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aktua l i ty

Pozývame vás na 
letný festival

MY SME VÝCHOD

27. augusta 
od 14.00 hod.

Obchodná ulica

Zapojte sa do letnej 
turistickej súťaže

Kráčaj 
S rODinOu 

DOlnÝM 
ZEMplínOM
viac info na: 

www.michalovce.sk 
www.dolnyzemplin.sk

Kniholand 
2016
detský letný tábor

3 Zemplínske 
slávnosti
57. ročník

4 Motozraz 
na Šírave
sezóna motoriek vrcholí

6 Basketbalová 
mládež
1.BK Michalovce

8

OÚ Michalovce
Mesto Michalovce

SZPB ZO Michalovce
vás pozývajú na

piEtnY aKt 
KlaDEnia VEnCOV 

pri príležitosti 
72. výročia Snp

26. augusta o 10.00 hod.
pamätník na Bielej hore

Pozývame vás na
 

ŠpaCirKi 
pO VarOŠu 

Michalovské hrady

26. augusta 
o 18.00 hod.

parkovisko pred MsKS



� aktuality

pobačeňe Miža z varoša

Bizovne še i vam stalo, že tak jak mňe dajaka maľičnojs še doma pohu-
bila. Muj najstarši, s chtorim bivam, kupil take šveteľko, co na belavo švici 
i pricahuje totu ľitajucu haveď, žebi me večar mohľi i vonkaľ pošedzec. Barz 
dobre chasnovala. No tak jak šicko, jednoho večara prestala švicic. Ta jagbač 
vyhorela tota neonka. Ta treba ju kupic i dac novu. 

Co čort nechcel, dostal mi povereňe. No ňedumal mi, že to budze až taka 
štrapacia. Ňeľem, že mi še oboznamil zos šickima predavačami u elektro 
u Mihaľovci, no i do Manfildu mi bul odporučani. Tam me barz skoro vib-
aviľi. Ta kec mi še obracil na jednoho mladoho, ta me barz skoro usmernil: 
„Nechceľi bi sce, žebi me maľi každu somarinu?“ No jakbač tam druhi raz 
ňezabludzim i kebi davaľi zadarmo. 

No mal som i ščesce. U jednim elektro mi natrafil na inakšoho mladoho 
čľoveka. „Ňemame, no kec pridzece o tyzdzeň, objednam vam. Chcece?“ Po-
cešil mi še. Ňešicki predači su rovnaki. Ňechcem robic reklamu, i kec u tim 
pripadze negativnu. Ľem ozdaľ dachto zos kompetentnich še po prečitaňu 
zaduma. Ozdaľ nedopušči, žebi staroho čľoveka tak odbijaľi od sebe.

Vaš Mižo z varoša

Našo obchodnici

15. 8.   porada primátora k materiálom na rokovanie mestskej rady
16. 8.   rokovanie k pripravovanému Programu hospodárskeho    
 a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 – 2025
17. 8.   rokovanie so zástupcami SPP, a.s. a VVS, a.s.
18. 8.   zasadnutie predsedov komisií mestského zastupiteľstva
18. 8.   účasť na rokovaní Správnej rady MFK Zemplín
19. 8.   účasť na podujatiach Zemplínskeho jarmoku
20. 8.   rokovanie s delegáciami partnerských miest

aktivity primátora

pokračovanie na 6. strane

rnDr. lÝDia SiDiVárOVá
Na základe intervencií obyvateľov volebného obvodu č. 4 predkladám 
nasledujúce interpelácie:
Na križovatke Ul. J. Palkoviča a Ul. odbojárov sa na vozovke nachádza 
rozsiahly výtlk. Je možné tento výtlk opraviť?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Výtlk na križovatke Ul. J. Palkoviča a Ul. odbojárov TaZS mesta Michalov-
ce vyspravia v priebehu mesiaca júl 2016. 

Na Ul. prof. Hlaváča medzi blokmi A a B sa nachádza javor vo veľkej mie-
re napadnutý parazitickou rastlinou imelo. Pri vetre z neho opadávajú su-
ché konáre rôznej veľkosti. Súčasne korene stromu poškodzujú a dvíhajú 
dlažbu detského ihriska, ktoré je umiestnené pod spomínaným javorom. 
Obyvatelia uvedených blokov sa obávajú možnosti vážnych úrazov. Je 
možné zo stromu odstrániť poškodené konáre, prípadne celý strom?
Ďakujem zodpovedným pracovníkom a organizáciám za vybavenie in-
tervencií občanov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Na základe preverenia zdravotného stavu drevín v predmetnej lokali-
te na Ul. prof. Hlaváča bola odborným pracovníkom odboru V,ŽPaMR 
spracovaná žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín (javor a tuja) 
rastúcich mimo lesa, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v platnom znení. Žiadosť bola podaná  príslušnému or-
gánu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ktorým je Okresný 
úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP.  Mesto Michalovce, po vydaní 
rozhodnutia okresným úradom zabezpečí  cestou Technických a záhrad-
níckych služieb mesta Michalovce vykonanie potrebných opatrení súvisia-
cich s výrubom alebo stabilizáciu korún predmetných drevín. 

