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futsalový turnaj

Čo všetko môžete zažiť počas leta?

Pestré leto
v našom meste
Leto je obdobie voľných dní a letných prázdnin, čas kedy si plánujeme dovolenky. Cestujeme na hory, k moru, po Slovensku, po okolí. Mnohí z nás zostávajú doma a vyhľadávajú rôzne aktivity, miesta oddychu a relaxu v našom
meste a na blízkej Zemplínskej šírave. Práve pre nich a aj mnohých návštevníkov sú pripravené kultúrne alebo športové podujatia.

V polovici letného obdobia
máme veľa zaujímavých akcií za sebou. Bohatý program je pripravený
aj v druhej polovici prázdnin.
V rámci Kultúrneho leta 2017 sa
v našom meste uskutočňujú koncerty rôznych hudobných zoskupení.
Leto sprevádza aj séria organových
koncertov s mnohými umelcami.
Najbližší koncert Michalovský organ sa uskutoční 3. augusta v rímskokatolíckom Kostole narodenia
Panny Márie.
Iste ani vám neunikla informácia, že v blízkosti hraníc s Ukrajinou sa natáčal nový slovenský celovečerný film s názvom Čiara. Jeho
predpremiéra s účasťou hlavných
postáv sa uskutoční v našom meste
už 28. júla.
Nezastaviteľní, tak sa nazýva projekt, do ktorého sa zapojili
aj Michalovce. Trinásť ľudí zažilo
niečo, čo si mnohí z nás nevedia ani
len predstaviť. Úplne im to zmenilo
život, ale ani to ich nezlomilo. Majú
rôzne životné príbehy, no spája ich
jeden spoločný sen – napriek svojmu hendikepu neprestať aktívne
športovať. Podporiť ich môžete aj vy
začiatkom augusta. Záver augusta
bude patriť trom tradičným podujatiam v našom meste. V dňoch
18. – 20. augusta je naplánovaný
Zemplínsky jarmok. Môžeme sa tešiť na známu speváčku Kristínu,
ktorá vystúpi v piatok 18. augusta,

na jarmočnej tribúne. Zemplínske
slávnosti sa uskutočnia 19. – 20.
augusta. Súčasťou 58. ročníka slávností je aj tanec Karička. Zámerom
tohto sprievodného podujatia je
vytvoriť rekord v počte tancujúcich
ľudí v typickom ľudovom tanci.
Karička sa bude tancovať v sobotu
19. augusta od 16.00 hod. na námestí okolo Fontány lásky. Sobotňajší program uzavrie jubilujúci
FS Zemplín. Nedeľa bude patriť,
okrem iného, aj detskému programu. Vystúpi DFS Kisvárda z Maďarska a DFS Zemplínik. Bodku za
Zemplínskymi slávnosťami urobí
FS Borievka. My sme východ – je
názov letného festivalu plného výbornej hudby, ktorý je pripravený
na 26. augusta v Parku študentov.
Tešiť sa môžete na Milana Juniora
Zimnýkovala, Mariána Čekovského, IMT Smile a mnohých ďalších
účinkujúcich.
Priaznivcov športu iste poteší
prehľad športových aktivít. Prvý
augustový víkend bude patriť trojdňovému medzinárodnému turnaju v hádzanej žien. Ide o Memoriál
Tomáša Jakubča, ktorý stál pri zrode michalovskej ženskej hádzanej.
V našom meste sa od 10. – 20.
augusta uskutočnia Majstrovstvá
Európy v hádzanej junioriek do
19 rokov. Dva úspešné kluby Michaloviec Iuventa a MFK Zemplín,
si pre najmenších pripravili kempy
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– Patrície Wollingerovej a Igora
Žofčáka. Na najmenších nezabúdajú ani na Zemplínskej šírave.
Na pláži pri Hoteli Glamour je pre
nich pripravené Pieskové kráľovstvo. V sobotné popoludnia môžu
súťažiť, zúčastniť sa tvorivých dielní a maľovania na tvár. Aj stredisko
Medvedia hora a penzión Anima
ponúka v tomto roku nové upravené pieskové pláže a detské ihriská.
Počas celých prázdnin sa uskutočňujú fakultatívne výlety Špacirki
po okoľici. Prebiehajú každý deň
a sú spojené s relaxačným pobytom
v Thermalparku Šírava. Zábavu
ponúka aj Amfiteáter Zemplínska
šírava. Okrem pravidelného premietania filmov pre vás organizátori pripravujú aj veľa dobrých koncertov a vystúpení. Po uplynulom
víkende, ktorý patril Amfik Šírava
festu, vystúpi 21. júla o 18.30 hod.,
skupina Kandráčovci. Počas letnej
dovolenky na Zemplínskej šírave
majú návštevníci možnosť prezrieť
si jej pobrežie z vyhliadkovej lode.
Výletná loď Zemplín vypláva denne z prístavu Hôrka a zo strediska
Kamenec.
Bez ohľadu na to, či si chcete počas prázdnin leňošiť alebo hľadáte
nové zážitky, sme presvedčení, že leto v našom meste a okolí je pestré
a plné zaujímavých podujatí, medzi
ktorými si nájdete to svoje.
Adela Vojnová

