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nové partnerské mesto

Hmyzí
hotel

v školskej záhrade

4

Od Tatier
k Dunaju
štafetový beh

6

Letný
streetball

8

basketbal pre všetkých

Prvé výsledky cezhraničného projektu

Spolupráca dvoch
partnerských miest
Mesto Michalovce spolu s partnermi z Ukrajiny, Slovenska a Nórska realizuje projekt v oblasti rozvoja turizmu, rozvoja informačných tokov susedných regiónov
– Zemplína a Zakarpatskej oblasti. Projekt bol podporený z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu v celkovej výške 189 764 €.
Mesto spolu s ukrajinským partnerom spolufinancujú projekt 15 % podielom.

Hlavným zámerom projektu
pod názvom Inovatívne informačné
produkty cezhraničnej spolupráce
(akronym projektu – SK-INFO-UA)
je zabezpečiť rozvoj informačných
tokov inovatívnymi prístupmi s využitím informačno-komunikačných
technológií. Mesto Michalovce je
prijímateľom grantu a koordinátorom celého projektu, pričom spolupracuje s piatimi partnermi, najmä
s partnermi z mesta Užhorod.
Projekt už prináša prvé výsledky
na oboch stranách hranice. V meste
Michalovce boli zriadené dve wifi
zóny – na Námestí osloboditeľov
a na autobusovej stanici. Každý záujemca, majiteľ smartfónu či tabletu,

sa môže zdarma pripojiť do siete
Internet po dobu 30 minút každý
deň. Rovnaké možnosti voľného pripojenia pripravuje aj mesto Užhorod. Prostredníctvom projektu boli
posilnené prezentačné možnosti informačných kancelárií oboch miest.
V Turistickej informačnej kancelárii
mesta Michalovce bol umiestnený
Net-top-box server s cieľom sprístupniť informácie o meste a okolí.
Server bude súčasťou prezentácií
mesta na medzinárodných výstavách
cestovného ruchu, či analogických
podujatiach. Pripravujeme rôzne
šablóny prezentácií mesta ako aj tematicky zameraných sprievodcov,
ktorí budú súčasťou šablón. Podob-

ný server vlastní aj mesto Užhorod
s rovnakým zámerom.
Obyvatelia si už určite všimli turistické informačné tabule, umiestnené
v piatich lokalitách mesta (Námestie
slobdody, Námestie osloboditeľov,
autobusová stanica, Hviezdoslavova
ulica pri futbalovom štadióne a na
Kuzmányho ulici pri Chemkostav
aréne). Na dvojjazyčných tabuliach
s mapami a s QR prepojením na ďalšie vytvorené zdroje sú prezentované
historické pamiatky mesta, zaujímavé miesta pre návštevníkov, turistov.
Súčasne chystáme ďalšie elektronické
aj tlačené informačné zdroje o oboch
regiónoch v troch jazykových mutáciách, prístupných prostredníctvom
siete internet či blue-tooth prístupu. Obe strany v súčasnosti pracujú
na turistických web portáloch, audio
a multimediálnych sprievodcoch.
Spracovaná je aj umelecká fotografická publikácia o spoločnom regióne Zemplín a Zakarpatie, ktorá bude
čoskoro prístupná.
Súčasťou nedávnych jarmočných
dní v Michalovciach bola aj prezentácia mesta Užhorod v našom meste,
ktorou sa naši partneri snažili priblížiť svoj región širokej verejnosti. Súčasne sa aj mesto Michalovce bude
najbližšie prezentovať v Užhorode
koncom septembra 2016.
RNDr. Jana Machová

aktuality
Medzinárodný festival
športu a umenia
pre ľudí tretieho veku

Život je krásny
8. – 11. september
Michalovce
Zemplínska šírava
viac info na:
www.etseu.eu

Pozývame vás na

Swingový klavír
Otakara
Krásenského
14. septembra
o 18.00 hod.
galéria ZOS

Pozývame vás na
24. ročník podujatia

Michalovská
hodinovka

15. septembra
o 10.00 hod.
ZŠ, J.A. Komenského 1

Zapojte sa do letnej
turistickej súťaže

Kráčaj s rodinou
dolným
Zemplínom
viac info na:
www.michalovce.sk
www.dolnyzemplin.sk



aktuality
aktivity primátora

22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.

rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
rokovanie mestskej rady
návšteva firmy Ehlebracht Slowakei, s.r.o.
účasť na porade riaditeľov základných a materských škôl
k novému školskému roku 2016/2017
25. 8. 		tretnutie s vedením michalovskej pobočky VŠSA Bratislava
26. 8. účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti
72. výročia SNP
27. 8. otvorenie neformálneho stretnutia športovcov
28. 8. účasť na oslavách obce Suché
30. 8. rokovanie s partnermi v Bratislave
31. 8. porada primátora
31. 8. rokovanie k pripravovaným podujatiam na počesť
A. I. Dobrianskeho
31. 8. stretnutie k pripravovaným aktivitám FS Zemplín
a Zemplínskeho múzea
2. 9. – 5. 9. návšteva družobného mesta Cognac vo Francúzsku