Mgr. ján VáraDY
Občania volebného obvodu č. 2, konkrétne Ul. užhorodskej, zakarpat-
skej, uralskej, bieloruskej a i., ako aj ulíc z 1. volebného obvodu žiadajú, 
aby bol na Ul. užhorodskej vytvorený a vyznačený nový priechod pre 
chodcov oproti bloku B5/B6. Priechod je potrebný pre občanov, ktorí 
prechádzajú v tejto lokalite zatiaľ voľne, často aj krížom cez priľahlú kri-
žovatku. Najbližšie priechody sú pri križovatke na Verbovčíku a pri CZŠ 
sv. Michala, ktoré sú vzdialené od seba min. 400 m, čo je na obchádza-
nie inkriminovaného miesta dosť ďaleko. Novovytvorený priechod je 
potrebný, lebo umožní bezpečnejší pohyb občanov za svojimi nákupmi 
smerom k nákupnému centru LIDL a IDEA. V mene občanov verím, že 
tento návrh bude priaznivo prijatý a realizovaný. Vopred ďakujem.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Mesto Michalovce, odbor výstavby ŽPaMR, na základe predchádzajúcich 
interpelácií poslancov v tej istej veci, zvolalo miestne šetrenie a požiada-
lo ORPZ SR ODI Michalovce o stanovisko k navrhovanému riešeniu. Na 
základe tohto zadalo odborne spôsobilej osobe  vypracovanie projektovej 
dokumentácie na zrealizovanie nového priechodu pre chodcov cez Ul. už-
horodskú. Po vydodaní projektovej dokumentácie budú z rozpočtu známe 
finančné prostriedky, ktoré bude potrebné riešiť zmenou rozpočtu Mesta 
pre zabezpečenie výstavby samotného priechodu pre chodcov. 

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli pred-
ložené na X. zasadnutí MsZ v Michalovciach 21. júna 2016. 
(dokončenie) Deň Topoľančanov 

Deň Topoľančanov 
sa stal už tradíciou 
a súčasťou kultúrneho leta 
v Michalovciach. OZ Naše 
Topoľany pripravilo 
s podporou mesta 
Michalovce, VÚC Košice 
a ostatných sponzorov 
bohatý kultúrno-športový 
deň, ktorý sa konal 
6. augusta. 

Motto podujatia „Deň Topo-
ľančanov spája rodiny“ vystihovalo 
aj jeho cieľ – stretnutie rodín, ro-
dákov a oživovanie regionálnych 
tradícii, spojené s podporou športu 
a prezentáciou kultúrnych skupín 
z blízkeho okolia. 

Program začal slávnostnou svä-
tou liturgiou v Chráme Archanjela 
Michala pod speváckym vedením 
Zboru sv. Jozefa. V chráme bol pred-
stavený a posvätený historický erb 
a vlajka OZ Naše Topoľany. Prog-
ram pokračoval na ihrisku scénkou 
skupiny historického šermu Vikomt. 

Nasledovalo oceňovanie rodákov, 
ktorí čestne reprezentovali a repre-
zentujú Topoľany v rámci mesta, ok-
resu alebo na celoslovenskej úrovni. 
V kultúrnom programe sa predsta-
vil FS Jurošík, ženská spevácka ľu-
dová skupina Čemerina z Pustého 
Čemerného, folkový spevák Čiko 
(Ing. Barančík) a hudobno-zábavná 
skupina Traky. 

Nechýbalo ani športové zápo-
lenie vo futbale dvoch generácií 
„Otcovia a synovia“. Lákadlom pre 
deti a ich rodičov boli sprievod-
né aktivity, kde sa ich potomkovia 
mohli vyšantiť do sýtosti. Trampo-
líny, nafukovací hrad, maľovanie na 
tvár, jazda na koníkoch, postavičky 
z rozprávky, ukotvený lietajúci ba-
lón. Zaujímavosťou bolo športovis-
ko, ktoré pripravilo OZ Haliganda 
so športovými stanovišťami ako bol 
hod na cieľ, detské chodúle, prekáž-
ková dráha, skok vo vreci a iné.

Záver vydareného dňa pat-
ril už tradične zábave, vylosovala 
sa tombola a DJ Fero zabával Topo-
ľančanov až do neskorej noci.

Mgr. Iveta Majvitorová



� aktuality 

Vraví sa, že čas otupuje spomienky 
a hojí rany. V živote jednotlivca hlavne 
tie negatívne. Nemôže to platiť úplne 
pre spoločenské dianie. Ani nové gene-
rácie neprichádzajú do produktívneho 
života bez pamäti predchádzajúcich 
generácií. Mení sa len odtieň ich vply-
vu na aktuálne dianie. Korene, ktoré 
viedli k vzniku tých, hraničiacich 
s ľudskosťou, neostávajú zabudnuté.