Pozývame vás na
predpremiéru filmu

ČIARA
28. júla o 16.30 hod.
a o 19.00 hod.
kino Centrum

Pozývame vás na
organový koncert

MICHALOVSKÝ
ORGAN
Marek Vrábel

3. augusta o 19.10 hod.
Kostol narodenia
Panny Márie

Pozývame vás na
výstavu

ANNA DEMSKÁ
VÝBER Z TVORBY
do 31. júla
malá galéria MsKS

Pozývame vás na
výstavu členov
fotoklubu Zempfo

Fotografie
do 9. augusta
galéria ZOS
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Rekonštrukcia futbalového štadióna finišuje
Michalovskí futbalisti
už viac ako sedem
mesiacov neodohrali
zápas na domácej pôde.
Účastník najvyššej Fortuna
ligy doplatil na to, že jeho
stánok doteraz nebol
prispôsobený na prísne
podmienky Únie ligových
klubov.
Išlo o nedostatky pri kamerovom
a turniketovom systéme, no najväčší problém bol v tom, že im chýbal
vyhrievaný trávnik. Na ich odstránenie dostali Zemplínčania dotáciu
od Slovenského futbalového zväzu.
Pôvodný zámer projektu, vykurovať
trávnik elektricky, sa v závere zmenil na plynové vykurovanie, čo pre-

dĺžilo rekonštrukciu. Stroje sa tak
do trávnika zahryzli až v úvode júna.
„Plochu sme 13. júna odovzdali firme
Metrostav,“ rozhovoril sa predseda
predstavenstva MFK Zemplín Michalovce Štefan Laurinčík. „Následne sa začali výkopové práce, kedy

možno ste nevedeli, že...
n Mesto Michalovce predalo bývalú ubytovňu, resp. budovu, kde sídlila
Sociálna poisťovňa. Dôvodov na predaj bolo hneď viacero. Jej stráženie
a poistenie stálo Mesto takmer 32 tisíc eur a ročný nájom za pozemky,
ktoré nepatrili Mestu, siahali do výšky takmer 65 tisíc eur. Kontrola NKÚ
Mestu už v roku 2011 vyčítala, že „Verejné prostriedky použité z rozpočtu
Mesta na správu a udržiavanie nepotrebného, žiadne ekonomické úžitky
neprinášajúceho, nehnuteľného majetku nepredstavovali najefektívnejší spôsob vynakladania verejných zdrojov.“ (zo správy NKÚ). Mesto odpredalo
budovu za cca 12 tisíc eur, jej zostatková hodnota však bola 4973,35 eur
a Mesto sa ju pokúšalo 3-krát neúspešne odpredať verejnou súťažou
už v roku 2009.

Židia v Michalovciach
V Turistickej informačnej
kancelárii si môžete zakúpiť
novú knižnú publikáciu
z histórie nášho mesta.
Kniha Židia v Michalovciach
bola vydaná v tomto roku
neziskovou organizáciou
Priatelia Zemplína
v spolupráci s Mestom
Michalovce.
Prinášame vám úvodné slová
primátora Viliama Zahorčáka, ktoré nájdete v publikácii:
„Poznávanie minulosti je aj napriek tomu, že o mnohých udalostiach
vieme veľa, stále procesom zaujímavým a nanovo obohacujúcim, čo v plnom rozsahu platí aj o dejinách nášho mesta. Napriek tomu, že nie tak
dávno sme vydali rozsiahle Dejiny
Michaloviec i mnoho ďalších publikácií, ktoré ich v mnohom dopĺňali,
vítame iniciatívu na ich ďalšie detailnejšie spracovanie, a to sústredením sa na niektoré konkrétne oblasti,
zvlášť, ak doposiaľ ich ucelenejšie
spracovanie absentovalo. Publikácia
Židia v Michalovciach je prvou čas-

ťou cyklu História Michaloviec, ktorý
má ambíciu sústrediť sa práve na tie
časti našich mestských dejín, o ktorých sa doposiaľ z rôznych dôvodov
písalo menej, čo v plnej miere možno
povedať aj o problematike, ktorá je
v tejto časti spracovaná.
Ak úprimne chceme poznať, aké
bolo naše mesto a prečo je dnes také,
aké je, nesmieme sa vyhýbať ani témam, ktoré nemusia byť z historického hľadiska po každej stránke príjemné. Židovská otázka takou témou
na Slovensku bola a stále je a platí to
aj o Michalovciach. Jej spracovanie
nie je ničím iným ako snahou ukázať,
že Michalovce aj z pohľadu židovstva
majú bohatú minulosť, a aj v tomto
smere máme na čo nadviazať a o čo
sa z pozitívneho hľadiska oprieť.
Verím, že bude rovnako bohatým
zdrojom poznania pre tých, ktorých dejiny Michaloviec zaujímajú,
ako boli všetky diela, ktoré doposiaľ
k objasňovaniu histórie nášho mesta
vyšli. Želám všetkým, ktorí po tejto
publikácii siahnu, aby v nej našli čo
najviac z toho, čo ich zaujíma a aby
pri jej čítaní prežili čo najviac obohacujúcich chvíľ.“
rr

sa odvážala zemina. Koncom júna
sa dávali rúrky. Nový trávnik sme
dali začiatkom júla.“ Položenie novučičkého trávnika mala na starosti
nitrianska firma, ktorá s MFK Zemplín spolupracovala aj pri rozsiahlej
rekonštrukcii štadióna v roku 2009.

