mladých ľudí
25. – 27. júna, Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

QUO VADIS, AIDA?
premietanie pod holým nebom, 28. júna o 21.00 hod., Nostalgia garden

FYZIKÁLNE CHARAKTERISTIKY HVIEZD
prednáška pre záujemcov o astronómiu, 30. júna o 17.00 hod., hvezdáreň

PARA + LADIES AND GENITALS
dvojkoncert, 1. júla o 18.00 hod., Nostalgia garden

výstavy
AHA, DETI, ČO TO LETÍ
putovná výstava o živote bociana bieleho
do 29. júla, Zemplínska knižnica G. Zvonického

ANNA MATTA
výstava obrazov spojená s tvorivou dielňou
od 1. júla, Zemplínska knižnica G. Zvonického

VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU 
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
do 30. júna, galéria Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne

RYBY, RYBKY, RYBIČKY
výstava preparátov sladkovodných a morských rýb
do 26. júna, Zemplínske múzeum

ZOZNÁMTE SA, MOJA DUŠA
autorská výstava, do 30. júna, malá galéria MsKS

DIDIER LE MAR, LUCIA TAKÁČOVÁ – VIA SANCTA (CESTA DUŠE)
výstava, do 30. júna, Zemplínske múzeum

MEDZINÁRODNÉ MALIARSKE SYMPÓZIUM 2022
výstava, do 7. júla, Mestská galéria Zlatý býk

GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944
výstava, do 30. septembra, Galéria pod nebom

Materská škola 
na Okružnej ulici 19 
sa aj v tomto školskom 
roku intenzívne venuje 
zdraviu detí a zdravému 
životnému štýlu. 

Zapojili sme sa do projektu 
Bosonohá olympiáda (org. Zdra-
vý pohyb deťom), ktorého cieľom 
je zvýšiť ohybnosť chodidiel u detí, 
postupne odstrániť obavy z chôdze 
na boso a  hravou formou priviesť 
deti k pohybu a priamemu kontak-
tu s  prírodou, zemou. Dôvodom, 
prečo sme sa aj my v MŠ, Okružná 
19, zapojili do projektu Bosono-

há olympiáda, je dostať stále viac 
a viac pohybu k deťom trochu inak. 
Mesačný projekt vyvrcholil olym-
piádou. 

Usporiadali sme preto pre deti 
športovo-pohybové dopoludnie, 
kde sa všetko realizovalo naboso. 
Zámerom tejto aktivity bolo, 
aby si deti uvedomili dôležitosť po-
hybu a  potrebu zdravých a  šikov-
ných nožičiek, pretože starostlivosť 
o vlastné zdravie je cieľom výchovy 
a  vzdelávania už od najmladšieho 
veku. Dopoludnie bolo plné boso-
nohých úloh, aktivít, hier a  radosti. 
Prinieslo deťom smiech a nové zá-
žitky.

MŠ, Okružná ul.

Bosonohá olympiáda 
pre zdravé nôžky

Aj tohtoročný 
Medzinárodný deň detí 
bol v Materskej škole 
na Masarykovej ulici 
nezabudnuteľný. 

Pani riaditeľka a pani učiteľky 
v  spolupráci s  mestskými jasľa-
mi pripravili pre deti netradičný 

program. Zavítali medzi nich poli-
cajti, psovodi aj hasiči, ktorí deťom 
predviedli názorné ukážky svojej 
práce, čo deti veľmi zaujalo. Po-
tom sa deti povozili na poníkoch. 
Nakoniec bola diskotéka, na ktorej 
sa  všetci vyšantili. Na záver priš-
la odmena v podobe omaľovanky, 
hračky a drobnej sladkosti.

MŠ, Masarykova ul.

Policajti a hasiči 
medzi deťmi
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Noviny Mistral
premiéra každý štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
Na krídlach umenia 

slávnostný koncert k 70. výročiu založenia ZUŠ Michalovce
od piatka 24. júna vždy o 14.00 hod.

Piatok 
Zemplín veterán rallye 2015

dokument
v piatok 24.6., v pondelok 27.6. a v stredu 29.6. 

