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aktua l i ty

Pozývame vás na
podujatie

SOS DEŇ

9. júna od 8.30 hod.
pred OC Zemplín

Pozývame vás na
koncert pri príležitosti 

60. výročia 
Zemplínskeho múzea

LOTZ TRIO
17. júna o 18.30 hod.

sála Zlatého býka

Pozývame vás na
koncert skupiny

ČECHOMOR
19. júna o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

Pozývame vás na
prehliadku divadiel 

v nárečí

MIHAĽOVSKI 
DESKI

23. júna o 19.00 hod.
tribúna pri MsÚ

24. júna o 19.00 hod.
sála Zlatého býka

Od básne 
k obrazu
výstava MUDr. J. Dudu

3 Kamene, kosti 
našej Zeme
výstava minerálov

4 Komunitný 
plán mesta
k pripomienkovaniu

9 Baby 
basketbal
podpora pohybu detí
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Medzinárodný festival lokálnych televízií

Zlatý žobrák 

v Michalovciach

Zlatý žobrák je prvý a najstarší 
medzinárodný festival lokálnych te-
levízií. Koná sa každoročne začiat-
kom júna v Košiciach. V tomto roku 
prebiehal už jeho 23. ročník. Je data-
bázou kvalitných lokálnych televíz-
nych programov a zároveň miestom 
konania podnetných workshopov, 
prednášok, prezentácií, okrúhlych 
stolov a diskusných fór. Zlatý žob-
rák pomohol svojou súťažnou pre-
hliadkou a stretnutiami zástupcov 
lokálnych televízií definovať ideu 
lokálnych a regionálnych médií, 
nie len vo východnej Európe, ale aj 
v rámci celého európskeho konti-
nentu. Organizátori festivalu stále 
považujú túto časť mediálneho prie-
storu za neoceniteľnú súčasť budo-
vania demokratických princípov 
a ekonomického rozvoja.

Súťažilo sa v troch sekciách. 
Z viac ako 300 prihlásených filmov 
z 53 krajín sveta vybrala sedemčlen-
ná porota aj tohto roku tie najlepšie. 
Prihlásili sa autori aj z exotických 
krajín, ako je Kongo, Brazília, Liba-
non či Irán. Cenu si prevzali víťazi 
v sekcii lokálna televízia, produkč-
ná spoločnosť a mladý autor.

Veľkým prínosom festivalu je aj 
možnosť konfrontácie tvorby či nad-
viazanie nových vzťahov. Súčasťou 
boli aj panelové diskusie, v ktorých 
sa diskutovalo o témach, ktoré hýbu 

celou Európou. Vo štvrtok sa dis-
kutovalo o terorizme a vojne ako 
o existenčnej hrozbe médií. V pia-
tok mali účastníci možnosť rozprá-
vať sa o utečeneckej kríze z pohľadu 
médií. 

V ostatných rokoch má festival 
zaujímavé sprievodné podujatia. 
V našom meste ním bola premié-
ra videoklipu o meste Michalovce 
z produkcie mladého rapera Tomáša 
Jaspera Vajdu. Jeho klip Srdce Zem-
plína bol prezentovaný počas celého 
dňa pred každým premietaním. 

V Michalovciach ponúkol festi-
val snímky z minulých rokov náv-
števníkom kina Centrum. Premie-
talo sa v troch intervaloch: o 9.00, 
11.00, 13.00 a o 19.00 hod. Pries-
tor dostala animovaná komédia 
o strážnom psovi s pevnou pra-
covnou dobou a sľubnou kariérou. 
Snímka z bieloruskej produkcie 
Žena ako pieseň bola o živote ženy, 
o jej problémoch a láskach. Srbskí 
autori nám ponúkli Ohmatávačov, 
príbeh dvoch televíznych redak-
torov. O vidieckych dňoch hovorí 
taktiež srbská produkcia s názvom 
Homo ludis. Žiť a spievať je názov 
slovenského dokumentu. Ten nám 
priblížil radosti a strasti hendi-
kepovaných súrodencov, ktorých 
drží pri živote spev. Iránska pro-
dukcia ponúkla príbeh starej pa-

nej, ktorá rozbila akvárium a rieši 
problém čo urobiť s rybičkou, keď 
netečie voda. 

Druhú etapu premietania od-
štartoval krátky dokument z 19. me-
dzinárodného filmového festivalu 
lokálnych televízii očami francúz-
skeho účastníka. Premietanie po-
kračovalo dokumentom Dlhovlasí 
chlapíci zo slovenskej produkcie. 
Film skutočných mužov od chor-
vátskych autorov priblížil vážnu 
situáciu v krajine. Druhú časť pre-
mietania uzavrela Humoreska. Film 
poeticky vykreslil situáciu, kedy sa 
ľudia na sklonku života zosobášia 
pre to, aby si finančne pomohli.

Záverečnú bodku za festivalom 
v našom meste urobil srbský film 
Mamarosh. Priblížil príbeh pre-
mietača filmov, ktorý sa presťaho-
val do New Yorku, kde si uvedomil, 
že už svoju prácu vykonávať nemô-
že. Začína sa nový vek digitálneho 
premietania. Preto sa jeho novou 
životnou funkciou stáva cestovanie 
a ukazovanie magického čara sku-
točného kina.

Záverečný ceremoniál odovzdá-
vania ocenení v jednotlivých kategó-
riách sa uskutoční v sobotu 10. júna 
v Dome umenia v Košiciach. Oce-
nenia víťazom odovzdajú zástupco-
via jednotlivých miest. 

Adela Vojnová

Mesto Michalovce sa na jeden deň stalo hostiteľom medzinárodného festivalu 
– Zlatý žobrák. Najstarší a stále jediný festival svojho druhu v Európe je pova-
žovaný za jedno z najväčších mediálnych podujatí. Uskutočnil sa v uplynulých 
dňoch od 7. – 10. júna v Košiciach. Novinkou tohto festivalu bolo, že sa rozšíril 
do regiónov Košického samosprávneho kraja a 7. júna zavítal aj do Michaloviec. 



� aktuality

pobačeňe Miža z varoša

Kec idzece koncom maja po mesce a začujece piskaňe, jak kebi sce buľi 
na fotbaľe i špiv chlapcov i dzivčat, ta to bizovňe chodza po mesce buduci 
maturanci. Choľem u ostatňe roki mi furt mal sčesce jich štretnuc na jardze 
kolo obeda. Dachtore i tancuju, ceša še, i kec pre dachtorich tota maturita 
ňebudze až taka radostna. Ňeklamni znameňe, že daľša generacija še pušča 
na vlastne kridla. Pre dachtorich ľem kratka prestavočka pred tim, jak pujdu 
na višku. Pre dachtorich načaše poobžirac še kolo sebe i zrovnac še zos švetom 
dospelich. Aľe raduju še z ňima, i dajaki euro mi jim podaroval. Šak i mi buľi 
u jich veku. Naj še jim ľem ščesce do drahi postavi. Bo kec mi še pri jednich 
pristavil i opital še na jich robotu po škoľe, ta me heglo. Zarabjac veľo peňeži 
u cudziňe. Ňebula bi to plana vec, ľem gu tomu budze išče treba kuščok ručki 
i hlavu priložic. Šak voňi na to i sami pridu. Šak su mladi a švet maju pred 
sobu. Ľem naj ščesľivo zloža totu peršu skušku dospelosci.

 Vaš Mižo z varoša

Našo maturanci

29. 5.  porada primátora k materiálom na rokovanie mestskej rady
29. 5.  prijatie hádzanárok IUVENTY pri príležitosti získania titulu 

