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Rozšírenie výroby syra Mini BabyBel

Nové pracovné miesta
v michalovskej syrárni
Spoločnosti Syráreň Bel Slovensko, a.s., sa podarilo úspešne zrealizovať projekt
rozšírenia výroby syra Mini BabyBel, ktorý je jedným z vlajkových produktov
medzinárodnej skupiny Fromageries Bel, pod ktorú Syráreň Bel patrí. Tento svetovo známy syr, balený vo voskovom obale, vyrába Syráreň Bel vo svojom závode
v Michalovciach od roku 2009.
Projekt bolo možné uskutočniť
aj za pomoci vlády Slovenskej republiky, ktorá na svojom zasadnutí
v marci 2016 schválila Syrárni Bel
Slovensko, a.s., štátnu investičnú
podporu vo výške 1,4 milióna eur,
o ktorú sa spoločnosť uchádzala.
Z tejto sumy 450 000 eur tvorí dotácia na obstaranie dlhodobého
hmotného majetku a 950 000 eur
predstavuje úľava na dani z príjmu.
V prípravnej fáze projektu michalovský závod osobne navštívil
aj štátny tajomník Ministerstva
hospodárstva SR Rastislav Chovanec. Celkové náklady na investíciu dosahujú okolo 4,25 milióna eur.
Po realizácii investície vzrástla výrobná kapacita výrobku
Mini Babybel o 50 %, pričom
takmer 99 % zvýšenej kapacity
smeruje na export mimo SR.
V nadväznosti s navýšením výroby sa zvýšil aj objem nákupu
mlieka. Kapacity dodávateľov mlieka vo východoslovenskom regióne sa ešte viac rozšírili a zároveň
spoločnosť nadviazala spoluprácu
s novými dodávateľmi na strednom
Slovensku. Vďaka investícii získalo
prácu 50 osôb a počet zamestnancov s trvalým pracovným pomerom v spoločnosti dosiahol takmer
500. Následne by mali vzniknúť desiatky nových pracovných miest pri
výrobe mlieka, keďže závod bude

potrebovať viac mlieka. Uvažuje
sa aj s podporou pre prvovýrobcov
pre zvyšovanie kapacít výroby tejto komodity v oblasti východného
Slovenska.
„Projekt sa nám podarilo zrealizovať za relatívne krátky čas, čo vyžadovalo nesmierne úsilie, dôkladné
plánovanie a perfektnú organizáciu
všetkých prác a subdodávateľov.
V súčasnosti beží navýšená výroba
v plnom chode a sme radi, že sme

mohli ponúknuť ľuďom v tomto regióne nové pracovné miesta, dodávateľom mlieka istotu odbytu ich mlieka do budúcnosti a ešte viac posilniť
svoju pozíciu silného hráča v oblasti
FMCG na Slovensku (sektor rýchloobrátkového tovaru)“, uvádza riaditeľ závodu Martin Buršák.
Veľmi dôležitú úlohu v projekte
rozširovania výroby zohrávala výnimočnosť samotného produktu.
Syr Mini Babybel je tzv. chuťovkou,

ktorú si so sebou môžete vziať kamkoľvek. Je malý, má zaujímavý obal
a pri jeho otváraní sa určite spotrebiteľ zabaví. Sieťka s miniatúrnymi
syrmi nechýba v chladiacich pultoch všetkých väčších obchodných
reťazcov a zástupcovia spoločnosti
veria, že si ho zákazníci obľúbia.
Syr Mini Babybel by sa mal stať
zdravou alternatívou k sladkým
chuťovkám.
Spoločnosť Syráreň Bel Slovensko, a.s., je súčasťou francúzskej
skupiny Bel, ktorá sa radí na
3. miesto najväčších výrobcov
značkových syrov v celosvetovom meradle. Skupina pôsobí
v 130 krajinách sveta a má 28
výrobných závodov. Stratégia
skupiny Bel je zameraná hlavne na rozvoj svojich kľúčových
značiek, ako sú Veselá Krava,
Kiri, Mini Babybel, Boursin
a Leerdammer.
V závode v Michalovciach
sa vyrábajú tavené syry (značky
Karička, Veselá Krava, Maredsous
a ďalšie), prírodné syry (značky
Michalovská tehla a Mini BabyBel)
a taktiež sušenú srvátku a sušené
mlieko.
Spoločnosť je kľúčovým hráčom
na slovenskom trhu mliečnych výrobkov s obratom takmer 74 mil.
eur za rok 2015 a s počtom zamestnancov 448 ku koncu roka 2015.
ts

aktuality
Pozývame vás na
kultúrno-športové
podujatie

Deň
Topoľančanov
6. augusta o 16.00 hod.
Topolianska ulica,
futbalové ihrisko

Pozývame vás na
koncert

DiAsher
Klezmer
7. augusta o 18.00 hod.
tribúna pri MsÚ

Pozývame vás na
10. ročník organových
koncertov

Michalovský
organ

Š. Iľaš – organ (SVK)
P. Neebe – trúbka (USA)
18. augusta o 19.10 hod.
rímskokatolícky Kostol
narodenia Panny Márie