Kytica zvukov
Zemplínske osvetové
stredisko v Michalovciach
pripravuje v auguste
až v októbri cyklus
štyroch tvorivých dielní
neformálneho vzdelávania
pre znevýhodnených
klientov Ondava – DSS
Rakovec nad Ondavou.
Domov sociálnych služeb Ondava okrem nevyhnutnej starostlivosti
je poskytovateľom aj ďalších činností ako sú pracovná terapia, artterapia, záujmová činnosť, kultúrna
činnosť, rekreačná a rehabilitačná
činnosť. Zapája sa do mnohých projektov, medzi inými i Srdce ako dar,
ktorý poskytuje priestor pre hudobné, tanečné i dramatické predstavenia znevýhodnených mladých ľudí
i dospelých.
Projekt je podporený z prostriedkov Fondu na podporu umenia. Tvorivé dielne budú realizované v priestoroch DSS Rakovec nad
Ondavou. Budú zamerané na prak-

tickú muzikoterapiu a vedené zážitkovou formou. Popri výrobe jednoduchých hudobných nástrojov
sa využijú metódy improvizácie, interpretácie a počúvanie hudby. Výsledkom týchto tvorivých činností
pod odborným vedením sa stane
hudobno-dramatické pásmo.
Tento druh neformálneho vzdelávania pomocou hudby a muzikoterapie podporí všestrannejší rozvoj ľudí so špeciálnymi potrebami.
Projekt ponúka priestor pre zbližovanie a spoznávanie sa rozličných
komunít ľudí a zároveň podporí
vlastnú tvorbu.
Ako sa vyjadril riaditeľ DSS Ing.
Gabriel Badida neformálnym vzdelávaním v hudbe sa podporí komunikácia, vzťahy, učenie, expresia,
mobilizácia i organizácia. Zároveň
pôsobí terapeuticky vo fyzických,
emocionálnych, mentálnych a kognitívnych oblastiach zdravotne znevýhodnenej mládeže a dospelých.
Mottom práce v DSS Ondava je
výrok Kena Hudginsa: „Zmyslom
života je dať životu zmysel“.
Mgr. Erika Marcinčinová

Európsky týždeň
mobility
Kampaň Európsky týždeň
mobility každoročne
organizuje Európska
komisia. Na Slovensku
program koordinuje na
národnej úrovni rezortná
inštitúcia Ministerstva
životného prostredia
Slovenskej republiky
– Slovenská organizácia
životného prostredia.

Do kampane sa pravidelne zapája aj michalovská samospráva.
Cieľom tejto aktivity je motivovať
čo najviac obyvateľov aby pre prepravu využívali alternatívy osobných motorových vozidiel (peši, bicyklom či hromadnou dopravou).
Motto aktuálnej kampane 2016
je „Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy“.
Európsky týždeň mobility bude
prebiehať od 16. do 22 . augusta.
rr

V auguste si celé Slovensko pripomína výročie Slovenského národného povstania. V Michalovciach sme si ho pripomenuli 26. augusta pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku na Bielej hore. Slovenským národným
povstaním v auguste 1944 sa Slovensko zaradilo medzi štáty, ktoré aktívne,
so zbraňou v ruke vystúpili proti nemeckému fašizmu a nacizmu, a preto je
SNP považované za jednu z najvýznamnejších udalostí v novodobých dejinách Slovenska. Tento sviatok by mal byť pre nás, ale aj pre budúce generácie
odkazom, ako je potrebné postaviť sa na odpor extrémizmu a neslobode.

Za krásami Chorvátska
Členovia Slovenského
zväzu telesne postihnutých
v Michalovciach sa aj tento
rok v júni zúčastnili
sociálno-rehabilitačného
pobytu v chorvátskom
Pakoštane.
Užili si krásne dni, počas ktorých mohli relaxovať, zregenerovať
sa a načerpať nových síl a energie
v krásnom prostredí chorvátskej
prírody.
Krása Chorvátskeho národného parku očarí každého návštevníka. Kamenisté pláže a borové háje
vytvárajú jedinečnú kombináciu

a poskytujú ideálne miesta na kúpanie. Chorvátske zátoky sú stvorené
na oddych a súkromie. Čisté a blankytné more ako aj čistota ovzdušia
blahodarne prospieva liečbe astmatických, alergických a pohybových
ochorení. Po večeroch očaria chytľavé chorvátske melódie, ktoré sa nesú
uličkami v podaní miestnych hudobníkov. Je to miesto pre skutočne
bohaté kultúrne zážitky, ale aj pre
zregenerovanie a ozdravenie našich
ubolených tiel.
Tento pobyt by však nebolo možné zrealizovať bez podpory vedenia
mesta Michaloviec, za čo patrí veľká
vďaka.
Bc. Eva Lechmanová