Pre každý národ je významné to, 
čo charakterizuje jeho ducha. Hnutia, 
ktoré viedli k celonárodným postojom 
v určitých momentoch. Situácie, ktoré 
sa neopakujú a v ktorých bolo potreb-
né sa prejaviť. Tlak okolností vytvoril 
špecifickú situáciu pre národné vystú-
penie. Proces zrejúci a majúci dosta-
točné ľudské zázemie na jeho vyvrcho-
lenie v celonárodnom prejave. Takým 
bolo pred sedemdesiatimi dvomi rokmi 
práve Slovenské národné povstanie.

Predchádzalo mu množstvo pre-
javov nespokojnosti, odporu a ak-
tívneho odboja. Vyvrcholením bolo 
odzbrojené vystúpenie proti vtedajšej 
fašistickej moci na Slovensku. Nebolo 
izolovaným prejavom nespokojnosti 
jednotlivcov, prípadne jednej spolo-
čenskej vrstvy. Proti politike podpory 
vojnového diania, prenasledovaniu, 
fyzickej likvidácii a zbedačovaniu vy-
stúpili nielen politickí predstavitelia. 

Aktívne do povstania vstúpili široké 
vrstvy obyvateľstva a vojenské zložky. 
Aj jednoduchým ľuďom bolo neprijateľ-
né ostať pasívne čakať, ako to dopadne. 
Pritom sa nehralo o málo. V podstate 
sa jednalo o nasadenie vlastných ži-
votov. Nebolo to len prejavom nejakej 
eufórie z postupu Červenej armády 
na východnom fronte a jeho približova-
nie k hraniciam našej republiky. Bola to 
aktívne prejavená vôľa neuspokojiť sa 
so súčasným stavom. Napriek počiatoč-
ným úspechom a rozsiahlemu územiu, 
na ktorom povstanie vzniklo, bolo po-
tlačené privolanými vojskami fašistic-
kého Nemecka. Aj keď bolo potlačené, 
nezmazateľne sa zapísalo do jasného 
prejavu slovenského národa, ako aktív-
neho vo vystúpení proti fašizmu. 

Ostáva jasným odkazom aj pre na-
sledujúce generácie, že korene fašizmu 
nenašli na Slovensku živnú pôdu. La-
tentné prejavy nadobúdajú dnes novo-
dobú podobu. Kalkulujú s politickou 
neskúsenosťou mladých ľudí. Chyba-
mi politikov pri riešení dôležitých fun-
kcií dobre fungujúcej spoločnosti. Ne-
spokojnosťou občanov s riešením ich 
problémov politikmi. Preto je našou 
povinnosťou pripomínať význam SNP. 
Zároveň analyzovať aktuálne problé-
my a nachádzať východiská a riešenia 
v záujme spokojnosti ľudí.

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

výročie SNP

z pera viceprimátora

Návšteva 
kúpaliska 
v Podhájskej
Tak ako každý 
rok, aj v tomto 
roku sa členovia 
Združenia vojnových 
poškodencov, invalidov 
a sympatizantov 
zúčastnili rehabilitačno-
relaxačného pobytu 
na  termálnom kúpalisku 
v Podhájskej.

Pobyt sa uskutočnil v šty-
roch turnusoch v mesiacoch júl 
a august. Počasie bolo priaznivé 
a prispelo k naplneniu poslania 
tohto pobytu. Členovia nadvia-
zali priateľské vzťahy, kolektív 
sa upevnil a všetci sa tešia na ďal-
šie akcie, ktoré združenie bude 
organizovať.

Touto cestou ďakujeme Mestu 
Michalovce, ktoré podporilo túto 
aktivitu formou dotácie.

Eva Polonyiová

Detské oddelenie 
Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach a OZ 
Entrée pri ZKGZ Michalovce 
pripravilo v mesiaci júl 
a august pre deti od 7 
do 12 rokov denný letný 
tábor Kniholand. Cieľom 
bolo aktívne prežiť letné 
prázdniny v príjemnom 
prostredí kníh, ale aj zažiť 
rôzne zaujímavosti pri 
dobrodružnom putovaní 
mimo knižnice. 

Kniholandu sa v I. a II. turnuse  
zúčastnilo 58 detí. V rámci boha-
tého programu nechýbali tvori-
vé dielne, či divadelný workshop 
„Urobme si divadlo“ v spolupráci 
s OZ Haliganda. Deti navštívili 
letecké múzeum, ktoré ich zaujalo 
nielen svojou atraktívnou polohou 
vedľa ozajstného letiska, ale aj zau-
jímavou zbierkou lietadiel z celého 
sveta. V kreatívnom zábavnom 
technickom centre Steel Parku 
Košice sa nachádzalo viac ako 50 
interaktívnych exponátov demon-
štrujúcich príbeh ocele. Expozí-

cia deťom ponúkla aktívne hranie 
sa s prvkami z oblasti fyziky, opti-
ky, geológie, magnetizmu, hut-
níctva, biometriky, strojárenstva 
a ďalších. Precítili aj kus histórie 
na hrade Vinné, hľadanie pokladu, 
vyskúšanie si tradičných remesiel 
ako kováčstvo, kamenárstvo, výro-
ba prútených košíkov a iné. V rám-
ci bojových umení si deti vyskúšali 
lukostreľbu na slamený terč.