Vtedy to bola tráva z Nemecka, tentoraz priviezlo desať kamiónov zelené rolky z maďarskej obce Felsőpakony neďaleko Budapešti.
Štefan Laurinčík dodáva: „Všetko
sa robí preto, aby sme stihli prvý domáci duel s Nitrou, ktorý je naplánovaný na sobotu 29. júla. Týka sa to
aj turniketového a kamerového systému.“ K rekonštrukcii a následnému procesu trénovania sa vyjadril
aj michalovský tréner Anton Šoltis:
„Uvidíme, či si na novom trávniku
stihneme pred prvým majstrovským
zápasom aj zatrénovať. Skôr asi nie,
keďže tráva sa potrebuje poriadne
zakoreniť. S časom je to na hrane,
čaká nás ešte kopec práce, ale všetci
sa už veľmi tešíme na prvý domáci
zápas po dlhom čase. Ihrisko vyzerá
naozaj super, sme nim nadšení,”
nč

Medzinárodný seminár
Vo Viedni sa koncom júna
konal medzinárodný
eTwinning seminár
spojený s konferenciou
o spolupráci škôl v štátoch
dunajského regiónu.
Semináre sú organizované hlavne za účelom nájdenia vhodného
projektového partnera pre prácu
v programe eTwinning, ale tiež
na oboznámenie sa s týmto programom a s využívaním IKT.
Na podujatí sa zúčastnilo 49
účastníkov z rôznych krajín Európy.
Keďže témou seminára bola spolupráca krajín na Dunaji, organizátori
si za miesto konania počas prvého
dňa symbolicky zvolili školu na lodi
Bertha von Suttner Schulschiff. Po
privítaní riaditeľom školy nasledovalo oboznámenie so stratégiami pre
spoluprácu. Potom moderátori seminára vytvorili priestor na komuniká-

ciu, zodpovedanie otázok ohľadom
našich očakávaní a neskôr na hľadanie vhodných partnerov. Nasledovali rozhovory o našich projektových
predstavách a spoločné plánovanie
aktivít. Na konci prvého dňa sme si
pripravili predbežné projekty, ktoré
sme počas druhého dňa ešte upravili
a nakoniec zaregistrovali.
Počas seminára vládla príjemná
atmosféra. Popri práci na projekte sme mali možnosť oboznámiť
sa s kultúrou a históriou Viedne,
zapojiť sa do neformálnej debaty počas večerného posedenia. Nadviazali
sme množstvo nových priateľstiev
a zaregistrovali 15 projektov. Tie
nám umožnia lepšie sa spoznať, dozvedieť sa o živote žiakov v partnerských krajinách, naučiť sa navzájom
tolerovať. Spoločnou prácou na projektových úlohách sa môžeme zdokonaliť v cudzom jazyku a nadobudnúť zručnosť pri práci s počítačom.
Mgr. Jozefína Romanyszynová

pobačeňe Miža z varoša

Co novoho u varošu?
Jak pridze ľeto, ta mi každi dzeň na mestskim kupaľisku. Jak bi to bulo,
kebi zo mnu ňebul i muj vnuk. Bo i kec chviľa dakedi ňe najľepša, ta i dnuka
ňeplano. Dakedi še da ňeľem čľapkac u vodze, no i poplavac. Bo ňe furt bazen polni ľudzi. I na pivko do Bažanta zajdzem. Patrikoj maľinovku, bo voda
z ňoho vicahala. Tak bulo i toho tiždňa. Pri vedľajšim stoloj bežela vašňiva debata. O čim inšim jak o hokeju, fotbaľe. Čom šupaju do ňedavno vinovenoho fotbalovoho štadijona? Čom predaľi hokejovi štadijon a teraz dze
še budze hrac hokej? Druhi jakbač znal vecej, ta mu višvetľuje. „Znaš o tim,
že najvišša liga še može bavic ľem na štadijonoch, co maju vihrivani travňik.
A hokej še budze bavic, bo predaľi totu častku, dze buľi tarhovňici, co ňigda
ňebula dokončena a z hokejovu čascu, co je teraz rekonštruovana, ňema ňič
spoločnoho krem štrechi.“ Pritim sebe zaspominal, jak me spadľi z ľešeňa pred
rokami na hokeju. Vidzice, dze še da ňespodzivaňe doznac, co novoho.
Vaš Mižo z varoša
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Jarmočná
dražba

z pera viceprimátora

V Mestskom kultúrnom
stredisku v Michalovciach
sa v utorok 18. júla
uskutočnila dražba
jednotlivých miest pre predaj
občerstvenia na blížiacom
sa Zemplínskom jarmoku,
ktorý sa uskutoční
18. – 20. augusta. Z dôvodu
veľkého záujmu predajcov
o umiestnenie svojho stánku
v jednej lokalite, Mesto
zvolilo túto formu ako nástroj
na riešenie takýchto situácii.

Aplikácia
giftee
Štvorica mladých
študentov Gymnázia,
Trebišovská 12
v Košiciach, žijúcich
nielen v Košiciach,
ale aj vo Svidníku
a v Michalovciach,
prichádza s novinkou
– jedinou svojho druhu
na Slovensku.
Prvým a najdôležitejším krokom k výsledku ich práce bolo
prihlásenie sa v rámci svojho štúdia na gymnáziu na dobrovoľne
voliteľný predmet s názvom aplikovaná ekonómia. Po tom, ako
tak spravili, naskytli sa im dve
možnosti, učiť sa pasívne alebo
aktívne. Zvolili si aktívnu cestu,
vytvorenie JA firmy. Vymyslieť názov bolo zložité. Začalo to štyrmi
slovami: As Soon As Possible, no
nakoniec to pretvorili na ich štyri
vlastnosti: Ambiciózni, Spoľahliví,
Atraktívni a Priebojní. Myšlienka
aplikácie prišla na svet približne
v novembri, kedy oslovili pedagógov, ktorí sa o ňu postarali.
Aplikácia s názvom Giftee pomôže pri hľadaní darčekov. Stačí
zadať potrebné kritériá a darček
je na svete. Táto aplikácia je zmesou viacerých obchodov, ktoré
spoločne ponúkajú tú najlepšiu
databázu predmetov vhodných
na obdarovanie. Aplikácia je úplne zadarmo. Neexistujú žiadne
poplatky za jej stiahnutie či používanie. Jediné, za čo miniete,
sú darčeky. Dokonca sa v nej nevyskytujú reklamy, čím prinášajú
používateľom to najväčšie pohodlie. Peniaze, ktoré si prostredníctvom aplikácie zarobia, plánujú
v prvom rade využiť na jej zdokonaľovanie a vylepšovanie.
rr

