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Mesto podporuje šport, kultúru, školstvo aj sociálnu sféru

DOTÁCIE 

OD MESTA

Vrámci dotácií na celoročnú 
činnosť pre mládežnícke 
a športové kluby bola pre-

rozdelená dotácia dvanástim mlá-
dežníckym a  športovým klubom, 
pôsobiacim v  meste, v celkovej 
výške 260 500 eur. Mesto tak pod-
porilo športy ako basketbal, volej-
bal, hokej, kickbox, florbal, džudo, 
plávanie, hádzaná, stolný tenis 
a atletika. Dotácie smerovali okrem 
športu aj do oblasti školstva, kultú-
ry i sociálnej a cirkevnej sféry. 

Pre jednorazové aktivity bola 
celková suma dotácií vyčerpa-
ná vo  výške viac ako 62 tisíc eur. 
V rámci prerozdelenia dotácií bolo 
na základe žiadostí podporených 
111 občianskych združení a  nezis-
kových organizácií na podporu pro-
jektov rôzneho charakteru a zame-
rania. Materské, základné, a stredné 
školy financie z  poskytnutého prí-
spevku využili na zvýšenie úrovne 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
či  už technickým dovybavením, 
realizáciou kultúrnych a  športo-
vých podujatí, alebo zapojením 
žiakov do  celoslovenských a  me-
dzinárodných súťaží a  projektov. 
Taktiež sa  vďaka týmto peniazom 
uskutočnilo v našom meste viacero 
obľúbených podujatí. Za všetky spo-
menieme napríklad májové preteky 

detí v love rýb na udicu, letný astro-
nomický tábor pre deti, ktorý vďaka 
finančnej podpore zorganizovala 
michalovská hvezdáreň, Šíravské 
bobry – klub otužilcov príspevok 
využil na rozvoj a propagáciu otužo-
vania v  Michalovciach, Olympijský 
klub Michalovce vďaka dotácii rea-
lizoval program Olympijské aktivity 
2019 a Zemplínske múzeum ponúk-
lo na Námestí osloboditeľov od jari 
do neskorej jesene návštevníkom 

mesta aj domácim Galériu pod ne-
bom. Folklórne združenie Zemplín 
aj  vďaka pridelenej dotácii repre-
zentovalo naše mesto i celé Sloven-
sko na festivale v ďalekej Indii. 

V súvislosti s poskytovaním do-
tácií Mesto Michalovce reagovalo 
aj na mimoriadnu situáciu, ktorá 
vznikla koncom roka 2019 v  Pre-
šove a uvoľnilo dotáciu vo výške 
10 000 eur na pomoc poškodeným 
v  súvislosti s  odstraňovaním ná-

sledkov spôsobených výbuchom 
plynu v  bytovom dome na Muka-
čevskej ulici. 

Aj v  roku 2020 Mesto plánu-
je podporiť projekty vo všetkých 
oblastiach, definovaných VZN 
č.  207/2019. Prvé kolo žiadostí 
na celoročnú činnosť a prvý kvartál 
roku 2020 bolo prerokované na no-
vembrovej mestskej rade v  roku 
2019. Ďalšie subjekty, ktoré plánujú 
realizovať verejno-prospešné podu-
jatia v oblasti školstva, kultúry, špor-
tu, životného prostredia, v sociálnej 
oblasti, či charity v mesiacoch apríl 
až december 2020 sa môžu svojimi 
projektami uchádzať o poskytnutie 
dotácie do 28. februára 2020. Všet-
ci žiadatelia ale musia splniť nové 
povinnosti vyplývajúce z  novej le-
gislatívy, ako je dôsledná registrácia 
subjektov vo  verejne prístupných 
registroch, včítane údajov o  šta-
tutárnom orgáne. Mesto na  svo-
jej stránke pre  dotácie zverejnilo 
aj nový formulár, ktorý je v súlade 
s novoprijatým VZN.

Privítame prospešné projekty, 
ktoré obohatia a spestria ponuku 
podujatí, aktivít a  tým aj celkovo 
život v  meste Michalovce v  roku 
2020 pre obyvateľov aj návštevní-
kov mesta.
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Michalovce aj v roku 2019 vyčlenili v rozpočte Mesta finančné prostriedky na poskyt-
nutie dotácií. Tieto finančné prostriedky Mesto v uplynulom roku poskytlo na základe 
Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 198/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Michalovce právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom,  ktorí majú sídlo 
alebo trvalý pobyt na území mesta Michalovce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú čin-
nosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Michalovce.

