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koncert DFS Zemplínik

Šaliansky
Maťko
v knižnici
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Opustil nás
Dušan Labik
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keramikár a výtvarník

Basketbaloví
juniori
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pozývame...

s výhrou a prehrou

CESTA NA MARS

Michalovce sú Európskym mestom športu 2019

ZAČAL SA ROK
PLNÝ ŠPORTU
Záver uplynulého roka bol pre naše mesto výrazným medzníkom. Po vizitácii komisárov ACES Europe, organizácie, ktorá pracuje pri Európskej únii
v Bruseli, Michalovce získali titul Európske mesto športu 2019. Prinášame
vám informácie o tom, ako sme tento významný rok odštartovali.

Primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák navštívil v decembri, na pozvanie európskych komisárov Brusel, kde prevzal vlajku
EMŠ pre mesto Michalovce.
Oficiálne sa rok, v ktorom sme
sa stali Európskym mestom športu, začal Reprezentačným plesom
mesta Michalovce, a ten bol tematicky venovaný tejto mimoriadnej udalosti. Hosťami boli mnohí
úspešní športovci či športové legendy. Za všetkých spomenieme
bývalého česko-slovenského futbalistu Antonína Panenku, slovenského reprezentanta v hádzanej Richarda Štochla či bývalého českého
a československého reprezentanta
v ľadovom hokeji Jiřího Šlégra.
Veríme, že aj ich návšteva v Michalovciach bola predzvesťou skvelých
športových zápolení a významných
stretnutí.
So zaujímavými športovými
akciami sme pokračovali aj ďalej.
Na našom zimnom štadióne sa v sobotu, 19. januára, uskutočnil Zápas
hviezd. Na ľade sa stretli najväčšie
osobnosti St. Nicolaus 1. hokejovej
ligy, hráči do 23 rokov a hostiteľský
tím HK Dukla Ingema Michalovce.
Každé mužstvo malo k dispozícii 12 korčuliarov a 1 brankára. Tri
celky si medzi sebou zmerali sily
vo formáte 4 na 4 v pätnásťminútových zápasoch. Veríme, že všet-

kých potešila aj autogramiáda, kde
ste sa mohli so svojimi obľúbenými
hráčmi odfotiť či nechať si podpísať suvenír. Samotný Zápas hviezd
spestrili už tradične dlhšie prestávky medzi jednotlivými súbojmi pre atraktívne súťaže zručností
a program pre divákov. Počas celej
akcie fanúšikov zabával moderátor
Európy 2 Dennis Bartalský. Víťazom Zápasu hviezd sa stala domáca
HK Dukla Ingema Michalovce.

V závere januára sa primátor
mesta Viliam Zahorčák stretol s Lukášom Vorelom z Asociácie európskych miest športu. Teší nás záujem
asociácie o naše mesto a o dianie
u nás. Primátor ho informoval,
čo všetko sme pripravili, čo všetko
sme už realizovali v rámci tohto
nášho, z pohľadu športu, výnimočného roka. Zároveň sa rozprávali
aj o tom, aké sú možnosti ďalších
kontaktov, riešení, osobitne niektorých podujatí, ktoré v Michalovciach pripravujeme.

V uplynulých dňoch sa v zasadačke mestskej rady stretol aj Organizačný výbor Michalovce Európske mesto športu 2019. Jeho
predsedom je viceprimátor mesta
Jozef Sokologorský, ktorého vymenoval Viliam Zahorčák. Vymenoval
taktiež štyri sekcie, ktoré sa budú
organizačne podieľať na tomto významnom roku, a to sekciu investičných aktivít, organizácie športových podujatí, propagácie a sekciu
podpory činnosti športových klubov v meste.
Počas tohto roka sa môžete tešiť
na viac ako 260 športových podujatí, medzi ktoré jednoznačne patrí
už 35. ročník podvihorlatského
maratónu či 49. ročník medzinárodnej veľkej ceny v jude. Pripravuje sa Letný michalovský streetball aj Michalovská hodinovka.
V tomto výnimočnom roku by sme
radi obnovili aj viacero staronových športových podujatí. Jedným
z nich je napríklad aj Michalovce
cup – futbalový turnaj dorastencov
so zahraničnou účasťou. Pripravujeme však aj úplne nové podujatia,
na ktoré sa môžete tešiť, a o ktorých
vás budeme včas informovať.
Tak čo poviete? Začali sme dobre. A veríme, že taký bude celý rok
2019.
Športu zdar!
Adela Vojnová

prednáška

15. februára
o 17.00 hod.
malá sála
Mestské kultúrne
stredisko

UMENIE
VRAŽDY

divadelná hra
17. februára
o 18.00 hod.
Mestské kultúrne
stredisko

ODEVNÝ
DIZAJN

výstava
študentských prác
do 28. februára
Zemplínske osvetové
stredisko

NAZRETIE
DO KULTÚRY
VÝCHODNÉHO
SLOVENSKA
DO ROKU 1945
výstava

do 28.februára
Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického
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AKTUALITY
aktivity primátora

3. 2. účasť na posviacke nových malieb v Chráme narodenia
		 presvätej Bohorodičky
4. 2. porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
4. 2. rokovanie predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
5. 2. zasadnutie komisie cestovného ruchu a cezhraničnej
		 spolupráce pri zastupiteľstva KSK v Košiciach
6. 2. zasadnutie komisie školstva pri zastupiteľstve KSK
		v Košiciach
7. 2. zasadnutie Valného zhromaždenia TV Mistral, s.r.o.
7. 2. účasť na hlasovaní v programe Vy rozhodujete,
		 my pomáhame!
8. 2. zasadnutie organizačného výboru Európske mesto športu 2019
8. 2. rokovanie regionálnej Rady ZMOS
12. 2. rokovanie mestskej rady
13. 2. zasadnutie snemu ZMOS
14. 2. rokovanie predstavenstva ZOOCR v Michalovciach

S teplom hospodárne
aj vďaka ventilom

p o b a č e ň e Mi ža z va roša

Kec še prejdzece
po varošu
Jakbač ňichto ňit taki, žebi ho ňecešili novoti. Kec še prejdzece po varošu,
ta še vam ňezda a aňi do oka ňeuderi, kec še daco meňi. Pravda, kec z večara na rano zmižňe lavka pres Laborec, ta to takoj obačice, bo kec jej ňit,
ta po ňej ňeprejdzece. I opitovac i čudovac še ňeprestaňece, dokedi še ňedoznace, čom lavka zmizla. No čľovek biva spokojňejši, až kec uvidzi, že novu
stavjaju. Taku, co pušči prejs po ňej ňeľem tich, co pešo po ňej pujdu, no i bicigľištom zrobi drahu. Ozdaľ budze medži ňima vilahota vekša jak medži
motorami i bicigľami pres most.
Kec mi už pri tim, co mi obačil, že zmizlo, ta ňemožem ňespomenuc calu
chirurgicku budovu bivaloho špitaľu. Išol mi tadzi ňedavno pešo i ňemuh
mi pris na to, co tam chibi, že už novi špitaľ odtadzi vidno. I na druhi bok
mi prešol a pres plot nakukoval. Až kec mi obačil tote stroje, ta mi žašvicilo.
Ozdaľ nova poliklinika tu skoro stac budze, bo chto dneška muši is do starej
budovi internoho oddzeľeňa bivaloho špitaľu, ta bars dobre še ňečuje. A to
ňeľem od choroti. Chto bi sebe pred dzešec rokami podumal, že tak še veci
pomeňa, že chto tu za tot čas ňebul a teraz bi prišol, ta bi še ňeprestaval
čudovac. Ozdaľ tak i daľej budze.
Vaš Mižo z varoša

Dodávateľ tepla Domspráv,
s.r.o. Michalovce, dodal
a nainštaloval na vlastné
náklady do objektov
MŠ na Okružnej ulici
v Michalovciach 140 kusov
termostatických ventilov,
čo umožní regulovať
teplotu v jednotlivých
priestoroch tak, aby
nedochádzalo k plytvaniu
tepelnou energiou.
Regulačné ventily automaticky udržiavajú požadovanú tep-

lotu v interiéri, čím sa zabezpečí
trvale hospodárne vyžitie tepla
a zníženie nákladov o 20 – 30 %
za podmienky, že prevádzkovateľ budovy bude tieto zariadenia
aj využívať. V ďalšom období
Domspráv, s.r.o. Michalovce,
nainštaluje postupne na vlastné
náklady termostatické ventily
do všetkých základných a materských škôl, ktoré odoberajú teplo
z centrálnych kotolní. Realizáciou
chceme prispieť k hospodárnej
spotrebe tepla a k znižovaniu nákladov zriaďovateľa na prevádzku
týchto zariadení.
Domspráv, s.r.o, Michalovce

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk
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AKTUALITY

Čakajú nás voľby prezidenta i europoslancov
Po komunálnych voľbách,
ktoré sa uskutočnili
v novembri 2018 budú
Slováci prichádzať
v tomto roku k volebným
urnám opäť. A to hneď
dvakrát za sebou. V roku
2019 nás totiž čakajú
prezidentské voľby a tiež
voľby do Európskeho
parlamentu.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko
stanovil termín prvého kola prezidentskýcha volieb na 16. marca.
O post prezidenta by malo zabojovať pätnásť kandidátov. Medzi
uchádzačmi sú dve ženy a 13 mužov. V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin,
Eduard Chmelár, Marian Kotleba,
Milan Krajniak, József Menyhárt,
František Mikloško, Robert Mis-

trík, Maroš Šefčovič, Róbert Švec,
Bohumila Tauchmannová, Juraj
Zábojník a Ivan Zuzula. V prípade,
že žiaden kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých právoplatných voličov, dvaja najúspešnejší kandidáti
postúpia do druhého kola, ktoré
sa uskutoční 30. marca.
Predseda Národnej rady SR
v uplynulých dňoch stanovil aj termín volieb do Európskeho parlamentu. Budú sa konať 25. mája.

Slováci si budú voliť 14 poslancov,
ktorí nás budú v Bruseli zastupovať.
Politické strany môžu do 24. februára podať kandidačné listiny s návrhmi kandidátov na poslancov
europarlamentu. Ich právoplatnosť
následne preverí štátna komisia.
Poslanci Európskeho parlamentu
sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré sa začína dňom prvej
schôdze Európskeho parlamentu
po uskutočnených voľbách.
av

Hrali sa a tancovali na koncerte

Tak ako vtáčence, keď vyletia z hniezda, aby spoznávali
svet, prírodu či ľudí a svojim štebotaním pozdravili
všetko okolo seba, aj deti z Detského folklórneho
súboru Zemplínik prišli pozdraviť svojich rodičov,
priateľov a milovníkov folklóru.

V pondelok 28. januára sa
v Mestskom kultúrnom stredisku
v Michalovciach konalo tradičné
vystúpenie pri príležitosti polročného koncertu detí. Od skorého rána
starší žiaci pomáhali pri nakladaní
krojovej výbavy a potrebných rekvizít, ďalej pokračovali priestorové
skúšky všetkých ročníkov až do poobedňajších hodín. Po obedňajšej
pauze sa deti začali chystať do pestrofarebných krojov, ktoré prezentovali daný tanec a príslušný región.
Niektoré tanečné vystúpenia vznikli práve pre tohtoročný
program, ako napríklad deti v skupine predškolákov, ktoré sa predstavili tancom Na luce. Pripravila
ho s nimi pani učiteľka D. Januchová v spolupráci s pani učiteľkou
M. Gregovou. V programe pokračovali staršie ročníky, prezentovali
sa tancami Do šaflika z Fintíc, Podpolianske rozkazovačky, Z myjavských kopaníc, Trenčín dolinečka,
Do šaflika podľa ujca Gregu z Bystrian a tanec U Bidovci na tancu.

Tanečné vystúpenia boli popreplietané zemplínskymi spevmi, ktoré
pripravila pani učiteľka A. Pizurová.
Tanečníkov, ako aj spevácku zložku,
sprevádzala detská ľudová hudba
pod vedením pána učiteľa J. Buraša.
Celý program bol akýmsi prierezom činnosti žiakov Detského
folklórneho súboru Zemplínik, jeho
členov a učiteľov. Réžijne a choreograficky sa na programe podieľal
Miroslav Kisty.
Takmer deväťdesiatminútové
predstavenie sa mohlo úspešne
konať vďaka pomoci zriaďovateľa
Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce a hlavne vďaka našim deťom.
Krása folklórnu spočíva v jeho
pestrosti. Spojenie pohybu, spevu
s hudbou či ľudovým herectvom
bolo v kultúre prirodzené. Aj keď
je väčšina detí z mestských oblastí,
aj na ďalej sa im snažíme dávnu atmosféru zvykov a obyčajov čo najdôvernejšie ozrejmiť.
Patricia Buxarová

Všade prezentujú naše veľké zemplínske srdce
Zemplínski heligónkari
sa na začiatku februára
už tradične v Dome
Matice slovenskej stretli
na výročnom bilancovaní
výsledkov svojich bohatých
aktivít za rok 2018.
Hlavné projekty ich činnosti:
Zemplínska heligónka – päť ročníkov, Vianoce s heligónkou – štyri
ročníky, ale aj dva ročníky Tvorivých dielní heligónkarov by sa bez
veľkého srdca Zemplínčanov asi
nikdy neboli uskutočnili. O tom
svedčí aj vytrvalá, príkladná a neoceniteľná podpora primátora nášho
mesta Viliama Záhorčáka, poslanca
NR SR Ing. Emila Ďurovčíka, Ministerstva financií SR, ZOS – zariadenia Košického samosprávneho
kraja, MsKS na čele s pani riaditeľkou PhDr. Miladou Tomkovou

a DMS v Michalovciach. Štedré
srdce Zemplínčanov sa prejavuje aj
u našich dlhodobých podporovateľov a sponzorov, ktorých zoznam je
už pridlhý nato, aby sme ho zverejňovali tu, preto je natrvalo napísaný
v našich srdciach, ale aj na našej internetovej stránke.
No aj napriek tomu sa chceme
ešte raz poďakovať Lekárni u Apolóna a PharmDr. Renáte Rozsypalovej
za jej veľkorysý finančný dar, ktorým podporila Zemplínsku heligónku 2018, ktorá bola významná tým,
že sme na nej prvýkrát privítali hostí
z Chorvátska – Gorských katarov.
Dnes už veľkú komunitu priateľov heligónky združuje päťčlenný
výbor OZ, ktorý pripravuje projekty
a organizuje rôzne podujatia podľa
schválených plánov spoločnej práce
na jednotlivé roky a je podpísaný
pod všetkými skvelými výsledkami našej práce. No veľký obdiv

a veľké uznanie a rešpekt vyslovili
všetci členovia OZ nášmu Jánovi
Romaníkovi, ktorý aj napriek svojmu vysokému veku a zdravotným
problémom nikdy neustáva vo vyhľadávaní možností, ako pomôcť
kolektívu skvelých ľudí. Jeho vytrvalosť, oddanosť veci, ochota pomôcť

a neutíchajúca energia pri zháňaní
sponzorov a zodpovedná príprava
na každé vystúpenie, nás ostatných
motivuje a ženie vpred.
V tomto roku pripravujeme už
šiesty ročník Zemplínskej heligónky, ktorý sa uskutoční 3. až 5. mája.
Pavol Hájnik
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Študenti gymnázia sa zabávali na plese
Keď v roku 2005 prišli
žiaci Gymnázia, Ľ. Štúra
26 v Michalovciach
s myšlienkou zorganizovať
ples pre študentov školy,
viacerí s počudovaním
nadvihli obočie. S otázkou,
či to myslia vážne... A oni to
vážne mysleli...
Vo štvrtok 31. januára sa uskutočnil už jeho 14. ročník. Tohoročný ples sa síce niesol pod mottom Oldies nigth, ale bol to ples
mladosti, dobrej nálady a pohody,

ktorá sršala z úsmevov účastníkov.
Atmosféru v štýle „oldies“ dotvárala nielen výzdoba, ale aj hudba
60. až 90. rokov minulého storočia.
Zazneli mnohé známe hity tohto obdobia popretkávané hudbou
blízkou dnešným mladým ľuďom.
A tak to bolo trochu aj o hudobnej
výchove priamo na parkete.
Po slávnostnom otvorení plesu sa
parket zaplnil nádhernými róbami
najrôznejších strihov i farieb, ktoré
zvýraznili krásu mladých ľudí. Slávnostnú chvíľu umocnil aj kultúrny
program, ktorý dotvoril vysokú spoločenskú úroveň podujatia. Výkony
účinkujúcich, v mnohých prípa-

doch spolužiakov, boli príjemným
spestrením zimného večera. Ako sa
na poriadny ples patrí, nechýbala
ani bohatá tombola. Niekoľko desiatok cien v tombole prinieslo veľa radosti i úsmevov na tvári šťastlivcov,
ktorým sa ušiel žičlivý potlesk.
Čas neúprosne letel uprostred
spontánnej zábavy. Pri poslednej
pesničke sa nikomu nechcelo veriť, že 14. ročník nášho plesu je
za nami. Rozchádzali sme sa vytancovaní, vysmiati, s konštatovaním, že to bola najkrajšia pozvánka
na budúcoročný 15. ročník.
Dnes už možno povedať, že toto
podujatie je tradičné a je vhodným

doplnkom spoločensko-kultúrneho
života študentov Gymnázia, Ľ. Štúra
26, v Michalovciach a ich hostí. Je
prejavom schopností mladých ľudí
vlastnými silami pripraviť podujatie,
ktoré dá zabrať aj dospelákom. Je to
vhodný spôsob, ako sa otestovať
v manažérskych schopnostiach i finančnej gramotnosti. Je priestorom
pre spoznávanie sa, pre rozvíjanie
a upevňovanie vzťahov medzi žiakmi navzájom, ale aj medzi žiakmi
a učiteľmi. Vydarené podujatie, spokojnosť jeho účastníkov a každoročný záujem sú dôkazom, že študenti
našej školy to jednoducho vedia.
PhDr. Milan Tomko

Rozospievali Považie
Pätica hudobníkov
z Michaloviec
predstavila na podujatí
Moštenská heligónka
východoslovenské ľudové
piesne.

a skupín. V tomto regióne má hra
na heligónku obrovskú podporu,
čo sa odrazilo na fantastickej atmosfére a plnej sále divákov, ktorí
dokázali viac ako šesť hodín sedieť a povzbudzovať hudobníkov.
Ako sa vyjadril jeden z účinkujú-

Mráz po chrbte. Tak popísali členovia kapely Mihaľovski heligonkari svoje pocity vo chvíli, keď ich plná
sála v Hornom Moštenci privítala
na pódiu hromadným spevom piesne A od Prešova.
Päťčlenná kapela, ktorú tvorili
Ladislav Ondrík, Miroslav Mocák,
Štefan Kušnír, Jozef Chládek a Václav Mošpan, prišla v predposlednú januárovú sobotu na Považie
ukázať, ako znejú piesne z východného Slovenska. Na podujatí
Moštenská heligónka okrem nej
vystúpilo ďalších 22 jednotlivcov

cich: „Pripadal som si ako rocková
hviezda na koncerte“.
Skupina Mihaľovski heligonkari
nacvičuje dva roky pod vedením
Dušana Skonca. V novembri minulého roku sa hráči zúčastnili na podobnom podujatí v Lokci na Orave,
kde tiež zožali úspech. Organizátori
akcií oceňujú ich vystúpenia, pretože prinášajú do ich regiónu nové,
rytmické a krásne ľudové pesničky.
Zemplínskemu nárečiu síce málokto rozumel, ale melódie a rytmus
to plne nahradili.
Václav Mošpan

Šaliansky Maťko
J. C. Hronského 2019
Na dvadsiatom šiestom
ročníku okresného
kola súťaže Šaliansky
Maťko Jozefa CígeraHronského v prednese
slovenských povestí
pre žiakov základných
škôl sa 16. januára
v Zemplínskej knižnici
Gorazda Zvonického
v Michalovciach zišlo
29 súťažiacich v doprovode
svojich učiteľov, rodičov
a starých rodičov.
Aj v tomto roku organizátormi
súťaže boli Dom Matice slovenskej
v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach.
V úvode prítomných privítala
riaditeľka knižnice PhDr. A. Vasiľová a zopár povzbudivých slov
pre súťažiacich pridala jedna z porotkýň, Jelka Timková. Súťažilo
sa v troch vekových kategóriách.
Najlepší z okresných kôl sa stretnú

na krajských kolách vo februári
a z nich najlepší v marci na celoslovenskom kole v Šali. Túžbou
každého recitátora je dostať sa čo
najďalej. V tomto prípade do Šale.
Výkony hodnotila odborná porota,
ktorá na záver poukázala na klady
ale i nedostatky, ktorých sa recitátori dopúšťajú. Zhrnula tohtoročnú
úroveň súťaže a vyjadrila názor,
že všetci víťazi majú na to, aby uspeli aj na krajskom kole Šalianskeho Maťka. Dodajme, že na krajské
kolo postupujú recitátori z prvých
miest jednotlivých kategórií.
Z michalovského okresného
kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Ceny v podobe knižiek a diplomov dostali recitátori
na prvých troch miestach. Do krajského kola postúpili: z I. kategórie – Sára Majerová, ZŠ Krymská,
Michalovce, z II. Zoja Petrová, ZŠ
Okružná 17, Michalovce, z III. kategórie – Tamara Hamadejová, ZŠ
Komenského 1, Michalovce. Celkovo na súťaži bolo prítomných 63
návštevníkov.
PhDr. Alena Vasiľová

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE

SRDCE ZEMPLÍNA
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KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

Za Dušanom Labikom
Pohrebnými obradmi
sme sa 9. februára
rozlúčili s výtvarníkom
a keramikárom Dušanom
Labikom.
Zosnulý pochádzal zo Sliepkoviec. Okrem výtvarníctva sa Dušan
Labik venoval predovšetkým keramike, ktorá je už v našom regióne
históriou. Jeho odchodom do Večnosti pomyselne začnú históriu keramiky písať aj Sliepkovce. Ak zalovím v osobných spomienkach na zosnulého, môžem konštatovať, že bol

jeden z tých „harčarov,“ ktorí tomuto remeslu vdýchli dušu. Vždy vedel
o svojom remesle rozprávať s istou
dávkou nadšenia. Nikdy však nezostalo len pri rozprávaní. Mnohých
hrnčiarskemu remeslu s láskou priúčal. Formoval, vytáčal, vypaľoval
v peci. Skrátka, učarovala mu hlina,
„z ktorej sme boli vzatí,“ povedané
slovami biblie a ktorá ho po naplnení života prikryla. Je tu dôvod na to,
aby sme tomuto výnimočnému človeku vytvorili priestor vo svojom
srdci. Bude žiť v ňom a nie kdesi ďaleko od tých, ktorí ho mali radi.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Výstava prác
šikovných študentov
V Zemplínskom
osvetovom stredisku
bola 5. februára
slávnostne otvorená
výstava študentských
prác študijného odboru
odevný dizajn na Strednej
odbornej škole obchodu
a služieb v Michalovciach.

Výstava zahŕňa plošné a priestorové výtvarné práce, módne návrhy,
kolekcie odevov a doplnkov. Výtvarné práce študenti vytvorili rôznymi technikami, napr. ceruzkou,
uhlíkom, akvarelom, temperou,
kombinovanými technikami, kolážou a pod. Kolekcie odevov tvoria
zrealizované módne návrhy, ktoré
boli vytvorené na odbornej praxi
a žiačky ich previedli na módnej
prehliadke pri príležitosti otvorenia

výstavy. Sú medzi nimi aj modely,
ktoré boli prezentované na celoslovenskej súťaži Módna línia mladých
v Prešove. Doplnky sú tvorené rôznymi technikami, ako napr. plstenie, soutache.
Máme radosť, že naša škola vychovala absolventov, ktorí vyštudovali, resp. ešte študujú na vysokých
školách výtvarných umení, dokonca mali už výstavu aj v USA. Šíria
tak dobré meno školy, ale aj nášho
mesta. Kreativitu našej študentky si už skôr všimol aj uznávaný
módny návrhár F. Mikloško, ktorý
po jednej súťaži odmenil našu žiačku 3-mesačným študijným pobytom vo svojej dielni.
Výstava potrvá do 15. februára.
Veríme, že zaujme návštevníkov
a možno aj deviatakov a ich rodičov pri výbere ďalšieho štúdia.
PaedDr. E. Pažinková,
Mgr. M. Capovčáková

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
CESTA NA MARS
prednáška, 15. februára o 17.00 hod., malá sála, MsKS
UMENIE VRAŽDY
divadelná hra, 17. februára o 18.00 hod., MsKS

Výstavy
ODEVNÝ DIZAJN
výstava študentských prác, do 28. februára, galéria ZOS
NAZRETIE DO KULTÚRY VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
DO ROKU 1945
výstava do 28. februára, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
OD VTÁČIEHO RAJA
výstava výtvarných prác a fotografií pri Senianskom kaštieli a vtáčom raji,
od 19. februára, galéria ZOS
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

GYMNÁZIUM

Ľ. Štúra 26, Michalovce

MOŽNOSTI ŠTÚDIA

V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
Na denné štvorročné štúdium
prijímame 60 žiakov
Denné osemročné štúdium
1 trieda – informatika a cudzie jazyky
Tel.: 056/6441346, www. gymmi.sk, E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk

Veselá architektúra
Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického
v Michalovciach
v spolupráci s Mgr. Luciou
Chocholáčkovou
nainštalovala výstavu Veselá
architektúra. Verejnosti
bola prezentovaná
od 4. decembra 2018
do 31. januára.

Mgr. Lucia Chocholáčková študovala v rokoch 1993 – 1997 na
Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. V rokoch 2000 – 2005
absolvovala štúdium na Prešovskej
univerzite v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra
výtvarnej výchovy a umenia. V oblasti tvorby sa venuje architektúre,

mestským pohľadom, samotným
životom neživých vecí a očareniu
zvieratami. Časť tvorby je počítačová grafika, najmä ženská krása.
Témou jej výtvarnej tvorby je
architektúra, mestská scenéria a život neživých vecí.
Jej obrazy rozprávajú príbehy,
je šikovnou výtvarníčkou, ktorá
dáva mestám a ich dominantám
úplne iný rozmer, namaľované budovy sú v pohybe. Tancujúca architektúra, budovy, mestá, významné
pamiatky. Do každého motívu vnáša dynamiku a pohyb. Zúčastnila
sa viacero sólových a skupinových
výstav na Slovensku a v zahraničí.
Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach nielen na Slovensku,
ale aj v Česku, Anglicku, Holandsku, Taliansku, USA a v Austrálii.
Mgr. Iveta Majvitorová

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL V MOČARANOCH
Prvý fašiangový karneval pre deti sa uskutočnil v sobotu
9. februára v spoločenských priestoroch Denného
centra na Ulici Andreja Šándora. Mladé pani učiteľky,
dobrovoľníčky z Močarian, pripravili pre naše deti
zaujímavý program. Podmienkou účasti bola veselá nálada
a karnevalový kostým. Dobrá hudba, skvelá zábava pri tanci,
súťaže so sladkou odmenou. Na záver prišlo výborné
fašiangové pohostenie, ktoré pripravili babky z denného
centra a tak to bolo nádherné prepojenie radosti od tých
najmenších po najstarších.
AK

6
Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Liana Gotzmannová

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Výbor samosprávy Denného centra 3 a vedenie Denného
centra 3 v Michalovciach vás srdečne pozývajú na

Michal Berilla
a Patrícia Popiková
Pavol Borko
a Eliška Devošová

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU
Noviny Mistral

a športové správy

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

ŽIHADLO

Špacirki na kaveju
Diskusia na tému Vojenské cintoríny a hrady
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

z polročného koncertu
Detského folklórneho súboru Zemplínik z 28. 1. 2019
denne od 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS v sieti
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube a www.tvmistral.sk

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 79/2004
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej
v bytovom dome "H" v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 1. 2. 2019
do 18. 2. 2019. Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané
do úvahy.
Číslo bytu: Adresa
Poschodie Počet izieb Podlahová plocha
--------------------------------------------------------------------------------B-18 Ul. konečná 18 1. poschodie 3-izbový
62,83 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť,
prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta
Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1, v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí
– JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne
informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

27. februára o 14.00 hod.
v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 138/2011
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej
v polyfunkčnom dome, Okružná ul., v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 1. 2. 2019 do 18. 2. 2019.
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.
Číslo bytu: Adresa
Poschodie
Počet izieb Podlahová plocha
---------------------------------------------------------------------------------------1
Ul. Okružná 92B
1. poschodie
2-izbový
47,17 m2
16
Ul. Okružná 92A 3. poschodie
2-izbový
47,27 m2
20
Ul. Okružná 92B
4. poschodie
1-izbový
26,68 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 2,37 €/m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk
alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1, v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní
po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme
bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4 (malometrážne byty)
v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 1. 2. 2019 do 18. 2. 2019.
Číslo bytu: Adresa:
Poschodie:
Bytový dom: Počet izieb: Podl. plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------50 Obrancov mieru 4 prízemie
malometrážne byty Garsónka 28,19 m2
85 Obrancov mieru 4 2. poschodie malometrážne byty Garsónka 28,19 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk
alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1, v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia:
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu
príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec,
RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie:
Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia.
Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.
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malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám záhradu – ovocný sad, mladé rodiace stromy, 2 km
od mesta, tiché miesto pri lesíku. Na pozemku je voda, elektrina
a unimobunka. Pozemok je vhodný na výstavbu letného domu.
Obhliadka možná. Tel.: 0915 061 757

prerušenie distribúcie elektriny
n 22. februára od 7.10 hod. do 13.00 hod., úseky: Ul. Masarykova
č. d. 37 – 43 – nepárne, Ul. A. Kmeťa 1 – 37 – nepárne, 2 – 20
– párne a parcela č. 2256/2, 2176/1, 2367/3, 2369/3,2251/2,
Ul. M. Nešpora 9 – 47 – nepárne, 4 – 34 – párne, Ul. Moyzesova
28, S. H. Vajanského 21, Ul. A. S. Puškina 2 – 34 – párne, 1 – 21
– nepárne (aj 5A)
n 22. februára od 7.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. Masarykova
od č. d. 27 po č. d. 35 – nepárne (aj 31A, 33A) a od č. d. 38 po č. d.
44 – párne a bytový dom na Ul. K. Kuzmányho č. d. 18, 16, 14,
n 5. marca od 8. 10 h do 16. 30 hod., úseky: Ul. profesora Hlaváča 26
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

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 objekte:
a) Ul. Š. Kukuru č. 8 v Michalovciach (prostredný priestor).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 4. marca 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Redakčná správa
Zaiste ste zaregistrovali, že v našich novinách
sme do decembra 2018 na týchto miestach uverejňovali
mená tých, ktorí nás opustili a zároveň spomienky na tých,
ktorí nám chýbajú.
Z dôvodu aplikácie Zákona o ochrane osobných údajov
hľadáme možnosti zverejňovania informácií o občanoch,
ktorí nás navždy opustili tak, aby sme predmetný zákon
neporušili.
Po získaní stanovísk a predpokladaného súhlasu všetkých
pozostalých budeme v zverejňovaní pokračovať.
Redakcia Michalovčana
Pamätnú tabuľu ako poďakovanie
dostalo Mesto Michalovce za spoluprácu pri organizovaní Zápasu
hviezd od Združenia oddielov a klubov prvej hokejovej ligy a Slovenského zväzu ľadového hokeja. Prevzal
ju pred týmto zápasom viceprimátor
mesta Michalovce Jozef Sokologorský. Iba pripomíname, že na michalovskom zimnom štadióne sa v sobotu 19. januára uskutočnil v poradí
štvrtý Zápas hviezd St. Nicolaus
I. ligy. Predstavili sa tri tímy – HK
Dukla Ingema Michalovce, Hviezdy
ligy a Nádeje ligy. Tento zápas potešil
Michalovčanov nielen preto, že v našom meste sa uskutočnil zápas takéhoto formátu, ale aj preto, že v ňom
triumfovala domáca Dukla.
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SME EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2019
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
I.BK MICHALOVCE – BA ČAŇA
16. 2., 10.30 a 12.00 hod., starší mini žiaci U12 – Východ; ZŠ, Krymská 5
Info: http://new.1bkmi.sk/

Florbal
EASTERN WINGS MICHALOVCE – ŽLTÝ SNEH KOŠICE
16. 2., 14.00 hod., 22. kolo, I. liga muži, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Výhra i prehra juniorov
V sobotu 9. februára sa
v Michalovciach predstavilo
družstvo z Handlovej.
V predposlednom zápase
základnej časti jasne
dominovali domáci.
Orli výborne bránili a hneď
po získaní lopty úspešne zakončovali rýchle protiútoky. Darilo
sa im aj strelecky, keď premenili
9 z 20 trojbodových pokusov. Michalovčania zápas rozhodli už v prvom polčase a postupne sa dostali
na palubovku aj všetci hráči z lavičky. Celkové skóre narastalo a domáci sa dostali aj cez 100-bodovú
hranicu. Konečný stav 114:62.
V nedeľu čakal na orlov ťažší súper, a to družstvo Prievidze.
Tabuľkový sused a súper bojoval
na diaľku so Spišskou Novou Vsou

o šieste miesto v tabuľke. V Prievidzi orli prehrali len o 8 bodov
a prehru sa im tak snažili odčiniť.
V prvom polčase boli lepší domáci, keď sa viackrát presadili spod
koša. Hostia kontrolovali streľbou
za tri body. Michalovčania si vybudovali do polčasu 10-bodový
náskok. V tretej štvrtine bola hra
vyrovnaná, keď sa hostia nevzdali
a stále sa držali v hre. V poslednej štvrtine dokázali Prievidžania
stiahnuť, a dokonca otočiť zápas.
Orli nepremenili niekoľko vyložených príležitostí, čo ich obralo
o cennú výhru. Záver bol napínavý a domáci ešte stiahli na rozdiel
dvoch bodov, no už mi nestačili
sily na obrat. Záverečný výsledok
zápasu bol 83:88. Michalovčania
tak skončili po základnej časti
na ôsmej priečke.
1.BK MICHALOVCE

Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŠKF SEREĎ
16. 2., 14.00 hod. – FORTUNA liga muži – 19. kolo
MFK ZEMPLÍN – FC NITRA
23. 2., 16.00 hod. – FORTUNA liga muži – 20. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná
HK IUVENTA – SHK VESELÍ NAD MORAVOU
16. 2., 17.30 hod., MOL liga žien – 16. kolo, Chemkostav aréna
HK IUVENTA – DHC PLZEŇ
28. 2., 17.30 hod., MOL liga žien – 18. kolo, Chemkostav aréna
HK IUVENTA – MŠK DUNAJSKÁ STREDA
27. 2.,16.00 hod, I. LSD, Chemkostav aréna
HK IUVENTA – MŠK DUNAJSKÁ STREDA
27. 2., 14.00 hod, I. LMD, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC TOPOĽČANY
11. a 12. 2., 17.30 hod., 1. a 2. semifinálový zápas play-off
18. a 22. 2., 17.30 hod., prípadný 5. a 7. semifinálový zápas play-off
St. Nicolaus I. hokejová liga mužov, zimný štadión Michalovce
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
25. – 27. 2., 17.00 hod., XI. ročník – 14. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
15. PRIMÁTORSKÝ VÝSTUP NA ČIERNU HORU
16. 2., Info: http://www.kstmichalovce.sk/
VÝSTUP NA ZAŇOVEC
16. 2., 9.00 hod., Info: https://www.kst-turista.sk/

ZAČALA SA OPEN LIGA
V sobotu 26. januára otvorilo 1.kolo Open ligy SZKB
v Košiciach sezónu 2019. Súťaže sa zúčastnilo 281
štartujúcich z 31 klubov Slovenska, Ukrajiny a Poľska.
Michalovský Športový Kickbox klub reprezentovali piati
členovia: Matej Hospodár, Timea Hamaríková, Emma
Sabadošová, Michaela Tomková a svoj debut zažil Dávid
Havran. Napriek kratšej príprave na súťaž, pre zdravotné
problémy pretekárov, podali dobrý výkon a domov si priviezli
8 medailí, z toho jednu zlatú, tri strieborné a štyri bronzové.
Elena Takáčová

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
27. 2., 17.15 hod., I. liga a II. liga – 14. kolo; Mestská športová hala
Info: http://www.vkmichalovce.sk/mestka-liga

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