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

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Jakub Michalko

Nikolaj Teliška

Michael Vataha

Elena Virčíková

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Ing. Dávid Sabó-Balog  
a MVDr. Dominika Juhásová

Mgr. Dušan Domány  
a Jana Haburajová

Damián Kutáš  
a Mgr. Silvia Janošová

Ľubomír Soós  
a MDDr. Viktória Frendáková 

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@msumi.sk, redakcia: 
Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková, e-mail: maria.strickova@msumi.sk, Mgr. Adela 

Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, 
tel.: 6864 707, 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, 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.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 

Michalovce
ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov  

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom predĺženia doby nájmu na dobu neurčitú nebytové priestory, 
nachádzajúce sa v objekte na: Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach,
za účelom predĺženia doby nájmu do 30.9.2023 nebytové priestory, 
nachádzajúce sa v objekte na: Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach.

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnopráv-
nej lehote, 11. júl 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

O návštevu koncentračného 
tábora Auschwitz 
pri Osvienčime majú 
žiaci Základnej školy T. J. 
Moussona veľký záujem, 
preto ju organizujeme 
pravidelne. Aj tento rok 
26. mája si deviataci 
privstali, aby boli včas 
na mieste exkurzie.

Exkurzia začala prehliadkou Wie-
liczky, svetového unikátu v  podzemí 
– soľné bane, ktoré nepretržite pracujú 
od 13. stor. Nasledoval presun autobu-
som do Osvienčimu – najväčšej továr-
ne na smrť. Počas prehliadky za prí-
tomnosti slovenských sprievodcov sme 
si pozreli a  so slúchadlami na ušiach 
vypočuli emotívne sprostredkované 
príbehy vojnových obetí. Silné dojmy 
vyvolali plynové komory, majestátny 
komplex barakov pôsobiacich chlad-
ne a bez známok života, osobné pred-
mety, vlasy, topánky väzňov či detské 
oblečenie. Prechádzali sme cez auten-
tické priestory, ktorými kedysi kráčala 
smrť. Mnohí žiaci prežívali rôzne poci-

ty – hnev, smútok, ľútosť. Práve vďaka 
tejto exkurzii si žiaci uvedomili hrôzy 
páchané počas 2. svetovej vojny, lepšie 
pochopili ohavnosti páchané na nevin-
ných ľuďoch, o deťoch nehovoriac. 

Po pochmúrnej atmosfére tábo-
ra nasledovala večerná prechádzka 
historickým srdcom fascinujúceho 
kráľovského mesta Krakov. Pozdravili 
sme aj draka chrliaceho oheň, symbol 
mesta. Z  hradu Wawel sme si užili 
krásny výhľad na rieku Visla. Pre-
hliadku jedného z najväčších námestí 
v Európe, Rynek Glówny, sme skom-
binovali s nákupmi v historickej tržni-
ci Sukiennice či s potulkami po ulič-
kách so  zaujímavými umeleckými 
obchodíkmi okolo hlavného Rynku. 
Prešli sme sa aj okolo Biskupského pa-
láca, kde prebýval pápež Ján Pavol II. 

Exkurzia splnila svoj účel. Veríme, 
že mládež si uvedomí, aký nebezpeč-
ný môže byť extrémizmus, a dúfame, 
že poznanie minulosti zabráni organi-
zovať podobné zverstvá aj v súčasnos-
ti. Touto cestou ďakujeme cestovnej 
kancelárii, ktorej šikovná šéfka Mgr. 
Martina Gajdošová umožnila zreali-
zovať exkurziu. 

Mgr. Daniela Rudášová

Exkurzia so zásahom 
do duše

Pred dovolenkami 
a oddychom
Ako obyčajne koncom 
školského roka začína 
letné obdobie nielen 
školských prázdnin. Začína 
obdobie, keď väčšina z nás 
uvažuje nad oddychom 
od pracovných povinností 
a využíva letné mesiace 
na dovolenky. 

Aj keď dovolenka netrvá celé dva 
mesiace, predsa aj mimo nej sa sna-
žíme menej sa zaoberať vecami verej-
nými. Po skončení dovoleniek vhup-
neme rovnými nohami do stereotypu 
každodenných povinnosti. 