pobačeňe Miža z varoša

Bul jurmarok
Ozdaľ na ňič še tak ňecešim u ľece, jak na tot jurmarok i slavnosci. Ňe že bi
me korcilo kupovac abo ňedajbože predavac. Preštudujem, co kedi budze
i idzem popatrec. U perši dzeň krem otvoreňa mi chcel opatrec toto spečaceňe zos novim partnerskim mejstom. Bo na vojňe mi bul u Mikulašu. Narodu
preveľo. No i tak mi chcel popatrec remešelňikov, co toho roku novoho priňešľi.
Do kulturi mi še skoro ňedostal popatrec na vipestki našich zahradkarov. Bars
bula všadzi pachota od stankov na občerstveňa. Treba daco žejs i pokoštovac
dobroho pivnoho moku. I pri ľadovej drťi mi še pristavil. No to ňe na mojo
hardlo.
Po obedze mi sebe kuščok zdrimnul. No zobudzil me vnuk. „Dzedu, idzeme popatrec na prejazd motorkov.“ Co mi mal robic? U hlave mi hučelo, i šija
še ňescihala obracac za teľo motorkami. Vnuk jich scihnul i rachovac. Ozdaľ
do šidzemsto narachoval.
Vecej u piatok mi ňescihnul. Bo i slavnosci mi chcel druhi dzeň popatrec Karičku bi mi ľem hubil, no prišol mi choľem zatľapkac tancujucim. I daľši program bul na moju dzeku. Ľem na tim slunku mi ňemuh vitrimac. No po maľučkim občerstveňu na teraše u prestavkoj mi vitrimal do noci. Ozdaľ še dožijem
tej krasoti i na druhi ročok.
Vaš Mižo z varoša



aktuality

Nové partnerské mesto
Myšlienka partnerských
miest a ich vzájomná
spolupráca predstavuje
spôsob spoznávania
kultúry, tradícií, života,
vzájomného porozumenia
a podpory cezhraničného
styku.
Mesto Michalovce malo doposiaľ osem družobných miest – Vyškov, Vila–real, Jaroslaw, Užhorod,
Kavarna, Sátoraljaújhely, Pančevo
a Cognac. Počas Zemplínskeho jarmoku sa ich počet zvýšil na deväť.
Novým partnerským mestom Michaloviec sa stalo mesto Liptovský
Mikuláš.
Partnerské mestá spolupracujú
vo viacerých oblastiach – nadväzujú a rozvíjajú kontakty v oblasti
verejnej správy, obchodu, priemyslu, školstva, zdravotníctva, kultúry
a športu, či v oblasti služieb a cestovného ruchu.
Medzi konkrétne podoby spolupráce patrí spolupráca nie len

Na prahu
školského
roka

na úrovni samospráv, ale aj výmena skúseností medzi študentmi
a zástupcami škôl, folklórnymi súbormi a taktiež medzi podnikateľmi. Cieľom je rozvíjať spoluprácu
s partnerskými mestami a sústrediť
sa najmä na rozvoj cestovného ru-

chu a podnikateľského prostredia.
Aj týmto spôsobom chce Mesto Michalovce vyjadriť podporu
myšlienke spolupráce partnerských
miest, ktorá vznikla v Európe už po
druhej svetovej vojne.
Mária Ciganocová

Z porady riaditeľov škôl
Na pôde mestského
úradu sa stretli riaditelia
škôl, v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta,
pred začiatkom
nového školského roka
2016/2017. Na porade
riaditeľov sa zúčastnilo
aj vedenie mesta na čela
s primátorom Viliamom
Zahorčákom.
Súčasťou úvodnej porady pedagógov bolo aj vyhodnotenie roka
predošlého, teda školského roka
2015/2016, ktorý predniesla vedúca
odboru školstva Katarína Poláková.
V hodnotiacej správe sa okrem iného uvádza: „Hodnotenie výchovnovzdelávacieho procesu v základných
školách, materských školách a základnej umeleckej škole vychádza zo
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl v školskom roku 2015/16,
kde sú uvedené údaje ku 30. júnu
2016. V zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta bolo v uplynulom školskom
roku 8 plno-organizovaných základných škôl s právnou subjektivitou,
ktorých súčasťou sú školské kluby
detí, školské jedálne a sedem centier
voľného času; 8 materských škôl,
z toho jedna s právnou subjektivitou
a jedna základná umelecká škola.
V 185 triedach základných škôl
sa vyučovalo 4115 žiakov, v ročníkoch 1. – 4. bolo 1887 žiakov v 86

z pera viceprimátora

triedach, v ročníkoch 5. – 9. bolo
2228 žiakov v 99 triedach. V 8 špeciálnych triedach pre nadaných
žiakov bolo 98 žiakov, v 1 špeciálnej triede pre žiakov zo znevýhodneného prostredia sa vyučovalo 11
žiakov a 1 triede nultého ročníka
16 žiakov. Školský klub detí navštevovalo v uplynulom školskom
roku 1194 detí, ktoré pracovali v 43
oddeleniach.
Základnú umeleckú školu navštevovalo 1181 žiakov, z toho v hudobnom odbore 552, vo výtvarnom
odbore 421 a v tanečnom odbore
181 žiakov, v literárno-dramatickom 27 žiakov. Z celkového počtu
žiakov ZUŠ bolo 763 žiakov z mestských škôl.
V základných školách bolo integrovaných 69 žiakov, zo sociálne
znevýhodneného prostredia bolo
353 žiakov.
V školách pôsobilo 284 pedagógov, 43 vychovávateľov a 6 asistentov učiteľa pracujúcich na celý úväzok a 1 na polovičný. V základnej
umeleckej škole pracovalo 42 pedagogických zamestnancov. Nepedagogických zamestnancov pracovalo
v školách 127.
Žiaci vymeškali v uplynulom
školskom roku 386 199 hodín, neospravedlnených z toho bolo 24 067.
Niektorým žiakom boli udelené
aj zhoršené známky zo správania.
Celkovo 172 žiakov porušilo školský poriadok a pedagogické rady
rozhodli o zhoršených známkach