Parlamentné 
voľby
29. februára

2 Veľtrh 
cestovania
ITF Slovakiatour 2020

3 Benefičný 
koncert
u sestier saleziánok

5 Tesná prehra 
kadetov
1. BK Michalovce

8 pozývame...

OTVORENÉ 
MANŽELSTVO

divadelné 
predstavenie

14. februára 
o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

CESTOVATEĽSKÉ 
KINO 

ČERNOBYĽ
17. februára 
o 19.00 hod.

Kino Centrum

NAJÚSPEŠNEJŠÍ 
ŠPORTOVCI 
A ŠPORTOVÉ 
KOLEKTÍVY 

ZA ROK 2020
odovzdávanie ocenení

19. februára 
o 15.00 hod.

veľká sála MsKS

JÁN ČIŽMÁR 
VÝBER Z TVORBY

autorská výstava

do 28. februára
malá galéria MsKS



Predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 351/2019 
Z. z. vyhlásil voľby 
do Národnej rady 
Slovenskej republiky 
a určil deň ich konania 
na sobotu 29. februára 
v čase od 07.00 hod. 
do 22.00 hod.

Právo voliť do Národnej rady 
Slovenskej republiky má občan 
Slovenskej republiky, ktorý najne-
skôr v  deň konania volieb dovŕši 
18 rokov veku. Volič môže vo-
liť  na území Slovenskej republiky 
vo  volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný alebo 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku 
na základe hlasovacieho preukazu. 
O jeho vydanie je možné požiadať 
osobne alebo písomnou formou. 
Osobne je potrebné tak urobiť naj-
neskôr v posledný pracovný deň 
pred konaním volieb (teda najne-

skôr 28. februára). Michalovčania 
tak môžu urobiť počas úradných 
hodín v  budove Mestského úra-
du Michalovce v  kancelárii č. 120 
a  129. Písomnú žiadosť o  vydanie 
hlasovacieho preukazu treba do-
ručiť na Mestský úrad Michalovce 
najneskôr 15 pracovných dní pred 
dňom konania volieb (teda naj-
neskôr 10. februára), poštou na 
adresu Nám. osloboditeľov 30, Mi-
chalovce 07101 alebo elektronicky 
na email volbapostounrsr@msumi.
sk. Mesto vydá hlasovací preukaz 
bezodkladne. 

Svoje právo voliť môžu voliči vy-
užiť aj v prípade, že sa v deň kona-
nia volieb nenachádzajú na  území 
Slovenska. Svoj hlas môžu odovzdať 
poštou, o  takúto formu hlasovania 
bolo potrebné požiadať najneskôr 
do 10. januára. Všetky ďalšie infor-
mácie k voľbám do Národnej rady 
Slovenskej republiky 2020 nájdu 
Michalovčania na webovej adrese 
http://www.michalovce.sk/sk/cla-
nok/volby. 

nč

2 AKTUALITY

 27.1.  účasť na oceňovaní hráča mesiaca HK Dukla Ingema  
  Michalovce
 28. 1.  rokovanie školskej komisie zastupiteľstva KSK
 29. 1.  nahrávanie diskusnej relácie pre TV Zemplín
 30. 1.  rokovanie k systému zberu a znehodnocovania komunálneho 
  odpadu v mestea
 4. 2.  rokovanie predsedov komisií mestského zastupiteľstva  
  Michalovce
 5. 2.  stretnutie so zástupcami VVS, a.s. Závod Michalovce
 6. 2.  rokovanie regionálnej rady ZMOS
 7. 2.  porada primátora