Zabudnutý
pamätný deň

Na čele najstaršej školy
Najstaršiu stredoškolskú
vzdelávaciu inštitúciu
v širokom regióne,
Gymnázium Pavla Horova,
bude od nového školského
roka viesť nová riaditeľka.

Sama je absolventkou tejto školy
a zároveň jej dlhoročnou profesorkou. Katarína Olšavová vyštudovala
matematiku a chémiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a hneď v roku
1995 nastúpila na Gymnázium Pavla Horova. Od roku 2005 pôsobila
v manažmente školy ako zástupkyňa

riaditeľa pre prírodovedné predmety. V júni vyhrala výberové konanie
na pozíciu riaditeľky školy s deväťdesiatpäťročnou tradíciou. Nová
riaditeľka nám prezradila víziu smerovania školy: „Na základe analýzy
rozvoja školy za uplynulé obdobie,
návrhov, pripomienok zo strany žiakov, rodičov, zamestnancov a partnerov školy, budeme kontinuálne
pokračovať v koncepcii rozvoja školy
ako modernej, flexibilnej a otvorenej
školy 21.storočia, s cieľom zvyšovania
kvality obsahu vyučovania, zlepšovania materiálno-technického vybavenia s dôrazom na výchovu a rozvoj
osobnostných vlastností tak, aby našu
školu opúšťali žiaci dobre pripravení
pre vysokoškolské štúdium a uplatnenie sa v ďalšom živote v súlade s požiadavkami trhu práce.
Za základné piliere úspechu školy
považujem tímovú spoluprácu všetkých zamestnancov, osobnú zodpovednosť pri plnení spoločných cieľov
školy, načúvanie požiadavkám partnerov, lojalitu, otvorenosť v komunikácii, flexibilitu a variabilitu Školského vzdelávacieho programu.“
rr

Udalosti spoločenského a politického života prinášajú každý deň
niečo nové. Bežne to nemusíme ani
postrehnúť, ale sú aj také dni, ktoré
menia životy každého z nás. Napriek tomu ich veľmi rýchlo pohltí čas
každodenný. Zvlášť to platí o takých,
ktoré si pripomíname v čase letných
dovoleniek. Uvoľnenejšia atmosféra
letných dní akoby nedopriala obzretiu sa za históriou. Očakávanie
vlastného relaxu a oddychu odsúva
udalosti a iné témy. Aj tie relatívne
nedávne.
Takýmto osudom je postihnutý aj pamätný deň 17. júl. Je tomu
už štvrťstoročie, keď vtedajšia Slovenská národná rada schválila
Deklaráciu Slovenskej národnej rady
o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Pre pripomenutie si dovolím odcitovať: „My, demokraticky zvolená
Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie
slovenského národa o svojbytnosť
sa naplnilo. V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo
slovenského národa na sebaurčenie
tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.
Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my
si chceme slobodne utvárať spôsob
a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva
všetkých, každého občana, národov,
národnostných menšín a etnických
skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta. Touto
deklaráciou Slovenská národná rada
vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej
republiky ako základ suverénneho
štátu slovenského národa.“
Pre novodobé dejiny Slovenska
významný krok, na ktorý by sme nemali zabúdať. Tak ako pre každého
človeka je pamätný deň narodenia,
tak aj tento dátum by mal ostať
pamätným pre každého Slováka. Je
to dátum narodenia vlastného štátu – Slovenskej republiky. Tak ako
u iných národov je takýto historický
čin základom národnej hrdosti, tak
nech je pre Slovákov pilierom vlastnej svojbytnosti, národnej osobitnosti, sily a súdržnosti. Vlastnú samostatnosť nám nikto nemôže vziať.
Môžeme ju vlastnou rozmarnosťou
premrhať. V tom spočíva aj sila
a pevnosť našich koreňov a tradícií.
Pamätajme a pripomínajme. 17. júl
1992 je pamätným dňom – dňom
vzniku Slovenskej republiky.
MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora



kúltúra – školstvo

Školáci objavovali
zaujímavosti Beneluxu
Žiaci 8. a 9. ročníka
Základnej školy Pavla
Horova v Michalovciach
s pedagógmi sa na sklonku
školského roka zúčastnili
poznávacieho zájazdu
do Bruselu, Rotterdamu,
Amsterdamu a Prahy.

neckom bombardovaní, ale aj moderné domy. Z veže Euromast, vysokej 185 metrov, sme z výšky 100
metrov v panoramatickom pohľade
obdivovali zaoceánske lode a trajekty, ktoré kotvili v prístave v ústi
rieky Rýn do Severného mora. Pre
nás, suchozemcov, to bol nevšedný
a neopakovateľný zážitok.