Majsteriek Slovenska
30. 5.  prijatie džudistov, gymnastov a plavcov – úspešných reprezen-

tantov mesta
30. 5.  vyhodnotenie mestskej volejbalovej ligy dospelých
31. 5.  prijatie hráčok dorasteneckého družstva IUVENTA
31. 5.  prijatie Richarda Rašiho, primátora mesta Košice
5. 6.  otvorenie speváckej súťažnej prehliadky Havrana
5. 6.  rokovanie Valného zhromaždenia MFK Zemplín Michalovce
6. 6.   účasť na otvorení športovej olympiády seniorov
6. 6.  rokovanie mestskej rady 
7. 6.   účasť na otvorení športovej olympiády detí materských škôl
7. 6.  účasť na podujatí Zlatý žobrák
8. 6.  rokovanie Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu
8. 6.  rokovanie predsedov komisií zastupiteľstva KSK
8. 6.  rokovanie s vedením SSC
9. 6.  otvorenie mestskej olympiády základných škôl
9. 6.  reprezentácia mesta na podujatí SOS deň

aktivity primátora

n	Olympiáda seniorov sa konala 6. júna. Deviaty ročník tohto poduja-
tia oficiálne otvoril primátor mesta Viliam Zahorčák. Na otvorení sa tiež 
zúčastnil Jozef Sokologorský, asistent poslanca NR SR Emila Ďurovčíka. 
Mesto zastupovali aj vedúci odboru sociálnych vecí Ján Jasovský a refe-
rentka odboru školstva a športu Lívia Kalaninová. Dejiskom olympiády 
bolo ihrisko Základnej školy na Komeského ulici. Nechýbalo zapálenie 
olympijského ohňa a slovenská hymna. Seniori súťažili v disciplínach ako 
beh na 50 a 60 m, hod kriketovou loptičkou, hod granátom a podobne. 
Michalovskí seniori tak ukázali, že popri spoločensko-kultúrnych poduja-
tiach sa aktívne venujú aj športu.
n V týchto dňoch prebieha Mestská športová olympiáda žiakov základ-
ných škôl. Koná sa už jej 35. ročník. Prvý deň pozostáva zo súťaží v kolek-
tívnych športoch – volejbal, basketbal a hádzaná, v kategóriách chlapcov 
a dievčat. Druhý deň sa súťaží v atletických disciplínach, prebiehajú na tar-
tanovej dráhe ZŠ, J. A. Komenského 1 a hrajú sa finálové zápasy v kolek-
tívnych športoch. Súťažia žiaci z našich ôsmich ZŠ, ale aj žiaci Gymnázia, 
Ľ. Štúra 26 a žiaci CZŠ sv. Michala.
n V utorok 6. júna sa uskutočnilo zasadnutie Mestskej rady v Micha-
lovciach, s týmto programom rokovania: zabezpečenie spolufinancovania 
k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektov 
– Vybudovanie cyklotrasy, Zlepšenie výučby v odborných učebniach via-
cerých základných škôl a Regenerácia medziblokových priestorov sídliska 
Západ, Informatívna správa o hospodárení SMM, s.r.o. a TV MISTRAL, 
návrh na zmenu rozpočtu TaZS a MsKS, návrh na prijatie úveru, rozpoč-
tové opatrenie č. 3, dodatok k organizačnej štruktúre základných škôl, ma-
jetkovoprávne záležitosti, prenájom majetku, zmeny a doplnky Poriadku 
odmeňovania, návrh na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja, 
vyhodnotenie rozpočtu Jarných trhov a návrh rozpočtu Zemplínskeho 
jarmoku, správa o výsledkoch kontrol, návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, 
komisií MsZ, RR novín Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR 
a MsZ na II. polrok 2017 a návrh programu XVI. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach.

krátke správy samosprávy

Miestny odbor Matice slovenskej v Michalovciach 
pozýva všetkých členov miestneho odboru Matice slovenskej na 

valné ZhrOmaždenie 
12. júna o 16.00 hod. 

Dom Matice slovenskej v Michalovciach 
veľká sála, 2. poschodie

OZnÁmenie Pre rOdiČOv
Počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka 

v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Michalovce takto:

Od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017 
MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78 • MŠ na Ul. školská 5

MŠ na Ul. Komenského 2 • MŠ na Ul. okružná 19
MŠ na Ul. leningradská 1 • MŠ na Ul. J. Švermu 8

MŠ na Ul. Vajanského 5

Od 17. 7. 2017 do 31. 7. 2017 
MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78 • MŠ na Ul. Komenského 2

Od 1. 8. 2017 do 18. 8. 2017 
MŠ na Ul. Masarykova 30

Od 21. 8. do 31. 8. 2017 nebude v prevádzke žiadna 
materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka.

Školský rok začína 4. 9. 2017

Bližšie informácie: www.michalovce.sk



� aktuality 

Zdravý človek si neuvedomuje 
niektoré činnosti organizmu. Príkla-
dom je dýchanie. Len v prípade jeho 
poruchy a núdze pocítime funkciu 
dychu. Často berieme za samozrej-
mé i mnohé skutočnosti okolo nás. 
Často si ani nepripúšťame, že by to 
mohlo byť aj ináč. Nehovoriac o po-
trebe osobnej angažovanosti v mno-
hých procesoch, ktoré vnímame ako 
stále zabezpečené niekým, bez po-
treby našej aktivity a účasti. Často 
až osobná skúsenosť nám otvorí oči 
a donúti nás zamyslieť sa nad týmito 
predtým vnímanými samozrejmos-
ťami. Medzi takéto môžeme priradiť 
aj nenahraditeľnosť krvi v súčasnej 
medicíne. 

Od objavenia krvných skupín 
a Rh-faktora je krv nenahraditeľný 
liek v mnohých medicínskych odbo-
roch a predmetom samostatnej vedy 
o ochoreniach krvi. Liečebne je po-
trebná pre všetky vekové skupiny. 
Podstatnou skutočnosťou ale je jej 
zdroj. Nedá sa vyrobiť žiadnym do-
teraz známym výrobným procesom. 
K jej získaniu je potrebná uvedo-
melosť, obetavosť, ochota zdravých 
jedincov. Len od zdravého dospelého 
človeka je možné získať určité množ-
stvo krvi. Zdravému jedincovi chýbať 
nebude, no  môže zachrániť človeka 
s chorobou krvi, úrazom, porucha-
mi tvorby či stavmi, pri ktorých jej 
je nedostatok. Preto je krv vzácnou 
a nenahraditeľnou tekutinou. 

Svetová zdravotnícka organizácia 
vyhlásila štrnásty jún za Svetový deň 
dobrovoľných darcov krvi. Mottom 
je heslo „Krv spája nás všetkých“. 
Na prvom mieste dobrovoľné dar-
covstvo krvi je spájané s aktivitami 
Červeného kríža. V spolupráci s ním 
sú organizované stretnutia darcov 
krvi. Okrem oceňovania darcov krvi 
sa aktivity zameriavajú na rozšírenie 
povedomia verejnosti o potrebe pra-
videlného a bezplatného darcovstva 
krvi a v inšpirovaní tých, ktorí dote-
raz nedarovali krv, aby začali, a to 
najmä mladí zdraví ľudia. Je stále 
potrebné podporiť a zdôrazniť potre-
bu podeliť sa o život prostredníctvom 
darcovstva krvi. Zmyslom je zame-
rať pozornosť na krvné služby ako na 
komunitné služby, ako aj na význam 
účasti komunity pre dostatočné, bez-
pečné a trvalé dodávky potrebného 
množstva krvi. Príklady záchrany 
životov prostredníctvom darova-
nia krvi nech budú motívom i pre 
nových, mladých ľudí pri záchrane 
možno aj ich najbližších. 

MUDr. Bančej Benjamín,
zástupca primátora

svetový deň 
darcov krvi

Medzinárodný deň detí vo vrbovci
V poslednú májovú nedeľu Občianske združenie VRBOVČAN usporiada-
lo v Komunitnom centre pre deti k ich sviatku športovo zábavné podujatie. 
Vyše štyridsať detí súťažilo v siedmich disciplínach: preťahovanie lanom, skok 
vo vreci, prekážková dráha, hod loptičkou do vedra, preteky vo fúriku – otcovia 
a mamičky s vlastnými deťmi a mini futbal – kop do brány. Rozhodcovia jed-
notlivých disciplín boli rodičia, ale aj starí rodičia súťažiacich detí. Ocenenia 
všetkým prítomných deťom odovzdal predseda OZ Marián Bašista. Za úspešné 
uskutočnenie tohto podujatia patrí poďakovanie mestskému úradu, Technic-
kým a záhradníckym službám Michaloviec, p. Bojkunovi, Popovičovi, Janku-
lakovi, Ondrikovi, hypermarketu Tesco, Hyundai,Kimex, J.Cibereovej a J. Var-
govej za materiálnu a finančnú pomoc. 

Ján Mikula

z pera viceprimátora

Primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák prijal na pôde mestského úradu Richarda Rašiho – primátora Košíc, 
poslanca NR SR a kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja. Témou ich pracovného stretnutia boli 
problémy, ktoré trápia mesto Michalovce, región Zemplín, a ktoré by v budúcnosti mohli byť riešené z úrovne Ko-
šického samosprávneho kraja. Stretnutia sa zúčastnil aj poslanec NR SR a podpredseda Košického samosprávneho 
kraja Emil Ďurovčík a zástupca primátora nášho mesta Benjamín Bančej.  

Radošinské 
naivné divadlo

ZMIEŠANÁ 
ŠTVORHA
správy z denného 

zápasu

26. júna 
o 19.00 hod.

Mestské kultúrne 
stredisko

Michalovce

Od básne k obrazu
Ja som sa narodil doma. 
viem aj na ktorej posteli...
Tak znela prvá veta 
na otvorení výstavy 
celoživotnej tvorby 
mUdr. Juraja dudu,  
inštalovaná v obci vinné. 