aktivity primátora

pobačeňe Miža z varoša

Ozda še ňenajdze taki čľovek, co bi povedzel, že še ňechce mac dobre. 
Dobre še najejsc, vispac, obľic še, zarobic peňeži, zatancovac sebe, mac 
dobroho kamarata, isc na dobru dovoľenku, mac dobru robotu, mac dobre 
bivaňe. Ozdaľ bi mi much pisac cale ľitanije o čim šickim sebe dumame, co bi 
me chceľi mac dobre. No ňič z teho samo od sebe ňikomu ňepridze. Okrem 
šickej našej snahoj, muši buc i kuščok ščesca. No sami perše i u našich sna-
hoch muši buc i postupnojsc. Bo ňe šicko može pris naraz. Okrem tich, co še 
narodza u čepčeku a šicko jim spadlo z ňeba. Bo co pre jednoho je veľo, pre 
druhoho je ňič. Tak jak to pozname zo skušenojsci. Pre mladšich jak kebi 
energija še ňedala vičerpac. No čim starši, energija še meňi na skušenosci. 
Ňešmime zapomnuc pri tim, že toto, co mame kolo nas, može, abo ňemuši 
buc dobre. Životom to idze od hodzini gu hodziňe, odo dňa gu dňu. Jednim 
takim dňom budze ostatňi februarovi dzeň. Každi z nas bi mal na sebe na-
brac šicko svojo dobro a spravic krok gu tomu, žebi much povedzec: „Chcem 
še mac dobre.“ Robim delegovaňe toho, komu verim. Ňe žebi mi še daľej 
životom ňeprebijal. Aľe žebi to ňebulo išče češše, jak to bulo doteraz.

Vaš Mižo z varoša

Mac še dobre

Môžeme ísť voliť, 
tak poďme!

V Materskej škole 
na Vajanského ulici si deti 
zdokonaľujú pohybové 
schopnosti a zručnosti 
jogovým cvičením.

Pohyb ako prostriedok upev-
ňovania zdravia je dôležitý v rámci 
vývinu detí. Tento proces podpo-
rujeme cvičením nazývaným joga. 
Zlepšenie motoriky, koncentrácie, 
vytrvalosti a množstvo ďalších be-
nefitov nás viedlo k tomu, aby sme 

deťom priblížili tento typ cvičenia. 
Začíname navodením príjemnej at-
mosféry prostredníctvom relaxač-
nej hudby a následne precvičujeme 
celé telo rôznymi pozíciami, ktoré 
sú deťom blízke. Hravo zvládajú 
pozície ako sú strom, hora, mačka, 
kobra či žralok. Jogu zaradzujeme 
nielen v  rámci zdravotných cviče-
ní, ale realizujeme ju kedykoľvek 
počas dňa. Cvičenie jogy sa deťom 
páči, prináša im radosť a pozitívne 
naladenie počas dňa. 

Mgr. Lucia Bendžuchová

Malí jogíni



Členská schôdza 
michalovského klubu 
Zväzu vojakov Slovenskej 
republiky sa uskutočnila 
25. januára. Michalovský 
klub vo svojich radoch 
združuje najmä bývalých 
príslušníkov armády, ich 
rodinných príslušníkov 
z okresov Michalovce, 
Sobrance a Trebišov. 

Rokovania sa zúčastnili Juraj Ba-
šista, člen Prezídia Ústrednej rady 
Zväzu vojakov Slovenskej republiky, 
primátor mesta Viliam Zahorčák 
a  veliteľ vojenského útvaru pplk. 
Vincent Cséry.

Správu o činnosti predniesol 
predseda Rady klubu Dobrovol-
ský, ktorý zhodnotil prácu klubu od 
výročnej členskej schôdze. Pripo-
menul skutočnosť, že michalovský 
klub v roku 2019 oslávil 25. výročie 
svojho vzniku. Poukázal na akcie, 

ktoré rada klubu pre svojich členov 
pripravila. Veľký záujem členov bol 
o turisticko-poznávacie zájazdy či už 
do Maďarska ale aj po Slovensku. 
V  spolupráci so SZPB boli zorgani-
zované zájazdy na pamätné miesta 
SNP, či účasť na oslavách pri príle-
žitosti ukončenia 2. svetovej vojny, 

SNP a oslobodenia mesta. Klub kaž-
doročne organizuje pri príležitosti 
výročia ukončenia 2. svetovej vojny 
výstup na Vihorlat, je iniciátorom 
a organizátorom akcie Červené maky 
na počesť ukončenia 1. svetovej voj-
ny, ktorá sa koná vždy 11. 11. o 11.00 
hod. na mestskom cintoríne. Zorga-

nizovali sa posedenia pre členov a ro-
dinných príslušníkov pri príležitosti 
životných jubileí, MDŽ, návšteva 
divadelného predstavenia, posede-
nia pri vatre na Zemplínskej Šírave, 
či vo vojenských priestoroch Poruba 
pod Vihorlatom a Valaškovce. 