Pozývame vás na

Zemplínsky
jarmok
a Zemplínske
slávnosti
19. – 21. augusta



aktuality
aktivity primátora

28. 7. účasť na otvorení rozšírenej výroby syra Mini BabyBel
v Syrárni Bel Slovensko,a.s.
31. 7. reprezentácia mesta Michalovce na oslavách 600. rokov prvej
písomnej zmienky obce Kusín
1. 8. rokovanie s organizátormi podujatia Deň Topoľančanov
1. 8. rokovanie Nadácie Prof. Čolláka
2. 8. zasadnutie dopravnej komisie KSK v Košiciach
3. 8. prijatie pracovníkov ŠFRB
3. 8. rokovanie školskej komisie KSK v Košiciach
4. 8. prijatie pracovníkov NKÚ
4. 8. privítanie Petra Kačer z Nadácie TA3 v rámci projektu Majte
dušu na správnom mieste
5. 8. porada primátora

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli predložené na X. zasadnutí MsZ v Michalovciach 21. júna 2016.
PhDr. Jana Cibereová
Na základe podnetov občanov z Ul. Jána Hollého prosím TaZS mesta
Michalovce o vyčistenie a vyzametanie parkovaných plôch a zrezanie
polámaných konárov zo stromov, aby nedošlo k úrazu alebo poškodeniu parkovaných vozidiel.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
TaZS mesta Michalovce zrealizovali orez suchých a polámaných konárov
na Ulici J. Hollého v 27. týždni. Vyčistenie parkovacích plôch na Ul. J. Hollého TaZS ukončia v mesiaci júl 2016.
PhDr. Marta Horňaková
Obyvatelia IBV Stráňany žiadajú vybudovať pri jazierku Baňa detské
ihrisko s hojdačkou, preliezkovou zostavou so šmýkačkou a pre mládež
vybudovať workoutové ihrisko.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
V rámci projektu Baňa – miesto pre oddych boli v roku 2012 osadené 2
fitness zariadenia, lavičky, smetné koše, zrepasovaný stolnotenisový stôl
a spevnený breh jazierka. Fitnes zariadenie NW 1047 (šľapacie) bolo
v priebehu 2 mesiacov 2-x poškodené ulomením pohyblivého ramena.
Mesto má v najbližšom období v pláne opravy starých i vytváranie nových
nenáročných športovísk v obytných zónach.
Obyvatelia bytového domu A5 na Severnej ulici Sídl. SNP poukazujú
na potrebu vybudovať za týmto bytovým domom komplex detského
ihriska pozostávajúci z hojdačky, preliezkovej zostavy so šmýkačkou
a prvkov na trávenie voľného času mládeže. Tiež je potrebné doplniť
odpadkové koše pre psičkárov a lavičky. Vybudovaním ďalších detských ihrísk a ihrísk pre mládež v meste sa tak vytvoria podmienky pre
zmysluplné trávenie voľného času a zvýšenie pohybovej aktivity detí.
Obyvatelia sa pýtajú, v akom časovom termíne tieto ich požiadavky
môžu byť realizované.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Postupne pri rekonštrukciách sídlisk mesto zveľaďuje aj detské ihriská pri
obytných blokoch. Na sídlisku SNP je problém s vlastníckymi vzťahmi
k pozemkom, preto sú investície na tento účel obmedzené. Mesto sleduje
možnosti využitia dotácií na účely vybudovania ihrísk a aj v lokalite sídliska SNP plánuje opraviť staré a vytvoriť nové nenáročné športoviská.
MUDr. Ján Paľovčík
V rámci zvýšenia bezpečnosti premávky navrhujem posun dopravnej
značky najvyššej povolenej rýchlosti 70 nachádzajúcej sa za kruhovou
križovatkou šíravská v smere na Zemplínsku šíravu za priechod pre
chodcov spájajúci Ul. Urxovu a Ul. Kukučínovu, nakoľko v opačnom
smere je povolená 50.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Požiadavka k zmene trvalého dopravného značenia bola postúpená na
Okresný úrad Michalovce, ktorý je vecne príslušným cestným správnym
orgánom pre cesty II. triedy.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Archeologický výskum
pokračuje
Archeologický výskum
na Kostolnom námestí
v Michalovciach,
ktorý nariadil Krajský
pamiatkový úrad
v Košiciach, sa pomaly
presúva do druhej polovice.
V danom období sa realizujú
záverečné sondážne práce v južnej
časti námestia. Súčasne prebieha
príprava otvorenia ďalších sond
na jeho severnom okraji, v bezprostrednej blízkosti Zemplínskeho
múzea.
Terénny archeologický výskum
zvyčajne prebieha v období od jari
do jesene. V mesiacoch júl a august, v najväčšom dovolenkovom
čase, začína archeológom hlavná
výskumná sezóna. Platí to aj pre

