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Miestna občianska poriadková služba v problémových lokalitách

OBČIANSKE 

HLIADKY V MESTE

Mesto Michalovce sa z pohľa-
du sociálno-ekonomického roz-
voja nachádza v problémovom 
marginálnom regióne. Sprievod-
ným znakom regiónu je aj nízka 
úroveň vzdelania a vysoké zastú-
penie rizikových skupín obyva-
teľstva. Nezamestnanosť v okrese 
je nad  priemerom SR, nezamest-
nanosť v  rómskych lokalitách 
však dosahuje výšku viac ako 95 
percent. Mestská polícia v Mi-
chalovciach v  roku 2015 zriadila 
v lokalite Ulice mlynskej poriad-
kové hliadky z  radov miestnych 
občanov poberajúcich dávky 
v hmotnej núdzi. Ich činnosť ria-
dili koordinátori ÚPSVaR, avšak 
po krátkom čase boli hliadky 
zrušené. Títo občania totiž neboli 
finančne motivovaní (iba dávkou 
v hmotnej núdzi) túto prácu vy-
konávať dostatočne zodpovedne, 
dokonca niektorí svoje postavenie 
začali zneužívať. 

Miestna občianska poriadko-
vá služba (MOPS), financovaná 
z  projektu, bude pôsobiť najmä 
v lokalite Ulice mlynskej, kde 
je  koncentrovaná komunita prís-
lušníkov marginalizovaných róm-
skych komunít (MRK), ale aj na 
ulici Gerbovej a Staničnej. Situácia 
v lokalite ulíc Mlynská a Gerbová 
je z pohľadu Mesta kritická. Ne-

pretržite tam dochádza k poško-
dzovaniu majetku Mesta, budovy 
a oplotenia základnej školy, komu-
nitného centra ako aj  samotných 
bytových jednotiek. Vznikajú tam 
nedovolené skládky odpadu, ktoré 
Mesto nákladne likviduje. Je tam 
problém s úžerou, čo vyvoláva vzá-
jomné hádky, napádania a bitky. 
Ďalším problémom je záškoláctvo, 
požívanie alkoholických nápojov 
na verejnosti, hlasná hudba a krik, 
ktorý ruší občanov na priľahlých 
sídliskách. Dochádza k  poško-
dzovaniu hrádze Laborec, ničeniu 
autobusových zastávok na uliciach 
Kapušianskej, Konečnej, ale aj 
k mnohým iným deliktom, pri kto-
rých zasahovali príslušníci MsP. 

V súčasnosti prebieha výber 
12-člennej skupiny MOPS výbe-
rovým konaním najmä z prísluš-
níkov MRK z uvedených lokalít, 
prípadne iných občanov MRK ži-
júcich mimo osady, s prihliadaním 
na splnenie všetkých podmienok 
výzvy projektu. Náplňou ich práce 
bude dohliadať na verejný poria-
dok, predchádzať poškodzovaniu 
majetku, chrániť verejný aj  súk-
romný majetok a chrániť životné 
prostredie. Budú dohliadať na do-
chádzku detí do školy a ich bez-
pečný prechod do školy na  Mos-
kovskej ulici cez štátnu cestu, 

na správanie sa detí a mladistvých 
v mimoškolskom čase a vo večer-
ných hodinách. Ich úlohou bude 
aj poukazovať na neprispôsobi-
vé správanie sa ľudí komunity 
a  upozorniť na protispoločenskú 
činnosť, či protiprávne konanie, 
monitorovať konflikty v komunite 
a predchádzať im. Ich činnosť bude 
zameraná aj na sídliská v blízkosti 
rómskych osád, teda Sídlisko vý-
chod a Sídlisko Stráňany, kde sa 
Rómovia pohybujú a znečisťujú 
verejné priestranstvo vyberaním 
smetných košov, poškodzujú tráv-
niky a ničia verejno-prospešné za-
riadenia. Riadenie a kontrolu prá-
ce MOPS budú realizovať vybraní 
príslušníci mestskej polície. 

Predpokladáme zníženie počtu 
trestných činov a priestupkov v sle-
dovaných lokalitách, zníženie poč-
tu potrebných výjazdov mestskej, 
resp. štátnej polície, zníženie poč-
tu hlásení a sťažností od občanov 
za celé obdobie realizácie projektu 
ako aj celkové ozdravenie situá-
cie a  správania obyvateľov lokalít 
MRK. Predpokladáme, že  pôso-
bením občianskych hliadok dôjde 
k  výraznej zmene v správaní oby-
vateľov lokality v synergickom pô-
sobení komunitných pracovníkov 
a terénnych pracovníkov.

jama

Mesto Michalovce získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho 
sociálneho fondu na projekt Občianska poriadková služba v Michalovciach 
vo výške 280 000 eur na roky 2019 až 2021. Mesto bude projekt spolufi-
nancovať sumou takmer 15 000 eur.
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Poslednú júnovú nedeľu 
Občianske združenie 
Vrbovčan pripravilo 
v priestoroch kultúrno-
spoločenského centra 
vo Vrbovci zábavné 
podujatie s názvom Deň 
Vrbovčanov. Za mesto 
Michalovce účastníkov 
pozdravila viceprimátorka 
Jana Cibereová. 

Vyvrcholením podujatia bol 
tretí ročník súťaže vo varení guľá-
ša Vrbovský kotlík 2019 za účasti 
siedmich družstiev. Každé z nich 
malo na prípravu guľáša svoj tajný 
recept a s prípravou začali už dopo-
ludnia. Víťazom súťaže podľa  hod-
notenia poroty sa stal Činčár team, 
ďalšie miesta obsadili Janák team 
a Ki-Šte team. Už počas varenia sa 
rozbehla zábava a spev. O dobrú 
náladu  sa postaral folklórny súbor 
Mihaľovski nevesti i beťare. Súbež-

ne so súťažou prebiehali aj akcie pre 
deti a mládež.

Deň Vrbovčanov navštívili nie-
len súčasní obyvatelia miestnej 
časti Vrbovec, ale zúčastnilo sa ho 
aj veľa bývalých rodákov. Hlavným 
partnerom vydareného podujatia 
bolo Mesto Michalovce. K zdar-
nému priebehu prispeli sponzori 
Štefan Pokoželec, Ľubomír Dzurjo 
a vinárstvo Chateau Grand Bari. 
Poďakovanie patrí tímu v zložení 
Matúš Dzuro, Miloš Šimko, Pe-
ter Margitan, Michal Iľov, Magda 
Pavlíková a Lenka Dzurjová, kto-
rí zabezpečili technickú prípravu. 
S  vybavením pomohli TaZS  Mi-
chalovce.

Osobitné poďakovanie patrí 
pracovníkom Služieb mesta Mi-
chalovce pod vedením riaditeľky 
Marty Mojsejovej. Aj napriek ho-
rúčavám úspešne realizovali rekon-
štrukciu časti sociálnych zariadení, 
a tak prispeli k dôstojnému priebe-
hu podujatia 

Dušan Onuška

Deň Vrbovčanov

pobačeňe Miža z varoša

Pred dvoma tiždňami mi še vibral na zahradku popatrec, co treba poro-
bic. Ňemuh chibec muj vnuk Patrik, bo chodzi dzedoj pomahac. A čerešňe 
dožreľi, ta treba jich poobirac, bo ňe ľem na jedzeňe, no i na zavareňe bi maľi 
buc. Jake bulo našo prekvapeňe, kec me prišľi na zahradku? Čerešeň zo spod-
ku očesana. No ňič še ňeda robic. I ftački maju radzi čerešňe. Vicahľi me 
drabinku, ja ju trimal a Patrik obiral. Nakoňec, na verchu i tak najkrajša 
ovoc. Košar še pomali zapolňoval, ta me sebe daľi oddich. Jak tak šedzime, 
ta vidzime, že na zahradku prišol i sušid. Pozdraviľi me še, bo bars dobre 
vichadzame. I vun začal obirac čerešňe, bo tiš ma taku jak moja, naraz me 
jich sadziľi. Naraz vidzim, že košarik zos čerešňami ňeše gu nam. Dumam 
sebe, idze še pochvaľic zos svojima. Kec še naraz začal ospravedlňovac. Naj 
prebačim, no na zahradkoj buľi joho vnuci a doma še mu priznaľi, že mojo 
čerešňe fajňejše jak joho. A mňe prišlo na rozum, že mi jak dzeci me maľi tiš 
vekšu chuť na sušedovo šľivki jak na našo. I kec šicke buľi bistrički. Vipiľi me 
zo sušedom kavej a zaspominaľi sebe, jak to bulo kec me mi buľi dzeci. I vun 
priznal, že sušedovo furt ľepše jak vlastne.

Vaš Mižo z varoša

Buľi čerešňe

Michalovskí hasiči 
medzi najlepšími
Víťazom 16. ročníka 
medzinárodnej súťaže 
profesionálnych 
a dobrovoľných hasičov 
Najzdatnejší hasič Rakúska 
TFA Austria v rakúskom 
Siegendorfe sa v kategórii 
18 až 29-ročných mužov 
stal ppráp. Erik Remák, 
profesionálny hasič – 
záchranár z Okresného 
riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru 
v Michalovciach. 

V celkovej klasifikácii jednot-
livcov obsadil druhé miesto. Jeho 
ďalší kolega, nrtm. Denis Bilý, ob-
sadil druhé miesto v kategórii 30 – 
39-ročných mužov. V kategórii 45 
– 50-ročných mužov sa kpt. Marek 
Slivka, veliteľ čaty z Okresného ria-

diteľstva Hasičského a záchranné-
ho zboru v Michalovciach, umiest-
nil na druhom mieste. 

Hasiči museli, okrem iného, 
v štyroch disciplínach nasledujúcich 
po sebe, s maximálne osem minú-
tovou prestávkou na oddych, zdo-
lať 11-podlažnú budovu výbehom 
a zostupom a rozvinúť pogumovanú 
hadicu pod tlakom vody v dĺžke 20 
metrov. Ďalej mali vodným prú-
dom zasiahnuť terč či posúvať päť-
kilogramovým kladivom bremeno 
v tzv. hammer boxe. Prenášali aj 80 
kilogramovú figurínu ako záťaž, si-
mulovali záchranu osoby na vzdia-
lenosť približne 100 metrov a liezli 

pomocou lana na trojmetrovú ba-
riéru. Súťaže sa zúčastnilo okolo 100 
profesionálnych a dobrovoľných ha-
sičov z Rakúska, Nemecka, Sloven-
ska, Česka, Maďarska, Rumunska 
a Veľkej Británie.

HaZZ v Michalovciach

Michalovce Cup 2019
Po piatich rokoch 
sa v  Michalovciach opäť 
uskutoční dorastenecký 
futbalový turnaj 
Michalovce Cup a ten 
bude mať znova kvalitné 
obsadenie. Zúčastní 
sa na ňom španielsky 
gigant FC Barcelona. 

Zo Španielska príde aj ďalší po-
predný klub FC Sevilla. Okrem do-
máceho MFK Zemplín Michalovce 
sa šiesteho ročníka turnaja zúčast-
ní zo Slovenska aj DAC Dunajská 
Streda. Šesticu účastníkov doplní 

grécky Olympiakos Píreus a poľská 
Legia Varšava.

Michalovce Cup 2019 bude pre-
biehať od utorka do piatku (6. – 9. 
augusta) na hlavnej hracej ploche 
futbalového štadióna MFK Zem-
plín. Formát zostal nezmenený. 
Družstvá sú rozdelené do dvoch 
trojčlenných skupín, v ktorých sa 
stretnú systémom každý s každým. 
Diváci tak každý deň uvidia po dva 
zápasy. V záverečný, kedy prídu 
na rad súboje o umiestnenie, teda 
o  piate miesto, o bronz a finále, 
až tri. Štadión bude prístupný pre 
verejnosť vždy hodinu pred začiat-
kom prvého zápasu hracieho dňa.

Marek Zahorčák
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V zmysle tejto štúdie a štúdie 
vypracovanej Geokonzultom, a. s., 
Košice, boli vybraté dve lokality, 
a to: Žabany a Lúky. 

Jedným z podkladových ma-
teriálov pri výbere uvedených lo-
kalít bola Mapa vhodnosti územia 
pre skládky odpadov pre okres 
Michalovce, spracovaná v zmysle 
„Smernice na zostavovanie máp 
vhodnosti územia pre skládky od-
padov“. Ďalej boli zohľadnené všet-
ky zákonom stanovené požiadavky, 
platné v danom čase. Na základe 
tohto výberu, ktorý prebiehal cca 
päť rokov, bol spracovaný pre tieto 
dve alternatívy „Zámer – Skládka 
komunálneho odpadu Michalov-
ce“, ktorý Mesto Michalovce v ok-
tóbri 1996 predložilo Ministerstvu 
životného prostredia SR (MŽP) na 
jeho schválenie. Na základe kom-
plexného hodnotenia uvedeného 
zámeru MŽP SR rozhodlo, že Sprá-
va o hodnotení skládky 3. stavebnej 
triedy Michalovce má rozpracovať 
alternatívu lokality Žabany, kto-
rá je pre daný účel najvhodnejšia. 
V súčasnosti je legislatívne správny 
názov Skládka odpadov na odpad, 
ktorý nie je nebezpečný.

Výberu lokality predchádzala 
aj realizácia hydrogeologického 
prieskumu a inžinierskogeologic-
kého prieskumu, ktorý bol reali-
zovaný Slovenskou geológiou, š.p. 
Spišská Nová Ves. Následne spoloč-
nosť Geomat, s.r.o., Košice, vykona-
la doplňujúci podrobný geologický 
a hydrogeologický prieskum. V lo-
kalite, kde bol vykonaný geologic-
ký a hydrogeologický prieskum, je 
plánované rozšírenie telesa skládky 
Žabany o III. a IV. etapu. Výsledky 
geologického prieskumu potvrdili, 
že v tomto priestore sa nachádzajú 
íly, ktorých vrstva siaha do hĺbky 
16 až 18 m. Pod vrstvou ílov sa na-

chádzajú hlinitopiesčité, menej hli-
nité a zaílované štrky. Zloženie ílov 
s veľmi nízkou priepustnosťou je 
ideálnym podkladom pre založenie 
telesa skládky. 

Existujúca skládka prešla v roku 
1997 procesom posudzovania vply-
vov na životné prostredie (EIA). 
MŽP vydalo v zmysle zákona NR 
SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie dňa 
30. 12. 1997 záverečné stanovisko 

na stavbu „Skládka 3. stavebnej 
triedy Michalovce“. V rámci uve-
deného procesu boli posúdené a 
odporúčané dve etapy skládky I. 
a II. etapa. I. etapa zodpovedá sú-
časnému umiestneniu realizova-
ných existujúcich etáp I. a II. a II. 
etapa bola v roku 1997 plánovaná 
v priestore v súčasnosti navrhova-
ných etáp III. a IV. (mapová príloha 
– širšie vzťahy).

Vybudovanie III. a IV. etapy 
rozšírenia telesa skládky Žaba-
ny bude v blízkosti I. a II. etapy 
skládky s tým, že rozšírené teleso 
skládky bude využívať existujúce 

inžinierske siete (prístupová ko-
munikácia – obslužná, akumulač-
ná nádrž priesakových kvapalín, 
čerpacia stanica priesakových kva-
palín a osvetlenie obslužnej komu-
nikácie), čím sa pri výstavbe týchto 
etáp ušetrí cca 823 000 €.

Mesto v súčasnom období môže 
riešiť umiestnenie ďalších etáp 
skládky len v priestore, ktorý bol 
schválený v procese posudzova-
nia vplyvov na životné prostredie, 
a to záverečným stanoviskom pre 
stavbu skládka 3. stavebnej triedy, 
ktoré vydalo MŽP podľa zákona 
č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie dňa 
30. 12. 1997. V inom priestore, ako 
schválilo Ministerstvo životného 
prostredia SR, je možné, len ak 
prebehne ďalší proces posudzova-
nia vplyvov na životné prostredie, 

a to už podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
o  posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. 

Mesto v rámci výberu vhod-
nej lokality, zvažovalo realizá-
ciu možného rozšírenia skládky 
aj  v  priestore tzv. výhľadu nad 
priestorom skládky, kde je vlastní-
kom Urbárske spolumajiteľstvo Mi-
chalovce – Stráňany – parcela „E“ 
KN č. 5253 k. ú. Stráňany. Na zá-
klade preverenia tejto parcely Od-
borom hospodárenia s majetkom, 
Mesta Michalovce na Katastrálnom 
odbore Okresného úradu v Micha-
lovciach a na Slovenskom pozem-

kovom fonde, regionálny odbor 
Michalovce, nie je v súčasnosti na-
kladanie s danou parcelou možné 
ani jej vyčlenením, ani čiastočným 
vyčlenením, prípadne akýmkoľvek 
iným spôsobom, vzhľadom na to, 
že sa jedná o Urbárske spolumaji-
teľstvo Michalovce – Stráňany (LV 
6215). Zároveň umiestnenie sklád-
ky na tejto parcele by bolo tech-
nicky zložitejšie, čo by sa prejavilo 
aj na zvýšených nákladoch na rea-
lizáciu rozšírenia skládky. 

Výkup pozemkov pre súčasnú I. 
a II. etapu realizovalo Mesto Micha-
lovce v rokoch 1998 – 1999 od Slo-
venského pozemkového fondu, kde 
za výmeru 53 849 m2 bolo zaplate-
ných 3 317 100 Sk (110 107,54 €). 
Preto výkup pozemkov v priestore 
plánovanej III. a IV. etapy od súk-
romných vlastníkov je z hľadiska 
náročnosti prípravy stavby, t.  j. re-
alizovaného geologického, hydro-
logického, inžinierskogeologické-
ho, hydrogeologického prieskumu, 
procesu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, využitia existu-
júcich inžinierskych sietí, povoľo-
vacieho procesu, a v neposlednom 
rade aj z časového hľadiska, najvý-
hodnejšie riešenie. 

Orientácia umiestnenia skládky 
severným, prípadne južným sme-
rom od súčasnej skládky, by si vy-
žiadala nový komplexný prieskum 
územia (geologický, hydrologický, 
inžinierskogeologický a hydrogeo-
logický), proces posudzovania vply-
vov na životné prostredie ukončený 
záverečným stanoviskom, zmenu 
územnoplánovacej dokumentácie, 
pričom výsledok úspešnosti celého 
procesu nie je zaručený.

Na základe komplexnej analýzy 
vplyvov na životné prostredie a vý-
sledkov monitoringu, nie sú nám 
známe žiadne vyvolané súvislosti, 
ktoré by mohli spôsobiť negatívne 
vplyvy na životné prostredie v do-
tknutej lokalite. Skládka odpadov 
je oficiálne v území prevádzkova-
ná od roku 2002 a jej postupným 
uzatváraním a rekultiváciou si pre-
vádzkovateľ plní všetky legislatívne 
predpisy v odpadovom hospodár-
stve. 

odbor výstavby ŽPaMR

Skládka na nie nebezpečný odpad v lokalite 
Žabany – výber lokality

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 
a získajte prehľad o aktuálnom kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Výberom vhodnej lokality pre umiestnenie skládky 
sa Mesto Michalovce zaoberalo od roku 1990. Do riešenia 
tejto úlohy bola zapojená odborná organizácia Geotech 
Spišská Nová Ves. Na základe vykonaného geologického 
prieskumu podložia bola touto organizáciou spracovaná 
Technicko-ekonomická štúdia porovnania dvoch lokalít 
pre skládku komunálneho odpadu. 

Upozorňujeme na

ZÁKAZ PARKOVANIA 
NA CESTE PRE CYKLISTOV 

mestská polícia vám môže udeliť blokovú pokutu 
až do výšky 50 €
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Deň Močarian sa vydaril

Otakar Krásenský – swing, optimizmus a šarm 

Občianske združenie 
za podpory Mesta 
Michalovce zorganizovalo 
5. júla už siedmy ročník 
Močarianskych dní, 
ktorý priniesol bohatý 
program pre všetky 
kategórie obyvateľov. 
Pozvaní rodáci narodení 
v rokoch 1961 – 1963 
sa stretli na spoločnom 
obede v priestoroch 
bývalej školy. 

O 15.00 hod. moderátorka a záro-
veň poslankyňa za tento obvod Eri-
ka Šimková slávnostne otvorila Deň 
Močarian a privítala hostí – zástupcu 
primátora mesta Jozefa Sokologor-
ského, Janu Cibereovú, prednostku 
okresného úradu, poslancov Ma-
riána Sabovčíka, Lýdiu Sidivarovú 
a Evu Sopiakovú, asistentku poslanca 
NR SR Emila Ďurovčíka, a všetkých 

prítomných obyvateľov tejto časti 
mesta. Memoriál Ernesta Sirochma-
na mala v réžii Štefánia Sabolová. 
Predsedníčka OZ Anna Kostovčí-
ková vyzdvihla spoluprácu s PhDr. 
Ernestom Sirochmanom, hlavne po-
čas slávností Gorazda Zvonického, 
a  jeho  veľký podiel na vydaní kni-
hy o histórii Močarian – Močarany 
kedysi a dnes. Popoludní sa deťom 
venovali naši policajti i hasiči. Deti 
potešilo maľovanie na tvár a sladké 
odmeny pre každého.

V druhej časti programu vedúca 
súboru Močaranka Emília Koriba-
ničová predstavila a uviedla súbory 
Močaranka, Záhorčan, Dvorianski 
chlopi a Soľanku. 

Po krátkej prestávke sa na ihrisku 
odohral zápas otcovia vs. synovia. 
Organizátori veria, že si každý od-
niesol pekné zážitky. Stále väčší zá-
ujem o podujatie v tejto časti mesta 
ukazuje, že sa dostáva do povedomia 
občanov, čo je aj ocenením práce 
členov OZ a denného centra.

AK

Dlhoročný aktívny 
člen Českého spolku 
v Michalovciach, 
autor a interpret 
obľúbených Swingových 
klavírov, spisovateľ 
a nenapraviteľný optimista. 
Rodák z českého Kolína 
žijúci v Michalovciach, 
Otakar Krásenský, v jeseni 
ukončí svoju hudobnú 
činnosť po 61 rokoch 
benefičným koncertom. 
Pri príležitosti svojho 
životného jubilea poskytol 
rozhovor.

Vyzerá to, že Praha bola vaším 
prvým osudom. Tam ste začali 
hrať swing, ktorý vás sprevádza 
celý život?

Obdobie po druhej svetovej voj-
ne v hudbe patrilo swingu, a tak 
každý, kto len trochu vedel hrať 
na nejakom hudobnom nástroji, za-
čal swingovať. Ja som už odmalička 
hral na klavíri a ako vysokoškolský 
študent som účinkoval v mnohých 
pražských kapelách. 

A v Prahe ste si tiež našli svo-
ju manželku, za ktorou ste odišli 
do Michaloviec…

Hral som na jednej pražskej 
mikulášskej zábave a tam našu 
kapelu vyplácala sympatická Slo-
venka z  Michaloviec, ktorá vtedy 
študovala v Prahe, zapáčila sa mi 
a  bolo vymaľované. V roku 1958, 
po ukončení vysokoškolského štú-
dia, som za ňou odišiel natrvalo 
do Michaloviec.

Počas vášho pôsobenia v hu-
dobnej sfére ste boli niekoľko-

krát ocenený – k osemdesiatym 
narodeninám ste získali cenu 
primátora mesta Michalovce, 
ďakovné uznanie Zemplínskeho 
osvetového strediska v Micha-
lovciach a ocenenie Českého 
spolku. Viem, že si vás váži tiež 
vaše publikum, ktoré to dáva 
najavo hojnou účasťou na vašich 
podujatiach.

Publikum na Zemplíne je veľmi 
vrelé a skutočne ma až prekvapu-
je bohatá účasť na mojich progra-
moch. A to nie len ľudí staršieho 
a stredného veku, ale i  mladých. 
Domnievam sa, že swing ako iri-
tujúca, rytmická, zároveň melo-
dická hudba zažíva akúsi rene-
sanciu. Pretože Český spolok je 
spoluorganizátorom týchto akcií, 
tým tiež propagujeme jeho činnosť 
a  podporujeme priateľské spolu-
žitie medzi slovenským a českým 
národom. 

Čo ďalšie vám členstvo v Čes-
kom spolku prinieslo? Zo skúse-
nosti viem, že Česi, ktorí dlho-
dobo žijú na Slovensku, chodia 
do  spolku za „českou povahou, 
českým prístupom k životu 
a za českým humorom“. Vidíte to 
aj vy tak, že sa Česi a Slováci takto 
odlišujú?

Tak určitá odlišnosť tu je. Česi 
majú trochu viac z toho typického 
Haškovho humoru, Slováci sú skôr 
konzervatívni a viac nábožensky za-
ložení, čo sa mi páči, nakoľko som 
v tomto duchu od mladosti vedený. 
Sme veľmi blízke národy a  máme 
sa navzájom radi. Tiež sa hovorí, 
že „čo Čech, to muzikant“ a u mňa 
to platí obzvlášť. Ďalším fenomé-
nom pozitívnej nálady je humor. 
Ten, kto sa smeje, nenadáva, nebo-
juje. Keď dokážeme problémy pre-
točiť na humor, hneď je nám lepšie. 

marsab

Onko klub na výlete
Členky Onko klubu Venuša 
Michalovce sa 25. júna 
vybrali na poznávací 
výlet. Vďaka príspevku 
z rozpočtu Mesta 
Michalovce navštívili dve 
zaujímavé miesta – opálovú 
baňu a kaštieľ v Budimíre.

Opálové bane pri obci Červeni-
ca sú svetovým unikátom. Krásne 
šperky zhotovené zo slovenského 
opálu sú jedinečné a stále obľúbené. 
Aj my sme boli zvedavé na  miesta, 
kde sa vzácne opály ťažili. Pred 
vstupom do bane dostal každý na 
hlavu prilbu a do ruky baterku. 
Sprievodca nás najskôr oboznámil 
s históriou bane, rozprával o živo-
te baníkov a o ich práci. Pre verej-
nosť je v súčasnosti sprístupnených 
1,2  km starých banských chodieb 
a prehliadka trvá asi jednu hodinu. 

Mali sme možnosť vidieť staré ban-
ské vozíky, rôzne svietidlá, náradie 
na dolovanie ale aj vzorky opálov 
a minerálov. Prehliadku sme úspeš-
ne zvládli, škoda len, že sa nám 
nepodarilo nájsť žiaden vzácny ka-
meň.

Po obede sme pokračovali v ces-
te do Budimíra, kde sme navštívili 
klasicistický kaštieľ. Dozvedeli sme 

sa,  že bol postavený v 18. storočí 
a  patril rodine Ujházyovcov. Dnes 
je v ňom múzeum historických ho-
dín a sú tu vystavené bohato zdobe-
né nástenné, stolové a vreckové ho-
diny. Okrem hodín sme obdivovali 
aj pekný interiér kaštieľa zariadený 
dobovým historickým nábytkom, 
obrazmi a bytovými doplnkami. 

Ďakujeme Mestu Michalovce 
za dotáciu, vďaka ktorej bol tento 
deň pre nás výnimočný, príjemný 
aj poučný.

Eva Čechová



5

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

CMYK pod RGB mrakom
V druhej polovici júla je pre mi-

lovníkov umenia pripravená zaují-
mavá expozícia, ktorá odkryje čaro 
filmového sveta. Jej autorkou je štu-
dentka filmovej školy Viktória Kraj-
ňáková, ktorá vystupuje pod umelec-
kým menom Vinside Krajnek. Aj keď 
ide o virtualitu filmového sveta, ten 
predsa len odráža a kopíruje realitu, 
ktorá je v konečnom dôsledku ži-
tým životom. Názov výstavy sľubuje 
mračná, no nebude to celkom tak. 
Najskôr pôjde o mrak, ktorý osvet-
ľuje vznik krátkometrážneho filmu. 

Tento fakt je realizovaný na profesi-
onálnej úrovni. Autorka citlivo pre-
mýšľa a do virtuálneho sveta presúva 
realitu so všetkým, čo k nej patrí. Je 
zaujímavé, že tu nebadať temnotu, 
ale skôr farebnú škálu sveta. Jednotli-
vé strihy tak nápadne vytvárajú celok 
krajiny a k nej patriacej architektúry. 
Pulzom krajiny sú ľudia vo svojej 
rôznosti a predsa žijúci vo vzťahoch. 
Autorka nezabúda ani na ríšu zvierat. 
Dej tohto filmu sa pred zrakom divá-
ka bude odvíjať do konca mesiaca.

PaedDr. Ivana Mochorovská

DON QUIJOTE DE LA MANCHA – DIVADLO KLAUNIKY BRNO
19. júla o 18.00 hod., tribúna pri MsÚ

ŠPACIRKI PO VAROŠU – MICHALOVCE AKO SÍDLO ŽUPY
21. júla o 17.00 hod., zraz pred Mestským úradom v Michalovciach

MICHALOVSKÝ ORGAN – ISTVÁN MÁTYÁS
13. ročník medzinárodného organového festivalu, 25. júla o 19.10 hod. 
rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

Výstavy
CESTA ŽIVOTOM
Autorská výstava drevených úžitkových plastík a obrazov 
Jána Kristeka a Ivana Simona
do 26. júla, galéria ZOS

CMYK POD RGB MRAKOM
Výstava malieb Viktórie Krajňákovej, do 31. júla, malá galéria MsKS

ŽUBRIENKY INŠTALATÉRKY
Výstava ilustrácií Emílie Jesenskej z knihy Branislava Jobusa
do 30. augusta, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

MÁRIA SCHUMEROVÁ AKO JÚLIA
Letné shakespearovské slávnosti v Bratislave lákajú 
už po 19-krát divákov do netradičného divadelného 
priestoru na Bratislavskom hrade. Večer čo večer 
sa od 5. júla do 4. augusta schádzajú na predstavenia z pera 
najslávnejšieho dramatika W. Shakespeara. Zo štyroch 
uvádzaných hier bola trinásťkrát na programe tragédia 
Romeo a Júlia. Režisér Dodo Gombár obsadil do úlohy Júlie 
študentku herectva Máriu Schumerovú, ktorá pochádza 
z Michaloviec. Spolu s Dávidom Hartlom v úlohe Romea 
vytvorili nový pohľad na známu mileneckú dvojicu. 
S priaznivým ohlasom sa mladí herci stretli nielen u divákov 
ale aj u divadelných kritikov. Hereckú príležitosť v tomto 
predstavení dostal aj  Michalovčan Tomáš Grega v úlohe 
Merkucia. V Komédii omylov, ktorou festival pokračuje, hrá 
Martin Šalacha z neďalekých Zalužíc. 

Jela Timková

DETI UROBILI SVET KRAJŠÍM
Začiatkom júla prebiehal u sestier Saleziánok a v Združení 
mladých Laura Prázdninový klub. Deti v tomto klube 
okrem iných činností na tvorivých dielňach vyrábali 
rôzne spomienkové predmety. Zavítali aj na mestský úrad, 
aby sa pochválili svojou šikovnosťou a odovzdali predmety, 
ktoré vyrobili – darčekové taštičky a magnetky s logom mesta 
Michalovce, sviečky, náušnice a náramky. Svojimi výrobkami 
potešili aj pacientov michalovskej nemocnice.                              rr



6  

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Viliam Labun
Dominik Čarný 

Matej Kravec
Adam Poľák
Artur Krágl

Peter Mandžák
Patrik Konkoľ
Jakub Čarný

Samuel Lenhard
Lukáš Pilipčinec 

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Martin Regeci  
a Jana Olejárová

Peter Mocák  
a Katarína Kišová
Drahoslav Švéda  
a Petra Mattová

Mgr. Karol Cmorik  
a Ing. Anna Slavská

Kevin Michael McDaid  
a Katarína Berciková

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Blahorečenie Anky Kolesárovej

Hosť: otec Pavol Hudák, farnosť Vysoká nad Uhom
Reprízu relácie zo septembra 2018

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Deň na poctu mesta 2018 

Reprízu relácie z júna 2018
denne od 14.00 hod. 

ZMOS o problematike 
komunálnych odpadov
Združenie miest a obcí 
Slovenska začalo 
s realizáciou prieskumu, 
ktorý sa zameral 
na problematiku odpadového 
hospodárstva v komunále.

Odpadové hospodárstvo patrí 
medzi originálne kompetencie sa-
mospráv. Súvisí s ochranou a  tvor-
bou životného prostredia, daňovou 
politikou aj spoločenskou zodpoved-
nosťou. Má výrazný podiel na výdav-
koch samospráv a je atakované rastú-
cimi požiadavkami na  zber, zvoz 
a  ďalšie nakladanie s  komunálnym 
odpadom.    

V prieskume sa sústredíme naprí-
klad na to, ako sú samosprávy spo-
kojné so systémom rozšírenej zodpo-
vednosti výrobcov prostredníctvom 
oproti pôvodného systému podpory 
triedeného zberu z Recyklačného 
fondu. Tiež nás bude zaujímať, ako 
mestá a obce vnímajú doterajší stav, 

kedy obec alebo mesto samo rieši 
problematiku drobných stavebných 
odpadov. Rovnako budeme zisťovať 
postoje samospráv k problematike 
biologicky rozložiteľných odpadov 
a  prístup k triedenému zberu odpa-
dov. Zaujíma nás aj to, aké množstvo 
odpadov vyprodukuje obec na jedné-
ho obyvateľa v priebehu roka a koľko 
z tohto množstva dokáže samospráva 
zhodnocovať triedením, recykláciou, 
kompostovaním alebo energetickým 
zhodnocovaním – t. j. zlikvidovať 
inak ako skládkovaním. 

Prieskum potrvá do konca augus-
ta 2019 na reprezentatívnej vzorke 
480 respondentov. Výsledky priesku-
mu budú podkladmi na ďalšiu prácu 
v rámci národného projektu ZMOS 
s názvom Modernizácia miestnej 
územnej samosprávy, ktorý je reali-
zovaný vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Operač-
ného programu Efektívna verejná 
správa.  

Michal Kaliňák blahoželania
Dňa 15. júla oslávi svoje 6. narodeniny 

IGORKO MESZAROS
K sviatku želáme hlavne zdravíčko, šťastie 
a veľa lásky v Tvojom každodennom živote. 
S láskou prajú mamka, ocko, babka, prababka, 
teta Aďka, Miško, Ondrik, Aďko a braček Ludik. 
Ľúbime Ťa.

V týchto dňoch sa dožíva krásnych 85 rokov 
mamička, babička a prababička 

MÁRIA HURŇÁKOVÁ
Prajeme Ti pevné zdravie a Božie požehnanie 

do ďalších rokov Tvojho života. Deti Ján a Marta 
s rodinami. Milanko, Matejko a Dominik 

prababičku za všetkých bozkávajú.
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Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, Mgr. Marcela Sa-

bovčíková, e-mail: marcela.sabovcikova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@
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grafií 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.

Nezabudni na mňa v aute!
Celoslovenská preventívno-informačná kampaň 

Oddelenie komunikácie 
a prevencie Prezídia 
Policajného zboru pripravilo 
celoslovenskú preventívno-
informačnú kampaň 
pod názvom Nezabudni 
na mňa v aute! Jej cieľom 
je upozorniť rodičov a širokú 
verejnosť na nezodpovedné 
správanie rodičov, ktorí 
nechávajú svoje malé deti 
bez dozoru v motorových 
vozidlách počas horúčav.

Polícia opakovane eviduje prí-
pady ponechaného dieťaťa osamote 
v aute bez dozoru dospelej osoby, do-
konca boli zaznamenané aj prípady 
smrti. Takéto konanie rodičov môže 
mať aj  trestnoprávne následky. Podľa 
právnej kvalifikácie skutku (tú mož-
no určiť až na základe konkrétnych 
skutočností a  okolností prípadu) by 
však mohlo ísť o trestný čin opustenie 
dieťaťa (§ 206), kde hrozí trest odňatia 
slobody na jeden až päť rokov a v prí-
pade dieťaťa mladšieho ako šesť rokov 
hrozia tri až desať rokov. 

Celoslovenská preventívno-infor-
mačná kampaň pod názvom Neza-
budni na mňa v aute! bola realizovaná 
aj v rámci tunajšieho okresného riadi-
teľstva, počas ktorej policajtka Okres-
ného riaditeľstva PZ v Michalovciach 
rozdávala informačné letáky, pričom 
tie boli vložené za stierač motorových 
vozidiel, a to najmä tých, kde sa na-
chádzala detská autosedačka. Počas 
akcie boli letáky a aromatické visačky 
distribuované aj priamo občanom, 
hlavne rodičom, ktorí sa na parkovis-
ku nachádzali s malými deťmi. V re-
alizácii týchto preventívnych aktivít 
budeme pokračovať aj naďalej.  

A na záver rada od polície. V prípa-
de, ak si občan všimne dieťa osamote 
v aute, je na starostlivom zvážení kaž-
dého jednotlivca, ako bude v konkrét-
nom prípade postupovať. Ak je to mož-
né a aj situácia to dovoľuje, treba urých-
lene zabezpečiť prítomnosť majiteľa 
vozidla, napríklad v nákupnom centre 
hlásením cez informačný stánok. Ak si 
občan nevie poradiť, polícia odporúča 
ihneď zavolať hasičov, políciu, prípadne 
linku 112, kde je okamžite ponúknutá 
rada a pomoc, ako postupovať.

Zuzana Rozsypalová
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čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Kúpim 1-izbový byt alebo garsónku v Michalovciach.  

Tel.: 0940 388 629
n	Dám do prenájmu 1-izbový byt, Ul. M. Rázusa, Michalovce, 

od augusta. Tel.: 0949 684 536

malý oznamovateľ

Poznáme víťazov 
florbalovej ligy
Mestskej florbalovej ligy 
sa zúčastnilo spolu sedem 
družstiev s celkovým 
počtom 90 hráčov. 

Družstvá Senátors team, Ha-
dzi, Rakeťáci, Neznam team, Snina 
Penguins a 4ka team boli slovenské. 
Jediným zahraničným účastníkom 
bolo družstvo Alfa Užhorod z náš-
ho družobného mesta na Ukrajine. 
Tímy v termíne od 1. marca do 28. 
júna odohrali spolu 42 zápasov sys-
témom každý s každým dvojkolo-
vo. Zápasy sa odohrávali v Mestskej 
športovej hale v Michalovciach vo 
večerných hodinách podľa rozpisu 
zápasov. Zodpovední za organi-
záciu a priebeh ligy boli Gerhard 

Puchír, Michal Kostovčík a Tomáš 
Matina, ktorí jednotlivé zápasy 
aj celú ligu rozhodovali a riadili. 
Výsledky zápasov boli priebežne 
zverejňované na sociálnych sieťach 
a stránkach klubu FBK Michalovce. 

Na záver boli vyhodnotené 
v  záverečnej tabuľke, ktorá určila 
konečné poradie družstiev. Víťa-
zom mestskej ligy O pohár pri-
mátora mesta Michalovce sa stalo 
družstvo študentov s názvom Ha-
dzi, za nimi sa umiestnilo druž-
stvo Rakeťákov a tretie miesto si 
vybojovalo družstvo Senátorov. 
Na záverečnom kole ligy 28. júna 
boli jednotlivé družstvá ocene-
né podľa umiestnenia pohárom 
a diplomom.

G. Puchír



dva týždne v kultúredva týždne v športe

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na
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Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA
20. 7., 19.00 hod. – FORTUNA liga muži – 1. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Cyklistika
MICHALOVSKÁ LIGA CESTNEJ CYKLISTIKY  
28. 7., 9.00 hod., 4. preteky 
Info: Michal Paľo, tel.: 0915 898 170

Strelectvo
STRELECKÝ VIACBOJ – KVALIFIKAČNÉ PRETEKY
20. 7., 9.00 hod., Klub vojakov v zálohe

STRELECKÝ VIACBOJ – KVALIFIKAČNÉ PRETEKY
21. 7., 9.00 hod., Klub vojakov v zálohe
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
ZA POZNANÍM TREBIŠOVA
21. 7., 8.30 hod.

ZA POZNANÍM HRADU ČIČAVA
28. 7., 8.30 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Celoslovenský zraz
turistov
V rámci tohtoročného 
66. ročníka zrazu 
Klubu slovenských 
turistov sa uskutočnilo 
aj jubilejné 50. stretnutie 
turistických oddielov 
mládeže. Zaujímavosťou 
je, že na 44 z nich mali 
pravidelne od roku 
1976 účasť aj terajší 
členovia najstaršieho 
michalovského Klubu 
slovenských turistov 
Turista. 

Centrom najvýznamnejšieho 
turistického podujatia roka na 
Slovensku sa stala v dňoch 1. až 
7. júla metropola východu Koši-
ce. V ponuke bolo 15 peších trás, 

3 cyklotrasy, 2 fakultatívne výlety, 
ale aj možnosť získať OTO – Ob-
lastný turistický odznak Casso-
via. Okrem toho naši členovia 
vybehli na Obišovský i Košický 
hrad, povozili sa na detskej želez-
nici, vystúpili po 96 schodoch na 
vyhliadkovú vežu, poprechádzali 
sa po najdlhšej pešej zóne na Slo-
vensku, kde zostúpili do útrob 
mesta s časťami pôvodného opev-
nenia. Neobišli ani Dóm sv. Alžbe-
ty, historickú radnicu a množstvo 
ďalších zaujímavých miest. Celko-
vo tu pri vyše 30 stupňových ho-
rúčavách bolo prítomných do tisíc 
účastníkov. 

Budúcoročný zraz je napláno-
vaný v Slovenskom raji, v Hrabu-
šiciach. K pohode členov NM KST 
T prispela aj dotácia od Mesta Mi-
chalovce.

Anton Hasák


