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mestské súťaže

Poslanci schválili Program rozvoja mesta na nasledujúcich desať rokov

Rokovanie
zastupiteľstva
Na svojom jedenástom zasadnutí sa stretli mestskí poslanci v utorok
6. septembra. Najdôležitejším bodom rokovania bol návrh Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce na roky 2016 – 2025.
Rokovanie pléna otvoril a viedol
primátor mesta Viliam Zahorčák.
V úvode zasadnutia sa poslanci
oboznámili so správou o prijatých
uzneseniach mestskej rady a tiež
s informatívnymi správami o plnení
uznesení zastupiteľstva a riešení interpelácií. Hlavná kontrolórka predložila poslancom správu o vykonaných kontrolách aj súhrnnú správu
o jej kontrolnej činnosti za prvý
polrok tohto roka.
Sériu ekonomických bodov programu rokovania otvorila monitorovacia správa finančného odboru k rozpočtu mesta za prvý polrok 2016
a nasledovalo polročné hodnotenie
hospodárenia technických služieb
i mestského kultúrneho strediska.
Tak trochu symbolicky bol jedenástym bodom rokovania na jedenástom zasadnutí zastupiteľstva
– Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Tento dokument je jedným
zo základných a kľúčových materiálov pre riadenie samosprávy. Jedná
sa o strednodobý rozvojový dokument spracovaný na obdobie 10 rokov, pričom reflektuje programové
obdobie 2014 – 2020. Predstavuje
naplnenie princípu programovania
definovaného pre regionálnu politiku Európskej únie. Program rozvoja
vznikol v súlade s cieľmi Národnej
stratégie regionálneho rozvoja, pričom ale zohľadňuje špecifická mesta

Michalovce a potreby jeho občanov.
PHSR poskytuje komplexnú analýzu aktuálneho stavu územia a definuje strategické ciele a opatrenia
v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti a k nim priradené
projektové zámery. Na tvorbe PHSR
sa podieľali pracovné skupiny zložené z vedenia mesta, zamestnancov MsÚ, poslancov MsZ a vznikal
aj s pomocou externých odborníkov. Na spracovaní PHSR sa zúčast-

nili aj organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Zapojenie verejnosti sa robilo prostredníctvom
dotazníkových prieskumov. Informovanie prebieha formou webovej
stránky mesta ako aj prostredníctvom zasadnutí zastupiteľstva. Po širokej rozprave poslanci predložený
materiál jednomyselne schválili.
Celé znenie tohto strategického materiálu nájdete na našej web stránke
www.michalovce.sk.
Rokovanie pokračovalo schválením investície spoločnosti FIN.
M.O.S., a.s., v rámci projektu piatej

aktuality

etapy komplexného riešenia modernizácie verejného osvetlenia, a to
predovšetkým výmenou káblov, odstránením káblových porúch, novými prepojmi a preložkami, zahustením svietidiel na Kapušianskej ulici
a doplnením nových LED bodov.
Poslanci v ďalšom rokovaní pokračovali schválením majetkovoprávnych záležitostí, prenájmom
majetku mesta a odobrením spolufinancovania projektu na vytvorenie
komunitného centra.
Mestskí zákonodarcovia schválili aj predložené návrhy na udelenie
Ceny Košického samosprávneho
kraja pre Materskú školu na Školskej ulici, Čestné občianstvo mesta
Michalovce pre Nelly Petrovú Gorchakovú a Ceny mesta Michalovce
pre Ing. Jána Ďurovčíka, Mgr. Rudolfa Gadomského, PaedDr. Júliusa
Harbuľáka, Viliama Kohúta a Mgr.
Ivana Mochorovského in memoriam. Všetkých laureátov mestských
ocenení vám predstavíme v niektorom z nasledujúcich vydaní novín
Michalovčan.
Záver jednania patril interpeláciám poslancov a bodu rôzne,
v rámci ktorého informoval primátor mesta prítomných o prijatej petícii občanov k plánovanému systému parkovania v meste.
Po skončení diskusie primátor
ukončil rokovanie poslancov.
Iveta Palečková

európsky
týždeň
mobility
16. – 22. septembra
MHD zdarma
Info na 2. strane

Pozývame vás na
divadelnú hru

Nemá kocúr
večne hody
22. septembra
o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