Dobrodružná cesta pokračovala 
ďalej do Prešova, kde navštívili Pla-
netárium a technické múzeum So-
livar. Do indiánskeho tábora „Údo-
lie Manitou“ v rekreačnej oblasti 
Alpinka Košice sa deti dopravili 

historickou železničkou. V tábore 
si každý vymyslel svoje indiánske 
meno, vyrobil si čelenku a indián-
ske šípy. Nechýbala ani streľba z lu-
ku, indiánsky bojový pokrik a bo-
jové maľovanie na tvár.

Záver týždenného putovania 
patril relaxu a oddychu v prírode na 
ranči Nová Zem v Blatnej Polianke. 
Deti prežili ozajstnú westernovú 
atmosféru, zajazdili si na koníkoch, 
vyšantili sa na trampolíne, kolotoči 
a absolvovali aquazorbing. V areáli 
ranču sa nachádzala aj mini zoo 
s rôznymi exotickými a hospodár-
skymi zvieratkami. 

Mgr. Iveta Majvitorová

Kniholand 2016 – detský letný tábor



�  kultúra – školstvo

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre Zemplínske slávnosti
Mesto Michalovce, Mestské 
kultúrne stredisko 
Michalovce, Zemplínske 
osvetové stredisko- 
kultúrne zariadenie KSK, 
Dom Matice slovenskej 
v Michalovciach, Krajská 
organizácia cestovného 
ruchu a Priatelia Zemplína 
pozývajú priaznivcov 
tradičnej ľudovej kultúry 
na 57. ročník folklórneho 
festivalu spevu a tanca 
v Michalovciach – 
Zemplínske slávnosti. 

Program odštartuje v sobotu 
dopoludnia živou pozvánkou folk-
lórnych a speváckych skupín z re-
giónu. Predstaví sa: Ondavčanka, 
Rakovčan, Novešan, Moravančan 
a Čemerňanka. 

Ani tento rok nebude chýbať 
sprievodné podujatie – tancova-
nie KARIČKY. Už o 15.00 hod. za-
číname prezentáciou účastníkov. 
Za pomoci tanečníkov folklórneho 
súboru Zemplína a pod skúseným 
vedením tanečných pedagógov sa 
účastníci naučia tancovať karičku. 
Tí, ktorí už tento tanec poznajú, 

oprášia svoje pohybové znalosti. 
Záver karičky bude patriť pred-
staveniu sa všetkých účastníkov 
v záverečnom defilé. V klenotni-
covom programe sa predstavia vo-
jenské a regrútske zvyky zo Zem-
plína pod názvom „Oblečem 
manteľ“. Záver klenotnicového 
programu bude patriť „Zabave pri 
hudakoch“. V programe účinkujú 
folklórne skupiny: Čakľov, Luča-
ňe, Moravančan – muži a Laborec. 
V ďalšom programe sa predstavia 
DFS Zemplínik, FS Zemplín a FS 
Svojina. Samostatný program uve-
die FS Jurošík so svojím galaprog-
ramom pri príležitosti 10. výročia 
vzniku. 

Nedeľný program bude otvore-
ný „Privítankou“, v ktorej účinkujú 
zahraniční hostia zo Srbska, kul-
túrno-umelecký spolok Petrovska 
družina z Báčskeho Petrovca. Počas 
popoludňajších hodín sa predsta-
ví aj DFS Jurošík. “Utajený poklad 
zemplínskeho folklóru“ je názov 
programu, v ktorom účinkujú: Har-
čarki z Pozdišoviec, Čemerňanka 
z Pustého Čemerného, Dvojo z Mi-
haľovec a Hnojňaňe z Mihaľovec. 
Zemplínske slávnosti vyvrcholia 
večerným galaprogramom FS Hri-
ňovčan.

Mgr. Erika Marcinčinová

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Letná sezóna sa blíži 
k záveru. Možno aj to je 
dôvod, prečo Mestské 
kultúrne stredisko 
Michalovce siahlo po dielach 
z depozitu. 

V ňom sa nachádzajú výtvarné 
diela, ktoré vytvorili účastníci medzi-
národných sympózií za posledné ob-
dobie. Expozícia má teda medzinárod-

ný charakter. Návštevníci, ktorí majú 
vzťah k výtvarnému umeniu, môžu 
vidieť abstrakciu i realitu prírody 
a krajiny. Tentoraz nejde výlučne iba 
o stvárnenie architektúry a lokalít, kto-
ré sú identické pre Michalovce. Je však 
vhodné, aby návštevníci nášho mesta, 
ktorí sa s ním počas leta zoznamujú, 
mali možnosť do istej miery vnímať ho 
vo výtvarnom prevedení. Expozícia je 
verejnosti dostupná do konca augusta. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

ZEMplínSKE SláVnOSti
20. – 21. 8, tribúna pri MsÚ

MiCHalOVSKÝ Organ – KOnStantin KEiSEr (Švajčiarsko)
1. 9. o 19. 10, rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

Výstavy
intrOit – MatúŠ piuS nEMiEC 
do 26. 8., galéria ZOS

VÝStaVa Z DEpOZitu 
do 31. 8., malá galéria MsKS

program kina
22. 8. pondelok (2D) o 18.00 hod.