Prvým cieľom bolo hlavné mesto Belgicka, Brusel, sídlo Európskej
únie – Parlamentárium. V návštevníckom centre sme si prezreli fotografie a dokumenty o Európskej
únii, jej zakladateľovi a o hospodárskych úspechoch 28 členských
štátov od jej vzniku v roku 1993
na základe Maastrichtskej zmluvy.
Každý z nás dostal aparát so zvukovým sprievodcom. Zaujímavé boli
hlavne dokumenty, ktoré ukazovali
prínos Európskej únie jej členským
štátom, vrátane Slovenska. Neobišli
sme ani Manneken Pis, cikajúceho
chlapčeka, ktorý podľa ústnej legendy v 12. storočí cikal na dobyvačné vojsko Berthoutov.
V čase našej návštevy boli poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu na zasadnutí, preto sme sa
nestretli s poslancami za Slovenskú
republiku.
Ďalšou našou zastávkou bol Rotterdam. Najväčší prístav a zároveň
druhé najväčšie mesto Holandska
s vyše miliónom obyvateľov. Aj vyše 70 rokov po 2. svetovej vojne sme
videli zvyšky ruín domov po spoje-

V Amsterdame, hlavnom meste
Holandska, sme navštívili skanzen
s veternými mlynmi, ktoré sú hlavným znakom pôvodnej holandskej
architektúry. Zaujímavá bola exkurzia do dielní na výrobu drevákov, typickej obuvi Holanďanov, do malej
výrobne syra, ale zaujal nás aj kvetinový trh s miliónmi tulipánov, symbolom Holandska. Plavba malou
výletnou loďou po umelom kanáli
„grachte“ bola bodkou za pobytom
v tejto krajine Beneluxu.
Na spiatočnej domov sme sa zastavili v metropole Českej republiky
– Prahe. Videli sme Staromestské
námestie, kde v roku 1621 boli popravení účastníci stavovského povstania, Prašnú bránu a Karlov most
z prelomu 14. a 15. storočia. Stretávali sme turistov z celého sveta. Len
smrtka na Pražskom orloji z roku
1410 sa nehýbala, pretože toto unikátne dielo majstra mali v práci reštaurátori.
K úspešnému priebehu zájazdu
prispela aj bezpečná jazda vodičov,
ktorí nás v zdraví doviezli domov.
Ján Hreha

Deň zdravej výživy
Na Strednej zdravotníckej
škole v Michalovciach
sa koncom júna uskutočnil
4. ročník dňa zdravej
výživy.
Akcia bola pokračovaním a vyvrcholením Svetového dňa zdravej
výživy, ktorý si škola pripomenula
16. októbra 2016. Zúčastnili sa jej
žiaci I., II. a III. ročníka pod vedením triednych učiteľov. Cieľom
bola propagácia zdravej výživy
dospievajúcich, ochutnávka zdravých koláčov z ovocia a zeleniny,
ale predovšetkým propagácia pohybovej aktivity u mladých. Program pozostával z piatich častí.
Dve aktivity boli zamerané na relax a odbúranie stresu – enkaustika (maľovanie voskom) a carving
(vyrezávanie z ovocia a zeleniny)
pod vedením skúsených pedagógov. Ochutnávka koláčov z ovocia
a zeleniny, ktoré pripravili študenti 1. až 3. ročníka SZŠ, prebiehala
v spoločenskej miestnosti. Každý

účastník mohol počas nej dať hlas
triede, ktorej pripravené koláče
mu chutili najviac. K ochutnávke
prispeli aj pekárenské a mliekarenské spoločnosti. Za najlepšie
pripravený prezentačný stôl boli
žiaci v závere dňa odmenení sladkou odmenou. Ďalšie tri časti tohto dňa patrili športu na školskom
dvore, kde sa za príjemného počasia konali pohybové aktivity, napr.
kruhový tréning, thajský box
alebo MMA, pod vedením skúsených trénerov. Žiaci si ich mali
možnosť aj vyskúšať.
Tento deň bol pre všetkých veľmi prínosný a motivujúci aj v súvislosti s nadchádzajúcimi letnými
prázdninami, ktoré môžeme stráviť
príjemným oddychom a rôznymi
športovými aktivitami. Organizačný tím akcie – Mgr. E. Bobiková
a PhDr. G. Jenčiková – ďakuje vedeniu školy, všetkým zúčastneným
a sponzorom za sponzorské dary,
bez ktorých by dané podujatie nebolo možné uskutočniť.
SZŠ

FILANTROPIA
Michalovsko-košickej eparchie
za finančnej pomoci mesta Michalovce organizuje

Letný detský tábor
BEZ ROZDIELU VI.
20. – 25. augusta
v penzióne HEDERA
na Zemplínskej šírave (Kamenec)

Pre deti z detských domovov, krízových centier, neúplných
a početných rodín, ktoré sú preukázateľne sociálne a zdravotne
hendikepované bude tento tábor po zvážení komisiou
bezplatný alebo za symbolický poplatok
Privítame každú pomoc sponzorov pre tieto deti.
Informácie: 0915 958 321
e-mail: filantropiamke@gmail.com
www.filantropiamke.mkpe.sk

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

michalovce
moje mesto
mojemesto@msumi.sk



kúltúra – školstvo
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
Kandráčovci na Zemplínskej šírave – koncert
21. 7. o 18.30 hod., Amfiteáter na Zemplínskej šírave
Čiara – predpremiéra filmu
28.7. o 16.30 hod. a o 19.00 hod., kino Centrum
Michalovský organ – Marek Vrábel – organ (SK)
3. 8. o 19.10 hod., Kostol Narodenia Panny Márie