Pozývame vás na
súťažnú prehliadku
zdravotne postihnutých

Srdce ako dar
26. – 27. septembra
veľká sála MsKS

Pozývame vás na
kultúrno-zábavné
podujatie

Michalovce
Michalom
a Michaelám
28. septembra
o 18.00 hod.
Chemkostav Aréna



aktuality
aktivity primátora

6. 9.
7. 9.
8. 9.
8. 9.

rokovanie mestského zastupiteľstva
rokovanie s vedením Okresného súdu Michalovce
účasť na otvorení celoštátnej súťaže vodárenských pracovníkov
účasť na otvorení medzinárodného festivalu seniorov
Život je krásny
9. 9. prijatie medzinárodnej delegácie seniorov, účastníkov podujatia
Život je krásny
11. 9. účasť na slávnostnom otvorení obnovenej modlitebne Cirkvi bratskej
12. 9. rokovanie s vedením MFK Zemplín Michalovce
12. 9. rokovanie k majetkovoprávnym záležitostiam
13. a 14. 9. účasť na rokovaní republikovej Rady ZMOS
vo Vysokých Tatrách

Život je krásny
Na pôde Mestského úradu v Michalovciach privítal primátor účastníkov
projektu Život je krásny. Cieľom tohto medzinárodného festivalu, ktorý
sa uskutočnil počas druhého septembrového víkendu, bolo spojiť ľudí tretieho veku a nadväzovať medzi nimi kontakty. Festival bol rozdelený do dvoch
kategórií. Prvú predstavovala kultúra a umenie, v ktorej účastníci prezentovali svoje piesne, tance, tradičné rezbárstvo a pod. V športovej časti si seniori
zmerali sily v ľahkej atletike, streľbe zo vzduchovky, futbale a stolnom tenise.
Všetky kultúrne a športové aktivity hodnotila porota. Najúspešnejší seniori
získali ocenenia.

Slovensko a Slováci
v Európskej únii
Už tretí rok sa Informačné
centrum Europe Direct
snaží priblížiť Európu
do škôl.

Európsky týždeň
mobility
Kampaň Európsky týždeň mobility
každoročne organizuje Európska komisia.
Do kampane sa pravidelne zapája
aj michalovská samospráva.
V našom meste bude v rámci ETM
od 16. do 21. septembra 2016
mestská hromadná doprava zdarma
pre držiteľov vodičských preukazov
a 22. septembra 2016
bude MHD zdarma pre všetkých.

V dvoch predchádzajúcich rokoch sme usporiadali internetovú
súťaž pri príležitosti dvoch významných výročí. V roku 2014 sme
si pripomenuli 10. výročie vstupu
Slovenska do Európskej únie a v minulom roku 70. výročie ukončenia
2. svetovej vojny v Európe. Táto
naša aktivita sa stretla s mimoriadne
veľkým záujmom žiakov i škôl. Preto
sme sa opäť rozhodli súťaž zorganizovať, tentoraz pod názvom „Zaujímavosti na tému: EURÓPA A SVET
– Slovensko a Slováci v Európe“.

Súťaž je určená predovšetkým
pre žiakov stredných škôl, stredných odborných škôl a odborných
učilíšť.
Základné údaje:
Možnosť registrácie a zverejnenie 1. súťažnej otázky: 16. 9. 2016.
Ceny: 1. miesto: dotykový telefón
v hodnote min. 150 €, 2. miesto:
tablet v minimálnej hodnote 100 €
3. miesto: čítačka v minimálnej
hodnote 50 €.
Škola s najvyšším počtom súťažiacich získa: multifunkčné zariadenie v minimálnej hodnote 100 €.
Viac informácií o súťaži, podmienkach a ďalších cenách nájdete
po kliknutí na náš web: www.rpic.eu.
ts

pobačeňe Miža z varoša

Kultura u Mihaľovci
Našo ľudze hiňu za kulturu. Bul mi na slavnoscoch i na “My sme Východ“. Ľudzi hlava na hlave. Ozdaľ zos šickich generacijoch. No u štvartok
mi še ňemuch načudovac. Na mojej špacirkoj mi še jak tradičňe pristavil pri
fontaňe. Na tribuňe špiv jak u operoj. Ňemal mi še aňi koho opitac, co to
za akcia. Tak nas tam stalo abo šedzelo malo. I rečovaňu mi barz ňerozumel. Raz ukrajinski, macedonski, slovinski. I primator jich privital. Až u tedi
mi še doznal. To seňijori zos ozdaľ dzevec štatov maľi u Mihaľovci festival.
No ňeľem u štvartok, no až do ňedzeľi. Program bul na jednotku, no aňi
u druhe dňi tam ňebulo barz veľo ďivakov. Škoda, bo taku nadheru čľevek
tak skoro ňeuvidzi aňi u televizoru. Ozdaľ tu ňebuľi ostatňi raz a pridu ukazac totu krasotu i druhi raz. Ozdaľ pridu i ďivaci.
Vaš Mižo z varoša
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Jasličky sú super a detičky to vedia!
Mesto Michalovce ako
jedno z mála miest na
Slovensku prevádzkuje
detské jasle aj v súčasnosti.
Prvé deti boli prijaté do tohto zariadenia na Markušovej ulici v roku
1964. O rok neskôr sa stali školiacim pracoviskom pod názvom Inštrukčné jasle. V roku 2007 získalo
zariadenie názov Kombinovaný detský stacionár pre deti a jeho zriaďovateľom zostáva stále mesto Michalovce. Za vyše päťdesiat rokov prešlo
láskavými rukami sestier a celého
personálu takmer 3000 detí.
Prvoradou snahou zamestnancov detských jaslí je harmonický
a nenásilný prístup k deťom. Plne
kvalifikované detské sestry zabezpečujú zdravotno-výchovnú starostlivosť pre deti v troch vekových skupinách: jedna skupina mladších batoliat (od 12 do 21 mesiacov) a dve
skupiny starších batoliat (od 22 do
36 mesiacov). Aktivity sú zamerané
na rozvoj rozumovej, pracovnej, telesnej, výtvarnej a hudobnej výchovy
detí, rozvíjajú ich psycho-motorický
vývin s ohľadom na detský vek.
Veľkou výhodou tohto zariadenia
je okrem priestrannej budovy veľká

z pera viceprimátora

Európsky
týždeň
mobility
záhrada. Deti sa rady hrajú na pieskovisku, kolotočoch či preliezačkách
a milujú voľný pohyb v bezpečnom
prostredí. V budove jaslí sú zasa priestranné herne vybavené rôznymi kútikmi. Už tu sa formujú prvé záujmy
o povolania – hrať sa na kaderníčku v
malom kaderníctve, predavačku ovocia a zeleniny, či na kuchárku v malej
kuchynke. S ohľadom na dnešné vysoké nároky v spoločnosti, usilujeme
sa už v tomto veku detičky hravou formou oboznamovať aj so základnými
anglickými slovíčkami. Veľmi obľúbeným miestom detí je murovaný bazén
vo vnútri budovy. Užívať si ho môžu
celoročne počas horúcich letných dní

Aj biela pastelka
má svoj zmysel
Čo si už človek počne s bielou pastelkou, keď chce písať či kresliť? Riešenie môže byť vlastne úplne jednoduché.
Netradičné, inovatívne, ale jednoduché. Farebný papier.
A čo si nevidiaci počne, keď chce študovať, pracovať,
variť, nebodaj sám chodiť po meste? Riešenie je takisto
jednoduché – počítač s hlasovým výstupom, pri varení
len sem-tam nejaká kompenzačná pomôcka a pár jednoduchých grífov a kurz samostatnej chôdze s bielou
palicou, príp. s vodiacim psom.
Na tmavej ceste preto kreslí čiaru práve biela pastelka. Za 15 rokov svojej existencie u nás sa stala symbolom sveta nevidiacich, symbolom riešení často na prvý
pohľad bezvýchodiskových situácií.

i počas zimy. Relax i otužovanie detí
majú dôležitý vplyv na ich zdravie.
V kuchyni pripravujú kuchárky
každý deň stravu, ktorá spĺňa všetky
hygienické normy. Tie sú v mestských jasliach prísne sledované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Jedlá sa varia podľa vekovej kategórie a v prípade potreby
dokážu zabezpečiť aj individuálnu
stravu pre deti alergické na laktózu,
lepok alebo aj iný druh alergie.
Kapacita mestských jaslí je 55
miest a v tomto čase sú ešte voľné
miesta. Možno práve pre vaše dieťatko. Viac informácií nájdete na www.
michalovskejasle.sk.

HVEZDÁREŇ V MICHALOVCIACH
pozýva na tradičné
zábavno-náučné podujatie

CESTA SLNEČNOU
SÚSTAVOU
A SÚHVEZDIAMI
25. septembra 2016
lesopark Hrádok
od 10.00 do 14.00 hod.