Rodná dedinka Úbrež formo-
vala chlapca, ktorému rodičia dali 
meno Juraj. V srdci sa začal ozý-
vať tajomný hlas, ktorý ho volal 
do služby. Sen žiť život ako kňaz, 

lekár ľudských duší ostal nesplne-
ný. Taká bola doba. Náhody ne-
existujú. Svätý Juraj, patrón, však 
„zaúradoval“. Vyprosil pre neho 
iné dary. Stal sa lekárom ľudské-
ho tela. Svoje poslanie splnil ako 
profesionál, reumatológ s medzi-
národným ocenením. Mnohí teraz 
prikyvujeme áno, aj mne pomohol, 
aj ja som bol/bola jeho pacientom. 
Avšak svätý Juraj prikladal ďalšie 
dary. Ako folklórista súboru Zem-
plín veľa cestoval. Pri každej za-
stávke už mal v rukách skicár a čo 

oči videli, namaľoval, spracoval 
do básne a čo slovo nedopovedalo, 
dopovedal obraz. Svojím hlasom 
vzdával vďaky aj v zbore svätého 
Jozefa v bazilike Ducha sväté-
ho. Bilancovať taký plodný život 
je veľmi náročné. Ďakujem pán 
doktor, v mene všetkých, ktorí sme 
prešli Vaším životom a dovoľte 
nám popriať Vám, aby ste svoj po-
kročilý vek a zdravotné problémy 
uniesli krokom tanečným s Božou 
podporou a pomocou.

Ľudmila Poláková



Kamene, kosti našej 
Zeme
Kedysi aj strmé steny 
hôr boli dnom hlbokého 
mora. Púšte zelenými 
lesmi. Studený a tvrdý 
kameň zas tiekol rozpálený 
dočervena. Ľudský život 
je krátky na to, aby sme 
pozorovali morfologické 
zmeny odohrávajúce 
sa na našej planéte. 

A preto ak ste dnes kopli do ne-
jakého kamienka, vedzte, že jeho 
príbeh začal niekde v žeravých útro-
bách Zeme. Takto začal svoju pred-
nášku o mineráloch žiak 6. ročníka 
Ján Uchaľ. 

Olympijský klub Michalovce 
v spolupráci so ZŠ, Okružná ul., 
Michalovce, pripravili pre žiakov 
i pre širokú verejnosť výstavu mi-
nerálov Slovenska zo zbierky mla-
dého zberateľa. Výstava prebiehala 
počas troch dní od 10. – 12. mája 
v zborovni školy. Navštívili ju žiaci 
všetkých ročníkov a pre ôsmakov 
pripravil zberateľ Janko aj prezen-
táciu a prednášku o mieráloch, ich 
delení, výskyte i využití. 

Pozrieť sa prišli aj seniori a žiaci 
iných základných škôl. Na stoloch 
bolo vystavených asi 200 exemplá-
rov, najmä slovenských minerálov 
z rôznych lokalít. Prevažovali však 
minerály Zemplínskych, Vihorlat-
ských a Slanských vrchov. Nechý-

bali acháty, jaspisy, obsidiány, dra-
hý opál i jedinečný vihorlatit. 

Návštevníci sa najviac zaujímali 
o lokality nálezu, kde a ako sa také-
to kamene dajú nájsť a mnohí ostali 
prekvapení, že miesta výskytu často 
navštevujú, ale pod nohy si poriadne 

nepozerajú. V duchu tohtoročného 
hesla Olympijských festivalov Sloven-
ska: „Hýb sa, uč sa, objavuj“ aj táto výs-
tava ukázala mladým ľuďom, že po-
hyb a objavovanie v prírode môže mať 
aj takýto zaujímavý rozmer.

PaedDr. Radmila Hajdúková

enviroOtázniky
Odbor environmentálnej 
výchovy a vzdelávania 
Slovenskej agentúry 
životného prostredia 
v Banskej Bystrici vyhlásil 
v marci 2017 už Xii. ročník 
tejto vedomostnej súťaže. 

Jej cieľom je zvýšiť záujem 
žiakov o prírodovedné predmety 
a problematiku životného pro-
stredia. Aktuálny ročník sa nie-

sol v znamení živočíchov, ktoré 
mnoho ľudí nenazve ináč ako 
„háveď“. Základná škola, Ul. J. A. 
Komenského 1, v Michalovciach 
sa už po tretíkrát zúčastnila ce-
loslovenskej vedomostnej súťaže 
pre žiakov II. stupňa základných 
škôl EnviroOtázniky. Žiak Miloš 
Vrábeľ získal na tejto súťaži pop-
redné umiestnenie (4. – 6. miesto) 
a úspešne reprezentoval nielen 
školu, ale aj mesto.

Mgr. J. Vargová

Stretnutie po 45 rokoch
Pred terajšou Strednou 
zdravotníckou školou, 
predtým ii. ZdŠ 
michalovce, sa 20. mája 
uskutočnilo stretnutie 
žiakov iX. B. triedy tejto 
školy, ktorí pred 45 rokmi 
ukončili základnú školskú 
dochádzku v školskom 
roku 1971/72. 

Z 32 žiakov pôvodnej IX. B. sa 
stretnutia zúčastnilo 22. Učiteľskú 
obec zastupovala a o svoje spomien-
ky, zážitky a dojmy sa prišla so svo-
jimi žiakmi podeliť akademická ma-
liarka Ľudmila Lakomá-Krausová, 
ktorá ako začínajúca mladá učiteľka 
nastúpila na II. ZDŠ v roku 1963.

Účastníci stretnutia si prezreli 
priestory školy a triedy. Očarila ich 
hlavne moderne zrekonštruovaná 
zborovňa strednej školy, kde každý 
pedagóg má svoj vlastný box s naj-
novšími výdobytkami techniky. Veľ-
mi dobrým a ochotným sprievod-
com bol školník Štefan Béreš.

Účastníci stretnutia sa potom pre-
sunuli do hotela Jalta, kde sa v priesto-
roch reštaurácie uskutočnil zaujímavý 
program vo vlastnej réžii.  V úvodnom 
prejave si bývali žiaci uctili minútou 
ticha pamiatku svojich zosnulých uči-
teľov ako aj spolužiakov, ktorí sa tohto 
stretnutia nedožili. Potom si prezreli 
fotografie z jednotlivých ročníkov 
a z obdobia, v ktorom navštevovali 
základnú školu. Úsmevnými prího-
dami si zaspomínali hlavne na veselé 
zážitky zo školy a nechýbali ani dobo-
vé hlášky jednotlivých žiakov. V štýle 
retro pokračoval kultúrny program 
scénkou pionierskeho sľubu a budo-
vateľskými pesničkami tej doby. 

Keďže v tomto roku všetci účastníci 
oslávia aj krásne životné jubileum, 60 
rokov, nechýbala ani torta, živio a hrá-
me jubilantom. Celý sobotný májový 
podvečer sa niesol v znamení hudby, 
spevu, tanca, umeleckého a hovoreného 
slova. Po záverečnej tombole sa účastní-
ci stretnutia v dobrej nálade a konštato-
vaním, že si tento večer užili, rozlúčili 
s poďakovaním a výzvou pre organizá-
torov na ďalšie takéto stretnutie.

Dušan Varga

�  kultúra – školstvo

vyhodnotenie súťaže 
v priestoroch mestskej 
radnice v Trnave sa 
18. mája uskutočnilo 
slávnostné vyhodnotenie 
XiX. ročníka súťaže O cenu 
Slovenského učeného 
tovarišstva 2017.

Celoslovenská literárna súťaž 
v písaní poézie a prózy bola určená 
pre všetky vekové kategórie. Sú-
časťou slávnostného vyhodnotenia 

bol aj bohatý sprievodný program 
– prijatie ocenených súťažiacich 
u primátora mesta Trnava, poklona 
pri pamätníku Antona Bernoláka 
v Trnave, predstavenie zborníka ví-
ťazných prác a samotné oceňovanie 
víťazov. 

Literárnej súťaže sa zúčastnila 
aj študentka SOŠ obchodu a služieb 
v Michalovciach, Ivana Šaffová, 
ktorá získala 2. miesto v II. kategó-
rii – próza. 

Ivana Šaffová

Prednáškové turné o výchove detí 
od RICHARDA VAŠEČKU

VIACEj ČASu 
MENEj pEŇAZí

9. júna o 18.30 hod. 
v Bazilike Zoslania Ducha Svätého



Tajomstvo zlatého 
pokladu
Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 
pozýva na besedu 
so spisovateľkou Tinou 
van der holland, autorkou 
knihy Tajomstvo zlatého 
pokladu s podtitulom 
historická detektívka 
z Košíc. 

V stredu 21. júna sa o 16.00 hod. 
v priestoroch knižnice uskutoční 
podujatie v rámci projektu Čítajme 
a Tvorme v knižnici. Z verejných 
zdrojov ho podporil Fond na pod-
poru umenia.

Tina Van der Holland žije 
a pracuje v Košiciach. Venuje sa 
dizajnu, reklame a marketingu. 
Od roku 2012 je spolumajiteľ-

kou vydavateľstva Koruna, ktoré 
sa zameriava na vydávanie spolo-
čenských románov zo súčasnosti. 
Debutovala vo vydavateľstve Ikar 
v roku 2010 novelou Bejby sníva 
o mori. Nasledovali romány Slad-
ký život opatrovateľky, Ako hadí 
jed a Déjà vu. Vo vydavateľstve 
Koruna vyšiel v roku 2013 román 
Shalom a jeho voľné pokračo-
vanie Kronika sendvičovej ženy. 
Čerstvou novinkou je historický 
krimi román zo 17. storočia s náz-
vom Tajomstvo zlatého pokladu, 
odhaľujúci príbeh košického zla-
tého pokladu.

Beseda bude spojená s autogra-
miádou a predajom kníh. V závere 
podujatia budú vylosovaní traja vý-
hercovia, ktorí získajú knihy.

J. Váradyová

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

LOTZ TRIO 
koncert pri príležitosti 60. výročia Zemplínskeho múzea
17. 6. o 18.30 hod., sála Zlatého býka

ČECHOMOR – KONCERT
19. 6. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

MIHAĽOVSKI DESKI – pREHLIADKA DIVADIEL V NÁREČí
23. 6. o 19.00 hod., tribúna pri MsÚ
24. 6. o 19.00 hod., sála Zlatého býka

Výstavy
Z TVORby AKADEMICKEj MALIARKy EVy TRIZuLjAKOVEj 
A jEj DCéR MICHAELy A KATARíNy – autorská výstava 
do 23.6., galéria ZOS

AKVARELy– AuTORSKÁ VýSTAVA Š. pAVLuČíKA 
do 30. 6., malá galéria MsKS

program kina
9. 6. piatok o 19.30 hod. (2D – ČD) 

10. 6. sobota o 17.45 hod. (3D – ČD) o 20.00 hod. (2D – ČD) 
11. 6. nedeľa o 20.00 hod. (2D – ST) 

MÚMIA  USA
akčný, dobrodružný  Český dabing
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky 

9. 6. piatok o 17.30 hod. 
Z pARíŽA DO pARíŽA 
dobrodružný, dráma  FR, KANADA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov   Český dabing 

10. 6. sobota o 15.45 hod. 
bALERíNA  2016
animovaný, rodinný  FR
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov  Slovenský dabing 

11. 6. nedeľa o 15.45 hod. 
ŠMOLKOVIA: ZAbuDNuTÁ DEDINKA  2017
animovaný  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

11. 6. nedeľa o 17.30 hod. 
WONDER WOMAN  2017
akčný, fantazijný, dráma USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky 

13. 6. utorok o 19.30 hod. 
ŠIALENE ŠŤASTNÁ  2016
dráma, komédia  FR, TAL
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky 

14. 6. streda o 19.30 hod. 
CHATRČ  2017 
dobrodružná dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

15. – 17. 6. štvrtok, piatok, sobota o 15.45 hod. 
AuTÁ 3 + krátky film LOU
animovaná rodinná komédia  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

15. 6. štvrtok o 17.45 hod. 
17. 6. sobota o 17.45 hod. 
20. 6. utorok o 19.30 hod. 

HEyDRICH: MuŽ SO ŽELEZNýM SRDCOM
vojnový, dráma, historický, akčný  FR, USA, UK
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky 

� kultúra – školstvo

Predškoláci Materskej školy, S. H. Vajanského 5, prežili krásny týždeň 
na Zemplínskej šírave. Počas piatich dní pobytu v škole v prírode sa nielen 
zotavili, zrekreovali, rozvíjali telesnú zdatnosť, ale získali aj nové poznatky 
aktívnym a zážitkovým učením priamo v prírode.  

Iveta Palovčáková

veda okolo nás
v Základnej škole 
Teodora Jozefa moussona 
v michalovciach 
pod hrádkom pracoval 
záujmový útvar veda okolo 
nás. 

Vďaka finančnej podpore spo-
ločnosti Bukóza Holding, a.s., mla-
dí vedci v tomto školskom roku 
mali možnosť realizovať množstvo 
zaujímavých pokusov. Medzi naj-
viac obľúbené patrili: slonia pasta, 
faraónov had, pokusy s balónmi, 
dúha v pohári, Newtonova kvapa-
lina, skákajúca loptička, množstvo 
pokusov s vodou, optické klamy, 
horiaca handrička, tlejúca špaj-
dľa. Veľký úspech u žiakov mali 

aj pokusy pod názvom Chémia 
v našej kuchyni. Žiaci zistili, koľ-
ko chemických látok sa nachádza 
aj u nás doma a čo všetko s nimi 
robíme, len o tom nevieme. Vyskú-
šali si, napríklad, červenú kapustu 
ako indikátor kyslosti látok. Ocot 
v spojení so sódou bikarbónou 
im pomohol uhasiť plameň svieč-
ky bez sfúknutia. Vďaka finančnej 
podpore partnera Bukóza Holding, 
a.s. si tak mohli zakúpiť pomôc-
ky na netradičné pokusy, ktoré 
sa všetkým žiakom veľmi páčili. 
Veríme, že takýmito praktickými 
činnosťami prebudíme u detí väč-
ší záujem o prírodné vedy a že sa 
z nich stanú úspešní vedci, bádate-
lia, chemici, fyzici.

Mgr. Lenka Paľová



Úspechy žiakov SOŠ technickej v súťažiach
Súťaž stredoškolskej 
odbornej činnosti 
má dlhodobú tradíciu 
a medzi žiakmi Strednej 
odbornej školy technickej 
v michalovciach sa teší 
veľkej obľúbenosti. 

Svedčia o tom veľké počty štu-
dentov, ktorí sa do tejto súťaže za-
pájajú. Aj v tomto školskom roku sa 
školského kola zúčastnilo 111 žiakov 
školy so 109 prácami. Pri väčšine 
prác žiaci preukázali nielen výborné 
praktické zručnosti, ale aj teoretické 
vedomosti a práce dosahovali vysokú 
odbornú úroveň. Na obvodné kolo, 
ktoré sa tento rok konalo v Spišskej 

Novej Vsi, postúpilo 11 študentov, 
z ktorých desiati boli úspešní. Našu 
školu na krajskom kole v Košiciach 
reprezentovalo 10 študentov v šies-
tich rôznych súťažných odboroch 
a traja z nich postúpili na celoštát-
ne kolo v Banskej Bystrici. Chlapci 
súťažili v troch rôznych kategóriách 
a dosiahli veľmi pekné výsledky: Ka-
tegória: Tvorba učebných pomôcok, 
didaktické technológie 1. miesto 
Štefan Gorás (IV.BP): Prenos a dis-
tribúcia elektrickej energie. Kate-
gória: Elektrotechnika a hardware, 
2. miesto Samuel Laco (III. BP): 
Robotické rameno. Kategória: In-
formatika 4. miesto Miroslav Murin 
(III. CP): My Spy. 

Ing. Nataša Masnicová

literárne dni seniorov mesta michalovce
Už šiesty ročník 
literárnych dní seniorov 
mesta michalovce 
zorganizovala 
mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov 
michalovce v spolupráci 
so Zemplínskou knižnicou 
Gorazda Zvonického 
v michalovciach. 

Záštitu prevzal primátor Viliam 
Zahorčák, ktorý sa súťažiacim a prí-
tomným seniorom prihovoril. Pozi-
tívne hodnotil kultúrne podujatie, 
ktoré má už svoju tradíciu a je ume-
leckým osviežením pre všetkých 
prítomných. 

Spevácky súbor seniorov Ozvena 
obohatil podujatie rezkými pesnička-
mi zo Zemplína. Celú akciu slovom 
sprevádzala Alena Jurčová. Vlastnou 
tvorbou sa prezentovali E. Váradyo-
vá, M. Muchová, Š. Poľaško, L. Ďa-
ďovský, E. Škultétyová. A. Jurčová, 
M. Krajňák, T. Pavlíková, I. Hrubá. 
Od G. Zvonického predniesla báseň 
M. Ivanková, od J. Smreka recitova-
la báseň B. Badalová. Príspevkom 
do diskusie prispela p. M. Vodlíková, 
ktorá humornou formou poukázala 

na dnešný život. Báseň od M. Rúfusa 
predniesla Z. Felšociová. Úryvkami 
básní od našich literátov sa prezen-
toval P. Bazger. Predsedníčka MSO 
JDS Michalovce predstavila zbierku 
veršov Úvahy od autora J. Kráľa. 

Alena Vasiľová, riaditeľka ZK 
GZ v Michalovciach vyzdvihla, 
že Literárne dni seniorov majú 
už svoju tradíciu. Zhodnotila, 
že 6. ročník patril k najúprimnej-
ším a má stúpajúcu úroveň. Všet-

kým účinkujúcim zaželala veľa 
tvorivých síl do budúcna. Všetci 
prednášajúci boli odmenení vec-
nými cenami, ktoré venoval MsÚ 
Michalovce.

Anna Peterčíková

akvarely
v priestoroch galérie 
msKS nevidomú sochárku 
strieda výstava Štefana 
Pavluvčíka. 

Jeho tvorba je širokospektrálna 
a po kreslenom humore predstaví 
milovníkom výtvarného umenia 
realitu prírody a krajiny. 

Túto autor realizuje technikou 
zapúšťaného akvarelu. Je vidieť, 

že autor sa nechá inšpirovať príro-
dou, ktorá je preň bohatým zdro-
jom poskytujúcim rozlet fantázie. 
Stvárnená krajina je symbolickým 
priestorom slobody, v ktorom 
sa možno nadýchnuť a rozhliad-
nuť. Zapúšťaný akvarel zabezpe-
čí jemnosť a súhru farieb, ktorá 
priaznivo ovplyvní diváka.

Prezentovaná expozícia je verej-
nosti dostupná do konca mesiaca.

viamo

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava n.o.
Detašované pracovisko bl. M.D. Trčku Michalovce

v spolupráci s mestskou políciou Michalovce a podporou projektu 
„Voľno časové a vzdelávacie aktivity zamerané na detí, študentov 

a seniorov“ mesta Michalovce
organizuje 

ii. rOČníK deTSKeJ UniverZiTy
Zápis sa uskutoční 27. júna 

v priestoroch VSZaSP sv. Alžbety, Partizánska 23, Michalovce
Program a bližšie informácie nájdete na: www.alzbetami.sk

�  kultúra – školstvo



Rekordman Štefan Pavluvčík z Michaloviec získal certifikát za najviac vy-
tvorených výtvarných diel – miniatúr. Vytvoril ich až 7 165. Štefan Pavluvčík 
má za sebou vyše 30 ročné pôsobenie vo výtvarnom živote nielen ako tvorivý 
autor, ale aj ako organizátor výtvarného života na Zemplíne. Bol spoluza-
kladateľom Klubu výtvarníkov. Svoje diela vystavoval po prvýkrát už ako 
študent gymnázia v roku 1975. Verejnosti predstavil svoju tvorbu už na 22 
spoločných a 19 samostatných výstavách. Profesionálne pracuje ako výtvar-
ník v MsKS v Michalovciach.                                                                           rr

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 2. 6. 2017 do 19. 6. 2017. 
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy. 

Číslo bytu           Adresa               Poschodie           Počet izieb        Podl. plocha  
-----------------------------------------------------------------------------------
       21         Ul. okružná 92B     4. poschodie           2-izbový             51,25 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 Michalov-
ciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú 
o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii 
bývania.

ŠTÁT Sme my
 Diskusia s politickým analytikom a historikom 

Eduardom Chmelárom 
o 25 rokoch budovania nezávislej Slovenskej republiky

9. júna o 17.00 hod. v malej sále MsKS

deň rodiny
Už tradičným podujatím 
sa stal deň rodiny v rámci 
projektu aby deti otcov 
mali, aby mali mamy. Jeho 
realizácia sa uskutočňuje 
na celom Slovensku.

Pripravuje ho klub kresťanských 
pedagógov, v spolupráci s inšti-
túciami na území mesta. Je dobré 
upriamiť pozornosť na rodinu a jej 
nezastupiteľnú úlohu v spoločnos-
ti. Vďaka tomuto poslaniu je nutné 
mať na zreteli tradičné hodnoty 
rodiny, ktoré sa zmietajú v kríze. 
Partnerstvo má prednosť pred 

manželstvom, z ktorého plynie 
zodpovednosť za harmonický roz-
voj a výchovu dieťaťa. Spomínaná 
zodpovednosť je rovnomerne roz-
ložená na pleciach oboch rodičov. 
Ak to tak nie je, v rodine sa prakti-
zuje egoistická láska. 

Podujatie, ktoré sa uskutočňuje 
9. júna na námestí, je sprevádza-
né bohatým programom za účasti 
rodín, ktoré sa usilujú o plnohod-
notný a harmonický život v duchu 
lásky. Tento štýl života nemá byť 
chválou, ale snahou pomôcť rodi-
nám v kríze minimálne osobným 
svedectvom.

PaedDr. Ivana Mochorovská

OZ Útulok pre psíkov Michalovce v uplynulých týždňoch pracovalo v rámci kastrač-
ného programu v osade Angy Mlyn Michalovce. V osade je momentálne nekontrolo-
vaný počet túlavých, veterinárne neošetrených a chorých psov. Tieto psy sú v koneč-
nom dôsledku prenášačmi rôznych nebezpečných chorôb aj na ľudí. Z tohto dôvodu 
sa naše združenie v súčasnosti zameralo na túto problematiku. Našim cieľom je eli-
minovať počet túlavých psov (odobrať, vykastrovať a umiestniť v nových domovoch) 
a v konečnom dôsledku úplne odstrániť tento problém aby sa takéto psy (neošetrené 
a bez majiteľa) už v osade nevyskytovali. Prostredníctvom dotácie od Mesta Micha-
lovce, sa nám podarilo odobrať, vykastrovať a umiestniť 7 psov (4 feny a 3 psy).  

rr

� kultúra – školstvo

harmonogram
letných denných mestských táborov 

na základných školách 

Turnus: Termín konania: Organizátor:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. turnus 3. 7. – 7. 7. 2017 ZŠ T. J. Moussona
  ZŠ, Ul. okružná 17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. turnus 10. 7. – 14. 7. 2017 ZŠ, Ul. školská 2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. turnus 17. 7. – 21. 7. 2017 ZŠ, Ul. J. Švermu 6
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. turnus 24. 7. – 28. 7. 2017 ZŠ, Ul. Komenského 1  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. turnus  31 . 7. – 4. 8. 2017 ZŠ, Ul. krymská 5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. turnus  7. 8. – 11. 8. 2017 ZŠ P. Horova    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. turnus  14. 8. – 18. 8. 2017 ZŠ, Ul. moskovská 1

Letné denné tábory sú pre žiakov michalovských základných 
škôl. Rodičia môžu deti prihlásiť na riaditeľstve základnej školy, 

ktorá organizuje turnus, v termíne do 23. 6. 2017. 
Poplatok na deň je 6 €. (z toho 1 € desiata a 1,19 € obed)



�  

Ing. jOZEf SOKOLOgORSKý
Obrátili sa na mňa zamestnanci a rodičia detí z materskej školy na Ma-
sarykovej ulici v Michalovciach ohľadom opravy strechy nad hospodár-
skou časťou budovy MŠ. Táto časť budovy bola zvnútra zrekonštruova-
ná v auguste 2016, keď boli vykonané stavebné úpravy a vymaľovanie. 
V súčasnosti pri daždivom počasí, resp. návaloch snehu, dochádza 
k rozsiahlemu zatekaniu v tomto objekte, čím dochádza k poškodeniu 
vynoveného interiéru. Žiadam kompetentných o nápravu tohto skut-
kového stavu – opravu strechy nad hospodárskou časťou budovy MŠ 
na Masarykovej ulici v Michalovciach.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Katarína Poláková ved. odboru školstva a športu
Z dôvodu dlhotrvajúcich silných mrazov a následného rýchleho niekoľko 
dňového oteplenia v mesiaci február 2017 došlo k narušeniu strešnej kry-
tiny a zatekaniu striech na troch materských školách. Ich oprava bude zre-
alizovaná hneď, ako nastanú vhodné klimatické podmienky, t. j. pominú 
nočné mrazy, ustáli sa dlhodobejšie nočná a denná teplota.

Doc. Ing. MICHAL STRIČíK,phD.
Na základe podnetov z viacerých podnikov, prosím o rozšírenie verej-
ného osvetlenia na Ul. priemyselnej. V časti od križovatky Ul. priemy-
selnej a Ul. stavbárov smerom k areálu Chemkostav, z dôvodu zabez-
pečenia nepretržitej prevádzky v podnikoch. Zabezpečí sa tým bezpeč-
nosť chodcov, cyklistov aj motoristov, ktorí pracujú v týchto podnikoch 
v nočných zmenách.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Mesto v roku 2017 na základe projektu schváleného Mestským zastupi-
teľstvom v 09/2016 realizuje V. etapu komplexného riešenia modernizácie 
verejného osvetlenia v Meste Michalovce. Rozšírenie verejného osvetlenia 
na Ul. priemyselnej v časti od križovatky s Ul. stavbárov po areál Chem-
kostavu nie je súčasťou tohto projektu, nakoľko je to nová požiadavka. Re-
alizáciu rozšírenia verejného osvetlenia vo vyššie uvedenej časti je preto 
potrebné zaradiť do rozpočtu a schváliť ako novú investíciu nad rámec 
schváleného projektu V. etapy modernizácie verejného osvetlenia. 

MuDr. DuŠAN gODA
Oslovili ma občania mesta z dôvodu zložitej situácie a neochote mes-
ta. Na elektronickej informačnej tabuli mesta Michalovce bolo dňa 
17. 1. 2017 vyvesené rozhodnutie mesta, ktorým bolo vyhovené pro-
testu Krajskej prokuratúry v Košiciach a zrušené rozhodnutie mesta 
o zmene trvalého dopravného značenia na uliciach Továrenskej a Pe-
kárenskej v Michalovciach, vydaného dňa 10. 3. 2016 z dôvodu po-
rušenia cestného zákona. V konaní sa vyjadrovali aj firmy pôsobiace 
v tejto lokalite, ktoré žiadali vyhovieť protestu prokuratúra a vrátiť 
značenie do pôvodného stavu. Po nadobudnutí právoplatnosti toh-
to rozhodnutia mali byť značky, osadené po 10. 3. 2016, odstránené, 
pretože sú osadené z dôvodu neplatného rozhodnutia. Spôsobujú ko-
lízne situácie na križovatkách s cestou I/19, nemajú právnu účinnosť 
a sú v rozpore s verejnými záujmami občanov a spoločnosti, ktoré 
označili aj iné prípadné zmeny za nepotrebné. Mesto sa tým zbytočne 
vystavuje ohrozeniu života, zdravia a materiálnym škodám a z toho 
vyplývajúcich súdnych konaní. Žiadam vedenie mesta, aby prijalo 
opatrenia na rešpektovanie zákonného stavu a demontovanie týchto 
značiek.

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Mesto Michalovce v konaní o proteste prokurátora postupuje v zmysle 
zákona. Samotný protest prokurátora, ktorý bol zverejnený na infor-
mačnej tabuli mesta, ku ktorému sa mohli organizácie a občania vyjad-
riť, spočíval v napadnutí povinnosti cestného správneho orgánu podľa 
§ 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov, a to zabezpečenie súhlasu dopravného inšpek-
torátu, pričom konštatovanie krajského prokurátora je, s odkazom na 
ten istý paragraf, že spomínaný zákon neuvádza bližšie formu tohto 
súhlasu. Vzhľadom na vyššie uvedené, bude Mesto Michalovce postu-
povať aj naďalej v zmysle protestu prokurátora a v súlade so zákonom 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi k umiestneniu 
dopravného značenia na ulici Továrenskej a Pekárenskej tak, že vydá 
nové určenie.

interpelácie poslancov
informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na Xiv. zasadnutí msZ v michalovciach 
28. februára 2017. (dokončenie)

Celomestské finále 10. ročníka súťaže v speve populárnych piesní žiakov zák-
ladných škôl HAVRANA 2017 sa uskutočnilo 5. júna na Námestí osloboditeľov. 
Predchádzali mu školské kolá, ktoré prebiehali v dvoch kolách a dvoch kategó-
riách vo vlastných priestoroch základných škôl. Vo finále sa predstavili víťazi 
jednotlivých škôl. Na podujatí sa zúčastnil primátor Viliam Zahorčák a ďalší 
predstavitelia nášho mesta, ako aj početné zastúpenie žiakov ZŠ a verejnosti.

Jablká, hrušky... 
a dražba

Dnes som chcel písať o niečom 
inom, ale nedá sa nereagovať na „Po-
známku od rr“ (predpokladám re-
dakčnej rady) z minulého čísla.

Rr uvádza, že na 17. jarných tr-
hoch bolo PRIHLÁSENÝCH spolu 
149 predajcov. A porovnáva tento 
počet s EVIDOVANÝMI – zúčast-
nenými predajcami z minulých ro-
kov. Tu je tá paralela s tzv. jablkami 
a hruškami (prihlásení, ktorí na jar-
mok neprišli, ,,stánok“ nepostavili).

Bol som na mestskom úrade 
zistiť, ako prebehol prenájom trho-
vých miest. Až 47 predajcov bolo 
kvôli jarmočnej komisii (JK) ,,pri-
nútených“ zúčastniť sa dražby trho-
vého miesta. A ceny lietali od 120 až 
po 860 eur. Uvedomuje si jarmočná 
komisia, koľko kusov tovaru, resp. 
klobás, musí trhovník za dva dni 
predať, len aby bol na tzv. ,,nule“? 
Ja odpovedám, že nie, neuvedomu-
je si to. A zároveň si neuvedomuje, 

že to musí v navýšenej ,,marži“ za-
platiť občan Michaloviec.

Neobstojí ani ich poznámka, 
že cenu za prenájom si určujú sa-
motní dražitelia, predajcovia, a nie 
vedenie mesta, pretože podmienky 
určuje vedenie mesta (JK na čele 
s viceprimátorom MUDr. Banče-
jom). Existujú aj iné spôsoby (napr.
podľa dátumu prihlášky, príp. žrebo-
vaním...), ako nastaviť pravidlá tak, 
aby bol ,,aj baran celý, aj vlk sýty“. 
A poznámka v závere, že jarmočná 
komisia nezaznamenala zásadné 
výhrady od predávajúcich, je azda 
viac jej želaním ako skutočnosťou.

Takže do budúcna želám jarmoč-
nej komisii viac empatie a pochope-
nia smerom k predajcom, ale hlavne 
k občanom Michaloviec. Pracuj-
te rozumne na rozvoji jarmokov, 
v prospech občanov Michaloviec.

MUDr. Dušan GODA,
nezávislý poslanec MZ

mesto michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

POnÚKa
byt do nájmu v zmysle vzn Msz v Michalovciach č.79/2004 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej 
v bytovom dome “H” v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 1. 6. 2017 do 16. 6. 2017. 
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.

Číslo bytu         Adresa                    Poschodie               Počet izieb       Podl. plocha
----------------------------------------------------------------------------------
    B-7         Ul. konečná 18           4. poschodie               3-izbový            62,83 m2

 
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/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. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.
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ZlePŠUJeme SOciÁlne SlUžBy v meSTe
Sociálna politika patrí medzi prioritné oblasti záujmu miestnej samosprávy. Zamestnanci mesta v spolupráci s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny michalovce, Červeným krížom, poskytovateľmi sociálnych služieb a odborníkmi z oblasti pracujú 
v týchto dňoch na príprave Komunitného plánu mesta michalovce na roky 2018 – 2022. do tvorby dokumentu by sme chceli 
zapojiť aj verejnosť, preto vám predkladáme Priority KP. Pripomienky môžete zasielať na e-mail: renata.cibikova@msumi.sk,
alebo môžete kontaktovať Bc. renátu cibíkovú na tel. čísle 056/ 68 64 182. vaše podnety zasielajte do 30. júna.

pRIORITA Č. 1
Podporovať rozvoj sociálnych služieb a svojpo-
moci pre zlepšovanie kvality života seniorov, 

ako skupiny obyvateľov mesta s najväčším 
percentuálnym nárastom oproti uplynulému 

päťročnému obdobiu.

AKTIVITA 1.1
Zvýšenie počtu terénnych a ambulantných 
sociálnych služieb

n  mesto zriadi nové denné centrá pre seniorov 
s cieľom lepšieho začlenenie tejto skupiny 
občanov do života mesta, zbavenia ich pocitu 
osamelosti, vytvárania pocitu spolupatrič-
nosti. 

Časový plán: 2018 – 2019
Garant: Mesto Michalovce

AKTIVITA 1.2
Rozvoj dobrovoľníctva u seniorov 

n  mesto spolu s partnermi (Centrum dobro-
voľníctva) zaháji systém vzdelávania a osvety 
k dobrovoľníctvu medzi touto skupinou ob-
čanov

n  vytvorenie ponuky dobrovoľníckych aktivít 
vhodných pre seniorov

n  vytvorenie programov medzigeneračnej spo-
lupráce s aktívnym zapojením seniorov

Časový plán: 2018 – 2022
Garant:  Mesto Michalovce – subjekty venujúce 
 sa dobrovoľníctvu

AKTIVITA 1.3
Všestranne podporovať programy aktívneho 
starnutia

n  zorganizovať spolu s ostatnými subjektmi 
pôsobiacimi v sociálnej oblasti mesta športo-
vo-pohybové aktivity

n	všestranne aktivizovať seniorov – ponuka 
a dostupnosť voľnočasových aktivít, prednáš-
ková činnosť, výlety, liečebno-rehabilitačné 
pobyty pre seniorov

n	zabezpečiť sieťovanie denných centier
Časový plán: 2018 – 2022
Garant:  Mesto Michalovce – ostatné subjekty 
 pôsobiace v sociálnej oblasti mesta

pRIORITA Č. 2
zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb a so-
ciálnej pomoci v súlade s potrebami cieľových 

skupín a komunít.