Výstavy

Denný letný tábor
Zoskáčik 2017
Zemplínske osvetové
stredisko v Michalovciach
aj tento rok myslelo
na rodičov, ktorí
každoročne riešia problém
s vyplnením prázdninového
času svojich detí.
Už po piatykrát ponúklo možnosť zapísať deti do denného letného
tábora Zoskáčik. Ten sa konal v prvý
júlový týždeň v priestoroch galérie
ZOS. Deti tu čakal pestrý program,
ktorý zahŕňal aktivity tvorivé, pohybové, poznávacie aj spoločenské
hry. Súčasťou tábora boli aj tvorivé

dielne „Tvoríme so ZOSkáčikom“,
ktoré podporil z verejných zdrojov
aj Fond na podporu umenia. Deti
mali možnosť vyskúšať si tkanie,
plstenie, paličkovanú čipku, pletenie z trávy, prácu s hlinou, kožou,
drevom, rohovinou, textilom i papierom. Súčasťou tábora boli aj dva
poznávacie výlety do okolia. Deti
navštívili Ranč Nová zem v Blatnej
Polianke a Vinné jazero.
Pre zvýšený záujem zo strany
detí aj rodičov otvorilo Zemplínske osvetové stredisko od minulého
roka aj druhý turnus, v druhý júlový týždeň.
Mgr. Alena Navrátilová

Anka Demská - výstava
do 31. 7., malá galéria MsKS
Fotografie
výstava fotografií členov fotoklubu Zempfo
do 9. 8., galéria ZOS
Kreslené portréty – výstava Miroslava Babinčáka
do 31. 8., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Program kina
21. – 25. 7. piatok, sobota, nedeľa, pondelok, utorok o 19.45 hod.
30. 7. nedeľa o 18.00 hod.
DUNKIRK
2017
akčný, vojnový, dráma
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky
21. – 23. 7. piatok, sobota, nedeľa o 15.30 hod.
29. – 30. 7. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
“BOCIAN” RIŠKO
2017
animovaný, komédia
Nemecko, Nórsko, Belgicko, Luxembursko
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
24. 7. pondelok o 17.15 hod. (2D-SD)
SPIDER-MAN: NÁVRAT DOMOV
2017
akčný, dobrodružný
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenský dabing
LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO
romantický
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

25. 7. utorok o 18.00 hod.
2017
USA
České titulky

OKLAMANÝ
dráma
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

26. 7. streda o 18.00 hod.
2. 8. streda o 19.30 hod.
2017
USA
Slovenské titulky

27. 7. štvrtok o 20.00 hod.
29. – 31. 7.sobota, nedeľa, pondelok o 20.00 hod.
BABY DRIVER
2017
akčné, krimi
USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
Slovenské titulky
26. 7. streda o 19.45 hod. (2D)
27. 7. štvrtok o 17.30 hod. (3D)
VALERIAN A MESTO TISÍCICH PLANÉT
2017
Sci-Fi
FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenský dabing
SRDCU NEROZKÁŽEŠ
romantická komédia
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

29. 7. sobota o 17.45 hod.
2017
USA
České titulky

SRDEČNE VÁS VÍTAME
komédia
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

30. 7. pondelok o 18.00 hod.
1. 8. utorok o 19.30 hod.
2017
FR, BEL
České titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk


Michalovčan informuje

Interpelácie poslancov

vítame medzi nami našich najmenších...

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli
predložené na XV. zasadnutí MsZ v Michalovciach 25. apríla
2017. (pokračovanie)

Michal Porvaz
Kiara Hinďošová
Patrik Leško

do stavu manželského vstúpili...
Jaroslav Jožio
a Stanislava Jankajová
Daniel Stankovič
a Katarína Kseničová
Peter Varga
a Silvia Tkáčová
Martin Vaňko
a Mgr. Lenka Palkociová
Ing. Peter Dziad
a MUDr. Viera Sabová
Rastislav Werfer
a Snežana Jeremčik

bla h o ž e l a n i a

Doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Mesto Michalovce v súlade s platným VZN umožňuje občanom mesta prenájom parkovacích plôch pred obytnými blokmi. V tejto súvislosti sa chcem
opýtať, na základe podnetov od viacerých občanov, či je možné zverejniť
mená tých občanov, prípadne evidenčné čísla vozidiel, ktorým boli pridelené parkovacie miesta pre príslušný kalendárny rok na internetovej stránke
mesta?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová vedúca odboru V,ŽPaMR
Mesto Michalovce neprenajíma parkovacie plochy pred obytnými blokmi.
V súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Michalovce (ďalej len VZN) číslo 186/2016 o procese a povoľovaní užívania verejného priestranstva v meste Michalovce a podľa VZN číslo 169/2014 o dani za užívanie
verejného priestranstva umožňuje parkovanie podľa čl. 5 Podmienky užívania
parkoviska na trvalé parkovanie motorových vozidiel osobami s preukazom
ŤZP bezplatne a podľa čl. 6 Podmienky na trvalé parkovanie vozidla mimo
plateného parkoviska na vyhradenom priestore verejného priestranstva, odplatne vo forme zaplatenej dane za užívanie verejného priestranstva. V roku
2017 bolo povolených 74 vyhradených parkovacích miest podľa čl. 5 a 9 parkovacích miest podľa čl. 6. Mesto Michalovce na svojej internetovej stránke
zverejňuje iba informácie, ktoré patria medzi povinne zverejňované. Tento
druh medzi ne nepatrí.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Dňa 21. júla oslávi 83 rokov
drahý otec, dedko a pradedko

,,Výstrel“ do vlastnej
nohy...