Zo športových aktivít predseda 
spomenul najmä jarné a  jesenné 
turnaje v bowlingu. Ocenil dob-
rú spoluprácu so samosprávou, 
velením mechanizovanej brigády 
v  Prešove a  vojenských útvarov, 
ktoré sú v Michalovciach. Taktiež 
vyzdvihol spoluprácu s OV SZPB. 
Darí sa aj  spolupráca s  maďarský-
mi kolegami v Nyíregyháze. Keďže 
väčšia časť členov je aj členmi zák-
ladnej organizácie Jednoty dôchod-
cov, rozšírila sa možnosť lepšej spo-
lupráce s  okresnou organizáciou 
Jednoty dôchodcov Slovenska naj-
mä účasťou na športových akciách. 

Pamätnými listami boli ocenení 
členovia, ktorí sa dožili okrúhleho 
výročia. 

Mgr. Juraj Vetrecin

3 AKTUALITY 

Prezentácie atraktívnych 
turistických miest a cieľov 
cestovného ruchu, 
gastronomické trendy, 
novinky cestovania, folklór, 
dotyk vzdialených ale aj 
blízkych krajín,  to všetko 
patrilo k obľúbenej 
kombinácii medzinárodnej 
výstavy cestovného 
ruchu a gastronómie ITF 
Slovakiatour a Danubius 
Gastro. 

Počas štyroch dní sa odprezen-
tovalo 732 vystavovateľov z 24 kra-
jín, ktorých navštívilo 72  812 náv-
števníkov.

Zemplínska oblastná organizá-
cia cestovného ruchu a Mesto Mi-
chalovce boli súčasťou tohto naj-
väčšieho veľtrhu cestovného ruchu 
nielen na Slovensku, ale aj v stred-
nej Európe. Využili sme možnosť  
propagácie destinácie dolný Zem-
plín v  spoločnom stánku Košice 
Región Turizmus, ktorý sa niesol 
spoločným sloganom Tak blízko, 
ako sa len dá. Cieľom prezentácie 

bolo zvýšiť záujem potenciálnych 
návštevníkov o  atraktívne podu-
jatia, zážitky, výlety, históriu, chuť 
vín, prírodné a  historické poklady 
regiónu.

Zemplínska oblastná organizá-
cia cestovného ruchu, ktorej úlohou 
bolo pod spoločnou značkou rozví-

jať cestovný ruch na území, zatrak-
tívniť ponuku a zvýšiť návštevnosť, 
v súčasnosti združuje 24 členov.

Mesto Michalovce sa pred-
stavilo ako turisticky atraktívny 
cieľ, ktorý je dôkazom, že v  rámci 
spoločnej známky dolného Zem-
plína v oblasti cestovného ruchu 

má čo ponúknuť. K dispozícii boli 
rôzne propagačné materiály s  dô-
razom na súčasnosť, históriu, relax 
a oddych. Návštevníci výstavy mali 
tak jedinečnú možnosť získať uce-
lené informácie o  destinácii dolný 
Zemplín.

Iveta Pazičová

Bratislavské výstavisko ITF Slovakiatour 
lákalo návštevníkov vôňou cestovania

Stretnutie michalovského zväzu vojakov 

michalovce_srdce_zemplina



4  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

„Dovoľte, aby 
som vás privítala 
na 21. tetralógovom 
maškarnom plese,“ zaznelo 
v úvode z úst riaditeľky 
Integry, o.z. – združenia 
pre duševné zdravie 
v Michalovciach Jany 
Hurovej. 

Číslo 21 naznačuje, že záujem 
o  tetralógový ples pre priazniv-
cov a  priateľov združenia Integra, 
neklesá ani po rokoch spolupráce. 

Všetkým zúčastneným poprial 
príjemnú zábavu zástupca primátora 
mesta Michalovce Jozef Sokologor-
ský. Vďaka štedrému finančnému prí-
spevku od Mesta Michalovce nás po-
čas celého večera sprevádzala hudba 
v podaní DJ Fera a všetci si pochut-

nali na dobrom jedle, ktoré pripravili 
v  reštaurácii Dúha. Ako na každom 
plese, ani na tomto nechýbala tom-
bola plná darov od štedrých darcov 
z Michaloviec a okolia, za čo im ďa-
kujeme. Vážime si, že popri mnohých 
plesoch, ktoré sa organizujú, prispeli 
aj na ples Integry a  potešili tak pri-
jímateľov sociálnej služby. V  úvode 
večera vystúpili dobrovoľníci z GPH 
Michalovce, zahrali na husliach, za-
recitovali báseň a  rozhýbali nás fol-
kloristi zo súboru Zemplín. 