AKTIVITA 2.1
Zvýšiť informovanosť o sociálnych službách 
a sociálnej pomoci.

n	neustále skvalitňovať sociálne poradenstvo
n	zvyšovať prvky masmediálnej komunikácie
n	prezentácia sociálnych služieb formou zorga-

nizovania „Dňa otvorených dverí“ u posky-
tovateľov sociálnych služieb v meste

Časový plán: 2018 – 2022
Garant:  Mesto Michalovce, neverejní 
 poskytovatelia

AKTIVITA 2.2
Podporiť absentujúce sociálne služby a svoj-
pomoc 

n	zriadenie „krízovej pomoci“ poskytovanej 
prostredníctvom telekomunikačných tech-
nológii (zabezpečiť občanom mesta s ne-
priaznivým zdravotným stavom v prípade 
krízovej situácie signalizáciu potreby po-
moci)

n	nainštalovať zariadenie pre ľudí so slucho-
vým postihnutím v budove MsKS

n	vybudovanie výťahu v budove mestského 
úradu

n vybudovanie špecializovaného zariadenia 
(služba pre fyzické osoby so stupňom odká-
zanosti najmenej V)

Časový plán: 2018 – 2022
Garant: Mesto Michalovce, EU finančné zdroje 

AKTIVITA 2.3
Rozvíjať prepojenie systému sociálnych slu-
žieb a zdravotnej starostlivosti

n	zriadiť ambulancie všeobecného lekára v po-
bytových zariadeniach sociálnych služieb

Časový plán: 2018 – 2019
Garant:  neverejní poskytovatelia pobytových
 sociálnych služieb

pRIORITA Č. 3
zlepšovanie starostlivosti o marginalizované 

skupiny obyvateľov mesta 

AKTIVITA 3.1
Zabezpečenie kontinuity programu terénnej 
sociálnej práce (TSP) a naštartovanie aktivít 
komunitného centra najmä pre rómsku mi-
noritu 

n uchovať do konca roku 2022 nepretržitý vý-
kon TSP v najväčšej rómskej lokalite na úze-
mí mesta na Angi mlyne

n	zahájiť a neustále skvalitňovať výkon komu-
nitnej práce v Komunitnom centre na Angi 
mlyne

n podpora profesionálneho rozvoja komunit-
ných pracovníkov (absolvovanie akreditova-
ných kurzov pre komunitný rozvoj)

Časový plán: 2018 – 2022
Garant: Mesto Michalovce, Ministerstvo vnútra
 (ÚSV pre RK)

AKTIVITA 3.2
Zvýšiť vzájomné akceptovanie minority a ma-
jority 

n prispieť k objektívnej medializácii a prezen-
tácii rómskej komunity vo verejnosti

n pozitívne medializovať rómsku kultúru a iné 
aktivity prostredníctvom lokálnych médií

n podporiť programy podporujúce vzájomné 
spoznávanie a toleranciu medzi minoritou 
a majoritou

n organizovať spoločné spoločenské a kultúrne 
podujatia

Časový plán: 2018 – 2022
Garant: Mesto Michalovce 

AKTIVITA 3.3
V rámci možností zabezpečiť zlepšenie pod-
mienok života marginalizovaných skupín 
obyvateľstva

n zriadiť a poskytovať služby v stredisku osob-
nej hygieny

n zvýšiť strop jednorazových dávok v hmotnej 
núdzi pre marginalizované skupiny občanov

n zintenzívniť spoluprácu so zástupcami Úra-
du splnomocnenca vlády pre rómske komu-
nity SR a poskytovateľmi sociálnych služieb 
za účelom odstraňovania marginalizácie

n realizáciou preventívnych aktivít znižovať 
počet osôb ohrozených sociálnym vylúčením 
alebo s obmedzením schopnosti sa spoločen-
sky začleniť 

Časový plán: 2018 – 2022
Garant:  Mesto Michalovce, Ministerstvo vnútra
  (ÚSV RK), ostatné subjekty pôsobiace
  v sociálnej oblasti mesta 

pRIORITA Č. 4
zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych 

služieb

AKTIVITA 4.1
Podporovať napĺňanie ľudsko-právnych, pro-
cedurálnych, personálnych a prevádzkových 
aspektov kvality poskytovaných sociálnych 
služieb

n spracovanie a uskutočňovanie programu su-
pervízie za účelom zvýšenia odbornej úrovne 
a kvality poskytovaných sociálnych služieb

n odstránenie architektonických bariér v pries-
toroch a budovách, v ktorých sa poskytujú 
sociálne služby

n	ďalšie vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie 
personálu, účasť na školeniach, výcvikoch 
atď.

Časový plán: 2018 – 2022
Garant:  Poskytovatelia sociálnych služieb 
 na území mesta Michalovce

AKTIVITA 4.2
Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych 
služieb v pobytových zariadeniach sociálnych 
služieb.

n zriadenie „Reminiscenčnej miestnosti“ v Mi-
chalovskom domove seniorov

n vytvorenie a realizácia projektu „Solidarita 
medzi generáciami“

Časový plán: 2018 – 2022
Garant: Mesto Michalovce, MDS
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Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
Téma: alErGiE okolo NÁs

Hostia: MUDr. Roman Benedik, CSc. 
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
FEstival taNCa

detí základných škôl 
z 24. 5. 2017

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube a www.tvmistral.sk

Michalovčan informuje

víTame medZi nami naŠich naJmenŠích...

Ema Kuševová
Peter Méheš
Oliver Šipoš

Mia Herichová
René Dzvoník
Lukáš Tkačik
Oliver Tóth

Stanislav Gruľa
Kristián Pilník

Michalovčan informuje

dO STavU manželSKéhO vSTÚPili...

Richard Kolbas  
a Dominika Tokárová

Rastislav Tichý  
a Ivana Ferčáková

Marek Kušnír  
a Alžbeta Borková

Peter Jacko  
a Mgr.Miroslava Mikulová

Bc.Matúš Chovanec  
a Lucia Baková

Peter Babinec  
a Lucia Rošová

Dňa 17. júna oslávi 70. narodeniny 

TIBOR DANČO
Všetko najlepšie k životnému jubileu prajú 
manželka Ľubka, Beáta a Peter s rodinami, 
ostatná rodina.

blahoželanie
mesto michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

POnÚKa
byt do nájmu v zmysle vzn Msz v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov 
na obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 1. 6. 2017 do 16. 6. 2017.
Počet bytov: 1

Číslo bytu         Adresa            Poschodie      Bytový dom       Počet izieb     Podl. plocha
----------------------------------------------------------------------------------------
100   Ul. obrancov mieru 4   3. poschodie  (malometrážny)         G                 28,19 m2

    
Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 1,70 €/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. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

mesto michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

POnÚKa
nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov 
mieru 4 v Michalovciach v zmysle vzn č.116/2009 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 1. 6. 2016 do 16. 6. 2017. 
Počet bytov: 1 

Číslo bytu         Adresa            Poschodie      Bytový dom       Počet izieb     Podl. plocha
----------------------------------------------------------------------------------------
2             Obrancov mieru 4       3. NP                „A-1“                    1,5                 46,23 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 2,19 €/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. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

mesto michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

POnÚKa
byt do nájmu v zmysle vzn Msz v Michalovciach č. 83/2005 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici staničnej č. 3 
v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 1. 6. 2017 do 16. 6. 2017.
Počet bytov: 1 
Číslo bytu             Adresa             Poschodie             Bytový dom             Počet izieb    
----------------------------------------------------------------------------------------
      12              Ul. staničná 3         prízemie                Staničná 3                1-izbový
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. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Od 1. júna bola realizovaná 

zmena otváracích hodín 
na Pošte michalovce 5

nové otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok
8.00 – 17.00 hod.
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navždy Sme Sa rOZlÚČili...

spoločenská rubrika

Mária Bumberová (86)
JUDr. Dušan Sninský (67)
Michal Groško (65)
Marta Krejčiříková (82)
Ján Pasuľka (69)
Juliana Koščová (77)
Ing. Michal Keresty (65)
Ladislav Tomko (76)
Jozef Kostovčík (67)
Irena Koščová (53)
Alexander Horváth (74)
Anton Čižmár (56)
Darina Ivanková (56)

spomienky

Dňa 2. júna uplynul rok, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, brat a dedko 

TIBOR GAZDA
spomíname s láskou

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať, 
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.