zo správania na II. stupni – 71 žiakom, na III. stupni – 58 žiakom
a na IV. stupni – 43 žiakom.
Riaditelia udelili aj 578 pochvál
a 55 pokarhaní.
Z celkového počtu žiakov prospelo 3914 žiakov, neprospelo 90
žiakov a 111 žiakov bolo neklasifikovaných. So samými jednotkami
ukončilo školský rok 665 žiakov.
Materské školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta poskytujú deťom
celodennú starostlivosť.
V týchto materských školách
bolo zapísaných 955 detí, ktoré boli
umiestnené v 43 triedach. V triede
pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v Materskej škole na Ul. Vajanského bol počet detí 10. Z celkového počtu 955
detí 281 detí ukončilo predškolskú
prípravu a nastupuje do 1. ročníka
základnej školy. Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky bolo vydané 27 deťom. Zaevidovali sme 16
detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
V materských školách vyučovalo 94 učiteliek, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Vysokoškolské
vzdelanie 1. stupňa má ukončené
11 učiteliek a 2. stupňa 11 učiteliek.
V MŠ na Ul. Vajanského pracujú 4
asistenti učiteľa v spolupráci s ÚPSaR a mestom Michalovce.
Vo všetkých týchto zariadeniach
pracuje 33 nepedagogických zamestnancov.“
nč

Čas letí ako splašené kone. Nedávno tu bol koniec jedného školského
roka. Slnečné dni naplnené šantením,
kúpaním, pobytom v prírode. Bezstarostné plynutie prázdnin sa chýli
k svojmu záveru. Už len niekoľko dní
a prichádza začiatok ďalšieho školského roka. Pre skoro 5000 detí v meste
Michalovce sa otvoria brány 8 základných škôl, jednej cirkevnej a 4 ZUŠ.
Nostalgia prázdnin premiešaná
s očakávaniami nového školského
roka. Čas poznačený novými podnetmi
a povinnosťami. Pre prváčikov prechod
z materskej školy do tej veľkej je plný
očakávaní. Prichádzajú v sprievode
svojich rodičov do nového prostredia.
Prechod od hry k učeniu, spoznávanie
nových spolužiakov a učiteľov prináša
množstvo nových zážitkov. Neraz aj slzičku. Ostatní spolužiaci postupujúci
do ďalšieho ročníka sa práve v prvý deň
nevedia vyrozprávať a podeliť o svoje
zážitky z prázdnin. Slávnostná chvíľka
otvorenia nového školského roka jasne
predelí koniec prázdnin a 10 mesiacov,
počas ktorých spoločným úsilím detí,
učiteľov a rodičov pribudnú nové vedomosti k príprave na životné uplatnenie
sa. Záujem detí o učenie sa motivuje pedagogickými prostriedkami. Učiteľ
v tejto úlohe je nezastupiteľný. V tomto
procese je aj psychológom. Má pred sebou množstvo jedincov, z ktorých každý je osobitnou individualitou. Jeho
úspešnosť nie je v prísnosti známkovania, ale vystihnutia a motivácie každého žiaka k hladu po vedomostiach.
Vedomosti získané v základnej škole
sú vedomosťami nacelý život. Sú podmienkou úspešného štúdia na strednej
a vysokej škole. Nedajú sa ani dohnať
ani preskočiť.
Pre úspešné zvládnutie ZŠ je potrebná aj podpora rodičov. Aby proces
výuky a výchovy v škole nebol v rozpore s rodinným vplyvom a podmienkami. Detská duša je krehká nádoba
a vplyv v rodine je dôležitý. Komunikácia rodiča a učiteľa v oblasti výchovy a vzdelávania je rozhodujúca.
Nedôvera rodiča k učiteľovi a podceňovanie tohto vzťahu môže napáchať
nenapraviteľné škody na duši dieťaťa.
Len spoločným prepojením všetkých
pilierov získavania vedomostí docielime kvalitnú prípravu na život a perspektívu zdravého vývoja spoločnosti.
Prajme si teda úspešný ďalší školský rok.
MUDr. Benjamín Bančej,
zástupca primátora



kúltúra – školstvo
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre

Swingový klavír Otakara Krásenského
14. 9. o 18.00 hod., galéria ZOS

Výstavy
Labik, Kováč, Bosnovič – maľba a drevorezba
do 30. septembra, malá galéria MsKS
Kostičkoviny... – výstava fotografií
do 9. septembra, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Program kina
3. – 4. 9. sobota (2D), nedeľa (2D) o 15.45 hod.
KAMOŠ OBOR
rodinný
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov

USA
Slovenský dabing
3. 9. sobota o 18.00 hod.
4. 9. nedeľa o 20.00 hod.

BLÁZNIVÁ PÄŤKA
komédia
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2016
FR
Český dabing
3. 9. sobota o 20.00 hod.
4. 9. nedeľa o 18.00 hod.