Týmto by sme chceli poďakovať 
za finančnú podporu Mestu Mi-
chalovce, Jane Cibereovej a Jozefovi 
Sokologorskému, za dary do  tom-
boly, ktorými prispeli jednotlivci, 
ale  aj  organizácie a  za kultúrny 
program Gymnáziu P. Horova v Mi-
chalovciach. 

Svojou účasťou nás poctili aj hos-
tia z  partnerskej organizácie ZPP 

Radosť Košice a Slovenská únia 
sluchovo postihnutých z  Michalo-
viec, ktorí sa nášho plesu opakova-
ne zúčastňujú a nás teší ich záujem 

o  toto podujatie. Veríme, že  takto 
o rok si pripijeme na ďalšom vyda-
renom plese.

 Simona Dankaninová

Slovenský zväz záhradkárov 
prišiel s iniciatívou 
na rozšírenie zelene 
do nášho mesta a nadväzuje 
na predchádzajúci 
článok. Podľa pamätníkov 
bolo mesto Michalovce 
označované ako mesto 
zelene, toľko na úvod 
a pripomenutie 
z predchádzajúceho 
príspevku. 

Zeleň v  pravom slova zmysle 
vzbudzuje rôzne pozitívne asoci-
ácie. Pre niekoho je to súčasť prí-

rody v najbližšom okolí, pre iného 
šum lístia, príjemná tôňa počas 
letných horúčav, vlhkosť ovzdu-
šia, ale aj prirodzená asimilačná 
továreň na výrobu kyslíka a životu 
nevyhnutné pohlcovanie oxidov 
uhlíka. Mohli by sme menovať ešte 
oveľa viac prospešného pre život. 
To sú vedomosti vyučované v zá-
kladných školách, ale povedomie 
o  významnosti prirodzených pro-
cesov zaostáva najmä pod vplyvom 
industrializácie a  expanzie ľudskej 
civilizácie. Naším záujmom je ko-
nať aktívne a konštruktívne v danej 
oblasti. Hlásia sa mnohí uvedomelí 
obyvatelia a radi uvítame ďalších.

Bez fotosyntézy, najzázračnej-
šieho javu prírody, by zem bola 

prázdna a  pustá. Neexistoval by 
potravinový reťazec medzi flórou 
a  faunou. Pretože existuje na zemi 
zeleň v  podobe trávy, krov a  stro-
mov, môže jestvovať život, ako ho 
poznáme, ako všeobecne známy 
prírodný zákon. Zeleň tvorí okolitú 
prírodu a smerom k nej by sme mali 
prispieť len tými najlepšími krok-
mi a konať v súlade s ňou. Mnohé 
faktory, ktoré vytvára spoločnosť, 
svedčia proti. Je neodpustiteľnou 
chybou, ako rýchle nám ubúda le-
sov, akí sme nešetrní k  životnému 
prostrediu. Niektorí argumentujú, 
že to je zanedbateľná časť, ktorá na 
miestne pomery ubúda, ale celkove 
je to neuveriteľne mnoho. Aj malič-
ké kroky a pokrok v konečnom li-

mite môže zavážiť a pomôcť v tom-
to smerovaní. 

Kým pripravíme ďalší postup 
a jednotlivé kroky, uvítame vašu ini-
ciatívu vo forme konštruktívnej kri-
tiky, článkov a fotografií z ulíc náš-
ho mesta. Kto si všíma okolie, vidí, 
že  existujú miesta hodné povšim-
nutia a pochvaly a, naopak, kritické 
prázdne miesta na potrebnú obnovu 
zelene. Očakávame, že budú zverej-
nené v  našom časopise s  prilieha-
vým komentárom. Bez prostriedkov 
a  prispenia občanov a  mestských 
inštitúcií túto ideu možno ťažko 
naplniť. Postupné kroky a  navrho-
vané nápravné opatrenia zverejníme 
v ďalšom pokračovaní.

Ing. Pavol Tocik

Tetralógový maškarný ples

Zeleň do mesta, iniciatíva záhradkárov

Jubilejný piaty ročník plesu 
seniorov mesta Michalovce 
sa pod záštitou primátora 
Viliama Zahorčáka konal 
18. januára v reštaurácii 
Event – Family. Večerom 
sprevádzala Mária 
Adamčíková a v programe 
Sami sebe vystúpili 
členky denných centier 
s choreografiou tanca 
a v dvoch vstupoch 
spevácka skupina Ozvena. 

Viac ako 170 účastníkov sa pri 
bohato prestretých stoloch zabávalo 
do skorých ranných hodín. Do tan-
ca hrala skupina Pocit. V  mene 
všetkých seniorov sa ešte raz chce-

me srdečne poďakovať primátorovi 
Viliamovi Zahorčákovi, viceprimá-
torom mesta Jane Cibereovej a  Jo-
zefovi Sokologorskému, poslancovi 
NR SR Emilovi Ďurovčikovi, Mestu 
Michalovce a  odboru sociálnych 
vecí, poslancom mestského zastu-
piteľstva, organizáciám na území 
mesta a všetkým sponzorom, ktorí 
boli nápomocní pri organizovaní 
plesu. 

Spokojní odchádzali nielen vý-
hercovia cien z  tomboly, ale všetci 
zúčastnení seniori s  poďakovaním 
a v nádeji, že sa na príjemnej veselej 
zábave opäť stretneme na  šiestom 
ročníku plesu. Milým prekvapením 
bolo, že organizátor zabezpečil do-
máce spracované video z fotografií 
zachytávajúcich priebeh celého ve-
čera. 

organizátori plesu

Ples seniorov mesta Michalovce



5  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

KALINKA 2020
7. februára, o 18.00 hod., veľká sála MsKS

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
7., 12., 14., a 19. februára, vždy o 18.30 hod., Hvezdáreň Michalovce

PREMENA TOUR
8. februára o 18.00 hod., aula ekonomickej univerzity

DÁŠ POKOJ, MÁŠ POKOJ
10. februára o 18.00 hod., veľká sála MsKS

OTVORENÉ MANŽELSTVO
14. februára o 18.00 hod., veľká sála MsKS

CESTOVATEĽSKÉ KINO – ČERNOBYĽ
17. februára o 19.00 hod., Kino Centrum

Výstavy
AJ TIFFANY AJ ENKAUSTIKA
autorská výstava – Marianna Chvastová, Ján Hlaváč
od 10. februára, galéria ZOS

JÁN ČIŽMÁR – VÝBER Z TVORBY
autorská výstava, do 28. februára, malá galéria MsKS

UMENIE NOVEJ ZEME
Martina Vančišinová - Michalovová, do 29. februára, ZKGZ

OMEN – OSUDOVÉ ZNAMENIE
17. samostatná výstava z tvorby Rada Van Ladomerského
do 31. marca, Zemplínske múzeum

CESTY DO PRAVEKU VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
interaktívna výstava pre deti aj dospelých, do 7. mája
Zemplínske múzeum

Kaplnka bl. Laury Vicuna 
v Michalovciach bola plná 
ľudí s iskrou v očiach, 
sólové a zborové spevy, 
inštrumentálne duetá 
a kvartetá, umelecké 
a zároveň príjemné pre 
ucho bežného poslucháča. 

Toto sme zažili v  nedeľu pod-
večer 2. februára. Krásou plynú-
cou od  srdca k  srdcu nás nadchli 
sopranistka Miriam, flautistka Ni-
kola, cimbalistka Tina, klaviristka 
Ľudmila, začínajúca sólistka Aneta, 

huslista Patrik, klarinetista Juraj 
a  Zbor sv. Michala z  farnosti sale-
ziánov pod vedením Milana Me-
saroša, ktorý oslávil ôsme výročie 
svojho vzniku. Pomedzi skladby 
sa prítomní mohli dozvedieť o našej 
činnosti s  mladými a  pre mladých 
a o stave priestorov mládežníckeho 
strediska prostredníctvom prezen-
tácie fotografií s komentárom.

Sme vďační manželom Mesaro-
šovým, ktorí pozvali svojich zná-
mych hudobníkov. Ďakujeme všet-
kým, ktorí prispeli k  úspešnému 
priebehu tejto akcie a  podporili aj 
úpravu priestorov pre mladých.