archeologický výskum na Kostolnom námestí v Michalovciach, ktorý môžu v letnom období prerušiť
len búrky a dážď. Predpokladá sa,
že archeologická výskumná činnosť
v priestore námestia bude ukončená v jesenných mesiacoch.
Archeologický výskum na Kostolnom námestí, ktoré je súčasťou
historického jadra mesta, sa realizuje s cieľom objaviť a získať doklady predovšetkým stredovekého
osídlenia. Doterajšie sondážne práce na južnom okraji námestia zatiaľ
túto skutočnosť nepotvrdili. Z niektorých sond sa nateraz vyzdvihli
najmä početné keramické zlomky,
ojedinele aj kovové a kostené nálezy. Získaný nálezový materiál datujeme predbežne do obdobia 17. až
20. storočia.
ZM

Leto s červeným
muškátom

súťaž o najkrajšiu muškátovú výzdobu
Fotky s výsadbou červených muškátov
nám posielajte do 15. 8. 2016 na e-mailovú adresu
tikmichalovce@msumi.sk
Tri najkrajšie výsadby odmeníme:
1. cena – 300 €, 2. cena – 200 €, 3. cena – 100 €

pobačeňe Miža z varoša

No podumajce...
Čľovek še dakedi ľem čuduje, co šicko še da vidumac. Ňedumam teraz na žadne prevratne techniki, abo daco take. No podumajce. Idzem sebe
po chodňiku a proci mňe mladi čľovek. Pristavi še pri mňe i prihutori še. Či bi
mu ňepomuh dostac še motorom z mejsta.
„Ta co sce zabludziľi?“
„Hej, idzem do Miškolca i ňeznam še dostac na ten smer. I jak to daľeko?“
„To dojs daľeko. Ozda dvasto kilometre.“
„No a kadzi tam is?“
Ta mi mu začal višvetľovac drahu na Košice. Už mi dumal, že šicko pochopil, ta mi chcel is daľej svoju drahu. No ňescihnul mi spravic krok. Vun
na mňe: „Vi sce bars ochotni čľovek. Mušim vam daco podarovac.“ I vicahnul
z taški dajaku škatuľku. Patrim novučičke hodziňki. No caha druhu škatuľku. Aňi mi ňescihnul zabačic co u ňej. Bo z ňoho viľezlo: „Dajce mi sto eura
bo ňemam na benzin do Miškolca.“ Až teraz mi zašvicilo. „Chlope, ja pri
sebe sto eura ňemam a svojo darunki sebe vežmice.“ Neprestal. „Ta dajce,
keľo mace. Ta ľem jedno euro na taxik.“ Ňebulo kedi a zmiznul jag gafor i zo
svojima darunkami.
Ozdaľ ňenatrafil na dajakoho somara, co še haňbil zrobic z ňim tak jak ja.
Vaš Mižo z varoša
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V Močaranoch spomínali
Občianske združenie
Močarany, Mesto
Michalovce, Dom Matice
Slovenskej a Mestské
kultúrne stredisko
Michalovce pripravili
v dňoch 23. – 24. júla
pre svojich občanov
kultúrno-spoločenské
podujatie, ktoré
sa nieslo v znamení
20. výročia uloženia
telesných pozostatkov
nášho rodáka, kňaza
a básnika Gorazda
Zvonického na Národný
cintorín v Martine.
Program sa začal v sobotu podvečer pod názvom Gorazdov večer
v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Močaranoch.
V úvode vystúpil Zbor sv. Vavrinca pri rímsko-katolíckom Kostole
v Sobranciach pod vedením A. Mihálikovej a potom predsedníčka OZ
A. Kostovčíková v mene farského
spoločenstva i občianskeho združenia privítala prítomných hostí
– dona Ondrejku a M. Kaňu, ktorí
pôsobili v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, rodinných príslušníkov pána Puskajlera a prof. J. Bruňu,
PhDr. E. Sirochmana, znalca života
a diela G. Zvonického, poslancov
mestského zastupiteľstva MVDr.
V. Kostovčíka a Mgr. M. Horňákovú
aj všetkých, ktorí prichádzajú ako
členovia veľkej rodiny Gorazda.

pozvánka
na zemplínsky
jarmok

Večer bol v réžii PhDr. Štefánie Sabolovej, ktorá uvádzala ďalší
program. Nezabudnuteľný zážitok
zanechalo vystúpenie PhDr. Márie
Kotorovej – riaditeľky Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad
Topľou – jej dramaticko-hudobné
pásmo „Sedem bolestí Slovenska“
a zhudobnené básne Gorazda Zvonického.
Nasledovala prezentácia fotiek
z púte do Ríma „Po stopách Gorazda“, na ktorej rodákov z Močarian sprevádzali žiaci dona Šándora
odchovanci Slovenského ústavu
sv. Cyrila Metóda v Ríme. Sprievodné slovo a komentár k jednotlivým
zástavkám na ceste z Michaloviec
do Ríma a hlavne návšteva v roku
milosrdenstva štyroch veľkých bazilík v Ríme a stretnutia so vzácnymi ľuďmi v Ríme pripravila PhDr.
Š. Sabolová a doplnené boli prednesenými básňami Gorazda Zvonického v podaní rodákov.
V závere na nádvorí vystúpila
gospelová skupina „Ciao mamma“.
V nedeľu sa konala sv. omša