BITKA O SEVASTOPOĽ
akčný vojnový triler
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2016
Ukrajina/Rusko
České titulky
6. 9. utorok o 19.30 hod.

SLOBODA POD NÁKLADOM
dokumentárny
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2016
SR
Originál verzia
7. 9. streda o 19.30 hod.

UČITEĽKA
dráma
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2016
ČR/SR
Originál verzia

8. – 9. 9. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
11. 9. nedeľa o 19.30 hod.
MECHANIK 2
akčný thriller
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2016
USA
České titulky
9. 9. piatok o 21.15 hod.
10. 9. sobota o 20.00 hod.

MUŽ V TEMNOTE
horor
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2016
USA
Slovenské titulky

10. – 11. 9. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
LOVECKÁ SEZÓNA
animovaný, rodinný, komédia
Mládeži prístupný

2016
USA
Slovenský dabing
10. 9. sobota o 17.45 hod.

JEDNOTKA SAMOVRAHOV
akčný, krimi, fantasy
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2016
USA
Slovenské titulky
11. 9. nedeľa o 17.45 hod.
14. 9. streda o 19.30 hod.

SULLY
životopisný, dráma
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2016
USA
Slovenské titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Hmyzí hotel
Záhrada, ktorá učí,
je prírodná školská
záhrada, ktorá bude slúžiť
žiakom nielen na oddych,
ale aj na rozvíjane
nových vedomostí
a zdokonaľovanie
pestovateľských zručností
žiakov.
Žiaci VI. základnej školy na
Okružnej ulici v Michalovciach
si ešte počas minulého školského
roka povedali, že si takúto záhradu
vytvoria a v rámci ďalších environmentálnych aktivít ukážu ostatným, ako nebyť ľahostajný k prírode. Žiaci, učitelia, pracovníci
školy, priatelia aj rodičia pomáhali
pri vytvorení živej záhrady v areáli
školy. Časť areálu sa zmenila na nepoznanie. Žiaci vytvorili políčka
na pestovanie kultúrnych plodín,
pomáhali pri výrobe vonkajšieho
sedenia zdrevených paliet, ktoré
vymaľovali pestrými farbami. Vytvorili horninový chodník, búdku
pre ježka aj vtáčikov. V areáli nájdeme tiež novo vysadené stromčeky, ale aj pavúka na pavučine vyro-

beného z odpadového materiálu,
kompostovisko či meteorologickú
stanicu.
Vďaka podpore mesta Michalovce prostredníctvom dotácie
sme vyrobili v záhrade hmyzí hotel. Mnohé druhy užitočného záhradného hmyzu si len ťažko nájdu
úkryty v moderných upravených
záhradách. Hmyzie hotely slúžia
hlavne pre samotárske druhy hmyzu, napríklad včely samotárky, čmeliaky, niektoré osy, motýle, pestrice,
či lienky sedembodkové. Hmyzí
hotel sa pre nich stane dôležitým
náhradným biotopom, aby si zaistili pokračovanie svojho rodu. Opeľujú plodiny a predátori si navyše
ľahko poradia so škodcami našich
porastov. Všetky tieto druhy nám
pomôžu udržať na záhrade biologickú rovnováhu. Hmyz likviduje
škodcov bez použitia chemikálií,
ale opeľuje aj niektoré kvety.
Žiaci zo Základnej školy, Okružná 17 majú veľkú radosť z toho,
čo všetko sa im v minulom školskom roku podarilo zvládnuť. Už
teraz sršia novými plánmi, v ktorých budú pokračovať v tomto školskom roku.
Zuzana Argalášová



kúltúra – školstvo

Tvorba
V priestoroch galérie
mestského kultúrneho
strediska sa v septembrovej
expozícii predstavia traja
autori v rôznosti výtvarného
štýlu, ako aj odlišnosti
umeleckého prevedenia.
Dušan Labik, Ján Kováč
a Jozef Bosnovič sa dohodli
na spoločnej expozícii.
Možno preto konštatovať, že ide
o súhru duší, čo sa týka vzťahu k umeniu. Odlišnosť štýlov a umeleckého
prevedenia jednotlivých autorov svedčí o rôznosti rozmýšľania a citu.
Labik sa vo výtvarnom prejave prikláňa k realite, ktorá je veľkoplošná
a bohatá na detail. Ide o realitu krajiny. Ďalší druh výtvarného prejavu sú
obrazy v insitnom štýle. Dušan Labik
je pôvodným povolaním keramikár
a tak má snahu v tomto štýle znázorniť vidiek, ku ktorému história hrn-