Dňa 17. júna uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko 

MICHAL ŠTIFEL
s láskou na neho spomínajú manželka 

a dcéra s rodinou

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Dáme do prenájmu pekný, útulný, zariadený 2-izbový byt, Sídlisko 

SNP, Ulica margarétová. RK nevolať! Tel.: 0911 160 380
n	Predám v Michalovciach v radovej zástavbe na Ulici M. Benku 

rodinný dom, čiastočne zrekonštruovaný (strecha, okná, fasáda). 
Cena dohodou. Volať len pri serióznom záujme. Tel.: 0907 340 044

n	Predám zrekonštruovanú chatu na Zemplínskej šírave – Prímest-
ská oblasť. Tel.: 0903 146 755

n	Žiadam vás o pomoc. Súrne kúpim 2-izbový byt na Ulici okružnej. 
Som súkromná osoba. Ďakujem za každé info. Tel.: 0948 242 311

rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 

piva, hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), od-
znaky, etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, 
knihy, tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, vršky z fliaš, 
prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 
pohľadnice, obálky, dokumentky, legitimácie, knihy, porcelán, 
hodinky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Predám VW Polo 1.2, 87 000 km. Tel.: 0918 707 342
n	Predám bicykle – chlapčenský horský (nové kolesá) za 35 € a sta-

cionárny za 45 €. Zároveň predám 5 l tlakový hrniec funkčný 
za 7 €. Tel.: 0944 032 968 (Michalovce)

malý oznamovateľ

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať, 
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 1. júna uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 

Ing. PAVEL STARUCH
s láskou na neho spomínajú mama, rodina 
a kolektív bývalých zamestnancov LZ Sedliská

prerušenie distribúcie elektriny

n	Dňa 12. júna od 7.30 do 14.00 hod., úseky: celá Ulica obrancov 
mieru, okrem bytových domov 6255/6 a 6256/8.

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

poďakovanie
Dňa 25. 5. 2017 nás navždy opustila vo veku 86 rokov 
mamka a babka 

MáRIA BUMBEROVá
Ďakujeme príbuzným, susedom a známym za účasť 
na smútočnej rozlúčke. Ďakujeme aj kolektívu lekárov 
a sestier chirurgického oddelenia JIS Michalovskej nemocnice 
za ošetrovanie a starostlivosť. Dcéra a synovia s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom, 
známym a bývalým kolegom, za prejavy sústrasti, 

kvetinové dary a slová útechy, na poslednej rozlúčke, 
ktorá sa uskutočnila 19. mája s milovaným 

JURAJOM JENČÍKOM
Odpočívaj v pokoji. Smútiaca rodina, manželka 

Helena, syn Juraj a dcéra Iveta s rodinami

Dňa 10. júna uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a dedko 

ANTON MARGA
Hoci už nie si medzi nami, 

v našich srdciach žiješ stále s nami.
s láskou spomínajú manželka 

a dcéry s rodinami



1� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Baby basketbal 
Basketbalový klub 1.BK 
michalovce organizuje 
pre podporu pohybovej 
aktivity detí a pre zvýšenie 
popularizácie basketbalu 
v našom meste projekt 
Baby basketbal. 

V teoretickej časti si deti osvojujú 
pojem basketbal i základnú termi-
nológiu. V praktickej časti sa predš-
kolákom páči najmä podávanie lôpt 
a streľba na basketbalový kôš. Deti 
majú k dispozícii najmenšie lopty 
veľkosť č. 3. Tréneri využívajú na-
staviteľné mini basketbalové koše, 
ktoré školám venoval basketbalový 
klub. Po minuloročných skúsenos-
tiach sa aj tentoraz deťom pohyb 
aj basketbalová lopta páčia. Det-

ský basketbal ponúka pravidelnou 
realizáciou pohybových činností 
možnosť nadobudnúť trvalý pozi-
tívny vzťah k pohybovým aktivitám 
a športovaniu.  

V prípade záujmu môžu rodi-
čia prihlásiť svoje deti aj do bas-
ketbalového krúžku. Krúžok je 
zameraný na rozvoj všestranných 
pohybových schopností a vytvára-
nie pozitívneho vzťahu k športo-
vaniu. Krúžok prípravky (ročníky 
2009, 2010, 2011) bude prebiehať 
každý pondelok v telocvični ZŠ 
Okružná od 18.00 do 19.00 hod. 
Tiež budú takto prebiehať trénin-
gy aj od septembra. Pre ďalšie in-
formácie nás môžete kontaktovať 
na 1.bkmi@centrum.sk resp. 0948 
911 979.

1.BK Michalovce

futbal 
Tj SOKOL MOČARANy – Tj pETROVCE NAD LAbORCOM 
11. 6., 17.00 hod., V. liga mužov – 25. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

AfK TOpOĽANy – Tj LOKOMOTíVA ŠM MICHAĽANy 
11. 6., 17.00 hod., V. liga Západ muži – 22.kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Strelectvo
KLubOVé pRETEKy – KOMbINOVANý STRELECKý TROjbOj 
18. 6., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika 
RuNINA
16. – 18. 6., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

SLOVENSKý RAj – HAVRANIA SKALA
10. 6., 7.00 hod.

ZA pOZNANíM HRADu ČIČAVA – 35 
11. 6., 8.00 hod.

pO pOZDIŠOVSKOM CHRbÁTE 
11. 6., 6.50 hod.

SLEMENCE – uŽHOROD 
17. 6., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Jubilejný desiaty majstrovský titul, zisk Slovenského pohára, ale aj prven-
stvo v česko-slovenskej súťaži WHIL hádzanárok Iuventy Michalovce neuš-
lo pozornosti ani predstaviteľom samosprávy. Primátor Michaloviec Viliam 
Zahorčák prijal hráčky, ako aj realizačný tím a vedenie najúspešnejšieho 
michalovského klubu na pôde mestského úradu. Ocenil úspechy Iuventy, 
a poprial im, aby jubilejný desiaty titul nebol posledným.

Svetový pohár 
v kickboxe v maďarsku 

Slovenská 32 členná reprezentač-
ná výprava v tejto svetovej konkuren-
cii vybojovala 30 medailí: 6 zlatých, 
7 strieborných a 17 bronzových. Jej 
súčasť tvorili aj traja pretekári náš-
ho klubu: Timea Hamaríková, Karel 
Svobodník a Vasyľ Klevľanyk. A cel-
kom úspešne! V disciplíne kicklight 
získali 2 bronzové medaily. O prvú 
sa postaral Vasyľ Klevlyanyk, ktorý 
v prvom zápase porazil bieloruské-
ho reprezentanta, v druhom maďar-
ského pretekára a až v treťom zápase 
ho zastavil taliansky kickboxer, kto-
rý napokon aj celú disciplínu vyhral. 
Ďalší bronz získal Karel Svobodník. 
V prvom zápase si poradil s maďar-
ským pretekárom, nad ktorým mal 
prevahu kombinačne, technicky a aj 
kondične. V druhom narazil na re-
prezentanta z Izraela. Zápas sa celý 

čas vyvíjal v jeho prospech a na-
koniec Karel vyhral 3:0. V treťom 
zápase nastúpil proti reprezentan-
tovi Maďarska. Po veľmi napínavom 
priebehu to Karel dotiahol do víťaz-
ného konca, hoci Maďar bol naozaj 
skúsený a veľmi dobre pripravený. 
Karel Svobodník prehral až s prete-
károm z Azerbajdžanu. Tretia me-
daila ušla len o vlások Timei Hama-
ríkovej. Najprv v zápase v light con-
tacte o postup do semifinále viedla, 
no maďarská reprezentantka dvoma 
presnými kopmi na hlavu zápas 
bodovo tesne pred koncom otočila 
vo svoj prospech a nakoniec zvíťazi-
la nad našou pretekárkou 2:1. Všet-
ci traja športovci predviedli naozaj 
kvalitné výkony, za ktoré si zaslúžia 
naše poďakovanie.

ŠKk Michalovce

hungarian Kickboxing World cup Budapešť sa konal 
v dňoch 18. – 21. mája. Uskutočnil sa už jeho 23. ročník. 
Zúčastnilo sa ho vyše 2600 štartujúcich z 38. krajín sveta 
a štyroch kontinentov. 

víťazný Fannsport
Víťazom Mestskej florbalovej 

ligy v sezóne 2016/2017 sa stal 
Fannsport, ktorý zdolal vo finálo-
vom zápase víťaza základnej časti 
Warriors Trebišov 5:2. V súboji 
o tretie miesto zvíťazili po obrov-
skom boji Hadzi nad Puchírovými 
legendami 6:5 po predĺžení. Orga-
nizátori Mestskej  florbalovej ligy 

O pohár primátora po finálovom 
zápase ocenili všetky družstvá dip-
lomom. Prvé tri družstvá dostali aj 
poháre, cenu si prevzal aj najlepší 
strelec súťaže Ladislav Sabol. Ceny 
spolu s organizátormi súťaže odo-
vzdával viceprimátor Benjamín 
Bančej.  

lk