24. 8. streda (2D) o 20.15 hod.
28. 8. nedeľa (2D) o 20.30 hod.

Star trEK: DO nEZnáMa  2016
sci-fi USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  3D: CZ titulky, 2D: SK titulky

18. 8. štvrtok o 21.00 hod. 
22. – 23. 8. pondelok, utorok o 20.15 hod.

VOjnOVí pSi  2016
komédia, vojnový USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

23. – 25. 8. utorok, streda, štvrtok o 16.15 hod. (2D)
tajnÝ ŽiVOt MaZnáčiKOV 2016
rodinný, animovaný, komédia USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

23. – 24. 8. utorok, streda o 18.00 hod.
30. 8. utorok o 17.30 hod.

StraŠiDlá  2016
komédia ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

25. 8. štvrtok o 18.00 hod.
30. – 31. 8. utorok, streda o 19.30 hod. 

najKrajŠí  2016
komédia, dráma NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

25. 8. štvrtok o 20.00 hod. (2D)
26. 8. piatok o 20.45 hod. (2D)
27. 8. sobota o 19.00 hod. (3D)
28. 8. nedeľa o 18.15 hod. (2D)

BEn-Hur  2016
historický, dráma, dobrodružný  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  3D: CZ titulky, 2D: SK titulky

26. – 37. 8. piatok (3D), sobota (2D) o 17.00 hod. 
28. 8. nedeľa (2D) o 16.30 hod.

29. 8. pondelok (2D) o 17.30 hod.
pEtE a jEHO DraK  2016
dobrodružný, rodinný, fantasy  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

26. 8. piatok o 19.00 hod.
27. 8. sobota o 21.15 hod.
31. 8. streda o 18.00 hod.

SMrtiaCi príliV  2016
dráma, horor, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

29. 8. pondelok o 19.30 hod.
1. 9. štvrtok o 19.30 hod.

BOŽSKá FlOrEnCE  2016
životopisný. Komédia, dráma VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

Výstava z depozitu
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Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: vEĽkÝ úsPECH Hk MlÁDEŽ

Hostia: R. Mašlanka, I. Králik a P. Regenda
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
FEstival taNCa DiaĽavy (repríza z októbra 2014) 

denne od 14.00 hod. 

To najlepšie tour
Richard Müller zavíta 
do nášho mesta. V ucelenom 
koncertnom programe 
za doprovodu kapely odznejú 
jeho známe i menej známe 
skladby, ktoré aj vďaka 
textárom majú svoju hĺbku.

Je evidentné, že spevák aj na zá-
klade životných skúseností je tým, 
kto hľadá a premýšľa. Jeho koncerty 

sa neradia medzi tie s nálepkou “oby-
čajnosti”. Zaznieva v nich to, čo tvorí 
intimitu človečenstva. Myslím na pri-
znanie a vyznanie. Totiž tu niekde 
začína forma vyprázdnenia sa od ná-
nosov zdanlivej nezmyselnosti. Len 
tak je možné vykročiť na cestu hľada-
nia pravdy aj o sebe samom. Koncert 
s Richardom Müllerom sa uskutoční 
1. októbra o 19.00 hod. v sále Mestské-
ho kultúrneho strediska Michalovce.

PaedDr. Ivana Mochorovská

DivaDlo pri fontáne
Divadelné prázdniny sa skončili aj pre ochotníckych hercov Divadla pri fontá-
ne. Po úspešnej predchádzajúcej sezóne sa s elánom púšťajú do novej. Začínajú 
s nácvikom divadelnej hry Cez okno. Autorka scenára Katarína Varehová nás 
vráti o niekoľko desaťročí dozadu. Aj mladí ľudia budú mať príležitosť pocho-
piť, ako sa žilo za socializmu. Premiéra hry Cez okno je plánovaná na tradičný 
dátum 12. decembra. Divadelníci plánujú uviesť aj úspešnú hru v zemplínskom 
nárečí „Žimne vre“. Tá bola veľmi pozitívne prijatá v Michalovciach, preto ju chcú 
na jeseň opäť reprízovať a zahrať aj v blízkom okolí.                        Jelka Timková

Michalovčan informujeMichalovčan informuje

DO STaVu MaNžELSKéhO VSTÚPILI...

Christian Ciscato  
a Dominika Poliaková

Ján Maskaľ  
a Ing. Emília Micáková PhD.