Pritom už 29. októbra je vypísaný 
termín komunálnych a  regionálnych 
volieb. Len na prvý pohľad je termín 
strašne ďaleko. No nesmieme zabud-
núť, že čas nestojí. Dobré rozhodnutie, 
komu dať svoj hlas, si netreba nechávať 
na volebnú kampaň, nie to ešte na vo-

lebnú miestnosť. Tento veľmi dôleži-
tý krok totiž ovplyvní život v  meste 
na  dlhé obdobie štyroch rokov. Ne-
lobujem za žiadneho kandidáta. Svo-
jím príspevkom chcem zbystriť vašu 
pozornosť na uvedené dianie. Dobre 
sa  obzerať okolo seba a  na  potenci-
álnych kandidátov. Čo robili doteraz 
vo  verejnom záujme. Ako sa správajú 
vo  svojom bydlisku. Aké majú skú-
senosti so spoluprácou. Či už riadili 
nejakú skupinu spolupracovníkov. 
Aké sú ich pracovné výsledky. Či nie 
sú egoistickými zástancami len vlast-
ných myšlienok. Ako si počínajú v pra-
covnom kolektíve. Či majú schopnosť 
hľadať kompromis. Ako poznajú svoje 
mesto, bydlisko, bezprostredné okolie. 
Aký je ich záujem o veci verejné. Pozor 
si treba dať najmä na tých, čo veľa na-
sľubujú a nič neurobia pre svoje okolie, 
mesto, región. Lebo ak zle zvolíme, po-
tom sa nečudujme. A hlavne priprav-
me sa, že voliť zodpovedne pôjdeme.

MUDr. Benjamín Bančej
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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  

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f) Ul. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS),
g) Ul. Komenského 42 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 11. júla 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.

Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 

medaile, žetóny, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, 
porcelán, krištáľ, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. 
Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z Tuzexu – bony, faktúry, šeky, poukážky na benzín 
a naftu, katalógy, prospekty a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z Pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 
piva, hliník, 1944), medaile, plakety, odznaky, etikety, účtenky, 
listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, tabule, poháre, 
podpivníky, fľaše, vršky z fliaš a iné. Štefan Demčák,  
tel.: 0904 965 282

n	Dám do prenájmu garáž v obci Kaluža, garáž je na oplotenom 
pozemku, ktorý je vhodný aj na uloženie člnov, skútrov.  
Tel: 0944 009 259

n	Predám včelí med z lokality Remetské Hámre. Cena: 6,00 €/kg.  
Tel.: 0918 273 178

n	Staršia pani hľadá garsónku alebo malú izbu do prenájmu 
na nižších podlažiach, alebo v rodinnom dome, môže byť 
aj na vidieku. Tel.: 0908 844 449

malý oznamovateľ

n	29. júna od 8.10 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. kpt. Nálepku č. d. 2, 
4, 6, 8

n	30. júna od 7.30 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. kpt. Nálepku č. d. 2, 
4, 6, 8

n	7. júla od 7.30 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. J. A. Gagarina č. d. 3, 
319, Ul. P. O. Hviezdoslava č. d.  52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 769/62

n	8. júla od 7.40 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. J. A. Gagarina č. d. 2, 4, 
319, 2622/2, Ul. svornosti č. d. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 2625/12, 2628/4, 
2629/2

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

prerušenie distribúcie elektriny Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
časť pozemkov parcela reg. C-KN č. 820/1, k.ú. Stráňany a  parcela reg. 
C-KN č. 1806/2, k.ú. Stráňany o  výmere do 558,00 m² na Ulici krátkej 
v Michalovciach, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 11. júla 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

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 Uznesenia MsZ v Michalov-
ciach č. 273, zo dňa 28.02.2022, Uznesenia č.292 zo dňa 30.05.2022 a Uznesenia 
MsZ v Michalovciach č. 86, zo dňa 27.11.2019  

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1568/346, druh pozemku zasta-
vaná plocha a nádvorie, výmera 47 m2, k.ú. Stráňany, ktorý bol na základe 
Geometrického plánu č. 14328810-44/2021, zo dňa 30.11.2021, úradne ove-
reného Okresným úradom Michalovce dňa 07.12.2021 pod č. G1-716/21, 
oddelený z pôvodného pozemku C-KN p.č. 1568/266, druh zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 613 m2, LV 5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres 
Michalovce,
B) pozemkov registra E-KN: p.č. 8316/1, druh pozemku orná pôda, výmera 
1195 m2, p.č. 8315/1, druh pozemku orná pôda, výmera 319 m2, p.č. 8317/1, 
druh pozemku orná pôda, výmera 63 m2, p.č. 8317/2, druh pozemku orná 
pôda, výmera 81 m2, p.č. 8318/2, druh pozemku orná pôda, výmera 1957 m2, 
p.č. 9575/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 68 m2 a časť pozemku 
o  výmere 401 m2, z pozemku E-KN p.č. 9588/1, druh pozemku ostatná 
plocha, výmera 958  m2, odčlenený samostatným Geometrickým plánom 
č.14328810-2/2022, zo dňa 04.02.2022, úradne overeného Okresným úradom 
Michalovce dňa 16.02.2022 pod č. G1-80/22, ktoré sú evidované Okresným 
úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 6438, k.ú. Michalovce, 
obec Michalovce, okres Michalovce.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 11. júla 2022 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. Mojsej.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
časť pozemku parcela reg. C-KN č. 3036/1, k.ú. Michalovce o  výmere 
do 107,00 m² na Ulici Martina Rázusa v Michalovciach, za účelom starost-
livosti o zeleň, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 11. júla 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Aplikácia Bulldog
Medzinárodný projekt 
Erasmus+ Bulldog, 
zameraný proti 
šikanovaniu, diskriminácii, 
násiliu a rasizmu 
na športoviskách, sa chýli 
ku koncu. Výsledným 
produktom je aplikácia 
Bulldog. 

Je určená ľuďom, ktorí neig-
norujú túto vážnu problematiku 
a chcú sa naučiť, ako zvládať rôzne 
situácie s ňou spojené.

Gymnázium P. Horova zorga-
nizovalo 9. júna pre žiakov zák-
ladných škôl mesta multiplikačné 
športové podujatie. Zúčastnilo sa 
ho 45 žiakov a 10 učiteľov základ-
ných škôl. Pre žiakov sme pripra-
vili prezentáciu, ktorej obsahom 
boli základné informácie o  šika-

novaní, informácie o medzinárod-
nom projekte Erasmus+ Bulldog 
a  záver prezentácie patril samot-
nej aplikácii Bulldog, ako s  ňou 
pracovať, čo je jej obsahom. 

Žiaci na prácu s aplikáciou vyu-
žívali naše školské tablety aj vlastné 
mobilné telefóny. Robili testy, po-
zerali videá, odpovedali na otázky 
týkajúce sa situácií, ktoré sledovali 
na videách a na záver si urobili se-
bahodnotiace testy. Aplikácia au-
tomaticky vyhodnocuje výsledky 
a žiaci si po skončení práce s apli-
káciou pozreli svoje umiestnenie 
v prehľadnej tabuľke. 

Podujatie malo veľmi pozitív-
nu odozvu a veríme, že aplikácia 
Bulldog sa stane súčasťou vý-
chovno-vzdelávacieho procesu na 
školách i  v  športových kluboch. 
Stiahnite si aplikáciu Bulldog 
aj vy.

Dagmar Herbecová
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Bronzový Regenda 
má pamätnú tabuľu

Piaty najlepší tím 
na Slovensku

Zlatí chlapci futsalisti 

V areáloch základných 
škôl po celom Slovensku 
pribúdajú pamätné 
tabule, ktoré žiakom 
a návštevníkom pripomenú, 
že školu navštevoval aj 
niektorý z medailistov 
na zimných olympijských 
hrách v Pekingu. 

Takúto tabuľu v predošlých 
dňoch odhalili aj v areáli Základnej 
školy na Školskej ulici v Michalov-
ciach. 

Odhalenie pamätnej tabule Pav-
la Regendu sa konalo v spolupráci 
s  Olympijským klubom Michalov-
ce, ktorý patrí medzi najaktívnejšie 
na Slovensku. Základná škola, Škol-
ská 2, je v meste známa hokejovými 
triedami a jej žiakom bol v rokoch 
2009 až 2014 aj hokejista Pavol Re-
genda. ZOH v Pekingu boli jeho 

prvým veľkým turnajom v senior-
skej reprezentácii Slovenska. Pavol 
bol platným hráčom olympijského 
tímu, v siedmich stretnutiach strelil 
jeden gól, ktorým ukončil sloven-
skú cestu za bronzovými medaila-
mi, a pridal tri asistencie. Napokon 
po úspešnej sezóne v Tipos Extra-
lige v drese Michaloviec a  po vý-
konoch v slovenskej reprezentácii 
podpísal Pavol zmluvu s klubom 
NHL Anaheim Ducks. 