Keď sa prejdeme mestom v jeho
centrálnej časti, ani si neuvedomíme, že nestretneme autá. Berieme
ako samozrejmosť centrálnu pešiu zónu, ako zónu v ktorej chodci
a cyklisti sa pohybujú bez kolízie
s inými dopravnými prostriedkami.
Len občas nejaké vozidlo technických služieb alebo zásobovania prechádza za zníženej rýchlosti k účelu
svojej činnosti. Nebolo tomu tak
stále.
Nárast motorizácie a ohrozenie
bezpečnosti vyžaduje hľadať riešenie
vplyvu motorizácie na bezpečnosť
iných účastníkov cestnej premávky.
Vplyv na životné prostredie je rovnako dôležitý. Preto sa nemôžeme
uspokojiť so súčasným stavom.
Mesto Michalovce doteraz investovalo nemalé prostriedky do systému upokojovania dopravy. Preto
chce reagovať aj na každoročnú
aktivitu Európskej komisie a Slovenskej agentúry životného prostredia
pod názvom „Európsky týždeň mobility“. Bude sa konať v týždni od 16.
do 22. septembra. Pre každého občana mesta, ale aj návštevníka, je tu
výzva využívať na prepravu iný spôsob dopravy ako auto. Možnosti ako
pešia doprava, bicyklom či mestskou
hromadnou dopravou v meste našej
veľkosti by nemali byť problémom.
Rozhodujúce je, aby vôľa zvíťazila
nad pohodlnosťou.
Tento rok sa kampaň zameriava
na propagáciu ekonomických prínosov inteligentnej a udržateľnej mobility pre jednotlivcov, organizácie
a spoločnosť. Motto kampane 2016
je: „Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy“.
Mesto má možnosť zapojiť sa aj
so spolupracujúcimi organizáciami
a inštitúciami pôsobiacimi na území mesta do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete zameranej na podporu trvalo udržateľnej
mobility v meste. Vyvrcholením
týždňovej aktivity je 22. september aktivitou „Deň bez áut“. V nej
je potrebné vyčleniť jednu lokalitu
v meste, ktorá doteraz bola komunikáciou s automobilovou dopravou
na zónu vyhradenú len pre chodcov,
cyklistov a verejnú dopravu. Verím,
že uvedená aktivita získa v meste čo
najširšiu podporu a zapojí sa do nej
čo najviac občanov.
MUDr. Benjamín Bančej,
zástupca primátora



kultúra – školstvo
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre

Honza Nedvěd – koncert
17. 9. o 19.00 hod., veľká sála MsKS
Nemá kocúr večne hody
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
22. 9. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Výstavy
Andy Gore – výber z tvorby
do 23. 9., galéria ZOS
Labík, Kováč, Bosnovič – maľba a drevorezba
do 30. septembra, malá galéria MsKS

Program kina
HRA O ŽIVOT
dobrodružný, thriller
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

16. 9. piatok o 21.15 hod.
2016
USA
Slovenské titulky

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ
romantická komédia
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

15. 9. štvrtok o 19.45 hod.
16. 9. piatok o 19.00 hod.
18. 9. nedeľa o 18.00 hod.
2016
VB/FR/USA
Český dabing

LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD
animovaný, rodinný, komédia
Mládeži prístupný

18. 9. nedeľa o 16.00 hod.
2016
USA
Slovenský dabing

V MENE KRVI
akčný, thriller
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

18. 9. nedeľa o 20.15 hod.
21. 9. streda o 20.00 hod
2016
FR/USA
České titulky

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
– THE TOURING YEARS
hudobný dokument
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Zemplín – láska moja
Takýto je názov výstavy,
ktorá je prezentovaná
v Zichyho paláci so sídlom
v Bratislave. Jej autorkou
je PaedDr. Ľudmila
Lakomá-Krausová.
Už samotný názov
expozície je veľavravný
a milovníkom výtvarného
umenia „vznešene
pošepne“, že pôjde v istom
zmysle o „výtvarné
prelúdium“, v ktorom
samotná autorka takto
vzdáva hold rodnému
Zemplínu.
Výber z tvorby má široký záber.
Tento fakt v sebe ukrýva istú symboliku. Ľ. Lakomá má totiž taký
silný vzťah ku kraju, v ktorom sú jej
korene, že nechce na nič zabudnúť.
Ten, kto má vzťah k výtvarnému
umeniu, v realizovanej expozícii
môže vidieť realitu prírody a krajiny, zátišia, tradíciu Zemplína, ktorá
je neodmysliteľne spätá s folklórom
a vzťahom k tomu, čo je posvätné
a spojené s tajomnosťou. Svedčia

o tom sakrálne motívy, ktorých
zvláštnosťou sú drevené kostolíky.
Možno konštatovať, že sakrálna
tvorba je osobným svedectvom autorky, že svoje umelecké smerovanie nevníma ako samozrejmosť, ale
ako dar, ktorý si uchováva hlboko
vo svojom vnútri a využitím rôznych výtvarných techník a štýlov
ho v sebe rozvíja. Osobitou časťou
expozície je architektúra vidieka.
Je zjavné, že autorka prežila časť
svojho života na vidieku. Spomínanú architektúru stvárnila na tvári
miesta. Je evidentné, že Lakomá má
vzťah k jednoduchosti a je blízko
človeku, ktorý sa uživí prácou vlastných rúk a riadi sa jednoduchým
sedliackým rozumom. Toto výtvarné stvárnenie vidieka minulosti poučí súčasníkov v tom, že je potrebné byť ľudský, vedieť sa nadchnúť
krásou jednoduchého prízemného
domu, ktorý poskytuje istotu. Autorka neopomína ani solidaritu vidiečana, ktorý nechce len „mať“, ale
potrebuje hlavne byť pre druhých.
Snáď v tomto sa odráža mentalita
Zemplínčana. Spomínaná expozícia
organizovaná v spolupráci s MsKS
potrvá do 25. októbra.
PaedDr. Ivana Mochorovská

20. 9. utorok o 19.30 hod.
21. 9. streda o 18.00 hod.
2016
USA
Slovenské titulky

23. – 25. 9. piatok (2D), sobota (3D), nedeľa (2D) o 16.00 hod.
2016
BOCIANY
animovaný, rodinná komédia
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
23. a 25. 9. piatok, nedeľa o 18.00 hod.
PRÁZDNINY V PROVENCE
2016
komédia
ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
Originál verzia

SEDEM STATOČNÝCH
akčný, western
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

23. 9. piatok o 19.45 hod.
24. 9. sobota o 18.00 hod.
25. 9. nedeľa o 19.45 hod.
2016
USA
České titulky

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ
romantická komédia
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

24. 9. sobota o 20.30 hod.
2016
VB/FR/USA
Český dabing

MUSTANG
dráma
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

27. 9. utorok o 19.30 hod.
2016
FR/NEMECKO/TURECKO
Slovenské titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Výlet na Morské oko
Výbor mestskej organizácie Združenia vojnových poškodencov, invalidov
a sympatizantov v Michalovciach zorganizoval pre svojich členov výlet
na Morské oko. Za nádherného slnečného počasia 7. septembra plne obsadený autobus priviezol dobre naladených výletníkov do našej perly vo Vihorlatských vrchoch. Prechádzka okolo jazera, súťaž žien, ktoré zápolili v hádzaní
valčekom na cesto a posedenie pri ohníku prispeli k pekne prežitému dňu
v spoločnosti priateľov.
Ing. Pavol Hody

Pozývame všetkých, ktorí sa zapojili do súťaží

Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom
a Leto s červeným muškátom
na slávnostné vyhlásenie výsledkov,
ktoré sa uskutoční
30. septembra 2016 o 14.00 hod.
pred budovou Mestského úradu, Námestie osloboditeľov 30



kultúra – školstvo

Michalovce Michalom
a Michaelám po novom
V predvečer sviatku všetkých
Michalov a Michael, v stredu
28. septembra o 18.00 hod.,
sa v Chemkostav Aréne
uskutoční už šiesty ročník
podujatia Michalovce
Michalom a Michaelám, ktoré
organizuje Mesto Michalovce.
Tentoraz bude toto podujatie
po novom. Po prvýkrát sa uskutoční
v hale a nie na námestí, po prvýkrát
bude na vstupenky.
Čaká vás vystúpenie Desmodu, jednej z najpopulárnejších slovenských
kapiel, tešiť sa môžete aj na Michalovčanku Niku Karch a o zábavu sa postará skupina Drišľak. Celým podujatím
vás bude sprevádzať jeden z oslávencov,
Michal Hudák. Organizátori podujatia
majú pripravené aj ďalšie prekvapenia.
Vstupenky na podujatie si môžete v cene 13 a 15 eur zakúpiť v predajnej sieti
Ticketportál, a samozrejme, Michalovia a Michaely majú vstup do Chemkostav arény zdarma! Stačí prísť s občianskym preukazom (deti s kartičkou

poistenca), alebo si vyzdvihnúť voľnú
vstupenku už teraz v Informačnej kancelárii mestského úradu.
Organizátori nezabúdajú ani na rekord, ktorý získali ešte v roku 2013,
keď sa na námestí zišlo 413 nositeľov
krstného mena, ktoré má spoločný
základ slova ako metropola Zemplína. Rekord spred troch rokov chcú teraz Michalovčania prekonať. Pomôcť
by im k tomu mali všetci Michalovia
z blízkeho aj vzdialeného okolia, ktorí sú nositeľmi tohto mena a prídu
na túto výbornú akciu. Samozrejme, rekord sa týka aj nositeľov mena
ako Miquel, Mike či Michael. Podarí sa organizátorom zlomiť rekord?
O tom všetkom sa môžete presvedčiť
aj vy sami, keď príde v stredu 28. septembra do Chemkostav Arény!
Registráciu spolu so vstupenkou
si môžu všetci nositelia mena Michal,
Michaela vyzdvihnúť v Mestskej Informačnej kancelárii. Vstupenky pre bežných návštevníkov sú v predaji v Mestskej informačnej kancelárii, Cestovnej
kancelárii Bomex, Mestskom kultúrnom stredisku a v sieti Ticketportal.

Michalovčan informuje
vítame medzi nami našich najmenších...

Matej Lastovka
Jakub Lastovka
Ema Paľová

do stavu manželského vstúpili...
MUDr. Tomáš Čornej
a MUDr. Michaela Bodnárová
Ing. Tomáš Juhász
a Ing. Zuzana Oleárová
Martin Galamboš
a Erika Závacká
Slavomír Kešeľ
a Darina Kramerová
Miroslav Proc
a Nikola Kohútová
Michal Furčák
a Erika Gerzaničová
Ing. Vladimír Štrbavý
a Mgr. Veronika Hvižďáková
Mgr. Milan Vasko
a Marianna Ďuriková
Martin Polomčák
a Lucia Tirpáková
Michal Ondejka
a Ing. Simona Praščáková

Noviny Mistral

a športové správy

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

Žihadlo

Hostia: Ing. Miloš Hlohin, Dr. Martin Molnár
Téma: AKTIVITY PRIATEĽOV ZEMPLÍNA
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

KONCERT TROCH ZUŠ (repríza)
denne od 14.00 hod.


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 a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach
č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, č. 309, zo dňa 3. 9. 2013, č. 383,
zo dňa 17. 6. 2014, a č. 214 zo dňa 6. 9. 2016.

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:

Nádej
Nie veľa Michalovčanov vie, že v našom meste, okrem iných kolektívov, už niekoľko rokov celkom úspešne pracuje ženská spevácka skupina NÁDEJ. Cez posledný
tohoročný augustový víkend sa v Sečovciach uskutočnil 16. ročník krajskej prehliadky amatérskej hudobnej a literárnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov, ktorého sa zúčastnila aj uvedená Nádej. Svojím presvedčivým speváckym výkonom zaujala všetkých prítomných divákov. V uplynulom roku sa Nádej
veľmi úspešne uviedla na celoslovenskej prehliadke ZUČ nevidiacich a slabozrakých v Bratislave, kde bola hodnotená ako jedna z najlepších.
M.L.

Malá kaplnka
Presvätej
Bohorodičky
na Hrádku
Ružencová pobožnosť
každú sobotu a nedeľu
o 18.00 hod.

tel.: 0940 816 799

A) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na parcele p.č.
4950, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (vrátnica),
postavenej na parcele p.č. 4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby
bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4952, vedenej na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4953, vedenej
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele
p.č. 4954, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa),
postavenej na parcele p.č. 4948, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4950, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 609 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4951, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 26 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
pozemku p.C-KN č. 4952, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 45 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4953, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
pozemku p.C-KN č. 4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 119 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4948, zast. plocha
a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4955/1, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 8273 m2, ktorý vznikol na základe určenia Geometrického plánu č.
14328810-61/2015, zo dňa 9. 10. 2015, z pôvodného pozemku p.C-KN č. 4955,
zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 10 907 m2, vedenom na LV č. 5157
v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu
B) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na parcele p.č.
3267/24, pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku p.C-KN
č. 3267/24, o výmere 835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2,
ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
C) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku
pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného čísla (sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN
č. 4731, o výmere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere
7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN
č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej,
D) objektu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej súpisné číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532, a pozemky p.C-KN č. 2532, zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2,
ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
E) nachádzajúce sa na Ul. borovicovej v Michalovciach – pozemky registra CKN, p.č. 1568/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 410 m2,
p.č. 1568/194, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 511 m2, p.č.
1568/195, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 66 m2, stavba súpisné číslo 1471, druh stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby materská škola, ktorá je postavená na pozemku C-KN, p.č. 1568/194,
stavba bez súpisného čísla, druh stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie
a výskum, popis stavby kotolňa, ktorá je postavená na pozemku C-KN, p.č.
1568/195, k.ú. Stráňany, vedených Okresným úradom, katastrálnym odborom,
Michalovce, na LV č. 5157, novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 1568/314,
druh pozemku zastavané plochy, výmera 58 m2 a novourčeného pozemku
1568/176, druh pozemku zastavané plochy, výmera 4697 m2, k.ú. Stráňany, ktoré vznikli na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810-25/2016, zo
dňa 15. 7. 2016, odčlenením z pôvodného pozemku C-KN p.č. 1568/176, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 4 845 m2,
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote 3. októbra 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete
aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

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:
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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 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

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Gabriel Stankovský (69)
Zuzana Jurčová (77)
Gabriela Tüdöšová (53)
Bernardína Margová (76)
Juraj Šimon (71)
Jozef Deliman (69)
Michal Varga (72)
Iveta Eckerová (49)
Anna Sabová (87)

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
n Predám vchodové dvere hnedej farby s kovaním na ľavú
stranu. Cena 60 €. Tel.: 0918 402 941
n Predám šteniatko čivavy, biele, dlhosrsté, do dobrých rúk.
Cena dohodou. Tel.: 0918 814 971

Služby

n Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu
paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz perín v rámci mesta
Michalovce zabezpečíme zdarma. Tel.: 0915 325 381, 056 649 77 35

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER

podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach
č. 214, zo dňa 6. 9. 2014,

ODPREDAŤ PriamyM preDAjom

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
A) novovytvorené pozemky nachádzajúce sa na Ul. stavbárov v Michalovciach,
E-KN p.č. 5338/6, druh pozemku zastavané plochy, výmera 137 m2 a p. č. 5338/7,
druh pozemku zastavané plochy, výmera 79 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli
určením Geometrického plánu č. 14328810-16/2016, zo dňa 20. 5. 2016.
B) novovytvorené pozemky nachádzajúce sa na Ul. krátkej v Michalovciach,
C-KN p. č. 820/30, druh pozemku zastavané plochy, výmera 292 m2, p. č.
820/31, druh pozemku zastavané plochy, výmera 196 m2 a p. č. 820/32, druh
pozemku zastavané plochy, výmera 70 m2, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-21/2016, zo dňa 25. 5. 2016.
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna lehota, 3. októbra 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete
aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

poďakovanie
Ako ticho žil, tak ticho odišiel.
Skromný vo svojom živote, láske a dobrote.
Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši...
Dňa 5. septembra dotĺklo šľachetné srdce
milovaného manžela, otca, dedka

JURAJA ŠIMONA
smútiaca rodina

spomienky
Dňa 18. augusta uplynie rok odvtedy, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a starý otec

MICHAL KIČINKA

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
s láskou a úctou spomínajú manželka
a deti s rodinami
Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne
a spolu s nami si dňa 23. 9. 2016
pripomenie nedožité 60. výročie narodenia

Petra Gotzmanna
bratia Miloš a Pavol s rodinami
Dňa 28. septembra uplynie smutných 5 rokov, čo nás
navždy opustila milovaná manželka, mamička a babička

OĽGA ČINČAROVÁ

Ani čas nedokáže zahojiť tú strašnú bolesť,
čo v srdci máme. Chýbaš nám mamička...
s láskou spomínajú manžel Milan, syn Marek a dcéra
Erika s rodinami

Mesto Michalovce

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši...
Dňa 20. septembra uplynie rok,
čo nás nečakane opustil drahý brat,
skvelý ujo a kamarát

VYHLASUJE

s úctou spomínajú príbuzní

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia
MsZ v Michalovciach č. 53, zo dňa 28. 4. 2015

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj pozemkov v lokalite Ulíc moskovská – volgogradská,
určených na individuálnu výstavbu garáží ako predmet odpredaja:
novovytvorené pozemky p. C-KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/78 o výmere
23 m2, č. 682/79 o výmere 21 m2 a č. 682/80 o výmere 21 m2 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28. 9. 2012.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote 3. októbra 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

JÁN BEGA

prerušenie distribúcie elektriny
n 22. september 2016 v čase od 8.40 do 17.30 hod. úsek: Ul.
meďovská č. d. 30 – 44 ( párne čísla domov)
n 28. septembr 2016 v čase od 7.30 do 15.30 hod. úsek: Ul.
kapušianska č. d. 3 – 119 (nepárne čísla domov), č. d. 46 – 76
(párne čísla domov), Ul. S. Tešedíka č. d. 1, č. d. 3, č. d. 5, č. d. 6,
č. d. 8, č. d. 10, č. d. 4, Ul. meďovská č. d. 30 – 44 párne čísla domov
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ



šport

Zašportujte si v mestských
ligách O pohár primátora
Mesto Michalovce a vedenie
mesta má vo svojich
dlhodobých plánoch
zlepšovanie a zvyšovanie
pohybovej zdatnosti
mládeže a dospelých.
Jednou z priorít vedenia
mesta je šport a telesná
kultúra aj v tomto
volebnom období, o čom
svedčí i prijatý Program
rozvoja mesta Michalovce
na roky 2015 – 2018 (www.
michalovce.sk).
Odbor školstva a športu a Koordinačná komisia mestských športových súťaží vám ponúka aj v tomto
roku rôzne športové podujatia a súťaže zamerané na zvyšovanie teles-

nej spôsobilosti a výkonnosti, ktoré
sú pod záštitou primátora mesta
Viliama Zahorčáka. Súťaže budú
prebiehať od jesene do jari a občania
mesta si môžu zašportovať v rôznych kolektívnych(volejbal, florbal,
hokej) alebo individuálnych športoch (softtenis).
Ak by ste mali záujem pripojiť sa
a zašportovať si, veľmi radi vás uvítame. Ak nemáte družstvo na kolektívne športy a chcete si zašportovať, radi vás doplníme do družstiev, ktoré už tieto súťaže okúsili
a zapájajú sa aj v tomto súťažnom
ročníku.
Mgr. Lívia Kalaninová vám poskytne informácie ohľadom športových podujatí konaných v meste Michalovce (OŠaŠp tel.: 0917
650 912, email: livia.kalaninova@
msumi.sk).
lk

dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
I. BK Michalovce – KB Košice
24. 9., 16.00 hod., dorastenecká liga – kadeti; športová hala GPH
Info: www.new.1bkmi.sk

Futbal
MFK Zemplín – FC Spartak Myjava
24. 9., 19.00 hod. - FORTUNA liga muži – 10. kolo
Info: www.new.mfkzemplin.sk

Hádzaná
HK Iuventa – DHK Zora Olomouc
17. 9., 17.30 hod., WHIL žien – 3. kolo, Chemkostav Aréna
HK Iuventa – ŠŠK Prešov
25. 9., 17.30 hod., WHIL žien – 5. kolo, Chemkostav Aréna
HK Iuventa – Bernoláková Košice
17. 9., 13. 00 hod, I. LSD – 1. kolo
HK Iuventa – Drábová Košice
17. 9., 15. 00 hod, I. LMD – 1. kolo
Info: www.iuventa.sk

Judo
Liga žiakov Východoslovenskej oblasti
24. 9., 10.00 hod., 3. kolo – Mestská športová hala
Info: V. Kohút, tel.: 0908 362 137

Ľadový hokej
HK Dukla – HK Orange 20
18. 9., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 5. kolo
HK Dukla – HC Topoľčany
21. 9., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 6. kolo
HK Dukla – MHC Martin “B“
23. 9., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 7. kolo
HK Dukla – HK Spišská Nová Ves
28. 9., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 8. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HK Mládež – HC´05 Banská Bystrica
17. 9., 14.00 hod., extraliga dorast - 5. kolo
HK Mládež – HC´05 Banská Bystrica
18. 9., 10.30 hod., extraliga dorast - 6. kolo
HK Mládež – HK Spišská Nová Ves
24. 9., 14.00 hod., extraliga dorast – 7. kolo
HK Mládež – HK Spišská Nová Ves
25. 9., 10.30 hod., extraliga dorast – 8. kolo
HK Mládež – HK Brezno
18. 9., 12.30 hod., Liga kadetov – 5. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Turistika
čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Výstup na Diel
17. 9., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk
Za poznaním okresu
18. 9., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