Ivan Nguyen Hong  
a Lucia Slovinková
Mgr. Dávid Šarocký  

a Mgr. Ľuboslava Sinčáková
Mgr. Ivona Uhrinová  
a Bc. Peter Andrejov

Grzegorz Ryczko  
a Mgr. Monika Kozáková, PhD.

Mgr. Louis Helm  
a Ing. Irena Chvátalová

Ján Sklár  
a Silvia Parikrupová
Michal Koflanovič  

a Skarleta Kusáková
Orlan Redžovič  
a Ivana Ferková
Ladislav Ferenc  

a Petra Grajcárová

Dňa 14. augusta oslávil svoje životné jubileum 
80 rokov 

JÚLIUS ŠPONTÁK
Veľa zdravia do ďalšieho života 
želajú synovia Július a Jaroslav 
s rodinami.

blahoželanie

VíTaME MEDZI NaMI NaŠICh NajMENŠíCh...

Claudia Rabská
Patrik Drobňák
Ela Palovčáková

Natália Krajníková

Dňa 25. augusta sa dožíva 90 rokov 

plk. IMRICH GALSKÝ
Drahému manželovi a ockovi srdečne 
blahoželajú, prajú veľa zdravia, lásky 
a harmónie, a za starostlivosť ďakujú 

manželka Mária, syn Imrich, dcéry Mária, 
Nataša, Anna a Eva s rodinami.
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V súvislosti s upokojovaním cestnej premávky a dopravného ruchu 
v meste Michalovce ma poprosili občania bývajúci v lokalite pod Hrád-
kom, v blízkosti 1. ZŠ na Ul. T. J. Moussona, o odborné posúdenie ru-
chu, hluku, ale aj nesprávneho parkovania, tiež nepovoleného vjazdu 
vozidiel, ba dokonca parkovania nákladných vozidiel a dodávok ur-
čených na podnikateľské účely, v danej lokalite a priľahlých uličkách. 
Prosím o súčinnosť riešenia tohto problému aj poslancov za daný vo-
lebný obvod a komisiu dopravy.

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
V danej lokalite evidujeme viaceré podnety občanov, zástupcov školy 
ale aj firiem. Mesto Michalovce na základe odporúčania zástupcov ORPZ 
ODI, Michalovce dalo vypracovať projektovú dokumentáciu riešenia upo-
kojenia dopravy v danej lokalite odborne spôsobilej osobe.

MuDr. ján MiHalEčKO
Prosím o kontrolu a prípadnú opravu úseku cesty – výjazd z Ul. Čapa-
jeva na Ul. užhorodská.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Výjazd z Ul. Čapajeva na Ul. užhorodskú TaZS mesta Michalovce opravia 
v 29. týždni. 

doc. ing. MiCHal StričíK,phD.
Po zimnom období ostali na viacerých cestách nášho mesta výtlky. Jed-
nou z ulíc s havarijným stavom na sídlisku Stráňany je aj Ulica školská, 
ako aj križovatka ulíc Partizánska a Široká bezprostredne pri odbočo-
vaní doprava. Prosím o urýchlené riešenie tohto stavu z dôvodu jeho 
vážnosti a hrozby poškodenia zdravia detí a študentov, ako aj majetku 
občanov využívajúcich tieto komunikácie.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Vami uvedené výtlky TaZS mesta Michalovce  vyspravia v priebehu me-
siaca júl 2016. 

Na základe podnetu od viacerých občanov prosím o prípadné doplne-
nie a opravu, prípadne odstránenie nefunkčných retardérov na Ulici 
Vila-Real.

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Oprava, doplnenie alebo úplné zrušenie spomaľovacích prahov na Ul. 
Vila-Real budú riešené so správcom miestnych komunikácií, t.j. TaZS 
Mesta Michalovce v súčinnosti s ORPZ ODI Michalovce.  

Interpelácie poslancov
pokračovanie z 2. strany Motozraz Sveta 

motocyklov
K vrcholom letnej sezóny 
motorkárov sa už niekoľko 
sezón radí aj Motozraz 
Sveta motocyklov 
na Zemplínskej šírave. 
15. ročník otvoril svoje 
brány 18. augusta.

Prvý motozrazový večer patril 
koncertu svetovej legendy Naza-
reth. Škótski rockeri si podmanili 
publikum a spoločne si zaspievali 
hity ako Dream On či Love Hurts.

V piatok vyrazí kolóna tisícok 
motorkárov do ulíc nášho mes-
ta. Cieľom je Námestie slobody, 
kde jazdcov každoročne víta dav 
obyvateľov vrátane nadšených detí. 
Pre všetkých sú pripravené zábavné 
súťaže. Po návrate kolóny do centra 
diania motozrazu predvedú svoje 
adrenalínové vystúpenia profesi-

onálni kaskadéri z tímu Crazy Day 
nielen na motorkách, ale aj na štvor-
kolke, či BMX. Spestrením určite 
budú aj parkúristi. Večer nasleduje 
maratón koncertov Within Silence, 
Kabát rev., Hrdza, či Hoväda.sk.