Projekt umiestňovania pamät-
ných tabúľ olympijským medailis-
tom realizuje od roku 2019 Sloven-
ský olympijský a športový výbor 
v spolupráci s regionálnymi olym-
pijskými klubmi. Tabule jednak 
pripomínajú úspechy, ale hlavne 
motivujú deti a mládež, aby špor-
tovali. Po ZOH v Pekingu pribudne 
na slovenských školách 26 pamät-
ných tabúľ, popri zlatej Petre Vlho-
vej získali bronz aj 25 hokejisti.

red

V Senci sa na trávniku 
Národného tréningového 
centra SFZ konalo 9. a 10. 
júna finále Majstrovstiev 
Slovenska 23. ročníka 
McDonald´s Cupu. Proti 
sebe sa postavilo osem 
krajských víťazov. 

Michalovce v skupine skončili 
až na štvrtom mieste, no po  zlep-
šených výkonoch v druhý deň 
obsadili piate miesto. Byť piatym 
najlepším tímom na Slovensku je 
pre Základnú školu, Okružná 17, 
Michalovce skvelý úspech, ku kto-
rému treba chlapcom a dievčatám 
zagratulovať. Michalovská základná 

škola už skúsenosti s  McDonald's 
Cupom aj účasťou na finále má. 

Na Košickom krajskom kole 
sa totiž na prvom mieste umiestni-
li už štvrtýkrát, naposledy to bolo 
tesne pred pandémiou. Učiteľ a tré-
ner prípravky Juraj Čižmár oceňu-
je, že takáto možnosť futbalového 
turnaja pre mladé talenty existuje: 
„Stále platí, že ak nevieš hrať malý 
futbal, vo veľkom sa neuplatníš. Bu-
deme sa snažiť aj naďalej, aby sme 
sa prebojovali do finálne. Najdôleži-
tejšie je, aby deti mali radosť.“

Absolútnym víťazom sa stalo 
družstvo Základnej školy Laca No-
vomeského 11 z  Trenčína, obhájili 
niekoľkonásobný majstrovský titul, 
vo finále porazili Nitru 6:1. 

Lucia Kotyian

Mladí futsalisti SOŠ 
obchodu a služieb 
Michalovce získali 15. júna 
Palmu víťazstva v krajskej 
stredoškolskej futbalovej 
lige. 

Hostiteľom final four turnaja 
o školský pohár predsedu Košic-
kého samosprávneho kraja bola 
športová hala SOŠ priemyselných 
technológií Košice, Šaca. Do zá-
kladných kôl bolo zapojených 
celkovo 41 stredoškolských druž-

stiev zo  štyroch regiónov: Košice, 
Spišská Nová Ves, Rožňava a  Mi-
chalovce. Víťazi čelili vzájomnej 
konfrontácii o celkové prvenstvo 
v turnaji. Chlapci SOŠ obchodu 
a služieb Michalovce týmto trium-
fom korunovali svoju dobrú hru, 
disciplínu a húževnatosť. 

Veríme, že tento úspech bude 
nielen dobrou reklamou pohybu 
a  športu, ale aj dostatočnou inšpi-
ráciou pre pestovanie správnych 
návykov a zdravého životného štý-
lu vo voľnom čase.

PaedDr. Jozef Tomko

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

Cyklistika
OLYMPIJSKÝ PEDÁL  
26. 6., 10.00 hod. – štart; areál ZŠ T. J. Moussona 
Info: PaedDr. Radmila Hajduková, tel.: 0905 967 930

Judo
MEDZINÁRODNÁ VEĽKÁ CENA MESTA MICHALOVCE 
žiakov a žiačok U9 – U15/50. ročník 
dorastencov a dorasteniek U18/1. ročník 
25. – 26. 6., 10.30 hod., zimný štadión             
Info: V. Kohút, tel: 0908 362 137

Turistika
OPÁLOVÁ BAŇA JOZEF, ZLATÁ BAŇA  
26. 6., od obchodného domu Dodo

SPLAVOVANIE ZEMPLÍNSKYCH RIEK               
1. – 3. 7., 26. ročník
Info: www.kstmichalovce.sk

K POSTUPU DO EXTRALIGY BLAHOŽELAL AJ PRIMÁTOR  
Juniori HK Mládež si koncom apríla vybojovali extraligovú miestenku 

pre sezónu 2022/23. Historický úspech neušiel našej pozornosti a hráčov s ve-
dením a realizačným vedením privítal na pôde mestského úradu začiatkom 
júna primátor Viliam Zahorčák, ktorý im zablahoželal a poprial veľa síl, 
úspešných zápasov, vytrvalosti a, samozrejme, aj kúsok hokejového šťastia.

ma