Michalovčan informuje
čiarstva neodmysliteľne patrila. V časti expozície je možné sledovať vidiečana v činnosti, ktorá súvisí s prípravou
a výrobou keramiky. Ďalšou časťou
Labikovej tvorby sú obrazy tvorené
kombinovanou technikou, ale s prevahou maľby na sklo. Prácu na týchto
obrazoch možno prirovnať k tej mravčej. Úlomky skla s kombináciou farebnosti vytvárajú peknú mozaiku.
Ján Kováč je verejnosti známy
z viacerých samostatných expozícií.
Jeho tvorba je zameraná viacerými
smermi, čo svedčí o neustálom hľadaní novších výtvarných prejavov. Kováčove obrazy je potrebné rozlúsknuť,
aby sme dokázali prísť k jadru posolstva, ktoré v sebe ukrývajú.
Jozef Bosnovič svojimi dielami
vdýchne život drevu. Návštevník môže
vidieť nevšednú farebnú mozaiku
z drevenných hranolčekov. Výstavné
priestory skrášľuje Labikova historická
keramika. Kolektívna expozícia je verejnosti dostupná do konca mesiaca.
PaedDr. Ivana Mochorovská

vítame medzi nami našich najmenších...
Oliver Dubský
Patrik Petruška
Michal Kuzma
Dávid Kisty

do stavu manželského vstúpili...
Ing. Martin Suchý
a Silvia Klaciková
Peter Cmorej
a Diana Andrašíková
Lukáš Baco
a Zuzana Berciková
Ing. Lukáš Šangrik
a Bc. Jana Antoničová
Mgr. Jozef Urban
a Mgr. Simona Gyüreová

blahoželanie
Dnes sa dožíva krásneho okrúhleho jubilea
60-tky naša milá kolegyňa

Valika Čechová

Veľa zdravia, Božieho požehnania
a spokojnosti do ďalších rokov
jej praje kolektív odboru hospodárenia
s majetkom.

SWINGOVÝ KLAVÍR
OTAKARA KRÁSENSKÉHO
KAREL VLACH a jeho hudba
spieva Gabika Kozmová, Ivanka Solianiková

Paľo Hujdič (basová gitara), Martin Vidiševský (bicie)

Galéria Zemplínskeho osvetového strediska
Michalovce • streda 14. septembra 2016 • 18.00 hod.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR
– program Kultúra národnostných menšín 2016

Noviny Mistral

a športové správy

Premiéra v piatok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Dokument

Načo sú nám lokálne televízie
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

Zemplínske slávnosti
denne o 14.00 hod.
www.tvmistral.sk, www.michalovce.sk, na faceboku, YouTube
a v regionálnom spravodajstve TV ZEMPLÍN v sieti DVB-T,
UPC Slovensko, Antik a GECOM



Šachový turnaj
Strana SMER-SD
usporiadala už 16. ročník
šachového turnaja pri
príležitosti štátneho
sviatku SNP. Uskutočnil
sa 24. augusta
v priestoroch
Michalovského domu
seniorov na Hollého ulici.

Od Tatier k Dunaju
V dňoch 20. – 21. augusta
sa členovia Atletického
klubu Michalovce postavili
na štart najväčšieho
štafetového behu
na Slovensku s dĺžkou
345 km – Od Tatier
k Dunaju, Jasná – Bratislava.
Štartovalo sa z Jasnej,
Demänovskej doliny,
ktorá je najznámejšia
a najkrajšia dolina Nízkych
Tatier. Cieľom bolo Tyršovo
nábrežie v Bratislave.
Prihlásených bolo 200 tímov, odštartovalo 198 z nich a do cieľa dorazilo len 192. Všetkým by som ale
prial zažiť ten krásny pocit „víťazstva“
po prekročení cieľovej méty. Atmosféra celých pretekov, od príchodu na
hotel až do odovzdania účastníckych
medailí, bola neopísateľná. Povzbudzovali nás náhodní okoloidúci
i samotní pretekári. Jednotlivé úseky neboli vždy jednoduché. Bežalo
sa do kopca s výrazným prevýšením,

po tme, ale aj za najväčšieho tepla.
Napriek tomu sme do toho všetci
dali to najlepšie zo seba.
Štartovali sme v kategórii A ako
12-členný tím, do cieľa sme dobehli
58. Náš tím pozostával z členov michalovského Atletického klubu (poradie podľa štartovacích úsekov):
1. auto: Majka Ľašová, Braňo Salátek, Lukáš Onuška, Martin Macko,
Dávid Dobiaš, František Jeňo, Oliver
Ščerbanovský. 2. auto: Marek Fedič,
Jaroslav Pavlov, Vladimir Hirjak,
Michal Čižmár, Matúš Urbančík,
Peter Jurdák, František Morong.
Ďakujeme nášmu kapitánovi
Braňovi Salátkovi, ktorý to všetko
do posledných detailov naplánoval.
Rovnaká vďaka skvelým vodičom,
Oliverovi Ščerbanovskému a Františkovi Morongovi.
Veľké ďakujem patrí mestu Michalovce za finančnú podporu, vďaka ktorej sme sa mohli zúčastniť tejto peknej myšlienky. A nezabúdame
ani na členov klubu AC Michalovce,
ktorí nám pomáhali a podporovali
nás, i na všetkých ostatných, ktorí
na nás mysleli.
Dávid Dobiáš

Tohto roku sa súťažilo v kategórii mužov bez rozdielu veku. Súťaže sa zúčastnilo viacero kvalitných
hráčov, ktorí zviedli na šachovniciach neúprosné súboje, o čom
svedčí aj to, že o celkovom víťazovi
rozhodla až posledná partia celého
turnaja.
Nakoniec v súťaží mužov získal
prvenstvo už po štvrtý raz Juraj Feč-

ko, na druhom mieste sa umiestnil
Štefan Kováč a na treťom Bohuš
Minda. Ďalšie miesta v poradí na
4. až 6. mieste obsadili Dušan Lenhardt, Ján Kondaš a Marek Sabovčík.
Víťaz mužov získal putovný pohár.
Po skončení turnaja bol zo strany
OR SMER – SD ocenený RSDr. Ján
Mikula za dlhoročnú organizáciu šachového turnaja. Vecné ceny a diplomy víťazom odovzdali členka OR
Smeru-SD Anna Berdáková, Ing.
Jozef Sokologorský, asistent poslanca NR SR a Terézia Macková,vedúca
kancelárie Smeru – SD.
Veľké poďakovanie patrí riaditeľke Michalovského domu seniorov PhDr. Zlatuši Popaďákovej za
vytvorenie výborných podmienok
a mestskému úradu za poskytnutie
vecných cien.
Ing. Jozef Sokologorský

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

zverejňuje

zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosti:
1. časť pozemku p. C-KN č. 4645/1, k. ú. Michalovce o výmere 570 m2, za účelom výstavby verejne prístupného parkoviska na náklady nájomcu, na dobu
neurčitú.
2. časť pozemku p. E-KN č. 9414/3, k. ú. Stráňany o výmere 150 m2, za účelom
užívania ako pridomová záhrada, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 19. septembra 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk,
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Mária Ciganocová, e-mail: maria.ciganocova@msumi.sk,
tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, henrieta.orencakova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady:
PhDr. Jana Cibereová, Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Mgr. Anna Serečunová. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v párnom týždni – do 12.00 hod.
Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 219 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.



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 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

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Anna Kostovčíková (92)
Peter Karlík (69)
Anna Oreščáková (71)
Mária Furajtáková (65)
Mária Šimoničová (74)
Štefan Kočík (80)

spomienky
Dňa 9. septembra uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila drahá mamička a babka

GABRIELA REVÁKOVÁ

s úctou a láskou spomínajú dcéra Svetlana,
vnučka Karinka a vnuk René

Rôzne

n Cvičenie PILATES začína 5. septembra 2016 na Základnej škole,
Ulica krymská (Sídlisko Východ): pondelok – 16.30 – 17.30 hod.,
štvrtok – 16.30 – 17.30 hod. Informácie na tel.: 0908 489 750
n Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné známky/žetóny
(1 liter piva, materiál hliník, rok 1944), plakety (zaslúžilý pracovník,
materiál bronz, rok 1967), etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry,
tabule a iné predmety. Kontakt: Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

Dňa 15. augusta uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, dedko, brat

MUDr. MICHAL EĽKO

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka, deti Kamila, Maroš
s rodinami, brat Tomáš, sestra Jolana s rodinami

Primátor Mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície:

samostatný(á) odborný(á) referent(ka)
stavebného úradu – stavebného poriadku
(v rozsahu polovičného pracovného úväzku)

Názov zamestnávateľa:
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného zamerania
b) osobitný kvalifikačný predpoklad v zmysle stavebného zákona je vítaný
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b) bezúhonnosť ( podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení)
c) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný
okruh písomného testu: zákony o obecnom zriadení, o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, o správnom konaní, o priestupkoch (č.372/1990 Zb.
v platnom znení), o správnych poplatkoch a súvisiace vykonávacie vyhlášky,)
d) znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
e) vodičské oprávnenie minimálne skupiny B
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
d) vodičský preukaz – účastník predloží k nahliadnutiu na výberom konaní
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 19. 9. 2016 do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
s označením “Výberové konanie samostatný odborný referent stavebného úradu”.
Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primátorom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu
Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely
výberového konania a súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania. Uchádzači
spĺňajúci kritériá budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou.

prerušenie distribúcie elektriny
n 5. september od 8.00 do 14.30 hod. úseky: Ul. svornosti, Ul.
P. O. Hviezdoslava č. d. 52 – 62, Ul. J. Gagarina č. d. 319, č. d. 2,
č. d. 4, celá Ul. kavarnianska7
n 12. september od 7.20 do 16.30 hod. úseky: Ul. 1. mája,
Ul. višňová, Ul. krátka, Ul. L. Novomeského č. d. 58 – 24 (párne
čísla domov) a č. d. 5 – 19 (nepárne čísla domov)
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

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. 8 v Michalovciach,
b) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
c) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
d) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
e) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Ul. partizánska č. 23 v Michalovciach,
h) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis),
i) Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, do 19. septembra 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.



šport
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Športová olympiáda zdravotne postihnutých
14. 9., 9.00 hod.; ZŠ, školská 2
Info: Jaroslav Koščo, tel.0905 366 312

Atletika
Michalovská hodinovka
15. 9., 10.00 hod., IV. ZŠ, J. A. Komenského 1
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Futbal

