
NA ZEMPLIŇE TAK
prehliadka folklórnych 

súborov a skupín

11. novembra 
o 17.00 hod.

veľká sála MsKS

PACI PAC 
A KAMARÁTI
show pre deti

16. novembra 
o 10.00 hod.

veľká sála MsKS

KDE JE GELI?
Divadlo pri fontáne

19. novembra 
o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

KOVAČICKÁ 
INSITA

predajná výstava 
srbského insitného 

umenia

do 15. decembra
Zemplínske múzeum

Vynovíme
plaváreň
za vyše 2,1 milióna eur

2 Výnimočný 
koncert
talentov z Talent-Umu

4 Jesenné 
fotonávraty
zaujímavé podujatia

6 Majstrovstvá
sveta
v nohejbale
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Predstavujeme víťaza ankety Michalovčan storočnice (1919 – 2019)

METOD DOMINIK 

TRČKA

pozývame...

Vyše stostranová publikácia pri-
náša informácie o  tomto období 
dejín nášho mesta, o tom ako fun-
govala samospráva, armáda, zdra-
votníctvo, školstvo či spoločenský 
život. Knihu uviedol do života pri-
mátor mesta spolu s podpredsedom 
vlády R. Rašim a J. Adamom z In-
štitútu histórie Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity.

Program pokračoval vyhlásením 
výsledkov ankety Michalovčan sto-
ročnice (1919 – 2019), v ktorej si Mi-
chalovčania volili svoju najvýznam-
nejšiu osobnosť spojenú s  mestom 
Michalovce a  uvedeným obdobím. 
Spomedzi desiatich kandidátov 
sa  na základe hlasovania verejnosti 
stal víťazom rehoľník redemptorista, 
blahoslavený Metod Dominik Trčka, 
CSsR (1886 – 1959). 

Tento protoigumen redempto-
ristov, dnes už blahoslavený muče-
ník, bol vysvätený za kňaza r. 1910 
v  Prahe a  pôsobil na viacerých 
miestach v Čechách. Jeho predsta-
vení ho vybrali pre prácu medzi 
gréckokatolíkmi a  M. D.  Trčka cí-
til veľkú radosť, že svoj život môže 
obetovať pre jednotu kresťanov 
byzantského obradu s rímskym 
stolcom. Pri príležitosti posviacky 
nového kláštora v Michalovciach 
r. 1931 o.  igumen Trčka zdôraznil 
vo svojom príhovore, že redempto-
risti chcú s najväčšou láskou slúžiť 

každému v duchovných dielach. 
S  menšou prestávkou bol predsta-
veným v michalovskom kláštore do 
apríla 1942. Ako skúsený misionár 
a dlhoročný predstavený sa pričinil 
o  vznik viceprovincie redempto-
ristov so sídlom v  Michalovciach, 
ktorá bola r. 1945 zriadená v Ríme 
a  jej promulgácia (zverejnenie do-
kumentu) sa uskutočnila v marci 
1946 v Michalovciach. M. D. Trč-
ka sa stal prvým protoigumenom. 
Mnohé ďalšie plány však zahatal 
nastupujúci komunistický režim.

V roku 1949 bola viceprovincia 
zrušená a o. Trčka bol nútený odísť 
z  Michaloviec. Po internovaní ko-
munity redemptoristov v  Sabinove 
r. 1950 bol prevezený do Podolín-
ca,  neskôr do Leopoldova. Prešiel 
krutým vyšetrovaním. Proces súd-
neho pojednávania r. 1952 niesol 
jasné známky nekalých praktík vte-
dajšej justície. Nespravodlivo ho od-
súdili za velezradu a vyzvedačstvo 
na 12 rokov väzenia, peňažný trest, 
konfiškáciu celého majetku a stratu 
občianskych práv na desať rokov. 
Odvolanie sa na Najvyšší súd bolo 
zamietnuté ako bezdôvodné. 

Väzenský život v Ilave bol pre 
neho veľmi ťažký, pretože bol už 
v pokročilom veku a patril k telesne 
slabším väzňom. Silu vytrpieť pre-
nasledovanie čerpal z každoden-
ných modlitieb a tajne slúžených 

svätých liturgií, o čom sa zachovali 
písomné svedectvá. Žiadosti o am-
nestiu boli vždy neúspešné. Nene-
chal sa totiž prevychovať komunis-
tickým režimom, zostal verný hod-
notám a zásadám, ktoré žil a hlásal. 

Posledným miestom jeho po-
zemského života bolo väzenie v Leo-
poldove. Svojim spoluväzňom z cely 
rozprával o vianočných tradíciách 
a  pritom zaspieval aj  koledu. Do-
zorca toto porušenie väzenského 
poriadku nahlásil a o. Metod za trest 
putoval do korekcie, kde 23.  marca 
1959 o 19.45 hod. podľahol ťažkému 
zápalu pľúc. Ako príčina smrti sa 
uvádza zlyhanie srdca. O dva dni bol 
pochovaný na väzenskom cintoríne. 
Od roku 2001 je jeho telo uložené 
v sarkofágu bočného oltára v Chrá-
me zoslania Sv. Ducha v Michalov-
ciach. Pápež Ján Pavol II. ho 4. no-
vembra 2001 na Svätopeterskom ná-
mestí v Ríme vyhlásil za blahoslave-
ného mučeníka. Liturgický sviatok 
bol ustanovený na 25. augusta. 

Smrť M. D. Trčku sa stala príkla-
dom nespravodlivosti a násilia vä-
zenských zariadení a ich dozorcov. 
Faktom zostane, že mnohí väzni si ho 
pamätajú práve z tejto situácie, pre-
tože ho poznali alebo počuli o ňom 
hovoriť ako o mučeníkovi, ktorý bol 
potrestaný korekciou, pretože ako 
kňaz spieval náboženskú pieseň. 

marsab

V roku 2019 si Michalovce pripomínajú výročie významnej historickej udalosti. Presne 
pred sto rokmi sa mestečko stalo centrom Zemplínskej župy. Pri tejto príležitosti Mesto 
Michalovce  a  Zemplínske  múzeum  pripravili  viacero  podujatí.  Ich  vyvrcholením  bol 
21. októbra slávnostný galaprogram, na ktorom vyhlásili víťaza ankety Michalovčan sto-
ročnice a tiež bola do života uvedená kniha Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy.
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pobačeňe Miža z varoša

Ňenajdze še jakbač ňichto, žebi še mu ňepozdavalo, že označeňe mesta 
Michalovce ma dajaku spojitojs s menom Michal. Znam, že še najdu i taki, 
co povedza: „No, a co?“ Bul bi hrich ňeviužic to na propagaciju ňeľem mena 
Michal, no i mesta Michalovce. Bizovňe tak še  rozdumovalo, kec še perši raz 
pririchtovala oslava toho mena. Pririchtoval še paradni program, pozvaňe 
prijal Michal Hudak. Bul i zapis do slovenskej knihi rekordov. O tim, že ňe 
šicko muši vijs jak bi čľevek chcel, bul i ostatňi Michal. Nevišlo joho zorgani-
zovaňe na mena u septembru. I u nahradnim termine o mešac bula paradna 
oslava, i kec bizovňe ňe taka, jak bi bula vtedi, kec to malo buc na mena. Tre-
ba pritim pochvaľic organizatorov, bo Michalov ščiro pozivaľi z calej okoľici. 
Jakbač chibelo ľem jedno: „Paľenki a  jedzeňa sebe zo sobu ňeberce, budze 
šickoho dojs.“ Bo program jak furt ňemal chibu. Každi sebe much zašpivac 
a chto bi chcel i potancovac. Aňi ja tam ňemuch chibovac. Šak jaki bi bul 
u Mihaľovci Michal bez Miža. Zato še cešim i na rok, kec dožijem.

Vaš Mižo z varoša

Omeškana oslava

Zasadali poradné 
orgány primátora

Vynovíme plaváreň

Turisti dostali ceny

 26. 10.  účasť na otvorení Oblastnej výstavy drobných zvierat
 26. 10.  účasť na Majstrovstvách SR dorastencov a dorasteniek v džude
 26. 10.  účasť na vernisáži výstavy Umenie novej zeme
 29. 10.  rokovanie Rady cirkví
 29. 10.  zasadnutie Rady seniorov
 29. 10.  stretnutie so zástupcami organizácie zdravotne postihnutých
 29. 10.  účasť na rokovaní Rady Rómov
 30. 10.  slávnostné vyhodnotenie turistickej súťaže Kráčaj s rodinou 
  dolným Zemplínom
 4. 11.  rokovanie s riaditeľkou Obchodnej akadémie v Michalovciach
 5. 11.  stretnutie s primátorom družobného mesta Sátoraljaújhely 
 7. 11.  účasť na slávnostnom otvorení autosalónu 
 8. 11.  porada primátora

aktivity primátora

V uplynulom týždni sa 
na svojom pravidelnom 
zasadnutí stretla Rada 
cirkví, poradný orgán 
primátora mesta. 
Predstavitelia jednotlivých 
cirkví na svojich 
štvrťročných stretnutiach 
rokujú s vedením 
Mesta o aktuálnych 
spoločenských, kultúrnych 
a sociálnych témach. 

Jedenásti duchovní debatovali 
s  prítomnými zástupcami mesta 
o vzájomnej spolupráci v rôznych 
oblastiach života. Rada cirkví 
funguje v  Michalovciach od júna 
2008 a svoje zastúpenie v nej majú 
všetky cirkvi etablované na území 
mesta. Podľa primátora Viliama 
Zahorčáka: „Je potešujúce zistenie, 

že  v  Michalovciach sa aj v  takej 
citlivej a  výsostne osobnej otázke, 
akou je náboženstvo, vedia ľudia 
dohodnúť a  dokonca spolupraco-
vať.“  

Zriadenie poradných orgánov 
primátora bolo jednou z  prvých 
aktivít Viliama Zahorčáka po jeho 
nástupe do funkcie primátora mes-
ta. Medzi poradné orgány primá-
tora, okrem už spomínanej Rady 
cirkví, patrí aj Rada seniorov, Rada 
zdravotne postihnutých a Rada Ró-
mov. Podobne ako na Rade cirkví, 
aj na ostatných stretnutiach sa pri-
mátor mesta rozpráva so zástupca-
mi jednotlivých spoločenstiev o ži-
vote v našom meste, o problémoch, 
ktoré prítomných ale aj ich okolie 
trápia. Primátor prítomných tak-
tiež informuje o  tom, čo sa v  Mi-
chalovciach od  ich posledného 
stretnutia podarilo uskutočniť a čo 
sa aktuálne v meste pripravuje. 

ivpa

Michalovce v tomto roku 
nesú titul Európske 
mesto športu 2019. Počet 
športových podujatí 
organizovaných v našom 
meste vzrástol, rovnako tak 
aj počet ich návštevníkov. 

A práve to je hlavným dôvodom, 
prečo vláda Slovenskej republiky na 
svojom výjazdovom rokovaní v  ne-
ďalekých Sobranciach rozhodla, 
že  Michalovce dostanú od štátu 2,2 
milióna eur na modernizáciu špor-
tovej infraštruktúry v meste. Najväč-
šia časť finančných prostriedkov, viac 
ako 2,1 milióna eur, bude použitá na 

modernizáciu mestskej plavárne. 
Zrealizujeme jej komplexnú rekon-
štrukciu – copolitovú, teda zasklenú  
stenu, nové rozvody, šatne, technické 
zázemie, zázemie pre plavecké kluby 
a  taktiež technologické zariadenie. 
Zo získaných financií by Mesto chce-
lo rozšíriť aj vodný svet a sauny, ktoré 
sa tam nachádzajú, a  prepojiť inte-
riér a  exteriér pre verejnosť. Ďalšia 
časť pridelených financií poputuje 
na úpravu šatní mladých futbalistov 
pod východnou tribúnou futbalové-
ho štadióna MFK Zemplín (30 tisíc 
eur) a  pre Športový klub Zemplín 
Michalovce, oddiel Judo na vybave-
nie telocvične (25 tisíc eur).

adekal

Zemplínska oblastná 
organizácia cestovného 
ruchu v súčasnosti združuje 
25 členov. Medzi jej hlavné 
priority patrí rozvoj 
a podpora cestovného ruchu 
v destinácii dolný Zemplín. 

V roku 2019 zorganizovala sied-
my ročník turistickej súťaže Kráčaj 
s rodinou dolným Zemplínom. Za-
pojilo sa do nej 666 rodín s deťmi. 
Cieľom aktivity bolo spoznávať kul-
túrne a historické pamiatky, ale pre-
dovšetkým nádhernú prírodu, keď-

že dolný Zemplín poskytuje množ-
stvo atraktívnych miest. Niekedy 
nepoznáme vlastný región, kde 
žijeme, a práve preto to bola hlavná 
idea súťaže. Podmienkou účasti bola 
návšteva známych aj neznámych 
turistických miest počas leta, zdo-
kumentovanie a odovzdanie formu-
lára. Žrebovanie sa uskutočnilo pri 
príležitosti Svetového dňa cestovné-
ho ruchu. Predseda predstavenstva, 
Viliam Zahorčák, odovzdal prvé 
tri ceny – horský bicykel, kolobež-
ku a  skejtbord detským výhercom 
z Trebišova a Bratislavy.

Iveta Pazičová

2 AKTUALITY

Poznávací kútik drevín
Základná škola na 
Švermovej ulici sa zapojila 
do projektu Nadácie SPP 
a vytvorila pred školou 
Poznávací kútik drevín. 

Vznikol tak priestor na poznáva-
nie rôznych druhov drevín a  mož-
nosť kŕmenia vtáčikov. Projekt je 
určený najmä pre žiakov, učiteľov, 
ale  aj pre verejnosť. K  existujúcim 
drevinám sme vysadili nové druhy, 

ktoré sa využívajú pri vyučovacom 
procese a zároveň sú ozdobou škol-
ského areálu. K  identifikácii slúži 
aj informačná tabuľa s popisom exis-
tujúcich drevín a ich rozmiestnením. 

Zrealizovaným projektom sa 
vyčlenil priestor nielen na oddych 
a vzdelávanie, ale aj možnosť viesť žia-
kov k starostlivosti o životné prostre-
die. Veríme, že zapojením sa do toh-
to projektu prispela aj naša škola ku 
skrášleniu životného prostredia.

Mgr. Veronika Bosáková



Zbierka Nezábudky 2019
Každoročne je 10. október 
celosvetovým dňom duševného zdravia, 
ktorého symbolom je malá kvetinka 
– nezábudka. Jednou z možností, 
ako podporiť duševné zdravie 
na Slovensku je prispieť na verejnú 
zbierku Nezábudka. 

Jej hlavným organizátorom je Liga za dušev-
né zdravie SR. Tohtoročná zbierka sa uskutočnila 
v dňoch 2. až 6. októbra a niesla sa v duchu myšlien-
ky „Ako sa máš?“ Jedna z najobyčajnejších otázok 
na svete a zároveň tá najdôležitejšia. Záujem preja-
vený v pravej chvíli môže zachrániť aj život.

V Michalovciach dostalo poverenie na koordi-
novanie zbierky dostalo OZ Pozdrav. Na jej reali-
zácii sme spolupracovali s dobrovoľníkmi z radov 
študentov a študentiek michalovských stredných 
škôl. I touto cestou by sme sa radi poďakovali ve-
deniu a  študentom Strednej odbornej školy ob-
chodu a služieb, Strednej odbornej škole sv. Cyrila 
a  Metoda a Obchodnej akadémii v  Michalovciach 
za  ich pomoc a ochotu. Samozrejme, aj stovkám 
ľudí v uliciach mesta, ktorí prispeli. Výťažok zbier-
ky poputuje na fungovanie celonárodnej bezplatnej 
24-hodinovej linky dôvery Nezábudka na čísle 0800 
800 566. peniaze budú použité aj na podporu orga-
nizácií zaoberajúcich sa duševným zdravím.

Iveta Ščerbáková

V tomto roku 
si pripomenieme 
101. výročie vzniku prvého 
spoločného štátu Čechov 
a Slovákov. 

Pri tejto príležitosti Miestny 
klub Českého spolku v  Michalov-
ciach zorganizoval 28. októbra spo-
mienkové stretnutie pri pamätnom 
kameni a  lipke, ktoré pripomínajú 
vznik 1. Československej republiky 
(pred budovou okresného súdu).

Boj o  právo na sebaurčenie ná-
rodov sa začal po vypuknutí 1. sve-
tovej vojny. Československá národ-
ná rada (ČNR) vznikla vo februári 
1916 v Paríži. Na jej čelo sa postavili 
T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a E. 
Beneš. Rada zorganizovala stotisí-
cové vojsko, československé légie. 
Vďaka vystúpeniu légií, ako aj  ne-
smiernej diplomatickej aktivite, 
sa ČNR podarilo splniť hlavný cieľ 
– vedúce krajiny Dohody (Francúz-
sko, Veľká Británia, USA, Taliansko, 
Japonsko) uznali Československú 
národnú radu za československú 
vládu. Úsilie vytvoriť prvý spoločný 
štát Čechov a Slovákov vyvrcholilo 
v USA, kde v  máji 1918 na podnet 
T. G. Masaryka podpísali Slováci 
a  Česi Pittsburskú dohodu o  zria-
dení prvého štátu.

Od polovice októbra udalosti na-
predovali závratnou rýchlosťou. T. G. 
Masaryk vypracoval „Vyhlásenie čes-
koslovenskej samostatnosti.“ Bolo 
zverejnené 18. októbra a  je známe 
ako Washingtonská deklarácia. Ma-
saryk v nej načrtol princípy, na kto-
rých sa malo budovať nové Českoslo-
vensko. Nový štát mal byť republikou 
a mali v ňom platiť zásady demokra-
cie, pokroku a humanity. Po kapitu-
lácii Rakúsko-Uhorska pražský ľud 
28. októbra 1918 spontánne vyšiel do 
ulíc a začal vyvesovať české zástavy. 
Národný výbor prevzal moc a prijal 
prvý zákon, ktorým bola vyhlásená 
Československá republika. Samo-
statný štát Čechov a Slovákov sa 
stal skutočnosťou. Nevediac o  tom, 
čo sa deje v  Prahe, sa predstavitelia 
slovenského politického života zišli 
30. októbra 1918 v Martine. Vytvorili 
Slovenskú národnú radu, ktorá pri-
jala Deklaráciu slovenského národa. 
Martinskou deklaráciou sa  Sloven-
sko pripojilo k samostatnému česko-
slovenskému štátu. 

Vznik tohto spoločného štátu 
je významná historická udalosť pre 
oba naše národy. Československá 
republika dala potrebný základ pre 
vznik samostatného Slovenska z hľa-
diska hospodárskeho, spoločenské-
ho a kultúrneho. 28. október 1918 je 
dôležitý míľnik našej histórie, vďaka 
ktorému sme sa stali modernou eu-
rópskou krajinou. 

Mgr. Vlasta Vojníková

Problémová situácia 
pri veľkoobjemových kontajneroch

28. OKTÓBER 1918

3 AKTUALITY

Jar a jeseň sú obdobím, 
kedy viac ako inokedy 
upratujeme svoje domy 
a dvory. Mesto Michalovce 
chce svojim obyvateľom 
s vyprodukovaným 
odpadom pomôcť, preto 
každoročne v jarnom 
a jesennom období 
Technické a záhradnícke 
služby mesta Michalovce 
rozmiestňujú v určených 
častiach mesta 
veľkoobjemové kontajnery, 
kde je možné uložiť 
veľkoobjemový odpad. 

Tieto kontajnery sú určené 
výlučne na uloženie objemného 
odpadu a  nie je povolené do nich 
dávať bežný komunálny, stavebný 
a biologický odpad. Žiaľ, nie každý 
to rešpektuje a veľmi často v tých-
to nádobách končia veci, ktoré 
do  nich nepatria. Mnohí občania 
do kontajnerov vkladajú komunál-
ny odpad, ktorý je veľkým lákad-
lom pre sociálne slabších občanov, 
ktorí ho z  kontajnerov vyhadzujú, 
keď sa v nich prehrabávajú. Ďalším 
problémom je, že tieto veľkoobje-

mové kontajnery využívajú aj sta-
vebné firmy, ktoré sa takto zbavujú 
stavebného odpadu, najčastejšie 
v nočných hodinách. 

Takýto zber je pre mesto neudr-
žateľný, neefektívny a natoľko zne-
užívaný, že už na jar budúceho 
roka dôjde k  zmenám zberového 
systému. V problémových častiach 
Michaloviec zavedieme v spoluprá-

ci s Technickými a záhradníckymi 
službami Mesta Michalovce adres-
ný zber objemného odpadu pria-
mo spred jednotlivých rodinných 
domov.

Na fotografii môžete vidieť, ako 
to vyzerá okolo veľkoobjemového 
kontajnera na Gagarinovej ulici 
v lokalite Hrádok.

Adela Kalaninová



ZDRAVÁ 
DESIATA

Koncom októbra sme si my, 
žiaci 3. D zo ZŠ T. J. Moussona 
v  Michalovciach, pripravovali 
desiatu zo surovín prinese-
ných z  domu. Počas jednej 
vyučovacej hodiny sme si uro-
bili v  triede hostinu. Pracovali 
sme v skupinách. Niekto krájal 
chlieb a rožky, iný natieral mas-
lo a ostatní ozdobovali. Vyskú-
šali sme aj strúhanie jabĺčok, 
mrkvy a  kalerábu, či lúpanie 
vajíčok uvarených natvrdo. 
Aj  krájanie reďkvičiek a  ci-
buľky nám išlo ako po masle. 
Nakrájané rožky a chlebík sme 
ozdobili domácim džemom, 
ovocím a zeleninou. Práca sa 
nám veľmi páčila a  ešte viac 
nám chutilo. Desiata bola vý-
borná a zdravá a chceli by sme 
si ju zopakovať.

žiaci 3.D 

4  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

Projekt Schulbrücke 
Europa 
Žiaci Gymnázia Pavla 
Horova sa zúčastnili na 
medzinárodnom projekte 
Schulbrücke Europa, 
ktorý sa koná pod záštitou 
Deutsche Nationalstiftung.

Tento rok sa v nemeckom meste 
Jena v dňoch 3. – 11. októbra stretli 
stredoškoláci z Nemecka, Talian-
ska, Francúzska, Rumunska a  Slo-
venska, aby sa spoločne  zamýšľali 
nad dejinami a budúcnosťou Euró-
py v rôznych oblastiach (vzdelanie, 
demokracia, ľudské práva, hospo-
dárstvo, vojna a ekológia). Súčasťou 
projektu je vzájomné poznávanie 

európskych kultúr. Úlohou žiakov 
bolo prezentovať svoju rodnú kra-
jinu, mesto, z ktorého pochádza-
jú, a  svoju školu a  v scénickej hre 
stvárniť generačné rodinné príbehy 
s použitím autentických materiá-
lov. Projekt Schulbrücke Europa 

dáva žiakom možnosť nielen roz-
šíriť si poznatky o histórii Európy 
a  zamýšľať sa nad víziami, ako by 
mala Európa vyzerať, ale ponúka 
aj zlepšenie svojich jazykových 
zručností, spoznanie iných kultúr, 
nadväzovanie nových priateľstiev 
a  získavanie cenných poznatkov 
a skúseností.

Alexandra Morozová

Výnimočný koncert 
talentov z Talent-Umu
Naše mesto môže mať 
veľa prívlastkov a mohlo 
by sa označiť aj za mesto 
kultúry. Obyvatelia majú 
možnosť vidieť mnohé 
profesionálne telesá 
i vystúpenia stoviek 
talentovaných ľudí. 
Populárnymi sa stali 
koncerty žiakov. 

Na vystúpenie SZUŠ Talent-Um 
prišlo 26. októbra opäť veľa divákov. 
Jeho názov Svet, ktorý v sebe nosím, 
naznačoval, že to bude umelecká 
výpoveď tanečníkov, žiakov literár-
no-dramatického i hudobného od-
boru, ich učiteľov a všetkých, ktorí 
sa na tomto výnimočnom koncerte 
podieľali. Režijne ho pripravila ju-
bilujúca pedagogička tanečného 
odboru Marína Gregová. Za pod-
pory vedenia školy a  v  spolupráci 
s kolegami zostavila program, ktorý 
mal svoje neopakovateľné špecifiká. 
Na spoločné účinkovanie boli oslo-
vení aj bývalí tanečníci, ktorí ukon-
čili štúdium v  Talent-Ume. Nie-
ktorí už doštudovali na vysokých 
školách, alebo sa na svoje budúce 
povolanie pripravujú. Určite nie je 
náhoda, že sú medzi nimi takí, ktorí 
sa rozhodli rozvíjať svoje schopnos-
ti v oblasti kultúry.

Túžba zatancovať si opäť spolu 
a zagratulovať svojej milovanej pani 

učiteľke Maríne spojila aj ôsmich 
absolventov tanečného odboru, 
ktorí pricestovali z  rôznych miest. 
Ako nám povedala Miška Mihaľo-
vá, ktorá po úspešnom štúdiu tanca 
v Londýne pokračuje v ďalšom ta-
nečnom vzdelávaní v Bratislave, ich 
skupina z Talent-Umu je vďaka sú-
časným technickým možnostiam aj 
naďalej v spojení, hoci život rozhá-
dzal tanečníkov po svete, napríklad 
aj do Kanady, Dubaja. Zaujímavos-
ťou je, že niektorých účinkujúcich 
sme mali možnosť vidieť aj v dvoch 
odboroch a na pódiu sa ich vystrie-
dala takmer stovka. 

Záver koncertu bol spojený 
s  vyjadrením vďaky jeho tvorcom, 
no predovšetkým patril Maríne 
Gregovej. V slávnostnom príhovo-
re ju jej žiaci označili za stelesnenie 
energie, ladnosti pohybov, studni-
cu nápadov, vzor pracovitosti a lás-
kavosti. Medzi množstvom gratu-
lantov bol aj vedúci Folklórneho 
súboru Zemplín Milan Hvižďák, 
otec jubilantky, zástupcovia Taneč-
ného súboru Slniečko, v  ktorom 
veľa rokov pôsobila, Zemplínika, 
kde sa venovala malým folkloris-
tom a, samozrejme, jej kolegovia, 
bývalí i  terajší žiaci. Pripájame sa 
k želaniu, aby ich učiteľka Marína 
Gregová ešte dlhé roky tancovala 
životom a so svojimi žiakmi dáva-
la príležitosť aj divákom nazrieť do 
sveta, ktorý nosí v sebe.

Jela Timková

Včelia prednáška
Keď vyhynú včely, 
zostane ľudstvu už len 
pár rokov života. Takto 
by sa dal parafrázovať 
jeden výrok pripisovaný 
Albertovi Einsteinovi. Bez 
pracovitých včiel by bola 
naozaj vážne ohrozená 
existencia človeka. 

Asi 20 000 druhov rastlín by 
sa bez nich nemohlo rozmnožo-
vať a  teda ani ďalej existovať. Tým 
by sa zmenili prírodné podmienky 
a  to takým spôsobom, že ľudia by 
nemuseli prežiť. Rastliny sa opeľujú 
vodou, vetrom, či rôznymi druhmi 
hmyzu a  živočíchmi. Oproti opeľo-
vaniu včelami je to však len veľmi 
malá časť. Včely opeľujú až 86 % 
rastlinných druhov na Zemi. Patrí 
tam väčšina druhov ovocia, zeleniny 
a orechov, ale aj paradajky, slnečni-
ce, uhorky, cibuľa, kapusta, mandle, 
citrusové plody a bobuľovité rastliny. 

V  súvislosti s  týždennou témou 
s  názvom Plody jesene sa v  ok-
tóbri uskutočnila v Materskej škole 
na Švermovej ulici netradičná pred-
náška v  podaní tety Adriany, ktorá 
rozumie včelám a  ich produktom 
(napr. med, vosk, propolis). Pred-
školákom porozprávala veľa zau-
jímavostí o  včielkach, priniesla im 
na  ukážku drevený úľ s  napodo-
beninami včiel – robotníc, trúdov 
i kráľovnej. Deti sa aktívne zaujímali 
o život včiel i o vývojové štádiá včely 
medonosnej. V  záverečnej diskusii 
o dôležitom postavení včiel v príro-
de a včelích produktoch bol zrejmý 
veľký záujem detí o túto tému. Prá-
ve preto si tetu Adrianu plánujeme 
na prednášku pozvať aj v jari, mož-
no dokonca s ozajstným úľom a ži-
vými včelami. Odmenou pre každé 
dieťa za účasť na aktivite bola pekná 
včelia medaila. Ďakujeme Včela – 
MI za prednášku a ukážky priprave-
né tak, aby boli zrozumiteľné našim 
zvedavým škôlkarom. 

MŠ J. Švermu 8



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

NA ZEMPLIŇE TAK
prehliadka folklórnych súborov a skupín
11. novembra o 17.00 hod., veľká sála MsKS

POZOROVANIE PRECHODU MERKÚRA POPRED SLNKO
pozorovanie oblohy
11. novembra od 13.30 hod. do 15.30 hod., Nám. slobody

HOROVOV ZEMPLÍN
súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
14. novembra o 8.00 hod., veľká sála MsKS

KDE JE GELI?
divadelné predstavenie Divadla pri fontáne
19. novembra o 18.00 hod., veľká sála MsKS

PACI PAC A KAMARÁTI
show pre deti, 16. novembra o 10.00 hod., veľká sála MsKS

Výstavy
LISTOVÁNÍ SLOVENSKEM
slovenská literatúra v českých nakladateľstvách 1918 – 1939
do 30. novembra, ZKGZ

Z TVORBY – MYRON ŠPENIK
výstava, do 15. novembra, malá galéria MsKS

UMENIE NOVEJ ZEME
Martina Vančišinová Michalovová – autorská výstava
do 15. novembra, galéria ZOS 

KOVAČICKÁ INSITA
predajná výstava srbského insitného umenia
do 15. decembra, Zemplínske múzeum

VÝSTAVA OBRAZOV ZO SÚKROMNÝCH ZBIEROK
od 18. novembra, malá galéria MsKS

100 ROKOV ČERVENÉHO KRÍŽA NA SLOVENSKU  
A V MICHALOVCIACH
výstava, od 13. augusta, Galéria pod nebom
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Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

Tvorivá jeseň seniorov
Už desiaty rok 
sa stretávame so seniormi 
v rôznych zariadeniach, 
aby sme spoločne strávili 
príjemné chvíle pri výrobe 
keramiky. 

Do projektu Tvorivé dielne 
s hlinou pre seniorov 10 sa zapojili 
aj klienti Zariadenia pre seniorov 
LUMEN v Trebišove, Denného cen-
tra sv. Kláry v Michalovciach a Den-
ného stacionára ZOS Anna – Mária 
n.o. v Sobranciach. 

Tieto stretnutia majú vždy veľký 
ohlas. Materiál a pomôcky prinesie-
me, stačí už len chuť a úsilie a výsled-
kom je nielen potešenie z  vlastných 

výrobkov, ale aj oddych a relax. Tvo-
rivé stretnutia so seniormi odborne 
lektoruje keramikár Peter Smik. Se-
niori modelujú z mäkkej hliny sviet-
niky, misy a iné výrobky, ktoré potom 
maľujú farebnými glazúrami. Zakaž-
dým výrobky putujú do keramickej 
pece, aby sa vypálili. Väčšina senio-
rov sa s  touto prácou stretáva prvý-
krát v živote. Organizátori však s tým 
počítajú a prácu prispôsobili tak, aby 
výrobné techniky boli zvládnuteľné 
a účastníkov motivovali k práci. 

Projekt tvorivých dielní realizuje 
združenie Annogallery s finančnou 
podporou Ministerstva kultúry SR 
a jeho poslaním je sprístupnenie a roz-
víjanie kultúrnych aktivít seniorov.

Ing. Katarína Smiková

Historické remeslá
Základnú školu pre žiakov 
s autizmom na Školskej 
ulici poctila 16. októbra 
vzácna návšteva. Lektor 
Tibor Dančo priblížil 
žiakov už takmer 
zabudnuté remeslá, 
a to slamienkarstvo 
a košikárstvo. 

Žiaci mali možnosť spozná-
vať prírodné materiály použiteľné 
na  zhotovenie výrobkov, vidieť 
a  prakticky si vyskúšať pracovný 

postup a zhotoviť si pekný výrobok. 
Nahliadli aj do lektorovho port-
fólia. Košíky, venčeky, dožinkové 
vence, vianočné ozdoby a ďalšie vý-
robky zhotovené z prútia a zo slamy 
priblížili žiakom život našich pred-
kov v minulosti. 

Rozlúčili sme sa s  prísľubom 
ďalšieho stretnutia v jarnom obdo-
bí, kedy nám lektor Dančo predsta-
ví ďalšie remeslo, semienkarstvo. 
Chceme sa poďakovať aj Mgr. Viere 
Dzvoníkovej, ktorá nám umožnila 
spoznať pána Danča a tak si pripo-
menúť historické remeslá.

Beáta Vallová

Stoj, pozor, choď!
Nielen tieto, ale aj iné pove-

ly sa od septembra ozývajú spolu 
s  detským smiechom areálom ZŠ 
na Okružnej ulici v Michalovciach. 

Dôvodom radosti žiakov je 
nové dopravné ihrisko. Je na  ňom 
všetko, s  čím sa každodenne stre-
távajú v cestnej premávke, doprav-
né značky, rôzne typy križovatiek 
i  dopravné značenie. Deti majú 
k dispozícii kolobežky, bezpečnost-
né vesty aj  ochranné prilby, a  tak 

môžu smelo imitovať reálne situá-
cie na cestách.  Zážitkové praktické 
učenie dopravnej výchovy v rámci 
vyučovacích hodín i  mimo nich 
priamo podporuje ich bezpečnosť 
na cestách. Ako účastníci cestnej 
premávky nadobúdajú zručnosti 
a  správne návyky pri poznávaní 
motoristického sveta. Za realizáciu 
tohto „edudielka“ vďačíme sponzo-
rom i priateľom školy. 

pedagógovia školy

Zo zbierok zberateľov
V závere kalendárneho 
roka mestské kultúrne 
stredisko pripravilo pre 
milovníkov výtvarného 
umenia umeleckú lahôdku. 
V priestoroch galérie bude 
prezentovaná výstava 
diel zo zbierok viacerých 
zberateľov žijúcich 
na území mesta. 

Tí, ktorí rozumejú výtvarné-
mu umeniu, tak pomyselne od-
kryjú depozit zbierok, ktorý má 
medzinárodný charakter. Okrem 
známych umelcov zo Slovenska 
tu bude zastúpené Česko, Ma-
ďarsko, Nemecko a  zakarpatskí 
umelci. Autori, akými sú Hložník, 
Nemčík, Bendík, Neogrady, Ro-
govský, Prichoďko, Šoltés a Kašaj, 
majú svoj osobitý výtvarný prejav, 
pre ktorý sa ich diela stali dôle-
žitou súčasťou zbierok. Výstavu 

originálnych diel obohatí aj H. W. 
Unger, umelec svetového formátu, 
ktorého diela boli prezentované aj 
v  minulom období a  u  verejnosti 
sa stretli s úspechom. 

Keďže expozícia zberateľov je 
prezentovaná na Zemplíne, ne-
možno opomenúť autorov ako La-
komá, Dobozy, Bubán, či Makara. 
Výstava dáva priestor rôznorodosti 
štýlov a  techník. Realistické stvár-
nenie prírody a  krajiny sa  strieda 
s abstrakciou, ktorá najčastejšie 
odráža najhlbší svet pocitov a  fa-
rebnosti. V  stvárnenej realite, 
na  ploche obrazu možno vnímať 
krásu krajiny, tradície a  kultúru 
jednotlivých oblastí, z ktorých au-
tori pochádzajú. 

Viaceré z  prezentovaných diel 
orientujú našu pozornosť na člo-
veka, ktorý je tvorcom hodnôt, 
súčasťou tradície, či kultúry. Vý-
stavná expozícia je verejnosti prí-
stupná do 22. decembra.

MsKS
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Jesenné číslo novín prináša aj farebnú fotoprílohu. Prostredníctvom fotografií sa môžete pri dobrej káve či teplom 
čaji vrátiť v spomienkach na niektoré z podujatí, ktoré sa konali v Michalovciach v tomto roku. V našom meste 
sa uskutočnilo značné množstvo spoločenských, kultúrnych a športových podujatí a nie je možné uverejniť 
fotografie zo všetkých. Veríme teda, že náš výber vás nesklame.

JESENNÉ FOTONÁVRATY

Trojkráľové kúpanie

Klub Yeti s podporou OZ Návraty a Šíravskými bobrami pripravili už 12. ročník otužovacieho podujatia Živá biela voda. Otužilci sa stretli na sviatok Troch 
kráľov na brehoch rieky Laborec a nechýbali medzi nimi ani ženy. Teplota vody, jeden stupeň, bola pre ľadové medvede vraj ideálna. Pri brehu rieky ich po-
vzbudzovali teplo oblečení diváci.

Reprezentačný ples mesta 

Plesovú sezónu v Michalovciach otvoril 12. januára 12. reprezentačný ples mesta Michalovce. Večerom sprevádzali naši rodáci Janka Hospodárová a Milan 
„Junior“ Zimnýkoval. Týmto plesom sme oficiálne začali rok, v ktorom je mesto Michalovce držiteľom titulu Európske mesto športu. Hosťami plesu boli 
mnohí úspešní športovci, medzi nimi aj bývalý česko-slovenský futbalista Antonín Panenka, slovenský reprezentant v hádzanej Richard Štochl či bývalý český 
a československý reprezentant v ľadovom hokeji Jiří Šlégr.  

Jarný beh Michalovčanov

Podujatie pre milovníkov behu sa konalo 16. marca so štartom pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Michalovce. Trať viedla od Školskej ulice ďalej 
po uliciach Nad Laborcom, Partizánska na Viniansku cestu a cez Konečnú späť na Školskú ulicu. Okruh mal celkovú dĺžku vyše 3 km.
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HK Dukla Michalovce je v extralige

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce sa v sobotu 23. marca postarali o senzáciu. V siedmom rozhodujúcom súboji na ľade MsHK Žilina vyhrali 2:1 a vybojovali si tak 
postup do najvyššej slovenskej hokejovej ligy.  K ich postupu im zablahoželal aj primátor nášho mesta a zároveň im poďakoval za skvelé výkony a reprezentáciu mesta.

Veľká noc v meste

Centrálna pešia zóna v Michalovciach aj tento rok dýchala veľkonočnou atmosférou. Postarali sa o to kraslicový strom pri tribúne na Námestí osloboditeľov, 
pod ktorým sa usadili mláďatá hydinových operencov. Novinkou tento rok bola taktiež obrovská žltá kraslica uprostred námestia.

To najlepšie, čo v meste Michalovce máme

„Cesta k úspechu vedie cez obrovské a odhodlané činy,“ povedal Tonny Robbins. Touto cestou kráčajú aj tí, ktorým bol 21. marca udelený titul Čin roka 2018. Mi-
chalovského Pegasa si z rúk primátora prevzali tí jednotlivci alebo kolektívy, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadny úspech v rôznych oblastiach života.

Jarný jurmarok

Prelom apríla a mája patrí v Michalovciach Jarnému jurmarku. Tradičný začiatok vztýčením mestskej vlajky, varenie kotlíkového guľášu, vystúpenie folklo-
ristov sú už stálou súčasťou tohto podujatia.
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Deň Južanov

Kultúrno-športové podujatie obyvateľov Sídliska juh sa konalo začiatkom júna v areáli Základnej školy, Ul. Komenského. Nechýbali športové aktivity ako beh 
s fúrikom alebo nosenie pingpongovej loptičky v lyžičke. V kultúrnom programe sa predstavili deti zo sídliskových materských, základných a umeleckých škôl.

Podvihorlatský maratón

V tomto roku sa na štart Podvihorlatského maratónu postavilo rekordných 383 bežcov zo Slovenska, Ukrajiny, Česka, Maďarska, Ruska i USA. Víťazom 
sa už po tretíkrát stal sympatický Tomáš Kopčík z Trnavy. Zo žien maratón najrýchlejšie odbehla Ivana Butoracová z Vyšnej Šebastovej.

Jarná cena Michaloviec

Milovníci koní sa 1. mája mohli pokochať pohľadom na krásne žrebce v Parku študentov. Uskutočnil sa tu už 18. ročník parkúrových pretekov známych 
ako Jarná cena Michaloviec. 

Rybárske preteky

Jazierko Baňa je vyhľadávanou lokalitou na prechádzky, oddych ale aj na rybolov. Počas Jarného jurmarku sa tu konajú preteky v love rýb pre deti od šiestich 
rokov.
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Deň Vrbovčanov

Poslednú júnovú nedeľu OZ Vrbovčan opäť pripravilo pre svojich obyvateľov zábavné podujatie. Vyvrcholením bola súťaž vo varení guľášu Vrbovský kotlík 
2019. O dobrú náladu  sa postaral folklórny súbor Mihaľovski ňevesti i beťare. Súbežne so súťažou prebiehali aj akcie pre deti a mládež.

Dobrovoľníctvo v roku 2019

V júni a v septembri sme v Michalovciach boli svedkami toho, že dobré skutky sa dejú. Vďaka ochote a šikovnosti dobrovoľníkov niekoľkých inštitúcií v meste 
dostali viaceré oplotenia nový náter a seniori vďaka nim strávili príjemný čas vonku.

Nová lávka cez Laborec

Lávka je  súčasťou projektu cyklistickej trasy a do užívania bola odovzdaná v júni. Rekonštrukciou prešla aj socha svätého Jana Nepomuckého, mučeníka 
spovedného tajomstva a obrancu cirkvi. Požehnanie obnovenej sochy svätého a zároveň novej lávky sa uskutočnilo v podvečer 24. júna.

Slovak Open handball

Mládežnícky turnaj sa konal v polovici júna. O víťazstvo bojovalo 45 tímov z celého Slovenska. Víťazmi v kategórii U12 dievčatá sa napokon stali hráčky 
Iuventy Michalovce a v kategórii U12 chlapci si víťazstvo odniesli hráči Tatrana Prešov. 
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Deň Močarian

Už po siedmykrát sa začiatkom júla konali Močarianske dni. V rámci pripraveného programu sa stretli pozvaní rodáci, narodení v rokoch 1961 – 1963, 
na spoločnom obede, deťom sa venovali policajti i hasiči. K dobrej nálade prispeli súbory Močaranka, Záhorčan, Dvorianski chlopi a Soľanka.

Zemplín Veteran Rallye

Klub historických vozidiel Michalovce a Zemplín veterán klub sa aj tento rok postarali o to, že počas posledných troch júnových dní sa michalovské námestie 
naplnilo nablýskanými  historickými vozidlami a motocyklami. Tvárou 14. ročníka bol luxusný automobil Hispano-Suiza H6C vyrobený v roku 1930. 

Deň Topoľančanov

Podujatie sa konalo 3. augusta a prinieslo stretnutia rodín, rodákov a hostí z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia. V kultúrnom programe vystúpila 
aj folklórna skupina Mihaľovski ňevesti i beťare a hudobná skupina Bonn zo ZUŠ Michalovce. Pre deti boli pripravené kolotoče i jazda na koníkoch. 

Zasadnutie vlády v Michalovciach

Rok 2019 bol pre Michalovce výnimočný aj tým, že tu zasadala vláda Slovenskej republiky. Na rokovaní rozdelila michalovskému okresu aj finančné prostriedky 
zo Všeobecnej pokladničnej správy. V meste sa z týchto peňazí vybuduje križovatka pri hoteli Družba a zrekonštruuje ihrisko v areáli Základnej školy na Okružnej ul.
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Motozraz Sveta mototcyklov

Je jedným z vrcholov letnej sezóny a svoje brány tento rok otvoril 16. augusta. Kolóna tisícok motorkárov po spanilej jazde cez pešiu zónu pokračovala na Zem-
plínsku šíravu, kde program gradoval zábavnými súťažami a vystúpením rockových kapiel.

Michalovce Cup

Po piatich rokoch Michalovce opäť hostili od 6. do 9. augusta dorastenecký futbalový turnaj. Na našom štadióne sa predstavili španielské kluby FC Barcelona 
a FC Sevilla, grécky Olympiakos Píreus a poľská Legia Varšava. Slovensko reprezentovali domáci MFK Zemplín Michalovce a DAC Dunajská Streda. 

Zemplínsky jarmok

Tretí augustový víkend v Michalovciach už neodmysliteľne patrí Zemplínskemu jarmoku. Tento rok oslávil jubileum – 50 rokov. Bohatý program ponúkol aj zá-
bavu na kolotočoch, nemohla chýbať obľúbená a z roka na rok bohatšia Ulička remesiel a k dobrej nálade prispeli hudobné skupiny No Name a Heľenine oči. 

Zemplínske slávnosti

Úctyhodný 60. ročník priniesol  od 9. do 11. augusta bohatý program plný spevu a tanca. Predstavili sa folklórne súbory Zemplín, Jurošík, Svojina, Ardelaul 
z Rumunska, DMFS Holúbek z Čiech a mnoho ďalších. Novinkou v tomto ročníku bola možnosť pozrieť si celý program aj na veľkoplošnej obrazovke.



12

Pietny akt kladenia vencov

75. výročie Slovenského národného povstania sme si pripomenuli pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku na Bielej hore. Spomienkového stretnutia sa, 
okrem iných, zúčastnili aj atašé z ruského veľvyslanectva na Slovensku Ekaterina Rogalskaya a poslanec NR SR Emil Ďurovčík. 

Výstava drobnochovateľov

K atmosfére Zemplínskeho jarmoku prispievajú aj milovníci zvierat, ktorí sa stretávajú na tradičnej oblastnej zemplínskej chovateľskej výstave, kde bolo mož-
né vidieť okolo 500 kusov drobných zvierat od rôznych majiteľov z nášho okolia. 

My sme Východ

Obľúbené podujatie nás zabavilo aj tento rok. Na pódiu si ocenenie od primátora prevzali tí, ktorí robia dobré meno nášmu mestu. Viera Džoganová, umelecká 
vedúca detského speváckeho zboru Pro Musica Magnólia a HK Dukla Ingema Michalovce za historický postup do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. 

Letný streetballový turnaj a futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov

Tieto súťaže sú už tradičnými sprievodnými športovými podujatiami Zemplínskeho jarmoku. V areáli Základnej školy Pavla Horova sa stretli mladí basket-
balisti a v športovom areáli Základnej školy na Ul. okružnej zase starší futbalisti. 
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Sto rokov Zemplínskej župy

V roku 2019 si Michalovce pripomínajú 100. výročie vzniku Zemplínskej župy. Na slávnostnom galaprograme bola uvedená do života kniha Michalovce ako sídlo 
Zemplínskej župy a vyhlásený víťaz ankety Michalovčan storočnice (1919 – 2019). Stal sa ním blahoslavený Metod Dominik Trčka.

Špacirki po varošu aj na kaveju

Obľúbené špacirki sa tento rok konali niekoľkokrát. Účastníci na nich majú možnosť dozvedieť sa z úst michalovských historikov zaujímavé informácie z dejín 
Michaloviec. Popularite sa tešia i Špacirki na kaveju. Jednou z tém bol aj Červený kríž a jeho pôsobenie na Slovensku a v Michalovciach.

Dni Michalov – Michalovce Michalom a Michaelám

Ani v tomto roku Mesto Michalovce nezabudlo na nositeľov mena Michal a Michaela. Tradičné podujatie sa uskutočnilo v piatok 25. októbra v Chemkostav 
Aréne. Všetkých zaiste potešil pozdrav i vystúpenie Josefa Laufera, koncert skupiny Roxette Revival i skvelá moderátorka, naša rodáčka, Janka Hospodárová.

Otvorenie Zemplínskeho múzea

Zemplínske múzeum v Michalovciach po štyroch rokoch opäť otvorilo 21. septembra svoje brány pre verejnosť. V zrekonštruovaných priestoroch si návštevníci 
môžu pozrieť nové expozície, ktoré obsahujú súčasné interaktívne prvky a vďaka nim je Zemplínske múzeum jedným z najmodernejších na Slovensku.



Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Alžbeta Bilinská
Karolína Šoganová

Nina Šalková

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Mgr. Martin Javiľak  
a Mgr. Mária Micáková

Ing. Pavol Danček  
a Ing. Miroslava Stružáková

Ing. Michal Drotár  
a Mgr. Anna Lechmanová

MUDr. Jakub Bořucký  
a MUDr. Lucia Bodnárová

Ing. Patrik Maheľ  
a Mgr. Ivana Eľková

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: Športový kickbox klub Michalovce

Hostia: Ľ. Takáč, tréner, E. Sabadošová 
a T. Hamaríková, športovkyne

  premiéra v piatok 8.11. a v reprízach 11.11. a 13.11. 
vždy o 18.00 hod.

Téma: Hmota budúcnosti, baktériový módny štýl
Hosťka: Z. Gombošová, dizajnérka, 

zakladateľka štúdia Malai v Indii
  premiéra v piatok 15.11. a v reprízach 18.11. a 20.11. 

vždy o 18.00 hod.
SLEDUJTE NÁS v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,

na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral). Spravodajstvo a šport aj vo vysielaní 
partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV SENIOR. Už aj v sieti Magio a T-Com

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
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Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, Mgr. Marcela Sa-

bovčíková, e-mail: marcela.sabovcikova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@
msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a foto-
grafií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 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.

14

Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce
vyhlasuje dňom 08.11.2019 v zmysle zákona č. 552/203 Z.z. v platnom znení o výkone 

prác vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie funkcie:

NÁMESTNÍK (-ČKA) EKONOMICKÉHO ÚSEKU 
TAZS MESTA MICHALOVCE  

Názov zamestnávateľa: 
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Ponúkaná základná zložka mzdy:
•  na základe zákona č. 553/ 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-

kone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ponúka-
ná zložka mzdy pohybuje v rozmedzí: 8. platová trieda od 806,00 € – do 967,50 €,

•  k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100 %,
•  k platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky.
Kvalifikačné predpoklady:
a)  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania,
b)  prax minimálne 5 rokov v riadiacej činnosti po dosiahnutí vysokoškolského vzde-

lania druhého stupňa.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v  plnom rozsahu (podľa zák. 

552/2003 Z.z.),
b)  bezúhonnosť (podľa zákona 552/2003 Z.z.),
c)  absolvovať pohovor v rámci výberového konania,
d)  znalosť právnych a ekonomických noriem v oblasti samosprávy a náplne činnosti úseku,
e)  znalosť práce s PC – Windows, WORD, EXCEL,
f)  znalosť cudzích jazykov vítaná.
Zoznam dokladov, ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky:
a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
b)  úradne overený doklad o vysokoškolskom vzdelaní,
c)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením dosiahnutej praxe,
d)  čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
e)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
f)  písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výbe-

rového, konania v zmysle zákona č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 26. 11. 2019 
do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota) na adresu: TaZS mesta Michalovce, Partizánska 
55, 071 01 Michalovce s označením „Výberové konanie námestník ekonomického úse-
ku“. Pri osobnom doručení na sekretariáte v zalepenej obálke s tým istým označením. 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového kona-
nia uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne 
sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pe-
čiatke. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí 
spĺňajú požadované predpoklady, vyhlasovateľ písomne v zákonom stanovenej lehote.
Poznámka: predpokladaný nástup do zamestnania k 01.01.2020



Rôzne
n	Predám včelí med, 4,00 €/ kg + fľaša, Michalovce.  

Tel.: 0907 171 739

malý oznamovateľ

prerušenie distribúcie elektriny

n	11. novembra od 07.30 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. Alexandra 
Markuša, č. d. 4

n	11. novembra od 07.30 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. Masarykova 
30 Michalovce, ČOM: 0000621080, EIC: 24ZVS0000064967Z, 
Ul. Masarykova 30 Michalovce, ČOM: 0000621093, EIC: 
24ZVS0000064989P

n	15. novembra od 7.50 hod. do 12.30 hod., úseky: Ul. Jána Švermu 
č. d. 9, 11, 19, 21, 23, 25 a 27

n	19. novembra od 07.20 hod. do 15.50 hod., úseky: Ul. zvončeková 
č. d. 2, 4, 6 a 8, Ul. severná č. d. 8, 10, 12 a 14, Ul. fialková č. d. 1, 3, 
5 a 7, Ul. tulipánová č. d. 7 a 9, Ul. narcisová č. d. 1, 3, 5 a 7

n	21. novembra od 08.10 hod. do 15.00 hod., úseky: Ul. Jána Švermu 
č. d. 1, 3, 5 a 7, Ul. humenská č. d. 13, 15 a 17 a garáže na Ul. 
humenská, Ul. Masarykova č. d. 86 – 106 párne a 47 – 57 nepárne, 
Ul. vyškovská č. d. 2 – 12 párne, Ul. A. S. Puškina č. d. 12 a parcela 
č. 2066, Ul. Cyrila a Metoda č. d. 1 – 29 nepárne, 2 – 42 párne

n	21. novembra od 08.10 hod. do 15.10 hod., úseky: Pri mlyne 0 
Michalovce, ČOM: 0001297205, EIC: 24ZVS0000662635S

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ
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Majstrovstvá sveta 
v nohejbale 
Michalovce sú v roku 
2019 Európskym mestom 
športu a v novembri budú 
aj svetovým centrom 
nohejbalu. V mestskej 
športovej hale a v športovej 
hale GPH sa totiž 15. – 17. 
novembra uskutočnia 
Majstrovstvá sveta 
v nohejbale žien a juniorov.

Usporiadateľom tohto podujatia 
je Slovenská nohejbalová asociácia 
z poverenia Medzinárodnej nohej-
balovej asociácie. 

Spoločenskú záštitu nad pod-
ujatím prevzal primátor mesta 
Michalovce Viliam Zahorčák. Na 
podujatie je predbežne prihláse-
ných 15 krajín. Okrem tradičných 
nohejbalových, ako sú Česko, Ma-
ďarsko, Rumunsko a  Poľsko, cez 

trochu netradičné ako Dánsko 
či  Španielsko až po exotickú Ko-
lumbiu, Mali či Irak. Koľko krajín 
sa nakoniec podujatia zúčastní, 
zatiaľ nie je isté, pretože viaceré 
z  nich potrebujú pre svoj pobyt 
v našej krajine víza.

Hrať sa bude v  troch disciplí-
nach: jednotlivci, dvojice a trojice. 
V  prvý hrací deň, piatok 15.  no-
vembra sa budú hrať doobeda 
zápasy v základných skupinách 
jednotlivcov, poobede zápasy 
v  základných skupinách dvojíc. 
V sobotu doobeda to budú zápa-
sy v  základných skupinách trojíc. 
Poobede bude slávnostné otvore-
nie majstrovstiev a po ňom budú 
nasledovať osemfinálové a štvrťfi-
nálové zápasy. Nedeľa je vyhrade-
ná na zápasy o konečné medailové 
umiestnenia, teda o  tretie a  prvé 
miesta v každej disciplíne. 

GV

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov  

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch: 
a)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach, (Poliklinika, MsKS),
c)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e)  Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
f)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 25. novembra 2019 do 9.00 hod., sú zverejne-
né na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.

Posedenie s jubilantmi

Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce
vyhlasuje dňom 08.11.2019 v zmysle zákona č. 552/203 Z.z. v platnom znení 
o výkone prác vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie funkcie:

NÁMESTNÍK (-ČKA) PREVÁDZKOVÉHO ÚSEKU 
TAZS MESTA MICHALOVCE  

Názov zamestnávateľa: 
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Ponúkaná základná zložka mzdy:
•  na základe zákona č. 553/ 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-

kone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ponú-
kaná zložka mzdy pohybuje v rozmedzí: 8. platová trieda od 806,00 € – do 967,50 €,

•  k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100 %,
•  k platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky.
Kvalifikačné predpoklady:
a)  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania,
b)  prax minimálne 5 rokov v riadiacej činnosti po dosiahnutí vysokoškolského 

vzdelania druhého stupňa.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (podľa zák. 

552/2003 Z.z.),
b)  bezúhonnosť (podľa zákona 552/2003 Z.z.),
c)  absolvovať pohovor v rámci výberového konania,
d)  znalosť právnych, technických a ekonomických noriem v oblasti samosprávy 

a náplne činnosti úseku,
e)  znalosť práce s PC – Windows, WORD, EXCEL,
f)  znalosť cudzích jazykov vítaná.
Zoznam dokladov, ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky:
a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
b)  úradne overený doklad o vysokoškolskom vzdelaní,
c)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením dosiahnutej praxe,
d) čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
f)  písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby vý-

berového konania v zmysle zákona č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov v platnom znení.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 26. 11. 2019 
do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota) na adresu: TaZS mesta Michalovce, Partizánska 
55, 071 01 Michalovce s označením „Výberové konanie námestník prevádzkového úse-
ku“. Pri osobnom doručení na sekretariáte v zalepenej obálke s tým istým označením. 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového kona-
nia uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne 
sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pe-
čiatke. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí 
spĺňajú požadované predpoklady, vyhlasovateľ písomne v zákonom stanovenej lehote.

Poznámka: predpokladaný nástup do zamestnania k 1. 1. 2020

Výbor Základnej organizácie 
Slovenského zväzu zdravotne po-
stihnutých Michalovce (ZO SZZP) 
zorganizoval koncom októbra po-
sedenie pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším. Osobitne naň boli pozvaní 
členovia, ktorí v tomto roku oslavu-
jú svoje životné jubileum. Pozvanie 
prijali aj vedúci odboru sociálnych 
vecí mestského úradu Ján Jasovský, 
pracovníčka odboru sociálnych 
vecí R. Cibiková a  Eva Sopiaková, 
asistentka poslanca NR SR Emi-

la Ďurovčíka. Hlavným bodom 
programu boli gratulácie jubilan-
tom, ktorých potešil kvietok a  pa-
mätný list. K dobrej nálade prispeli 
svojím vystúpením Folklórna skupi-
na Klubovanka a Folklórna skupina 
Starši chlopi. Uvoľnená atmosféra, 
smiech a  priateľské rozhovory uro-
bili všetkým krásny deň a  tešia sa 
na ďalšie takéto príjemné stretnutie. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
na organizácii stretnutia podieľali.

nč
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dva týždne v kultúredva týždne v športe
Základná škola na Okružnej 
ulici sa 22. októbra stala 
dejiskom majstrovstiev 
okresu žiakov a žiačok 
v šachu. 

Celkovo sa prihlásilo 35 mladých 
bystrých hlavičiek, z toho 30 chlap-
cov a  5 dievčat. Na dodržiavanie 
pravidiel a  férový priebeh súbojov 
dohliadali hlavný rozhodca Rado-
slav Ondo a pomocný rozhodca 
Mgr. Ladislav Papp. V kategórii žia-

kov sa napokon na prvom mieste 
umiestnil Samuel Šandor a na dru-
hom Norbert Riebesam, obaja zo ZŠ, 
Okružná. Tretie miesto patrilo Dá-
vidovi Moskaľovi zo ZŠ, J. Švermu. 
V kategórii žiačok skončila prvá Na-
tália Gajdošová zo ZŠ s MŠ Rakovec 
nad Ondavou, druhá bola Barbora 
Bérešová a  tretia Sandra Janičáko-
vá, obidve zo ZŠ P. O. Hviezdoslava, 
Veľké Kapušany. Víťazom blahože-
láme a želáme veľa úspechov v kraj-
skom kole.

Monika Tomovčíková

Michalovce ako Európske 
mesto športu vynikajúco 
propagovali aj mladí 
športovci z MMA teamu 
Slovakia Michalovce, 
ktorí sa zúčastnili 
niekoľkých vrcholných 
podujatí na národnej 
a medzinárodnej úrovni.

V dňoch 18. – 20. októbra sa 
v  Kyjeve uskutočnili majstrovstvá 
sveta v combat ju jutsu, v ktorých 
nás reprezentovali traja naši zá-
stupcovia. Dominik Gobl v kategó-
rii mužov a Eva Šimková a Domi-

nik Chrapek v kategórii juniorov. 
Dominikovi Goblovi sa do finálo-
vých zápasov v silnej konkurencii 
prebojovať nepodarilo. Vynikajúco 
sa predviedli Eva Šimková a Domi-
nik Chrapek, ktorí sa stali vicemaj-
strami sveta, a zúročili tak náročnú 
prípravu, ktorá je výsledkom práce 
s mládežou.

Dominik Chrapek sa v sep-
tembri predstavil aj na majstrov-
stvách Európy v combat sambo, 
kde v juniorskej kategórii obsadil 
bronzovú priečku. Obaja juniori 
tak prispeli k zvýrazneniu štatútu 
mesta Michalovce ako Európskeho 
mesta športu.

TS

Florbal
EASTERN WINGS – FBC MIKULÁŠ PREŠOV
9. 11.,11.00 hod, II. liga muži – 6. kolo, Mestská športová hala
Info: http://new.fbkmichalovce.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
9. 11., 10.00 hod., I. liga dorastenky WU19 – 9. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
10. 11., 11.00 hod., I. LSD U19 – 14. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – MFK ŤAHANOVCE
10. 11., 13.00 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ – 17. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Hádzaná
HK IUVENTA – DHK ZORA OLOMOUC
16. 11., 17.30 hod., MOL liga žien – 11. kolo, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – BÁNOVCE/PARTIZÁNSKE
16. 11., 12.30 hod., I. LSD, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – BÁNOVCE/PARTIZÁNSKE
16. 11., 14.30 hod., I. LMD, Chemkostav Aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC KOŠICE    
15. 11., 17.30 hod., TIPSPORT liga muži – 21. kolo 
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

HK MLÁDEŽ – MHC 46 BARDEJOV
17. 11., 10.00 hod., 1. liga kadeti, sk. D – 18. kolo
Info: https://www.hkmichalovce.sk/

ICE BEERS – TIGRI
14. 11., 20.15 hod.

DOUBLE STARS – STAR
14. 11., 21.30 hod. Fannsport liga – 9. kolo  

TIGRI – STARS
21. 11., 20.15 hod.

FANNSPORT – ICE BEERS
21. 11., 21.30 hod. Fannsport liga – 10. kolo  
Info: Michal Prada, tel.: 0908 986 352

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
11. – 13. 11., 17.00 hod., XII. ročník – 3. kolo
18. – 20. 11., 17.00 hod., XII. ročník – 4. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
PRECHÁDZKY KOLOVOU HOROU
17. 11., 7.30 hod., X. ročník
Info: www.kstmichalovce.sk

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
13. 11., 17.15 hod., I. liga – 2. kolo, II. liga – 3. kolo, Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk

Mladí šachisti

Tradičný jesenný termín, ko-
niec októbra, tradičné priestory 
zberu, tradičné a až nadmieru 
pekné a teplé počasie, a oproti vla-
ňajšku netradične bohatá úroda 
šípok. Taký bol 23. ročník šípko-
vej túry. Členovia najstaršieho mi-
chalovského Klubu slovenských 
turistov Turista liečivú pochutinu 
ani nemuseli dlho hľadať, stačilo 

len prejsť od Ranča u Kosťu, kde 
pohostili koníky suchým chle-
bom, smerom k pozdišovskému 
rybníku a batôžky sa rýchlo napĺ-
ňali. Zber rýchlo ubehol a tak ešte 
zašli do neďalekého lesa s  rôzno-
rodou paletou jesenných farieb 
pod Ortáňom nazbierať zopár 
hríbikov.

Anton Hasák

Šípková túra

Svetové úspechy 
MMA teamu