– 40 rokov kňazstva vdp. Jozefa
Sokolského, kde vystúpili Zbor
sv. Michala z Michaloviec a Monika Kandráčová.
V závere za prítomnosti kňazov
a hostí – páter J. Ďačok SJ, don Ondrejka, zástupca primátora MUDr.
B. Bančej, riaditeľka Domu MS
– JUDr. M. Kušnírovej a poslanci
mestského zastupiteľstva MVDr.
V. Kostovčík a Mgr. L. Sidivárová
– bola požehnaná a odhalená maketa zvonice pred Pamätnou izbou
Gorazda Zvonického.
Je to vyjadrenie vďaky všetkým
spoluobčanom a rodákom, ktorí
sa obetavo podieľali na výstavbe
Kostola sv. Gorazda a spoločníkov
a zriaďovaní Pamätnej izby Gorazda Zvonického, pokračujú v zachovávaní dedičstva svojich otcov
a uchovávajú spomienku na svojho
vzácneho rodáka.
V popoludňajších hodinách vystúpili folklórne skupiny, ktoré svojím spevom i hovoreným slovom
potešili srdcia prítomných divákov.
A. Kostovčíková

čierno
biela
fotografia
výstava fotografií
členov fotoklubu
Zempfo
do 12. augusta
galéria ZOS
Michalovce

z pera viceprimátora

Sociálno-rekondičný pobyt
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Michalovciach pre svojich
členov pripravilo sociálno-rekondičný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch. V prvom
júlovom týždni sa na ňom zúčastnilo 35 členov nášho združenia. Pre všetkých
bol pripravený bohatý program, rehabilitačné procedúry zamerané na udržanie
zdravotného stavu a programy zamerané na podporu samostatnosti, rozvoja
poznania, rozvoja motoriky a sociálnych aktivít. Ďakujeme mestu Michalovce,
ktoré náš projekt finančne podporilo, a tým nám uľahčilo jeho realizáciu.
Emília Kužmová

Každý sa teší na leto ako na
obdobie zaliate slnkom, dovolenkami, oddychom. Pre tých, ktorým je
leto najexponovanejším obdobím
pracovnej vyťaženosti, sú tieto dva
mesiace nekonečné. Pre ostatných
neskutočne krátke.
Rýchlo ubieha čas aj organizátorom ďalšieho ročníka Zemplínskeho
jarmoku a Zemplínskych slávností. Aj keď kontrakty s účastníkmi
a príprava programu má svoju vyskúšanú štruktúru, je stále čo dolaďovať. Vraví sa, že Zemplínsky
jarmok je vyvrcholením letnej turistickej sezóny a zakončením letného
obdobia v našich končinách. Aj preto trvá celé tri dni tretieho augustového týždňa. Tohto roku do bude
19. – 21. augusta. Budú to dni plné
obchodného ruchu, dobrého folklóru, ukážok umeleckých remesiel,
chutného jarmočného jedla a občerstvenia. Pre deti nebudú chýbať
kolotoče v Parku študentov.
Už v deň otvorenia jarmoku nás
čaká aj otvorenie výstavy záhradkárov pod názvom Plody Zemplína
vo vstupných priestoroch MsKS.
Drobnochovatelia sa prídu pochváliť svojimi chovateľskými úspechmi
v priestoroch dvora bývalého starého
súdu. Popoludní zaplnia parkovisko
pri pošte dvojkolesové tátoše tradičného motorkárskeho zrazu na Šírave. Nebude chýbať ani ich prejazd
mestom po cyklistickom chodníku.
Diváci tohto prejazdu určite uvítajú
pripravený program na tribúne pri
fontáne. Spestrením jarmočných dní
sú aj športové podujatia. Tradične
v priestoroch dvora ZŠ na Ulici kpt.
Nálepku sa uskutoční basketbalový
turnaj na jeden kôš. Ihrisko na ZŠ,
Okružná 17 bude kolbišťom futbalového turnaja futbalistov nad 50
rokov. V sobotu popoludní začínajú
Zemplínske slávnosti tradične detským programom. Pokračovaním
sú prehliadky domácich folklórnych
súborov až do neskorých večerných
hodín. Ani nedeľa nebude o nič menej bohatá na folklór.
Veríme, že aj tohto roku ulahodíme nášmu náročnému divákovi pripraveným programom. Uchovávanie najväčšieho kultúrneho pokladu
nášho národa je základnou myšlienkou aj organizátorov Zemplínskych
slávností.
MUDr. Benjamín Bančej,
zástupca primátora



kúltúra – školstvo
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre

DiAsher Klezmer – koncert
7. 8. o 18.00 hod., tribúna pri MsÚ
Michalovský organ
Štefan Iľaš (Slovensko) a Paul Neebe (USA)
18. 8. o 19.10 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

Výstavy
Svet remesiel
do 31. 8., malá galéria MsKS

Program kina
5. 8. piatok o 16.30 hod.
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK
animovaná komédia
Mládeži prístupný

2016
USA
Slovenský dabing

4. 8. Polnočná premiéra filmu zo stredy (3. 8.) na štvrtok o 00.10 hod. (2D)
4. – 5. 8. štvrtok (3D), piatok (2D) o 20.00 hod.
6. 8. sobota (2D) o 21.00 hod.
7. 8. nedeľa (2D) o 20.00 hod.
8. 8. pondelok (2D) o 18.00 hod.
9. – 10. 8. utorok (3D), streda (2D) o 20.00 hod.
JEDNOTKA SAMOVRAHOV
akčný, krimi, fantasy
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2016
USA
Slovenské titulky
5. 8. piatok o 18.15 hod.
6. 8. sobota o 19.15 hod.
7. 8. nedeľa o 18.15. Hod.
8. 8. pondelok o 20.30 hod.
10. 8. streda o 18.15 hod.

ZOZN@MKA
romantická komédia
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2016
ČR
Originál verzia

6. 8. sobota o 17.00 hod.
7. – 8. 8. nedeľa, pondelok o 16.00 hod.
HĽADÁ SA DORY
animovaná rodinná komédia
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov

2016
USA
Slovenský dabing
9. 8. utorok o 18.00 hod.

PREDTÝM AKO SOM ŤA POZNALA
romantický
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2016
USA
Slovenské titulky

11. 8. štvrtok o 15.30 hod. (3D), o 17.30 hod. (2D)
12. 8. piatok o 18.30 hod. (2D)
13. 8. sobota o 15.30 hod. (3D), o 17.30 hod. (2D) o 21.15 hod. (2D)
14. 8. nedeľa o 15.30 hod. (3D), o 17.30 hod. (2D)
15. – 16. 8. pondelok, utorok o 16.00 hod. (2D)
17. 8. streda o 17.30 hod. (2D)
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
rodinný, animovaný, komédia
Mládeži prístupný

2016
USA
Slovenský dabing

11. 8. štvrtok o 19.30 hod.
12. 8. piatok o 21.40 hod.
13. – 14. 8. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
16. 8. utorok o 19.30 hod.
MATKY REBELKY
komédia
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2016
USA
Slovenské titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Medzinárodný detský
letný tábor
Partnerské mestá
Jaroslav (Poľsko),
Michalovce
(Slovensko) a Vyškov
(Česko) už niekoľko
rokov organizujú
rotačným spôsobom
medzinárodný letný
tábor pre vybraných
žiakov základných škôl
z týchto miest. Tohto
roku sa po prvýkrát
pridali aj mladí
ľudia z Budapešti
(Maďarsko).
Medzinárodný letný tábor (ďalej iba MLT), ktorý tohto roku organizovalo mesto Jaroslav, na týždeň umožnil desiatim usilovným
deťom z každého štátu spoznať
svojich rovesníkov z partnerských miest susedných krajín,
nadviazať nové priateľstvá, oboznámiť sa s partnerskými mestami. Program MLT bol zameraný
na vzájomné poznávanie kultúry,
zvykov a jazyka jednotlivých národov. Deti sa hneď v prvý deň
oboznámili podrobne s mestom
Jaroslav hravou formou integračných aktivít a následne tvorbou
prezentácií pracovných skupín,
v ktorých využili znalosť anglického jazyka, s čím zjavne nemali
problém. Pre deti boli pripravené

rôzne aktivity zamerané na turistiku, kúpanie, výlety do blízkeho
okolia ako aj kultúrno-športová
činnosť. Účastníkov MLT očarilo mesto Sandomierz, bývalé
sídlo poľských kráľov a kniežat.
Jeden deň sa uskutočnil celodenný výlet do soľnej bane Bochnia a navštívili krátko aj Krakov
s obhliadkou jeho najkrajších
pamätihodností v centre mesta.
Nezabudnuteľné zážitky spojené
s adrenalínom mali deti v lanovom parku malebného mestečka
Radava, kde so školenými inštruktormi prekonávali medzi
stromami prekážky z dreva, oceľových lán a povrazov. Všetci si
vyskúšali toto veľké adrenalínové
dobrodružstvo, kde na niekoľko hodín stratili pojem o čase,
a nechýbali im ani telefóny, ktoré
ich čakali dole na lavičke. Každá
skupina detí pripravila zaujímavý
program, v ktorom prezentovali
svoju krajinu. Aj v Jaroslavi, podobne ako v predchádzajúcich
MLT, nechýbalo milé stretnutie
s predstaviteľmi miest.
Mladí účastníci MLT z partnerských miest susedných krajín
tak mohli nadviazať nové priateľstvá, prekonať bariéry národnostných vzťahov, a tak všetci príjemne tráviť čas letných prázdnin. Želáme si, aby táto výborná atmosféra pretrvala aj do nasledujúcich
medzinárodných letných táborov
našich partnerských miest.
Mgr. Ľudmila Bertičová