V sobotu na Zemplínsku šíravu 
dorazia aj naleštené veterány a ne-
bude chýbať spanilá jazda okolo 
celej Zemplínskej šíravy. Súčasťou 
programu je vystúpenie kaskadérov 
z Crazy Day a pripravuje sa aj veľká 
bubenícka šou formácie Jumping 
Drums. Páni si prídu na svoje pri 
súboji amazoniek v pene, ale aj pri 
voľbe Miss mokré tričko. Pripra-
vená je tombola, v ktorej môžete 
vyhrať skúter Aprilia SR Motard. 
Sobotný večer zavŕši vystúpenie 
kapely Horkýže Slíže a veľkolepý 
ohňostroj nad hladinou slovenské-
ho mora.

ts

Letný camp 
pre medikov 
Sieť nemocníc Svet zdravia 
zorganizovala už druhý 
ročník programu letných 
odborných stáží pre 
študentov lekárskych fakúlt. 
Počas 14. – 20. augusta 
malo TOP 20 vybraných 
účastníkov možnosť 
vyskúšať si prácu na 
rôznych špecializovaných 
oddeleniach štyroch 
nemocníc v okolí 
Zemplínskej šíravy. 

Súčasťou denného programu me-
dikov boli viaceré odborné works-
hopy aj na atraktívne nemedicínske 
témy, akými sú komunikácia s pa-
cientom, tímovosť alebo ekonomi-
ka v zdravotníctve. Mladí študenti 
lekárskych fakúlt sa stretli s profe-
sionálmi spomedzi lekárov rôznych 
medicínskych odborov, vedenia ne-
mocníc, ako aj zástupcov siete Svet 
zdravia. Každý večer bol pripravený 
neformálny spoločenský program. 
Aj tento ročník programu bol pre 
jeho účastníkov úplne bezplatný.     

 ts
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malý oznamovateľ

NaVžDy SME Sa ROZLÚčILI...

spoločenská rubrika

Peter Čičák (62)

Anna Škarupová (76)

Jozef Kalista (56)

Kamila Bindasová (68)

Zuzana Čenčariková (94)

„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy 
prestalo pre teba slnko hriať, ale tí, čo ťa mali radi, 
nikdy neprestanú na teba spomínať.“ Dňa 13. augusta 
sme si pripomenuli nedožité 50. výročie narodenia nášho 
milovaného syna, otca, brata a priateľa

Ing. IvANA PALčíKA
S láskou spomínajú rodičia, sestra s rodinou 
a všetci, ktorí ho milovali.

spomienky

Dňa 15. augusta uplynul rok, čo nás navždy opustila 
milovaná mama, stará mama

MARGITA čARNÁ
rod. Jurčová

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
s láskou a úctou spomínajú synovia 

Juraj a Stanislav s rodinami

Slza v oku, v srdci veľký žiaľ, 
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Dňa 17. augusta uplynul rok, čo nás opustil 
manžel, otec a dedko 

LADISLAv KANTOR
s láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami

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 zrekon-
štruovaný 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

n	Slovenský zväz chovateľov Michalovce ponúka na prenájom 
priestory na Námestí osloboditeľov 66. Informácie 
na tel.: 0907 972 649

n	Predám garáž na Ulici okružnej v Michalovciach, pri bloku J 2 
(nie oproti Tescu). Pozemok v osobnom vlastníctve, elektrická 
energia, montážna jama. Cena dohodou. Tel.: 0903 545 668

n	Predám garáž na Ulici humenskej v Michalovciach, oproti 
bloku C. Cena dohodou. Tel.: 0944 230 981

n	Predám zabehnutú predajňu Čaje – obchodný dom Dodo 
Michalovce. Tel.: 0915 179 694

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	24. august od 7.30 – 12.30 hod. úseky: Ul. Masarykova č. d. 5, 
č. d. 7, č. d. 11 – 25 (nepárne čísla domov)

n	26. august 8.10 – 13.30 hod. úseky: Ul. muškátova č. d. 8, 
č. d. 10, Ul. ružova č. d. 1 – 9 (nepárne čísla domov), Ul. severná 
č. d. 32 – 38 (párne čísla domov), Ul. púpavova č. d. 2, č. d. 4

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

prerušenie distribúcie elektriny
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Zhodnotenie a plány 
basketbalovej mládeže
V minulej sezóne 1.BK 
Michalovce boli tri 
družstvá v súťažiach 
Slovenskej basketbalovej 
asociácie – juniori, Kadeti, 
Starší mini žiaci. 

V podstate nás žiadne družstvo 
výrazne nesklamalo a ani výrazne 
neprekročilo svoj tieň. Celkovo 
by som sezónu hodnotil aj z iného 
pohľadu. Máme radosť, že sme aj za 
pomoci mesta Michalovce zvládli 
zabezpečiť a dokázali hráčsky po-
staviť dve dorastenecké družstvá do 
celoslovenských súťaží. To sa po-
darilo prvýkrát za ostatných desať 
rokov.

V klube sa venujeme aj iným ak-
tivitám a podporným aktivitám pre 
rozvoj pohybu mládeže. Počas mi-
nulej sezóny sa nám podarilo po-
kračovať v projekte Baby basketbal, 
Žiacka basketbalová liga, Bav sa 
basketbalom a neber drogy i Letný 
streetball či v organizácii krúžkov 
na základných školách. Potešila nás 
výhra v projekte nadácie Tesco Vy 
rozhodujete, my pomáhame. Vďa-
ka nej budú inštalované nové bas-
ketbalové koše na mini basketbal 

na ZŠ, J. A. Komenského vybrané 
materské školy dostanú basketba-
lové koše.

Na prelome júna a júla časť 
hráčov kadetského družstva absol-
vovala kvalitný kemp v srbskom 
Zlatibore. Letná príprava našich 
družstiev kadetov a mladších žia-
kov odštartovala 8. augusta. Do no-
vej sezóny vstupujeme v septembri. 
V celoslovenskej súťaži DL. V regi-
onálnej súťaži skupiny východ bude 
hrať družstvo mladších žiakov. Po-
vedie ho Marinko Svitlica a Zuzana 
Maľuková. V súťaži pod hlavičkou 
SBA bude družstvo starších mini 
žiakov a mladší mini žiaci budú 
hrať Turnaj nádejí. 

To, že o sebe dávajú vedieť aj od-
chovanci 1.BK Michalovce, potvrdila 
aj správa, že sa Roman Skvašik pre-
bojoval do konečnej nominácie re-
prezentačného družstva U20 na ME 
´B´ divízie v Grécku. Napodobnil 
tak Zdena Virčíka, ktorý sa v druhej 
polovici 90. rokov tiež prebojoval do 
konečnej nominácie reprezentácie 
v kategórii U15. Šancu v mužskom 
basketbale dostane aj Samuel Kováč, 
ktorý sa predstaví v kempe MBK 
Karlovka Bratislava.

Ing. Peter Biganič

O pohár primátora 
mesta

ŠK Zemplín Michalovce silový 
trojboj organizoval 9. júla súťaž 
O pohár primátora mesta Micha-
lovce v tlaku na lavičke v mestskej 
športovej hale. Výborným výko-
nom 260 kg v tlaku na lavičke sa 
zapísal Lukáš Škríb. Z oddielu ŠK 
Zemplín Michalovce silový troj-
boj podal veľmi dobrý výkon Erik 
Kondrát, ktorý vytlačil 112,5 kg 
a umiestnil sa na 1. mieste v kate-
górii dorastenci. Výborne si počí-

nal aj Štefan Golas s výkonom 175 
kg ako telesne postihnutý športo-
vec František Antony, ktorý obsa-
dil 3. miesto. Z oddielu štartovalo 
11 pretekárov a všetci si zaslúžia 
pochvalu, lebo aj napriek ťažkej 
konkurencii bojovali a umiestnili 
sa na popredných miestach. Tento 
projekt sa uskutočnil vďaka finan-
čnej podpore Nadácie SPP a Nafty, 
a.s.

Ladislav Lechan 

Basketbal
MlaDé ŽEnY MiCHalOVCE lEtO 2016
26. – 28. 8., 15.00 hod., IX. ročník medzinárodného turnaja
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Futbal
O pOHár priMátOra MESta
Michalovské futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov
20. 8., 9.30 hod., VII. ročník, ZŠ, Okružná 17
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

MFK ZEMplín – FC DaC 1904 DunajSKá StrEDa
20. 8., 19.00 hod., FORTUNA liga muži – 6. kolo

MFK ZEMplín – SpOrt laDiES CluB BanSKá BYStriCa
27. 8., 13.00 hod., I. liga ženy – 1. kolo 

MFK ZEMplín – SpOrt laDiES CluB BanSKá BYStriCa
27. 8., 15.00 hod., I. liga juniorky – 1. kolo 
Info: www.mfkzemplin.sk

Streetball
lEtnÝ MiCHalOVSKÝ StrEEtBall
20. 8., 9.00 hod., VIII. ročník, ZŠ P. Horova 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Strelectvo
StrElECKÝ ViaCBOj K VÝrOčiu Snp
28. 8., 9.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
HViEZDiCOVÝ turiStiCKÝ VÝStup na ViHOrlat
1. 9., 7.00 hod., 19. ročník
Info: www.navraty.szm.com

38. ZraZ CYKlOturiStOV KSt piEninY
25. – 28. 8., 8.00 hod.

VYSOKé tatrY
1. – 4. 9., 7.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

nárODnÝ VÝStup na KriVáň
19. – 21. 8., 7.00 hod.

SOBranCE a OKOliE – BEňatina
21. 8., 8.00 hod.

38. ZraZ CYKlOturiStOV KSt piEninY – čErVEnÝ KláŠtOr
25. – 28. 8., 8.00 hod.

48. tatranSKÝ OKruH VODáKOV KSt
25. – 28. 8., 8.00 hod.

jaZDa na ViHOrlat
1. 9., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

čítajte nás aj na 

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan


