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Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi

RekonštRukcia 

zimného štadióna

Stavenisko bolo odovzdané spo-
ločnosti HANT BA, a.s., 23. janu-
ára. Považskobystrická firma uspela 
vo verejnom obstarávaní a zaviazala 
sa urobiť práce za 1,96 milióna eur 
vrátane DPH. Ďalšie ponuky pred-
ložili spoločnosti Chemkostav, a. s., 
Michalovce, Euro-Building, a. s., Bra-
tislava a PKB Invest, s. r. o., Prešov. 
O súťažné podklady pôvodne požia-
dalo sedemnásť záujemcov. Rekon-
štrukcia bude financovaná z dotácie, 
avšak na všetky plánované stavebné 
úpravy je potrebných takmer dva-
krát toľko finančných prostriedkov. 
Aj z tohto dôvodu sa budú realizo-
vať iba tie práce, na ktoré má Mesto 
zdroje. Radnica sa usiluje získať ďal-
šie finančné prostriedky z externých 
zdrojov a pripravuje aj vyčlenenie 
časti financií z vlastného rozpočtu. 

Do rekonštrukcie štadióna budú 
zahrnuté práce na sociálnom záze-
mí pre hráčov, renovácia šatní, časti 
tribún a vonkajšej fasády. V rámci 
poskytnutej dotácie sa na tribúne A 
(západná časť) zrealizujú stavebné 
úpravy v týchto priestoroch: časť šatní 
a hygienických zariadení, priestor po-
kladní a zádverie, hygienické zariade-
nia pre verejnosť, vstupná plocha, ná-
stup na tribúnu, schodisko a chodby, 
časť tribúny pre divákov a časť von-
kajšej nástupnej (strešnej) terasy.

Na tribúne B (východná časť) sa 
uskutočnia nasledovné úpravy: zre-
novuje sa časť hygienických zaria-
dení, priestor pokladní a zádveria, 
časť šatní a hygienických zariadení, 
vstupná plocha, nástup na tribúnu, 
schodisko a chodby, nástupná plo-
cha – priestor na státie, strecha nad 

druhým poschodím, tribúna pre di-
vákov, vonkajšie schodisko a vonkaj-
šia nástupná strešná terasa. 

Zimný štadión píše svoju histó-
riu od roku 1974. V 80-tych rokoch 
sa začalo s postupným zakrývaním 
štadióna z každej strany. Štadión však 
doteraz nie je úplne dokončený.

Rekonštrukčné práce, aj keď nie 
vo veľkom rozsahu, boli vykonané 
pred siedmimi rokmi. V roku 2010 
sa vymenili mantinely a svietidlá 
nad hracou plochou, zrekonštruova-
la sa strojovňa chladenia, kotolňa, 
opravila sa strecha nad hracou plo-
chou ako aj časť šatní na tribúne A. 
Pred časom Mesto zakúpilo aj úplne 
novú rolbu. 

Na michalovskom hokejovom 
štadióne je v súčasnosti niečo vyše 
2500 miest na sedenie, pričom jeho 
kapacita je 4 000 divákov. Štadión 
je domovským stánkom pre dva 
kluby – HK Dukla a HK Mládež. 
Hokejisti budú využívať ľadovú plo-
chu aj počas stavebných prác. Har-
monogram stavebných úprav bude 
stanovený po dohode zástupcov 
Mesta, zhotoviteľa a zástupcov ho-
kejových klubov. Fungovania klu-
bov počas sezóny by sa to však ne-
malo dotknúť. Práce, na ktoré bola 
poskytnutá dotácia z Úradu vlády 
SR, by mali byť ukončené najneskôr 
do 30. novembra tohto roka.
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Pozývame vás na
trojvýstavu

Zdravie, krása 
a nevesta

17. – 18. februára 
Mestská športová hala

Pozývame vás na
divadelné predstavenie

tresk!!! 
(Coška uderilo)

20. februára 
o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

Pozývame vás na
galaprogram

ander Z košíC

23. februára 
o 18.30 hod.

veľká sála MsKS

Pozývame vás na
muzikálovú rozprávku

Príbeh 
Z tammiru

26. februára 
o 14.30 hod.

veľká sála MsKS

Členská 
schôdza
Denné centrum Stráňany 

2 Športové 
dopoludnie
vo vynovenej telocvični 

4 Krajské kolo 
olympiády
ruský jazyk 

5 Zimný zraz 
turistov
50. ročník  

8

Michalovský hokejový stánok, najmä niektoré jeho časti, už nevyhnutne potrebo-
vali opravu. Dlho očakávaná rekonštrukcia zimného štadióna sa začína a práce 
by mali byť ukončené do konca novembra tohto roka. Prostriedky na realizáciu 
rekonštrukčných prác vo výške 1 milión eur dostalo Mesto Michalovce z Úradu 
vlády Slovenskej republiky.



� aktuality

pobačeňe miža z varoša

Už toho dojsc pametam, bo mam dajaki križik na karku, no taku dlu-
hu žimu sebe pametam ľem za mojich dzecinskich časov. I tak jak vtedi mi 
čekal, že kec vijdzem na sankoch s vnučikom, ta na hradku budze natrisk. 
Šňihu bulo fajňe i čas prazdňin, ta skoro každi dzeň mi ho cahal na sankoch. 
Ja už še ňebizoval šednuc gu ňomu, no dzecko malo radojsc, neľem jak mi ho 
cahal, no i zos samoho sankovaňa. Tich, co tiž prišľi še posankovac, mi much 
spočitac na paľcoch jednej ruki. Jakbač jich tota žima tak šokovala, že za-
pomnuľi na svoju mladojsc a co dzecom treba. Zato vecej mi še nasluchal 
na hundrovaňe: „Dokedi tota žima budze?“ Mi ľudze už take. Kec horuco, 
ta me ňespokojne. Kec žima, ta tiž. Češko nam vilahodzic. Jakbač me bars 
skoro zapomľi, že me ľem jednu časťu prirodi.

Vaš Mižo z varoša

Počudovaňa u žime

doc. ing. miChal stričík, Phd
Už dlhšiu dobu je odstránené vojenské delo, ktoré vhodným spôsobom 
dopĺňalo okolie pamätníka obetí 2. sv. vojny na Bielej hore v Michalov-
ciach. Ide o trvalé odstránenie, alebo prechodné v súvislosti s vykona-
ním nejakých konzervačných prác na tejto vojenskej pamiatke?
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Na základe žiadosti Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce, Mes-
to vydalo dňa 3. 10. 2016 súhlas s premiestnením protilietadlového dela z Ul. 
partizánskej do objektu Duklianskych kasárni za účelom jeho obnovy. Podľa 
našich informácií obnova bude ukončená v jarných mesiacoch roku 2017.

Na Mestskom zastupiteľstve dňa 6. 9. 2016 sme prijali správu od primá-
tora mesta, že sme úspešne ukončili spor so spoločnosťou Medipark Ko-
šice, s.r.o., a teraz máme s nimi len aktívne spory, kde žalobcom je Mesto 
Michalovce. Rozpočtové opatrenie č. 4, schválené na MsZ dňa 25. 10. 
2016, počítalo so sumou 120 000 € na tieto súdne trovy. Na internetovej 
stránke Mesta boli dňa 31. 10. 2016 zverejnené úhrady faktúr za právne 
služby dvom externým advokátskym kanceláriám – Advokátska kancelá-
ria JUDr. Vladimíra B. vo výške 398,32 € a Advokátska kancelária JUDr. 
Radomíra B. vo výške 120 000,- €. Na internetovej stránke Mesta sa ne-
nachádza po 25. 10. 2016 žiadna zmluva na právne služby a z verejne 
prístupných zdrojov nie je možné zistiť, z akých dôvodov došlo k tomu, 
že mimo právnikov Mesta Michalovce došlo k potrebe právnych slu-
žieb dvoch externých advokátskych kancelárií. V tejto súvislosti žiadam 
na základe tejto interpelácie o zodpovedanie nasledovných otázok:
Pretože je všeobecne známe, že víťazná strana v súdnom spore má nárok 
na náhradu trov konania a rozhodcovský súd skončil pre nás úspešne 
žiadam o zverejnenie akú sumu z rozpočtu mesta sme uhradili a koľko 
nám protistrana bola zaviazaná uhradiť, prípadne koľko sa nám vrátilo, 
prípadne vráti do rozpočtu mesta?
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ
Právoplatne bolo ukončené konanie na bratislavskom rozhodcovskom 
súde, ktorým sa vzdal právomoci na rozhodnutie vo veci. Trovy konania 
nám nepriznal. Ostatné súdne spory, v ktorých je Mesto žalobcom, neboli 
k dnešnému dňu právoplatne ukončené.

Začali sa výročné 
členské schôdze
Výročná členská schôdza 
Denného centra Stráňany 
(DC) sa konala 3. februára 
v priestoroch Základnej 
školy na Školskej ulici. 

Okrem našich členov sa na nej 
zúčastnili aj naši milí hostia – pri-
mátor mesta Michalovce Viliam 
Zahorčák, vedúci odboru sociál-
nych vecí MsÚ Ing. Ján Jasovský, 
riaditeľka IV. MŠ Anna Berdáková 
a starostka obce Markovce PhDr. 
Valéria Eľková. O kultúrne vystú-
penie sa postarali žiaci základnej 
školy, ktorí nás svojím vystúpením 
všetkých milo prekvapili.

Vedúci DC Ing. G. J. Párnický, 
MBA viedol schôdzu a vo svojom 
vystúpení zhodnotil celoročnú 
prácu a aktivitu, ktorá bola bohatá. 
Práve táto činnosť slúžila na vypra-
covanie plánu práce na rok 2017 
v rôznych oblastiach ako tvorivé 
dielne, šport, kultúra, rôzne pred-
nášky ale aj akcie organizované 
mestom, primátorom, MsKS a iný-
mi dennými centrami a klubmi. 

Bola zvolená nová samospráva, 
ktorej poprial, aby ich práca priná-
šala radosť a spokojnosť. Zároveň 
poďakoval odstupujúcej samosprá-
ve za prácu, ktorú vykonali, hlavne 
gazdinej Márii Olexovej za mimo-
riadny vzťah a prácu v DC. Záro-
veň poďakoval aj jej synovi Jura-
jovi, ktorý pomáhal pri všetkých 
prácach, kde sa vyžadovala chlap-
ská ruka.

Pripomenuli sme si jubilantov, 
ktorí oslávili v tomto roku okrúhle 
narodeniny a spomenuli sme si aj na 
členov, ktorí nás navždy opustili. 

V diskusii vystúpilo desať dis-
kutujúcich. Vo svojom vystúpení 
zhodnotil našu prácu primátor mes-
ta a informoval nás aj o možnom 
presťahovaní.

Na záver sa vedúci poďakoval 
hosťom aj členom denného centra 
za účasť a vedeniu školy a školskej 
jedáli za umožnenie zrealizovania 
tejto akcie v čase prázdnin. Po vy-
nikajúcom pohostení sme sa všetci 
premiestnili do Denného centra 
Stráňany.

vedúci DCS

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
8. decembra 2016. (pokračovanie)

pokračovanie v nasledujúcom čísle

6. 2.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
6. 2.  rokovanie so zástupcami VÚC Košice k riešeniu dopravy 

v meste
7. 2.  rokovanie celoslovenskej Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách
8. 2.  rokovanie celoslovenskej Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách
9. 2.  prijatie úspešných športovcov – džudistov, reprezentantov mesta
9. 2.  rokovanie k príprave projektov z fondov EÚ
10. 2.  rokovanie so zástupcami SZVvZ
10. 2.  zasadnutie prípravného výboru partnerov Plesu mesta  

Michalovce 2018
12. 2.  otvorenie futbalového turnaj strany SMER – SD
13. 2.  rokovanie so zástupcami občianskeho združenia Vrbovčan
13. 2.  rokovanie k príprave podmienok statickej dopravy v meste
13. 2.  zasadnutie Predstavenstva VVS
14. 2.  rokovanie mestskej rady
15. 2.  prijatie veľvyslanca Rakúskej republiky Helfrieda Carla
15. 2.  zasadnutie Valného zhromaždenia ZOOCR
16. 2.  stretnutie so zástupcami mariášového klubu
16. 2.  rokovanie regionálnej Rady ZMOS
16. 2.  zasadnutie predsedov komisií VÚC Košice
17. 2.  porada primátora
17. 2.  otvorenie výstavy Zdravie, krása, nevesta – v mestskej športovej hale
17. 2.  stretnutie so zástupcami občanov z Kuzmányho ulice
18. 2.  účasť na výročnej členskej schôdzi DHZ

aktivity primátora Obyčajné veci
Koncom roka 2016 vyšla 
druhá zbierka básní 
Ing. Andreja Hnáta 
Obyčajné veci. 

Autor sa narodil v Radvani nad 
Laborcom. Absolvoval Ukrajinskú 
poľnohospodársku akadémiu v Ky-
jeve. Debutoval básnickou zbier-
kou Nehodiace sa škrtni (1997). 
Básne mal zverejnené v antológii 
Kvet pre dušu (2008). Venuje sa aj 
literatúre faktu, odbornej literatúre 
a publicistike. Pracuje vo Výskum-
nom ústave agroekológie v Micha-

lovciach ako vedecký pracovník. 
Žije v Trebišove. 

Doslov k básnickej zbierke na-
písal PhDr. E. Sirochman. Zbierka 
obsahuje 58 básní, ktoré zasahujú 
svojou filozofickou hĺbkou vedome 
i podvedome každého čitateľa, kto-
rému nestačí plytkosť komfortného 
vnímania spoločenských a inter-
personálnych vzťahov. Je vyznaním 
čistej pokory spojenej s dôstojným 
postojom k hlbinným hodnotám 
našich predkov nachádzajúc tak 
pevný most k pokusom o vylepše-
nie nášho prítomného sveta. 

J.G.
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Svetový deň sociálnej spravodlivosti bol 
vyhlásený v novembri roku 2007 na zasadnu-
tí Valného zhromaždenia OSN a pripomína-
me si ho od roku 2009. Tento deň je venovaný 
sociálnej spravodlivosti, boju proti chudobe, 
podpore plnej zamestnanosti, dôstojnej práci, 
rovnosti a spravodlivým podmienkam za-
mestnancov a v neposlednom rade dodržia-
vaniu ľudských práv a slobôd. Pre úzku pre-
pojenosť problematiky rovnosti a nerovnosti 
s otázkou sociálnej spravodlivosti rozšírim 
koncept sociálnej spravodlivosti o externé 
úvahy, či možno pozitívnu diskrimináciu 
zosúladiť s ideou efektívneho riadenia spo-
ločnosti a či čo najvyššiu materiálnu rovnosť 
je možné podriadiť úvahám o efektívnej pro-
dukcii tak, aby sociálna redistribúcia bola 
ekonomicky únosná. Téma diskutovaná nie-
len teoretikmi v oblasti sociológie, ekonomi-
ky riadenia, filozofmi, ale často pociťovaná 
a prežívaná každým z nás. Preto v stručnosti 
chcem pripomenúť základné piliere súčasnej 
praxe, o ktorú sa opiera dnešná spoločnosť. 

K základným kritériám v teóriách sociál-
nej spravodlivosti patrí kritérium záslužnosti. 
Pracovníci síce dostávajú hrubú mzdu, ktorá 
je prejavom trhovej distribúcie, no disponujú 
iba čistou mzdou, ktorá v sebe zahŕňa aj re-
distributívnu politiku štátu. Sociálna spra-
vodlivosť vo všeobecnosti vyžaduje, aby mal 
každý jednotlivec rovnaké občianske práva na 
bezpečnosť a slobodu a rovnaké demokratické 
a politické práva. V liberálno-demokratických 
spoločnostiach sú tieto požiadavky doplnené 
o rovnosť príležitostí, a to najmä v oblasti vzde-
lávania a zamestnania. Rovnaké demokratické 
politické práva garantujú jednotlivcovi právo 
voliť a právo uchádzať sa o verejnú funkciu, 
ako aj práva na slobodu politického vyjadro-
vania a združovania. Žiadny zákon nemôže 
brániť jednotlivcovi v snahe o dosiahnutie jeho 
vlastných legálnych cieľov, ktoré korešpondujú 
s jeho vlastnými možnosťami a schopnosťami.

Rovnosť príležitostí vyžaduje elimináciu 
diskriminácie na irelevantných základoch, 
ako napríklad farba pleti, pohlavie, nábožen-
stvo, sexuálna orientácia alebo postihnutie. 
Sociálna spravodlivosť by nemusela vyžado-
vať slobodný trh, ale skôr štátnu intervenciu 
vo forme antidiskriminačnej legislatívy, ktorá 
stavia diskrimináciu na irelevantných zákla-
doch mimo zákon. Úlohou vlády je legali-
zovať príležitosti, ako napr. povinnosť štátu 
zabezpečiť prístup ku vzdelaniu, či benefit 
sociálnej bezpečnosti, bývanie a zdravotnú 
starostlivosť. Nesmieme zabúdať na ľudskú 
prirodzenosť, a teda na to, že sa nerodíme 
ani s rovnakými genetickými predispozícia-
mi, schopnosťami a nadaniami, ani do rov-
nakého rodinného a sociálneho prostredia.

Rozdielne sociálne a ekonomické nerov-
nosti majú byť usporiadané tak, aby priná-
šali čo najväčší prospech najmenej zvýhod-
neným. Sociálna spravodlivosť si vyžaduje 
nielen rovnosť v oblasti občianskych a poli-
tických práv a férovú rovnosť príležitostí, ale 
aj rovnosť podmienok.

MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora

20. február

z pera viceprimátora

V krajšom prostredí
Seniori, členovia Denného 

centra č. 1 a Denného centra 
č. 3 na Ulici obrancov mieru, 
sa už druhý mesiac schádza-
jú vo vynovených priestoroch. 
Vedenie Mesta, ktoré renováciu 
financovalo, aj týmto spôsobom 
potvrdilo, že im na senioroch 
záleží. Aj takto im chceli sprí-

jemniť jeseň života. Seniori sú 
za to vďační.

Ďakujeme primátorovi Vi-
liamovi Zahorčákovi, riaditeľ-
ke Služieb mesta Michalovce 
Ing. Marte Mojsejovej a vedúce-
mu sociálneho odboru Ing. Já-
novi Jasovskému.

Angela Hapáková

Rokovanie mestskej rady
Zasadnutie Mestskej 
rady v Michalovciach sa 
uskutočnilo 14. februára 
s týmto programom 
rokovania. 

JUDr. Gabriel Dorič predlo-
žil informáciu o prebiehajúcich 
a ukončených súdnych sporoch 
k 31. 12. 2016, návrh pravidiel 
podávania, preverovania a evi-
dovania podnetov podávaných 
v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 
a informoval o výsledkoch kon-
troly NKÚ SR a o prijatých opat-
reniach. Správu o stave verejného 
poriadku, činnosti MsP a stave 
kriminality na území mesta Mi-
chalovce za rok 2016 predložil 
JUDr. Dušan Šanta. PhDr. Milada 
Tomková prezentovala vyhodno-
tenie kultúrno-osvetovej činnosti 

MsKS Michalovce za rok 2016 
a plán hlavných úloh MsKS Mi-
chalovce na rok 2017. Ing. Oľga 
Bereznaninová predložila rozpoč-
tové opatrenie č. 1. Informatívnu 
správu o poskytovaní a čerpaní 
dotácií z rozpočtu Mesta v ro-
ku 2016 a informatívnu správu 
o prerozdelení dotácií z rozpočtu 
Mesta na celoročnú činnosť mlá-
dežníckych a športových klubov 
a konkrétne aktivity žiadateľov 
na I. kvartál pre rok 2017 pred-
niesla RNDr. Jana Machová. 
Návrh koncepcie rozvoja športu 
v meste Michalovce na rok 2017 – 
2025 a návrh Dodatku č. 5 k Zria-
ďovacej listine Základnej školy, 
Ul. moskovská 1, Michalovce 
predložila Ing. Katarína Poláková. 
Ing. Ján Jasovský prezentoval ná-
vrh Dodatku č. 3 Zriaďovacej listi-
ny rozpočtovej organizácie Mesta 

– Michalovský domov seniorov. 
Zásady hospodárenia a naklada-
nia s majetkom Mesta, majetkovo-
právne záležitosti, a prenájom ma-
jetku vo vlastníctve Mesta predlo-
žil Ing. Jozef Doležal. Ing. Marta 
Bobovníková predložila správu 
o kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky za II. polrok 2016 a sprá-
vu o výsledkoch kontroly. Návrh 
na udelenie titulu Čin roka 2016 
a návrh na zvolanie zhromaždení 
obyvateľov mesta predniesol pri-
mátor Viliam Zahorčák. Zástup-
ca primátora MUDr. Benjamín 
Bančej predložil vyhodnotenie 
rozpočtu 25. vianočných trhov 
2016 a návrh rozpočtu 17. jar-
ných trhov 2017. Návrh programu 
XIV. zasadnutia MsZ v Michalov-
ciach predložila Mgr. Natália Sla-
ninková. Záver patril bodu rôzne.

Mária Stričková

ľudové piesne
Kniha s názvom 
Na valaľe, ľudové piesne 
z Budkoviec a južného 
Zemplína, obsahuje 
vyše tisíc piesní, ktoré 
si spievali aj naše staré 
mamky a ockovia.

Na kriedovom papieri sú všet-
ky pesničky zobrazené v notovom 
zápise s textami, takže si ich mô-
žeme zahrať a zaspievať. Na takú 
prekrásnu knihu čakali milovníci 
a priaznivci ľudových piesní veľ-
mi dlho. Konečne sa to podarilo 
a krstná mama PhDr. Valéria Eľ-
ková, starostka obce Markovce ju 
Dennému centru Stráňany daro-
vala s pekným venovaním. Preto 
sa chcem poďakovať všetkým 
spoluautorom, pracovníkom, kto-
rí túto knihu stvorili. Hovorí sa, 
že keď sa narodí dieťa, na oblohe 
sa rozžiari nová hviezda, teraz 
môžeme povedať, že aj medzi kni-
hami ľudových piesní sa zrodila 
nová hviezda. 

Ing. Gustáv J. Párnický
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Učitelia Základnej školy, 
Školská 2 v Michalovciach 
pripravili vo vynovenej 
telocvični športové 
dopoludnie pre 43 
predškolákov.

Konalo sa 7. februára. Deti a pani 
učiteľky privítal predseda Olypijské-
ho klubu v Michalovciach PaedDr. 
Jozef Uchaľ. Vysvetlil deťom, čo majú 
urobiť pre to, aby raz mohli na trič-
ku nosiť slovenský znak ako odme-
nu za športové úspechy. Predovšet-
kým je potrebné sa hýbať a správne 
sa zapájať do rôznych športových 
aktivít. Jednotlivé disciplíny pripra-
vili a hodnotili páni učitelia PaedDr. 
Radka Hajdúková a PaedDr. Juraj 
Vetrecin, pri niektorých rozhodovali 
pani učiteľky z MŠ, Školská 5 – Dan-
ka Ďuricová, Erika Slivková, Valika 
Lorenčíková a Iveta Perželová. 

Po úvodnom rozcvičení deti 
súťažili. Postupne sa vystrieda-
li na všetkých piatich stanoviš-
tiach – skok z miesta, hod šípkou 
do diaľky, hod na cieľ, prekážková 

dráha, rebrík na čas. V závere boli 
ocenení bronzovým odznakom 
všestrannosti a diplomom SOV. 
Tým, ktorým sa v tento deň darilo 
najviac, dostali ešte ako bonus pe-
xeso s olympijskými prvkami. 

Z týchto malých športovcov 
nám rastú pre budúcnosť športov-
ci, o ktorých budeme počuť v bu-
dúcnosti, a verím, že sa im podarí 
reprezentovať naše mesto, možno 
i vlasť. Medzi také talentované deti 
patria Tomáško Berezňák, Vladko 
Labun, Loran Puzder, Elliot Rey-
nolds, Fabián Jacko, Vanda Pavlí-
ková, Stela Margová, Jessica Bo-
kaová, Dorotka Spišiaková i Saška 
Maximová. 

Športové dopoludnie bolo ukáž-
kou ale aj motiváciou, ako hravou 
formou získavať správne pohybové 
zručnosti a zdokonaľovať pohybo-
vé schopností detí predškolského 
veku. Okrem toho sú deti vedené 
k súťaživosti a postupnosti podľa 
zásady Fair-play, čo je veľmi dôle-
žitý psychologický moment pre ich 
ďalší osobnostný vývoj.

Anka Berdáková

Športové dopoludnie 
vo vynovenej telocvični

tresk!!! (Coška uderilo) – divadlo pri fontáne
20. 2. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

ander Z košíC – galaprogram
23. 2. o 18.30 hod., veľká sála MsKS

Príbeh Z tammiru – muZikálová roZPrávka
26. 2. o 14.30 hod., veľká sála MsKS

výstavy
Pavol hammel – obraZy
do 28. 2., galéria ZOS

štefan Pavluvčík – kreslený humor
do 28. 2., galéria MsKS

idiot v knižniCi 
fotografická skupina X-POZICE, Praha
do 28. 2., Zemplínska knižnica G. Zvonického

Program kina
17. 2. piatok 21.00 hod.

18. 2. sobota o 18.00 hod.
liek na život 2017
mysteriózny thriller, horor  USA/NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

17. 2. piatok o 17.00 hod.
všetko alebo nič 2016
romantická komédia  ČR/SR/PL
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

17. 2. piatok 19.00 hod.
18. 2. sobota 20.30 hod.
19. 2. nedeľa 20.00 hod.

t2 trainsPottinG  2017
dráma, krimi  VB
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

18. – 19. 2. sobota, nedeľa o 15.45 hod. 
leGo® batman vo filme  2017
dobrodružný, animovaný USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

19. 2. nedeľa 17.45 hod.
22. 2. streda 19.30 hod.

lion  2016
Dráma  AUSTRÁLIA/VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

21. 2. utorok o 19.30 hod.
Ja, daniel blake  2016
dráma VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

23. 2. štvrtok o 20.15 hod.
24. – 25. 2. piatok, sobota o 20.00 hod.

26. 2. nedeľa o 19.30 hod.
John WiCk 2.  2017
akčný, krimi, thriller USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

24. 2. piatok o 17.45 hod. 
PÄŤdesiat odtieŇov temnoty  2017
erotický  USA
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov  Slovenské titulky 

25. 2. sobota o 16.30 hod. 
26. 2. nedeľa o 17.30 hod.

bodi: Psia suPerstar  2016
animovaný, komédia  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing
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Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
téma: MiCHalovskÝ sPolok šErMiarsky

Hostia: Patrik CIMPRICH, Štefan VALYI
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z akaDÉMiE Mš, lENiNGraDskÁ

pri príležitosti jubilea školy
repríza z mája 2016

denne od 14.00 hod. 

Krajské kolo olympiády 
v ruskom jazyku
V Základnej škole T. J. 
Moussona v Michalovciach 
sa 10. februára zúčastnili 
žiaci krajského kola 
olympiády v ruskom jazyku. 

Táto súťaž preveruje nielen vedo-
mosti žiakov, ale hlavne ich schop-
nosti dorozumieť sa v ruskom jazyku, 
vedieť rozprávať na rôzne témy a viesť 
besedu v danom jazyku. Pozostáva 
z troch písomných a troch ústnych 
častí.

Žiaci základných a stredných škôl 
súťažili v šiestich kategóriách. V tom-
to roku sa súťaže zúčastnilo 55 súťa-
žiacich z rôznych základných a stred-
ných škôl Košického kraja. Víťazi kaž-

dej kategórie budú reprezentovať náš 
kraj v celoštátnom kole Olympiády 
ruského jazyka. 

V kategórii A1 zvíťazila Nina Szi-
lágyiová zo ZŠ na Kežmarskej ulici 
v Košiciach, v kategórii A2 Tama-
ra Timočková zo ZŠ T. J. Moussona 
v Michalovciach, v A3 Yulianna Ka-
palchyk zo ZŠ, Levočská 11 v Spišskej 
Novej Vsi. V kategórii v B1 Alexandra 
Sušková z Gymnázia Pavla Horova 
v Michalovciach, v B2 Dominika Jen-
čiková tiež z Gymnázia Pavla Horova 
v Michalovciach a v kategórii B3 Na-
tália Petruny z Gymnázia v Sobran-
ciach. 

Víťazom gratulujeme a prajeme 
veľa úspechov v celoštátnom kole.

PhDr. Anna Kaputová

michalovčan informuje

VíTAMe MeDZI NAMI NAŠICH NAJMeNŠíCH...

Nela Dziaková

Mia Kaselyová

Laura Molnárová

michalovčan informuje

DO STAVU MANželSKéHO VSTÚPIlI...

Jaroslav Chvaščák  
a Štefánia Horváthová

Viktor Maček  
a Viera Lazárová

Patrik Ridaj  
a Sára Lacková

Ing. Peter Zimovčák  
a Daniela Mrázová

idiot v knižnici
výstava fotografickej skupiny X–POZICE Praha

do 28. februára
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Fašiangové posedenie
Začiatkom nového roka sme 
si vinšovali mnoho krásnych 
prianí a zároveň sme sa 
rozhodli, že začneme zvesela. 
Aj preto sme usporiadali 
fašiangové posedenie 
zdravotne postihnutých a ich 
sympatizantov. 

Hoci niektorí majú niekedy aj 
ťažšie dni, predsa sa rozhodli, že 
stretnutie priateľov, ktorí sa vedia 
zabávať, zaspievať a zatancovať si, 
je najlepším liekom. A preto sme sa 
stretli 4. februára v hoteli Družba. 

Do tanca a na počúvanie nám zahral 
DJ Andrej Fröhlich. V kultúrnom 
programe vystúpilia FS Soľanka 
z Mihaľovec, ktorá svojím spevom 
rozveselila všetkých prítomných. 
Niektorí si spolu so skupinou aj za-
spievali. 

Príjemná atmosféra, usmiate tváre 
boli dôkazom, že sa posedenie vyda-
rilo. Veľká vďaka za to patrí predsed-
níčke OR SZZP Eve Hlodinkovej ako 
aj statným členom výboru.

Ďakujeme za krásne prežitý večer 
v kruhu priateľov a už teraz sa tešíme 
na ďalšie spoločné stretnutie.

M. Roháčová

Škola v príroDe v BarDejovských kúpeľoch
Žiaci 2.D triedy zo Základnej školy na Ulici okružnej 17 strávili relaxač-
ný týždeň v krásnom prostredí Bardejovských kúpeľoch v liečebnom dome 
Valentína. Myšlienka, aby deti absolvovali školu v prírode v kúpeľnom 
prostredí, sa zrodila v hlave triednej učiteľky Mgr. Moniky Tomovčíkovej. 
Deti strávili spoločné chvíle nielen dopoludnia v škole, ale aj na liečebných 
procedúrach, ktoré mnohé z nich absolvovali prvýkrát. Veľký úspech mali 
minerálny a perličkový kúpeľ, hydromasáž, inhalácie, parafín, soľná jas-
kyňa a wellness. Deti si odniesli nezabudnuteľné zážitky, upevnili priateľ-
stvá a prežili pekný týždeň.                         Ing. Mariana Ivaničková, PhD.
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Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej 
pozície: 

saMostatný(Á) odborný(Á) referent(ka) 
referÁtu koMunikÁcie, ProPagÁcie a kultúry

Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce 

Neodpustiteľné kvalifikačné  predpoklady: 
a)  druhostupňové vysokoškolské vzdelanie (vzdelanie v oblasti komunikácie, 

marketingu, respektíve kultúry výhodou) 
b)  znalosť jedného cudzieho jazyka (anglický, nemecký, francúzsky), požadova-

ný stupeň znalosti B1

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
c)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný 

okruh otázok testu a pohovoru: zákon o obecnom zriadení, tlačový zákon, 
zákon o informáciách, všeobecný spoločenský prehľad, spoločenská etiketa, 
znalosť mikroprostredia mesta Michalovce a jeho makroprostredia, znalosť 
spisovného jazyka) 

d)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
e)  perfektná znalosť spisovného jazyka
f)  kultivovaný verbálny a písomný prejav 
g)  komunikačné a sociálne zručnosti

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, 

znalostí a zručností
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 3. 3. 2017, 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doruče-
ná) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
s označením “Výberové konanie referát komunikácie”. Pri osobnom doručení 
na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je 
potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.    

Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou pri-
mátorom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci 
podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu 
Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na úče-
ly výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli po-
skytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského 
úradu v Michalovciach a so zverejnením výsledku a priebehu výberového ko-
nania.

Futbalový turnaj KDH
V sobotu 11. februára 
OC KDH Michalovce 
zorganizovalo jubilejný 
20. ročník turnaja v mini 
futbale O pohár predsedu 
OC KDH Michalovce.

Na otvorení turnaja v športovej 
hale Gymnázia P. Horova sa zúčast-
nil predseda KDH Alojz Hlina, pred-
sedníčka OC KDH Michalovce Anna 
Serečunová a podpredsedovia OC 
KDH Jozef Bobík a Michal Paľovčík. 

Turnaja sa zúčastnilo osem muž-
stiev, ktoré boli zaradené do dvoch 
skupín. Skupinu A tvorili mužstvá 
KDK Vinné, Zbudza, Budkovce 
a Saleziáni. Do skupiny B boli za-
radené mužstvá OC KDH Micha-
lovce, KDK V. Kapušany, Strážske 
a Horovce.

Víťaz A skupiny KDK Vinné sa 
stretlo vo finále s víťazom B skupiny 
KDK Michalovce a po výsledku 4:0 

sa stalo víťazom turnaja druhýkrát 
za sebou. Na treťom mieste skonči-
lo mužstvo Zbudze. Turnaj strieda-
vo rozhodovala trojica rozhodcov 
páni Pivarník, Hrinda a Škodi. 

Za najlepšieho brankára turnaja 
bol vyhlásený Marek Halas z Ho-
roviec, najlepším útočníkom sa stal 
Vladimír Lipovský zo Zbudze a za 
najlepšieho obrancu bol vyhlásený 
Lukáš Lörinc z mužstva OC KDH 
Michalovce. Ceny odovzdali pred-
sedníčka OC KDH Michalovce Anna 
Serečunová, podpredseda OC KDH 
Michal Paľovčík a členovia predsed-
níctva OC KDH Michalovce Ján Pa-
ľovčík a Štefan Balog. Ocenili vysokú 
športovú úroveň turnaja, tradíciu 
a férové rozhodovanie rozhodcov. 

Za zorganizovanie turnaja a za-
bezpečenie občerstvenia patrí poďa-
kovanie sponzorom turnaja, organi-
začnému výboru a klubom KDK 
Zbudza, Michalovce 5 a Vinné.

Jozef Balog

Štatistické zisťovania 
Štatistický úrad SR a Národná banka Slovenska 

realizujú Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov 
a Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017.

Zisťovanie sa uskutočňuje 
od 1. februára do 30. apríla 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi 
pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný 

preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Bližšie info: www.statistics.sk
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Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Kúpim ornú pôdu, pasienky alebo lúku v Čečehove.  

Tel.: 0905 157 792
n	Dám do prenájmu 2-izbový byt v centre mesta na Pasáži.  

Tel.: 0907 435 757
n	Dám do prenájmu priestrannú zrekonštruovanú garsónku 

v Michalovciach pre 1 – 2 osoby. Tel.: 0949 684 536

Rôzne
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 

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

n	Klietky pre chov prepelíc a pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka. Viac na www.123nakup.eu Tel.: 0907 181 800

n	Predám 4 ks plechových diskov, 14“ – ako nové. Cena 60 €. 
Tel.: 0903 329 669

n	Predám 30 ks vyčinených zajačích koží, cena 1 ks/1 €.  
Tel.: 0903 329 669

n	Predám vlašské orechy z domácej záhrady. Veľké, svetlé jadrá. 
Tel.: 0902 722 364

n	Predám včelí med – 4 €/kg + fľaša, Michalovce.  
Tel.: 0907 171 739

n	Vykupujem použité knihy, aj vo veľkom množstve.  
Tel.: 0911 881 967

Práca
n	Zamestnám zváračov CO2.  

Tel.: 0905 464 136, 00420 736 703 343

malý oznamovateľ

NAVžDy SMe SA ROZlÚČIlI...

spoločenská rubrika

Andrej Kislan (70)
Jozef Fedák (64)
Zuzana Vaculková (86)
Ing. Maciej Twardowvski (52)
Eva Marikovská (69)
Marta Lechmanová (67)
Pavol Tőrőc (87)
MUDr. Ivan Žalúdek (62)
Ing. Jozef Polák (75)
Milan Luterán 80)
Július Hocman (61)
Gozela Mencáková (85)

poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové 
dary na poslednej rozlúčke dňa 28. decembra 
s našou milovanou 

Mgr. VIEROU SURMÁNKOVOU
Žiarila z nej láska a dobrota, bude nám chýbať 
do konca života. smútiaca rodina

Dňa 27. februára uplynie rok odvtedy, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a starý otec

WLADISLAW PISARCZYK
Tí, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
s láskou a úctou spomínajú manželka 

a deti s rodinami

spomienky

Uplynulo 5 dlhých smutných rokov, 
čo nás navždy náhle opustil milovaný manžel, 
otec, dedko 

RSDr. ŠTEFAN KOVAĽ
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina

Dňa 24. februára uplynie 20 rokov 
od smrti manžela a príbuzného 

JOZEFA GREGUŠA
Prosíme tých, ktorí ste ho poznali, o tichú spomienku.

manželka a celá rodina

Dňa 23. februára uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustila naša mama a babka 

IRENA MIGAĽOVÁ
Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku.
s láskou spomínajú dcéry Darina a Jana 
s rodinamiOZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydáva 

stavebné povolenie pre stavbu: Michalovce – Úprava TS0364-0073 
Otex, umiestnenú na Močarianskej ulici parc. reg. C-KN č. 4955/1, 

4955/2, 4957/2, 4970/1, 4970/2, 4971, 4979/1 a reg. E-KN 
č. 7374/2 a 9381/1 v k. ú. Michalovce. Celé znenie stavebného 
povolenia je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

začatie stavebného konania a nariaďuje ústne pojednávanie 
pre stavbu: Stavebné úpravy bytu č. 12 na 3. p, Jána Murgaša 25, 

Michalovce, umiestnenú na parc. reg. C-KN č. 3926 pre stavebníka 
Michal Michajlo, A. Kmeťa 27, Michalovce. Celé znenie oznámenia 

je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

n	20. február od 7.30 – 14.00 hod., úseky: Ul. letná č. d. 17 – 27 
(nepárne čísla domov), 31, 33, 5860.

n	2. marec od 7.40 – 16.30 hod., úseky: Ul. okružná č. d. 106, 
108, 110, 112, 114 

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

prerušenie distribúcie elektriny

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan



� šPort

dva týždne v kultúredva týždne v športeO pohár predsedu 
SMeR-SD Michalovce
Je pravdou, že každá 
spoločenská akcia, či už je 
to kultúrna, športová 
alebo náboženská, 
či pripravovaná 
už profesionálne alebo 
amatérsky, si vyžaduje 
organizačnú a materiálnu 
prípravu. Na dobrej 
príprave sa stále podieľajú 
ľudia, my, ja, ty, naši 
susedia.

Jednou z takých amatérskych 
športových akcií v meste Michalov-
ce je už tradičný futbalový turnaj, 
ktorý pod hlavičkou strany SMER 
– SD pripravuje, zabezpečuje a or-
ganizuje  už po ôsmykrát skupina 
nadšencov pre tento šport. 

Usporiadateľom i tento rok, 
popri iných športových aktivitách 
ako sú turnaj v kolkoch, stolno-te-
nisový turnaj, šachový turnaj, bol 
klub Východ Michalovce.

Aj v tohtoročné druhé februáro-
vé nedeľné dopoludnie sa v pries-
toroch telocvične Gymnázia Pavla 
Horova Michalovce zišlo 6 druž-
stiev, ktoré „bojovali“ o pohár pred-
sedu SMER-u SD.

Boli to družstvá Michalov-
ce Hrádok, Michalovce Východ, 

Sliepkovce, Horovce a dve druž-
stvá z Moravian. Hralo sa v dvoch 
skupinách rozdelených podľa veku 
do 40 a nad 40 rokov. Poradie a vý-
sledky zápasov boli nasledovné.

Víťazom v skupine A a skupine B 
sa stali družstva z Moravian. Za naj-
lepšieho brankára bol vyhlásený 
v skupine A Tomaš Dráb, v skupine 
B Ing. Jozef Sokologorský. Za naj-
lepšieho strelca v skupine A bol vy-
hlásený Maroš Kučera, v skupine B 
Stanislav Hreha, obaja z Moravian. 
Najlepším strelcom v skupine A bol 
Daniel Sopata za družstvo Micha-
lovce Hrádok a v skupine B Mikuláš 
Kulík z Moravian.

Jednotlivé zápasy korektne roz-
hodovali rozhodcovia Žofčák a Špi-
vák, ktorí majú skúsenosti z rozho-
dovania medzinárodných zápasov. 
Turnaja sa zúčastnil predseda okres-
nej organizácie SMER-SD Ing. Emil 
Ďurovčík, a podpredseda SMERu 
SD Viliam Zahorčák.

Víťazná poháre, diplomy a vec-
né ceny budú zúčastneným pripo-
mínať príjemne prežité športové 
dopoludnie. 

Poďakovanie za úspešný a zdarný 
priebeh turnaja patrí aj RSDr. Jáno-
vi Mikulovi, JUDr. Timei Sotákovej, 
Ing. Jurajovi Lebedovi, RNDr. Lýdii 
Sidivarovej a Jánovi Paľovi.

JUDr. Vladimír Juričko

basketbal
i.bk miChalovCe – iskra svit
18. 2., 16.00 hod., DL – kadeti; športová hala GPH

i.bk miChalovCe – mšk bk ružomberok
18. 2., 11.30 a 13.00 hod., ml. žiaci – Východ, skupina A; športová hala GPH

i.bk miChalovCe – rim basket košiCe
25. 2., 9.00 a 10.15 hod., st. mini žiaci – Východ, skupina A; ZŠ Ul. krymská 5
Info: www.new.1bkmi.sk

florbal
fannsPort – senátors vranov 
17. 2., 18.00 hod., MFL, 2. perióda – 1. kolo; Mestská športová hala

PuChírove leGendy – Wariors trebišov 
17. 2., 18.45 hod., MFL, 2. perióda – 1. kolo; Mestská športová hala

team hadZi – fbk Pink squad 
24. 2., 18.00 hod., MFL, 2. perióda – 2. kolo; Mestská športová hala

senior team – fannsPort 
24. 2., 18.45 hod., MFL, 2. perióda – 2. kolo; Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

hádzaná
hk iuventa – dhC slavia Praha  
25. 2., 17.30 hod., WHIL žien – 19. kolo, Chemkostav aréna

hk iuventa – hk slávia PartiZánske
25. 2., 13.00 hod., I. LSD – 13. kolo, Chemkostav aréna

hk iuventa – hk slávia PartiZánske 
25. 2., 15.00 hod., I. LMD – 13. kolo, Chemkostav aréna
Info: www.iuventa.sk

Ľadový hokej
hk mládež – hoba bratislava 
17. 2., 14.00 hod., I. liga juniorov – 37. kolo, Zimný štadión

hk mládež – hk 91 seniCa  
18. 2., 10.30 hod., I. liga juniorov – 38. kolo, Zimný štadión

hk mládež – P. h. k. Prešov 
25. 2., 14.00 hod., I. liga juniorov – 39. kolo, Zimný štadión
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

softtenis
o Pohár Primátora mesta
Mestská softtenisová liga mužov 
20. – 24. 2., 17.15 hod., IX. ročník, 14. kolo
27. 2. – 3. 3., 17.15 hod., IX. ročník, 15. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

turistika
výstuP na žanoveC 
18. 2., 9.00 hod.

PoPričný – vetrová skala
25. 2., 7.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

Pred Jarným vihorlatom
26. 2., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

volejbal
vk miChalovCe – sPišská nová ves
19. 2., 10.00 hod., MSR – kadetky – oblasť Východ, Mestská športová hala 
Info: www.vkmichalovce.sk

50. zimný zraz turistov
Jubilejný polstoročnicový 
zraz sa v dňoch 
2. – 5. februára uskutočnil 
na prekrásnom liptove, 
v okresnom meste pod 
Čebraťom (945 m n. m.), 
v Ružomberku.

Prvý písomný záznam o tejto 
lokalite na sútoku Revúcej a Váhu 
v Liptovskej kotline v nadmorskej 
výške 496 m n. m. je z roku 1233. 
V centre, ktoré je vyhlásené za pa-
miatkovú zónu, ako aj v blízkom 
okolí je množstvo historických 
pamiatok. Spomenúť môžeme 
Skautské múzeum, Mauzóleum 
A. Hlinku, Galériu Ľ. Fullu či Lip-
tovské múzeum, kde boli účastní-
kom zrazu poskytnuté bezplatné 
vstupy.

Najznámejšou pamätihod-
nosťou viac ako tridsaťtisícového 
mesta je prírodná rezervácia ľu-
dovej architektúry Vlkolínec zapí-
saná do Zoznamu svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Členom najstaršieho 
michalovského Klubu sloven-

ských turistov Turista (NM KST 
T) www.kst-turista.sk, pre ktorých 
to bola už 34. účasť na ZZT v ra-
de (od r. 1983), ako aj ostatným 
účastníkom, ktorých bolo oko-
lo 1300, pripravili organizátori 
zaujímavý kultúrny a turistický 
program. Naplánovaných bolo 6 
lyžiarskych trás rôznej obtiažnosti 
od 5 km do 24 km s prevýšením 
od 1532 m po 434 m. Tiež 6 peších 
túr 4 až 10 km a stúpaním od 947 
m po 233 m. Na väčšine týchto 
putovaní si zberatelia turistických 
známok (www.turisticke-znamky.
sk) mohli doplniť svoju kolekciu. 
Prvé dva dni bolo poväčšinou 
hmlisto, no odmäk bol počas ce-
lého podujatia. 

Podujatie slávnostne otvoril 
z tribúny na Námestí slobody pred-
seda KST P. Dragúň. ZZT ukončil 
takisto najvyšší predstaviteľ KST, 
no tentokrát v mestskej športovej 
hale, kde bola aj odovzdaná štafeta 
zástupcom budúcoročného 51. zra-
zu z Kysúc. Nasledoval kultúrny 
galaprogram a samozrejme aj turis-
tický bál. 

Anton Hasák