JOZEF JAVOR

Zo srdca Ti ďakujeme a do ďalších rokov
vyprosujeme veľa zdravia, lásky, šťastia a Božieho
požehnania. dcéry Darina, Jozefína a syn
Stanislav s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá

Všetko najlepšie k 65. životnému jubileu

PAULÍNE MOLNÁROVEJ

veľa zdravia, šťastia želajú dcéra,
vnučky, syn, nevesta.
Manžel ďakuje za 47 rokov spoločného života.

Noviny Mistral

a športové správy

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

ŽIHADLO

Téma: ŠERMIARI v Michalovciach
Hostia: Patrik CIMPRICH a Štefan VÁLYI
(repríza relácie z februára 2017)
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

Z vystúpenia FS ZEMPLINČANE SVOJINA
(repríza z novembra 2016)
denne od 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS v sieti
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube a www.tvmistral.sk

Reagujem na príspevok
od viceprimátora
(MUDr. Bančeja) z minulého
čísla (Senzačnosť
prítomnosti).
Zaujal ma najmä posledný odstavec, ktorý mal byť asi vyvrcholením
ekvilibristických slovných protirečení
v predchádzajúcom texte. Končí apelom p. viceprimátora, citujem: ,,Pozerajme preto pozorne okolo seba“.
Ubezpečuje vás, pán viceprimátor,
že sa chvalabohu v tomto období čoraz viac otvárajú oči občanom Michaloviec a začínajú, a ešte len začnú, pozorne pozerať... A to aj napriek obmedzovanej možnosti (aj z Vašej pozície
– predseda redakčnej rady) dostávať
sa k informáciám v nimi (občanmi)
platených médiách (noviny Michalovčan a TV Mistral), kde by mali byť
zverejňované vyvážené a komplexné
informácie o dianí v meste demokraticky – od všetkých prispievateľov
– občanov. Ale nie sú. Veď sám píšete,
že, citujem: „Len neustále neuspokojenie sa s dosiahnutým je zdrojom po-

kroku“, a pritom neprijímate názory
nespokojných občanov a odmietate
verejnú diskusiu – to veru nie je z vašej strany pokrokové... Spomínate
slovné spojenia: „úzke skupiny a ich
majetkový prospech, či schovávanie
sa za verejný záujem, pri úzko skupinových podnikateľských aktivitách“.
Ale veď vy a váš poslanecký klub
v MZ (SMER – KDH – 22 poslancov)
má už roky tú moc tieto ich záujmy
presadzovať, a prax a život v Michalovciach ukázali, že to aj robíte.
Nikto iný v našom meste túto moc
nemá. Pevne verím, že v budúcnosti nebude dochádzať k zneužívaniu
tejto moci v neprospech Michalovčanov a Mesta, a to najmä nerozumným rozpredávaním majetku mesta,
či „plytvaním“ pri investičných akciách, atď., atď.
S jedným Vaším konštatovaním
v príspevku však súhlasím, a to s tým,
že za každé svoje rozhodnutie alebo
nerozhodnutie ponesieme dôsledok.
Pozerajme preto pozorne okolo
seba...
MUDr. Dušan GODA
nezávislý poslanec MZ

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk,
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, tel.: 6864 219.
Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, henrieta.orencakova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová,
Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Mgr. Anna Serečunová. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v párnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan,
Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza
v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.



inzercia
malý oznamovateľ

Kúpa – predaj – prenájom/byty

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...

n Dám do prenájmu 3-izbový byt v Michalovciach.
Tel.: 0907 970 595

Jolana Mošková (80)

n Dám do prenájmu 1-izbový byt so zariadením. Podmienky nájmu
dohodnem osobne Tel: 0917 753 383.

Ing. František Cibere (59)

Rôzne

Alena Andrášiková (57)

n Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter
piva, hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967),
odznaky, 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

Ing. Milan Hudakoc (83)

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

prerušenie distribúcie elektriny
n 27. júl od 7.30 do 12.30 hod. úseky: Ul. Masarykova č. d. 31, 31 A,
33, 33 A, 35, 27, 29, 38 – 44 (párne čísla domov)
n 28. júl od 7.40 do 14.00 hod. úseky: Ul. moskovská č. d. 3497/1, 2,
4, 6, 8, 10, 12, Ul. odeská č. d. 2, Ul. minská č. d 1, 3.
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach
č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, č. 383, zo dňa 17. 6. 2014
a č. 246, zo dňa 8. 12. 2016

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) objektu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532, a pozemky p.C-KN č. 2532, zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré
sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
B) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na parcele p. č.
3267/24, pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku p.C-KN
č. 3267/24, o výmere 835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2,
ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu,
C) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p. č. 4730/3 a pozemku
pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného
čísla (sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731,
o výmere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2
v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1,
ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote 7. augusta 2017 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.: 056/6864271 – MVDr. Doričová.