Netradičné poznávanie
Michaloviec
Záver prvého
prázdninového mesiaca
patril histórii. Obľúbené
„Špacirki po varošu“
sa konali v piatok
29. júla. Tentokrát
záujemcovia navštívili
Pravoslávny katedrálny
chrám svätých Cyrila
a Metoda na Duklianskej
ulici v Michalovciach.
Tento zaujímavý sakrálny objekt
je sídelným chrámom tunajšieho
biskupa. Vybudovaný bol v rokoch
1993 až 1996. Pri príležitosti 20. výročia ukončenia jeho výstavby sa
v ňom konali aj „Špacirki po varošu“.

Chrám očaril návštevníkov nielen
pozlátenými vežičkami na streche,
ale aj krásnym interiérom, ktorý
zdobia nádherné ikony a zvony.
„Špacirki po varošu“ pravidelne organizuje Mestské kultúrne
stredisko Michalovce v spolupráci
so Zemplínskym múzeom. Najbližšie stretnutie nadšencov histórie na tému Michalovské hrady
sa uskutoční 26. augusta so začiatkom o 18.00 hod. na parkovisku
pred MsKS.
Ak sa chcete dozvedieť niečo
viac o tejto zaujímavej problematike
prihláste sa do 15. augusta – osobne
na sekretariáte MsKS, telefonicky
na čísle 056/642 35 02 alebo mailom na kultura@msumi.sk. Kapacita je obmedzená.
nč



kúltúra – školstvo

19. – 21. august 2016

Zemplínsky jarmok
a Zemplínske slávnosti

Michalovčan informuje
vítame medzi nami našich najmenších...

Nikola Rohunová

Málokto si vie v našom meste predstaviť august bez
Zemplínskeho jarmoku a Zemplínskych slávností. Chýbať
nebudú ani v tomto roku a všetci sa môžeme tešiť na tri
dni plné spevu, hudby, tanca, dobrého jedla a zábavy.
19. august
8.45
10.00

11.00
11.00 – 19.00
13.00
15.00
16.00 – 18.00
19.00
20.00
10.00 – 19.00

O Šípkovej Ruženke – divadlo Babadlo Prešov
Slávnostné otvorenie
(vztyčovanie vlajky, podpísanie zmluvy o partnerstve s mestom
Liptovský Mikuláš, MSS Hnojňane z Mihaľovec, FS Jurošík,
prezentácia mesta Užhorod v rámci projektu
SK-INFO-UA, Holubki – prezentácia spojená s ochutnávkou)
KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca
výstava Plody Zemplína
Výstava drobnochovateľov
Pre každého niečo...
(Prešibaný kocúr v čižmách – Mestské divadlo Actores, Ján Bič
– spevák Kaviarne, DH Sečovce)
Medzinárodný zraz sveta motocyklov spojený s prejazdom
mesta
Ondrej Molota a ľudová hudba Ďatelinka
Bon Jovi (revival) – koncert
Ulička remesiel

20. august
8.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
10.00 – 12.00
15.00 – 17.45
18.00 – 19.00
19.00 – 20.30
20.45

Výstava drobnochovateľov
Ulička remesiel
Plody Zemplína – výstava
(OV SZZ)
Živá pozvánka na KARIČKU 2016 a 57. Zemplínske slávnosti
FS ONDAVČANKA, FS RAKOVČAN, MSS NOVEŠAN,
FS MORAVANČAN, ŽSS ČEMERŇANKA
KARIČKA 2016
Klenotnicový program
(FS Čaklov MSS Lučane, MSS Starjani a FS Laborec)
FS Zemplín a FS Svojina
Galaprogram – FS Jurošík

21. august
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00

DFS Zemplínik, KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca
DFS Jurošík
Utajený poklad zemplínskeho folklóru
(Harčarki, Čemerňanka, Dvojo z Mihaľovec)
FS HRIŇOVČAN

Noviny Mistral

a športové správy

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

Žihadlo

Téma: JUBILEUM FILATELISTOV
Hostia: J. Dobrovolský a D. Lellák
repríza z októbra 2015
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

Zemplínske slávnosti – U MIHAĽOVCI TAK...
repríza z augusta 2015
denne od 14.00 hod.

Sebastian Kmec
Dávid Vankovič

do stavu manželského vstúpili...
Ing. Kamil Laco
a Ing. Zuzana Lišková
Róbert Weis
a Petronela Tomašovičová
Martin Jurčišin
a PhDr. Miriama Knežová
Michal Daňo
a Patrícia Hrnčiarová
Peter Mandžák
a Anna Kováčová
Stanislav Sčensný
a Mgr. Jana Fiková
PhDr. Peter Molnár
a Tatiana Kráľová
Ján Bžan
a Miriam Rudziková

blahoželanie
V týchto dňoch oslavuje svoje okrúhle životné
jubileum – 50 rokov

JOZEF BODNÁR

Všetko najlepšie k narodeninám želá kolektív
TaZS Michalovce.



Nález zvaný Elán
Keď povie lekár pacientovi,
že má nález, určite ho to
znepokojí, možno až vyplaší.
Pacient si uvedomuje, že
jeho dni sú spočítané. Do
toho znova vstúpi lekár
a odporučí pacientovi
operáciu, ktorá mu môže,
ak sa podarí, predĺžiť život.
Tak to je v živote obyčajného
smrteľníka.
Obdobná situácia sa vyskytla aj
v našom meste, len s tým rozdielom,
že ten michalovský nález zv. Elán je
čertovsky zakorenený a nemožno
ho vyoperovať už viac ako dvadsať
rokov. Snažilo sa o to mesto, prokuratúra i súd. Márne, nikto nedokázal
presvedčiť dvoch tvrdohlavcov, aby
sa dohodli. A tak v centre mesta, v
ruinách bývalého obchodného domu
Elán, kde policajti musia často zasa-

hovať, sa naďalej šír zápach, škrekot
pripomínajúci plač mlátenej Rómky,
ale aj hlasy orgazmických slastí. Treba však povedať, že niektoré ponovembrové zákony boli šité horúcou
ihlou a tak sa stalo, že podstatné veci
unikli. Uvediem príklad: Obchodný
dom Elán na námestí kúpil jeden záujemca, ale pozemok pod ním kúpil
druhý záujemca. Vraj vtedy to zákon
umožňoval. Môj laický rozum hovorí, že zákony schvaľuje parlament
a ten zákon-paškvil, treba nie iba
poopraviť, ale aj problémy vzniknuté jeho uplatnením odstrániť. A kto
by to mal urobiť? Nástupcovia tých,
ktorí takýto zákon vypustili do užívania. V našom prípade, ak to nedokázalo vyriešiť mesto, prokuratúra a
súd musia nastúpiť zákonodarcoviaposlanci NR SR za Michalovce. Dokážu to? Alebo existuje iné riešenie?
Nebodaj treba počkať, až tí báčikovia z Chochoľova umrú.
Mikuláš Adzima

Domov – bezpečné
miesto pre všetkých
OZ Pomoc rodine je
partnerom projektu číslo
DGV02001 „Zlepšenie
kvality poradenstva
pre ženy zažívajúce rodovo
podmienené násilie
v partnerských vzťahoch
v Košickom samosprávnom
kraji“, ktorý bol podporený
sumou 290 728 € v rámci
programu SK 09 Domáce
a rodovo podmienené
násilie.
Správca programu je Úrad vlády SR. Prijímateľ projektu Košický
samosprávny kraj. Partnermi sú aj
Fenestra, Kotva n.o., Trebišov, OZ
Hana.
Tento projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva
prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a bude realizovaný
do 30. apríla 2017. Jeho cieľom je
zníženie rodovo podmieneného
násilia.
Cieľové skupiny sú obete partnerského násilia – ženy zažívajúce
rodovo podmienené partnerské násilie ako primárna cieľová skupina

projektu. Pre ženy bude zabezpečená komplexná pomoc, podpora zo
strany MVO a ubytovacieho zariadenia. Bude zabezpečený prístup
ku kvalitnej, špecifickej pomoci
a k rôznym druhom služieb.
Zamestnanci štátnych a verejných inštitúcií budú viac informovaní o problematike rodovo
podmieneného násilia prostredníctvom vzdelávacích workshopov
a informačnej brožúry a aktívne
zapojení do diskusie o potrebe
a možnostiach multi-inštitucionálnej spolupráce.
V dňoch 31. mája a 16. júna sa
v priestoroch kancelárie 1. kontaktu pred odchodom do zahraničia
konali workshopy v rámci projektu Zlepšenie kvality poradenstva
pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských
vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji. Na workshopoch boli
prítomní zamestnanci štátnych
a verejných inštitúcii. Workshopy boli zamerané na scitlivovanie v rámci problematiky rodovo
podmieneného násilia páchaného
na ženách.
Viac informácií nájdete na:
www.norwaygrants.org / www.norwaygrants.sk/violence
OZ Pomoc rodine
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inzercia

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Kúpim 3 – 4-izbový byt v Michalovciach s rozlohou nad 70 m2
v pôvodnom stave, nie prízemie, ani vrchné poschodie.
Tel.: 0908 446 411
n Predám rodinný dom v radovej zástavbe, čiastočne zrekonštruovaný v Michalovciach, Ulica M. Benku. Tel.: 0907 340 044
n Predám zrekonštruované priestory (80 m2) na poskytovanie zdravotných služieb, OZS Masarykova, Michalovce. Tel.: 0907 340 044
n Predám stavebný pozemok, Ulica močarianska, 2 000 m2. Cena
dohodou. Tel.: 0918 360 300
n Dám do prenájmu 1-izbový byt s balkónom, blízko centra v Michalovciach. Tel.: 0949 684 536

Rôzne
n Predám včelí med- 4,50 €/kg + fľaša, Michalovce.
Tel.: 0907 171 739
n Vykupujem pozostalosti a použité knihy. Tel.: 0911 881 967
n Predám detskú sedačku na bicykel. Tel.: 0905 928 805

Práca
n Zber jabĺk v Taliansku. Tel.: 0950 665 147

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Pavol Horňák (82)
Mária Nováková (91)
Mária Kanavalová (76)
Mária Baníková (73)
Ján Danko (95)

Margita Dobrovolská (60)
Michal Bodajla (79)
Albert Čičák (82)
Verona Čičáková (84)

spomienky
Uplynulo 15 rokov
od úmrtia nášho ocka

BOHUMILA VRAŠŤAKA
a 20 rokov od úmrtia mamky

MÁRIE

rod. BADLÍKOVEJ
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im, prosím, tichú spomienku.
dcéry Edita a Monika s rodinami
Nič viac Ti už nemôžeme dať, len kahanček zapáliť,
kytičku na hrob dať a s láskou na Teba spomínať.
Dňa 4. augusta uplynulo 5 rokov,
čo si nás náhle opustil

JÁN KULICH

s láskou spomína milujúca manželka a celá rodina

prerušenie distribúcie elektriny
n 18. august od 12.00 – 16.30 hod. úseky: časť Močarany, hlavná
cesta od č. d. 130 po č. d. 194 párne, od č. d. 119 po č. d. 163
nepárne, č. d. 1658
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ



šport
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK Zemplín – FC ViOn Zlaté Moravce
6. 8., 19.00 hod. – FORTUNA liga muži – 4. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná
Memoriál Tomáša Jakubču
12. – 14. 8, Chemkostav aréna
Info: www. Iuventa–zhk.sk

SpartanRace vo Vechci Majstrovstvá vo futbale
Prvá septembrová sobota
bude patriť všetkým
pretekárom, dospelým
aj deťom, ale taktiež
divákom, ktorí sa prídu
pozrieť na extrémny
prekážkový pretek
SpartanRace vo Vechci.
Prvýkrát v Európe sa uskutoční
pretek Ultra Beast – jedna z najnáročnejších foriem pretekov SpartanRace.
Počas dňa budú vybiehať aj štartové vlny pretekov typu Spartan
Sprint, pri ktorom musia pretekári
prekonať trať dlhú viac ako päť kilometrov, na ktorej ich čakajú desiatky
prekážok. Súčasťou akcie sú taktiež

preteky pre deti Spartan Kids, ktoré budú prebiehať v čase od 12.05
do 13.05 h. Pre deti je postavená
špeciálna trať, ktorá svojou náročnosťou zodpovedá jednotlivým vekovým kategóriám. Rovnako ako
dospelí pretekári aj detskí Sparťania dostanú po dobehnutí medailu
a špeciálne „finisherské“ tričko.
Všetci, ktorí do Vechca v sobotu tretieho septembra zavítajú,
sa môžu taktiež tešiť na koncert
kapely Helenine oči, ktorý začne
o 14.00 h. Vo festivalovom priestore pretekov budú počas celého dňa
stánky s občerstvením, pódium
s moderátorom, DJ a mnoho ďalšieho. Príďte si užiť deň plný športu
a zábavy!
Kamila Rybková

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

hráčov nad 50 rokov
Mesto Michalovce – odbor
školstva a športu a jeho
koordinačná komisia
mestských športových
súťaží organizuje
dňa 20. augusta 2016
v rámci 47. ročníka
zemplínskeho jarmoku
VII. ročník michalovských
majstrovstiev vo futbale
hráčov nad 50 rokov.

Hrať budú sídliskové družstvá,
a to Stráňany, Východ, Juh a Západ
na ihrisku ZŠ, Ul. okružná 17 v Mi-

chalovciach. Minuloročné prvenstvo obhajuje sídliskové družstvo
Východ.
Program zápasov:
9.10 hod. Východ – Západ
10.00 hod. Stráňany – Juh
11.00 hod. zápas o 3. – 4. miesto
11.50 hod. zápas o 1. – 2. miesto
12.15 hod. slávnostné vyhodnotenie
Záujemcovia dostanú bližšie informácie na Mestskom úrade – odbor školstva a športu, Mgr. Lívia
Kalaninová, kontakt 68 64 142, 0917
6509 12.
LV

Michalovský

letný streetball 2016
20. 8. 2016 od 8.00 hod. v areáli ZŠ P. Horova (8. ZŠ)
Propozície a prihlášku nájdete na www.1bkmi.sk