 Kristína Némethová

Benefičný koncert

NOVINKA V ŠK. ROKU
2020/2021
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Jakub Ňariaš
Nina Ihnátová

Michal Haburčák
Peter Maščeník
Zaira Hasani
Timon Bajus

Michalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

Premiéra každý štvrtok o 16.00 hod. 
a reprízy každú párnu hodinu 

Žihadlo 
Téma: Nemocnica Svet zdravia 

po dvoch rokoch
Hosť: Ing. Marián Haviernik, riaditeľ nemocnice

premiéra v piatok 7.2. a v reprízach 9.2. a 11.2.
vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Festival Nádeje Hatalov 2019

od piatka 7.2. počas celého týždňa vždy o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS 
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,

na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV SENIOR.

Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia: 
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.

GYMNÁZIUM 
Ľ. Štúra 26, Michalovce 

pozýva žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov na

DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ 

15. februára 2020 (sobota) 
o 9.30 hod.

Čo pre vás pripravíme?
• informácie o štúdiu na 8-ročnom gymnáziu  

• krátky kultúrny program
• prehliadku priestorov školy a ukážky aktivít 

z vyučovacieho procesu 

Tešíme sa na spoločné stretnutie na pôde našej školy.

tel.: 056/6441346 • www. gymmi.sk • e-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk

Komunita saleziánov, ktorá 
dlhodobo pôsobí na území 
nášho mesta, si 31. januára 
spomenula na svojho 
zakladateľa dona Bosca. 

Bolo to pri svätej omši v slávnost-
nej atmosfére, ktorú spoločne vytvá-
rala celá saleziánska rodina – bratia 
saleziáni, sestry FMA a spolupracov-

níci. Nechýbali ani laici, ktorí rôznos-
ťou služby majú ku komunite blízko. 
Saleziánska spiritualita je a má zostať 
stále mladá, pretože má na zreteli pas-
toráciu mládeže. Práve mladí sa totiž 
nedokážu na nič hrať. Potrebujú byť 
prijatí, potrebujú zažiť spoločenstvo, 
aby mohli hľadať a nachádzať zmysel 
bytia. Zdá sa, že komunita bratov toto 
poslanie napĺňa. 

saleziánska rodina

Slávnosť dona Bosca 

voľný prístup do siete internetu 

na Námestí slobody a Námestí osloboditeľov 



n	februára od 08.30 hod. do 15.30 hod., úseky: Ul. okružná č. d. 4, 5, 
1000, 4806, Ul. špitálska č. d. 994, 2851, parcela č. 5360/1, garáže 
na Ul. špitálskej. 

n	13. februára od 08.20 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. obchodná č. d. 
1, 2, Nám. osloboditeľov č. d. 6137/59A, 25, Park študentov č. d. 2, 
Ul. Maxima Gorkého č. d. 2, 3, 4, 5, 5871.

n	18. februára od 07.40 hod. do 13.50 hod., úseky: garáže na Ul. 
humenská cesta, pri bytovke č. 1343/106 A9

n	19. februára od 08.30 hod. do 15.00 hod., úseky: celá Ul. rybárska, 
celá záhradkárska osada Rybárska

n	20. februára od 07.50 hod. do 15.30 hod., úseky: Ul. užhorodská č. d. 
433, celá záhradkárska osada Pláne

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Divadlo pri  fontáne 
pozýva na reprízu hry

DÁŠ POKOJ, 
MÁŠ POKOJ 

10. februára o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

Speváčka a organistka 
Miriam Brandisová nás 
poctila svojou návštevou 
v klube seniorov Denného 
centra č. 7 na Okružnej ulici 
tak, ako aj po minulé roky. 

Stretnutie klubu kresťanských 
seniorov spríjemnila svojím krás-

nym spevom. Ďakujeme, že aj pri 
svojej vyťaženosti na nás nezabúda. 
Naše šikovné členky pripravili nato-
to podujatie rôzne druhy nátierok 
a drobné pečivo. Prežili sme príjem-
né popoludnie. Nech nás príjemný 
pocit z  tohto koncertu sprevádza 
čo najdlhšie a my ľudia, nech máme 
k sebe čo najbližšie.

klub kresťanských seniorov DC 7

Buďme všetci potešení

17. 2.



Tesná prehra kadetov 
proti KB Košice

Posledný zápas základnej 
časti DL Kadetov odohrali 
michalovskí orli doma 
1. februára proti KB Košice. 
Líder súťaže bol stále 
bez prehry. 

V  prvej štvrtine mali mierne 
navrch hostia, keď využívali lepší 
doskok a  chyby v  rozohrávke do-
mácich. 

Druhá štvrtina priniesla dobrý 
basketbal a  vyrovnanú hru i  skóre 
štvrtiny. 

V  tretej časti hry sa domácim 
nedarilo a  hostia potupne zvyšo-
vali svoj náskok. Už sa zdalo, že 
je po zápase, no v  poslednej čas-
ti domáci pridali na bojovnosti 
a padlo im aj niekoľko striel za 2 
body. Získali viacero lôpt čím sa 

postupne náskok Košičanov zni-
žoval. Domáci predviedli pekné 
individuálne akcie a  potešili prí-
tomných divákov. 

V  poslednej štvrtine nepre-
menili až 7 trestných hodov, čím 
mohli duel ešte viac zdramatizo-
vať. Nakoniec si právom odviezli 
zo Zemplína výhru hostia. 

Orlom patrila posledná štvrtina, 
ktorú vyhrali 28:11, čo je proti ta-
kému súperovi určite povzbudenie 
do ďalších zápasov nadstavby.

Vyžrebovanie súťaže o 9. až 19. 
miesto bude známe v  najbližších 
dňoch. Ďalšie informácie nájdete 
www.1bkmi.sk. Kompletné výsled-
ky súťaže môžete sledovať aj na 
stránke https://www.slovakbasket.
sk/2019-2020/ a štatistiky na www.
msbasket.sk. 

1. BK MICHALOVCE

ĽADOVÝ DÓM NA HREBIENKU (1285 M N. M.) 
Členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských 
turistov Turista po roku znovu navštívili naše veľhory, 
Vysoké Tatry, a tam už siedmy ročník ľadovej krásy. 
Tohtoročným motívom bola nedávno vyhoretá katedrála 
Notre Dame, vysekaná 18 sochármi z 1880-tich blokov ľadu 
s celkovou váhou približne 230 ton.  

Anton Hasák

8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

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

Basketbal
I. BK – D MICHALOVCE – 1. BK HUMENNÉ
20. 2., 14.45 hod., Karpatská liga junioriek, športová hala GPH
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Florbal
EASTERN WINGS MICHALOVCE – FBK KOMÉTA SPIŠSKÁ N. V.
8. 2., 15.30 hod., Hyundai Extraliga žien – 17. kolo, Mestská športová hala

EASTERN WINGS MICHALOVCE – FBK TVRDOŠÍN
9. 2., 10.00 hod., Hyundai Extraliga žien – 18. kolo, Mestská športová hala

EASTERN WINGS MICHALOVCE – FALCONS STARÁ ĽUBOVŇA
8. 2., 18.00 hod., II. liga Východ muži – 14. kolo, Mestská športová hala

EASTERN WINGS MICHALOVCE – FABK ATU KOŠICE
8. 2., 12.30 hod., I. liga Východ dorastenci – 9. kolo, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Hádzaná
HK IUVENTA – MŠK DUNAJSKÁ STREDA
15. 2.,17.30 hod, MOL liga žien – 21. kolo, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – SOKOL PÍSEK
16. 2.,15.00 hod, MOL liga žien – 25. kolo, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – HC TATRAN STUPAVA
15. 2.,12.00 hod, I. LSD, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – HC TATRAN STUPAVA
15. 2., 14.00 hod, I. LMD, Chemkostav Aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HK NITRA
11. 2., 17.45 hod., TIPSPORT liga mužov – 48. kolo 

HK DUKLA INGEMA – HK NITRA
16. 2., 15.00 hod., TIPSPORT liga mužov – 50. kolo 
Info: http://www.duklamichalovce.sk

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská softtenisová liga mužov
10. – 14. 2., 17.00 hod., XII. ročník – 13. kolo
17. – 21. 2., 17.00 hod., XII. ročník – 14. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
III. REGIONÁLNY ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV
9. 2., 7.45 hod.

PRIMÁTORSKY VÝSTUP NA ČIERNU HORU 
15. 2., 8.00 hod., Info: http://www.kstmichalovce.sk

VÝSTUP NA ZAŇOVEC
15. 2., 8.00 hod., Info: https://www.kst-turista.sk

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská volejbalová liga dospelých 
19. 2., 19.00 hod., I. liga, Zvárači – Ďurko, 8. kolo
XI. ročník, Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk