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Vojtech Brna (84)

Mária Kozáková (66)
MUDr. Dušan Dzurjo (62)

poďakovania
Dňa 3. júna nás navždy opustil vo veku 83 rokov
manžel, otec a dedko

Ing. JOZEF FORNADEĽ

Chceme sa poďakovať všetkým príbuzným,
známym a susedom za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
manželka a dcéra s rodinou
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom,
známym, bývalým kolegom za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a slová útechy pri poslednej rozlúčke
s milovaným manželom, otcom, dedkom

ALEXANDROM WEISEROM

Odpočívaj v pokoji. manželka Mária a deti Alexander,
Marián a Viera s rodinami

spomienky
Dňa 18. júla uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

JÁN KOCELA

s láskou spomína manželka
a dcéra Adriana s rodinou
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach stále žiješ spomienkami.
Dňa 9. júla uplynulo 15 rokov,
čo nás opustil milovaný syn a brat

JÁN KOCELA

s láskou spomína mama
a sestra Adriana s rodinou

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 a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach č. 214, zo dňa
6. 9. 2014, č. 230, zo dňa 25. 10. 2016 a č. 246, zo dňa 8. 12. 2016

ODPREDAŤ PriamyM preDAjom

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
novovytvorené pozemky C-KN:
p. č. 907/234, druh pozemku zastavané plochy, výmera 71 m2;
p. č. 907/240, druh pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2;
k. ú. Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-51/2016,
zo dňa 25. 10. 2016,
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna lehota, 7. augusta 2017 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.: 056/6864271 – MVDr. Doričová.



šport
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK Zemplín – FC Nitra
29. 7., 19.00 hod. – FORTUNA liga muži – 2. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Strelectvo
Strelecký viacboj – kvalifikačný pretek
23. 7., 9.00 hod., Klub vojakov v zálohe,
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553
1. máj 1953 Michalovce – členovia Športovej školy dorastu a mládeže v Michalovciach. Škola bola súčasťou systému telesnej výchovy a športu v ČSR. Navštevovalo
ju mnoho mladých záujemcov o šport. Rozšírenou v tom čase v Michalovciach
bola športová gymnastika, atletika, atď. Tu začínal svoju športovú kariéru napr.:
Pavel Gajdoš – olympionik v športovej gymnastike, účastník OH 1960 v Ríme
a 1964 v Tokiu, Juraj Šamudovský – predseda Vysokoškolského športu na Slovensku, Ivan Feďkovič, Ján Mosorjak, Štefan Jevčák – prvý vľavo v drepe, Anton
Gajdoš, majster Slovenska v športovej gymnastike r. 1960, Vladimír Pešta, a.i.

Michatek cup 2017
Našu, v poradí tretiu
výrobnú halu sme
sa rozhodli pokrstiť
netradičným spôsobom.
Využili sme jej zatiaľ
prázdne priestory a 8. júla
sme zorganizovali 1. ročník
futsalového turnaja
Michatek cup 2017.
K družnej príjemnej atmosfére
prispeli prijatím pozvania aj tímy
zložené zo zamestnancov susedných
firiem priemyselného parku v Michalovciach, a to Syrárne Bel Slovensko, Ehlebrachtu, ConvaTecu a Kolaku. Dva tímy pozostávali zo zástupcov našich zamestnancov. Účastníci
svojou prítomnosťou vytvorili tú

správnu športovú rivalitu a napätie
do poslednej minúty turnaja. Výborný obed pre všetkých navarili
naši kolegovia, súťažiaci o titul Guláš
majstra v súťaži o najlepší guláš.
Prvé miesto a pohár víťazov
si za svoj športový výkon odniesol
tím spoločnosti Syrárne Bel Slovensko. Víťazom srdečne blahoželáme.
Svojou húževnatosťou sa, samozrejme, nenechali zahanbiť ani ostatné
tímy.
Veríme, že v takomto zložení sme
sa nestretli poslednýkrát. Radi by
sme z tejto vydarenej akcie vytvorili každoročné podujatie, ktoré bude
prispievať k nadväzovaniu a rozvoju
tak pracovných ako i priateľských
kontaktov a medziľudských vzťahov.
Mgr. Veronika Čurmová

Slovenský zraz turistov
Vrcholové podujatie v Klube
slovenských turistov (KST) sa tohto roku nieslo v retroštýle. Zraz sa
konal v dňoch 6. – 9. júla neďaleko
okresného mesta Topoľčany v rekreačnej oblasti ATC Duchonka. Členovia najstaršieho michalovského
Klubu slovenských turistov Turista
(NM KST T) www.kst-turista.sk, pre
ktorých to bola už 42. účasť (od roku
1976 na každom zraze), absolvovali

niekoľko organizovaných i individuálnych trás. Celkove bolo prítomných do 1000 turistov vrátane viac
ako 100 mládežníkov. A keďže to bol
aj 2. medzinárodný zraz V4, zúčastnili sa ho aj Poliaci, Maďari a Česi.
Turisti z NM KST T boli s priebehom
veľmi spokojní, k čomu prispela aj finančná podpora mesta Michalovce
ako aj materiálna zo Syrárne Bel.
Anton Hasák

Turistika
Sátoraljaújhely, Hejce
30. 7., 7.00 hod.
Jazda pod Sninský kameň
30. 7., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Na pobyte v Podhájskej
V júni sa členovia Základnej
organizácie združenia vojnových
poškodencov – invalidov v Michalovciach zúčastnili rehabilitačno-relaxačného pobytu na termálnom kúpalisku v Podhájskej. Pobyt prispel
k upevneniu zdravia členov, nakoľko
voda v termálnom kúpalisku je po-

rovnateľná s vodou z mŕtveho mora.
Počas pobytu sa členovia viac zblížili
a utužil sa kolektív. K tomu všetkému prispelo aj pekné počasie.
Touto cestou ďakujeme Mestu
Michalovce za príspevok k uskutočneniu tohto podujatia.
Eva Polonyiová