Letný streetball 2016
V rámci 47. ročníka
zemplínskeho jarmoku
v Michalovciach
sa v sobotu 20. augusta
uskutočnil ôsmy ročník
Letného michalovského
streetballu. Podujatie
usporiadali basketbalový
klub 1.BK Michalovce,
Mesto Michalovce a odbor
školstva, kultúry a športu.
Výraznou mierou ďalej prispeli
OZ Zober loptu, TESCO a MADD
FRUIT. Streetballový turnaj bol určený pre všetky vekové kategórie.
Uskutočnil sa v areáli Základnej
školy P. Horova v Michalovciach.
Znova sa zúčastnili aj družstvá z Košíc, Humenného, Trebišova, Vranova nad Topľou i Veľkých Kapušian.
Po tretíkrát sme privítali aj hráčov
z nášho partnerského mesta Užhorod (Ukrajina).
Počasie organizátorom opäť prialo a pekný slnečný deň prilákal na
podujatie aj viacero divákov. Minuloročný rekord len tesne nepadol. Po
minuloročnej úspešnom zavedení
kategórie Rodina si aj tento ročník
vyskúšalo päť družstiev. V silnej

konkurencii, keď o víťazovi rozhodla
až vzájomní tabuľka troch družstiev,
sa nakoniec radovalo družstvo Anjelici. Členom družstva bol Daniel
Jendrichovský so synom, známa
tvár z basketbalového prostredia.
Ročník 2016 zaknihoval 115 hráčov,
36 družstiev a 8 kategórií.
Slávnostné otvorenie zabezpečili MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora, riaditeľ ZŠ P. Horova
Mgr. Pavolka a zástupcovia 1.BK
Michalovce. Kompletnú fotogalériu
z podujatia nájdete na našej stránke
www.1bkmi.sk a facebooku 1.BK
Michalovce. Organizátori sa budú
snažiť aj v ďalšom ročníku pripraviť novinky a znova o niečo zlepšiť
podmienky pre dané podujatie.
Súťažilo sa v týchto kategóriách.
U mužov do 10 rokov, do 12, 14,
16 a do 19 rokov, a kategória OPEN
Muži. U žien bola kategória OPEN
Ženy. V priebehu turnaja prebehli individuálne súťaže o najlepšiu
dvojicu trojkárov a súťaž v trestných hodoch. U najmenších prebehla súťaž v člnkovom behu a súťaž v trestných hodoch. V hlavnej
kategórii mužov zvíťazilo družstvo
BUNDAS KENER (UA) a prvenstvo u žien brali BARVY.
1.BK MICHALOVCE

Futbalové majstrovstvá
V športovom areáli ZŠ na Ul.
okružná 17 sa uskutočnil
v rámci 47. ročníka
Zemplínskeho jarmoku
VII. ročník michalovských
futbalových majstrovstiev
hráčov nad 50 rokov
O pohár primátora mesta.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie SPP
a Nafty a.s., organizátorom podujatia bolo Mesto Michalovce a uvedená základná škola. Turnaj slávnostne otvoril MUDr. Benjamín Bančej – viceprimátor mesta. Turnaja
sa v tomto ročníku zúčastnili štyri

sídliskové družstvá a to Východ, Západ, Juh a Stráňany. Potešením bolo
sledovať výkony bývalých hráčov
TJ Zemplín Vihorlat Michalovce,
ale i hráčov z nižších súťaží.
Víťazom turnaja sa stalo družstvo Východ, ktoré vo finále porazilo
družstvo Juhu 4:2. Na druhom mieste skončilo družstvo Juh, pred družstvami Západ a Stráňany. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Vladimír
Čan, najlepším brankárom turnaja
bol Stanislav Bliščák a titul najlepší
strelec získal Peter Gajdoš.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP
a Nafty, a.s.
Mgr. Lívia Kalaninová

MFK Zemplín – MŠK Žilina
10. 9., 19.00 hod. – FORTUNA liga muži – 8. kolo
MFK Zemplín – FK DAC Dunajská Streda
3. 9., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19
MFK Zemplín – FC Nitra
15. 9., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19
MFK Zemplín – 1. FC Tatran Prešov
10. 9., 11.00 a 13.00 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16
MFK Zemplín – Slavoj Trebišov
4. 9., 10. 00 a 12. 15 hod., Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 – skupina Východ
MFK Zemplín – Partizán Bardejov
11. 9., 10.00 a 12.15 hod., Dôvera I. LMŽ U 13, U 12 – skupina Východ
MFK Zemplín – FC Nitra
10. 9., 13.00 hod., I. liga ženy – 3. kolo
MFK Zemplín – FC Nitra
10. 9., 15.00 hod., I. liga juniorky – 3. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK Topoľany – TJ Sokol Močarany
11. 9., 15.30 hod., V. liga mužov - 6. kolo,
Info: Ing. Jozef Horňák, tel. : 0903 655 433
TJ Sokol Močarany – ŠK Nacina Ves
4. 9., 15.30 hod., V. liga Zemplínska – muži- VSFZ - 5. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK Iuventa – DHK Baník Most
7. 9., 17.30 hod., WHIL žien - 2. kolo, Chemkostav aréna
Info: www.iuventa-zhk.sk

Strelectvo
Strelecký trojboj o Pohár prednostu OÚ
11. 9., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel. : 0907 662 553

Tenis
Memoriál Ing. Z. Červenku
3. 9., 8.00 hod., SPŠE, Ul. partizánska 1
Info: P. Bumbera, tel.: 0948 520 245

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých Michalovce
vás pozýva na

5. športovú olympiádu
zdravotne postihnutých
14. septembra o 9.00 hod., ZŠ, J. A. Komenského 1

