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MY SME VÝCHOD
MY SME MI
31. augusta 
o 15.00 hod.

Park študentov

ZÁTIŠIE
Matúš Niemiec 
výstava malieb

do 30. augusta
galéria MsKS

BENEFIČNÝ 
A JUBILEJNÝ 
SWINGOVÝ 

KLAVÍR
koncert 

Otakara Krásenského

13. septembra 
o 17.00 hod.

veľká sála MsKS

MICHALOVSKÝ 
ORIEŠOK 

výstava psíkov

14. septembra 
o 8.30 hod.

Park študentov

V utorok 27. augusta sa poslanci stretli na IV. zasadnutí

MESTSKÉ 

ZASTUPITEĽSTVO

Zástupca prednostu Gabriel Do-
rič predložil návrh všeobecne záväz-
ného nariadenia (VZN) o niektorých 
podmienkach držania psov na úze-
mí mesta Michalovce. Mesto sa do-
teraz riadilo zákonom č. 282/2002 
Z.z., ktorý mal byť novelizovaný, 
no k  tejto novelizácii stále nedošlo. 
Preto v rozsahu splnomocnenia uve-
deného v § 5 zák. č. 282/2002 Z.z., 
vymedzuje VZN miesta, kde je voľný 
pohyb psov zakázaný a takisto mies-
ta, kde je vstup so psom zakázaný. 
Miesta takto určené VZN musia byť 
viditeľne vyznačené. Vstup so psom 
na území mesta Michalovce je zaká-
zaný do areálu detského ihriska ale-
bo pieskoviska, do oplotených areá-
lov škôl a  predškolských zariadení, 
na cintoríny, do zdravotníckych 
zariadení a  sociálnych zariadení. 
Voľný pohyb psa je zakázaný na ve-
rejných priestranstvách označených 
vodorovnými nápismi zákaz voľné-
ho pohybu psa alebo inou značkou 
s  týmto nápisom. VZN tiež ukladá 
povinnosť tomu, kto psa vedie, v prí-
pade, ak pes výkalmi znečistí verejné 
priestranstvo, odstrániť exkrementy 
pomocou vhodného obalu.

Poslanci pokračovali prerokova-
ním navrhovaných zmien v  územ-
nom pláne mesta a po tomto bode 
nasledovalo vyhodnotenia rozpoč-

tu a  podnikateľskej činnosti tech-
nických a  záhradníckych služieb 
a  tiež rozpočtu mestského kultúr-
neho strediska. Nasledoval súbor 
ekonomických bodov programu, 
v  ktorých bola predložená moni-
torovacia správa k  rozpočtu Mes-
ta Michalovce a  návrhy na zmeny 
v rozpočtoch. Poslanci schválil roz-
počtové opatrenie číslo päť. V pred-
loženej zmene v  rámci tohto opat-

renia dochádza k  úprave príjmov 
a  výdavkov, pričom navrhovaným 
rozpočtovým opatrením je celkový 
rozpočet Mesta, vrátane finančných 
operácií vyrovnaný. Bežné príjmy 
Mesta sa zvyšujú celkom o 831 405 
eur a bežné výdavky sa zvyšujú 
celkom o  1  153  426 eur. Kapitálo-
vé príjmy sa znižujú o 646 083 eur 
a kapitálové výdavky sa znižujú cel-
kom o 1 321 018 eur. Rozdiel me-
dzi príjmami a výdavkami bežného 
a  kapitálového rozpočtu po úpra-

vách predstavuje prebytok vo výške 
1  801 875 eur. Príjmové finančné 
operácie sa znižujú o  352  914 eur 
a  výdavkové finančné operácie sa 
nemenia, ich výška je 3 718 595 eur.

Primátor mesta predložil zastu-
piteľstvu návrhy na udelenie mest-
ských ocenení v  roku 2019 a  tiež 
na udelenie Ceny Košického samo-
správneho kraja. Poslanci schválili 
udelenie Ceny mesta pre Antona 
Hasáka, Igora Remáka, Hokejový 
klub Dukla Ingema Michalovce, pre 
Mestskú organizáciu Slovenského 
rybárskeho zväzu Michalovce a pre 
Strednú zdravotnícku školu v  Mi-
chalovciach. Návrh na udelenie 
Ceny Košického samosprávneho 
kraja bol schválený pre navrhnutú 
Mgr. Vieru Džuganovú za dlhoroč-
nú prácu a prínos v oblasti zboro-
vého spevu a umeleckého školstva, 
tiež za významnú reprezentáciu 
Slovenska v zahraničí a pri príleži-
tosti jej životného jubilea.

V  ďalšom bode mestskí záko-
nodarcovia schválili informatívnu 
správu o  hospodárení spoločností 
Služby mesta Michalovce, s.r.o. a TV 
Mistral, s.r.o.

Záverečná časť rokovania vy-
tvorila priestor pre interpelácie 
poslancov.

marsab

Mestskí poslanci sa stretli na svojom štvrtom zasadnutí. Na programe mali 29 bodov, v kto-
rých sa venovali rôznym témam. Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Viliam Zahor-
čák. V úvode poslanci odsúhlasili návrhovú komisiu a oboznámili sa s informatívnou správou 
o prijatých uzneseniach mestskej rady a informatívnou správou o riešení interpelácií poslan-
cov predložených na predošlom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zobrali tiež na vedomie 
správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch.
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 20. 8.  rokovanie mestskej rady
 20. 8.  vymenovanie nového riaditeľa Základnej školy  
  na Moskovskej ulici
 22. 8.  rokovanie so zástupcami televízie Východoslovenská TV
 23. 8.  porada primátora
 23. 8.  účasť na porade riaditeľov materských a základných škôl  
  pred začiatkom nového školského roka
 24. 8.  otvorenie spoločenského podujatia športovcov z Michaloviec
 25. 8.  zastúpenie mesta na slávnostnej bohoslužbe v Chráme  
  zoslania sv. Ducha
 26. 8.  rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
 26. 8.  zasadnutie Predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
 27. 8.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 28. 8.  účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti  
  75. výročia SNP

aktivity primátora

pobačeňe Miža z varoša

Takoj po slavnoscoch mi znal, že pridze pejdzešati jurmark u Mihaľovci. 
Už podľa toho, že kolotočare u Parku študentov ostaľi a rušno bulo každi ve-
čar. Ta mušela buc z dzedovskoho duchodkarskoho rozpočtu viarendovana 
častka na kolotoče pre vnuka Patrika. Ščesce, že je už veľki a ňemušel dzedo 
robic doprovod na kolotoč. Bo pri dachtorich kolotočoch še mi krucila hlava, 
i kec mi stal na žemi, na svojich nohoch. Parada prišla u pjatok. Žive sochi 
buľi i pred rokom, aľe tohoročne buľi išče krajše. Uľička remeslov je z roka 
na rok bohatša a furt tam daco nove še da objavic. Pri obžiraňu še dalo ľem 
češko predrac z jednoho konca na druhi. Mušel mi s Patrikom ostac pri jed-
nim stanku a čekac, naj še kuščok preridzi dav prechadzajucich. Naraz še me 
Patrik pita: „Dzedu, to mihaľovski jurmark i zahraňični?“ Pochopil mi, 
bo popri nas prechodziľi zastupcove partneskich mest Mihaľovec. Bulo čuc 
hutorec po ukrajinski, španjelski, francuski a išče jednu hvaru, co me ňeznaľi 
s Patrikom spoznac. Vecka me še doznaľi, že to buľi zastupcove z bulharskej 
Kavarni. I na vistavu drobnochovateľov me še vibraľi, bo ftački i zajace furt 
buľi obľubene džvirata. No a večar me ňemohľi chibec na jardze. Naživo sebe 
ňedame uceknuc vistupeňe Timkovcov. Už še cešime na vichodňarov.

Vaš Mižo z varoša

Zlati jurmark

Výbor miestnej organizácie 
Združenia vojnových 
poškodencov a invalidov 
splnil jednu z ďalších 
úloh z plánu činnosti. 
Pre svojich členov 
zorganizoval 21. augusta 
autobusový zájazd 
k vodnej nádrži Domaša 
a jej prehliadku plavbou 
na lodi Bohémia, ktorá 
sa na vodnú plochu vrátila 
po dlhých dvadsiatich 
šiestich rokoch. 

Naloďovali sme sa na móle, 
nachádzajúcom sa v  časti Dobrá. 
Pri prístupe k  nemu je potrebná 
zvýšená opatrnosť, lebo pri nástu-
pe na loď hrozí pád pri presune 
po  strmom doposiaľ neuprave-
nom svahu. Počas viac ako hodi-

novej plavby sme spoznali krásy 
Domaše a v zvukovom dokumen-
te sme sa o  nej dozvedeli rôzne 
zaujímavosti. Pre ročné zrážkové 
výkyvy a nerovnomerné odbery 
vody jej hladina v priebehu roka 
intenzívne kolíše. V  čase našej 
návštevy výška vodnej hladiny 
bola na normále. 

Pri spiatočnej ceste sme navští-
vili zrúcaniny hradu Čičva. Hrad je 
veľmi dobre prístupný nenáročným 
chodníkom z  obce. Výstup vedie 
po zelenej turistickej značke náuč-
ným chodníkom s  panelmi, ktoré 
sú venované včelárstvu. Voľným 
krokom trvá výstup približne 20 
minút. Odmenou nám bol nádher-
ný výhľad na okolitú krajinu. 

Za zážitok z vydareného výletu 
ďakujeme donorovi, Mestu Micha-
lovce, za finančnú dotáciu, ktorá 
nám umožnila tento krásny výlet 
uskutočniť.  

Pavol Hody

Prázdniny sa pomaly 
končia a v pondelok 
2. septembra sa po dvoch 
mesiacoch vrátia žiaci 
do škôl. Bránami ôsmich 
materských a ôsmich 
základných škôl prejde 
v novom školskom roku 
2019/2020 takmer päťtisíc 
žiakov. Na ich príchod 
je všetko pripravené. 

Počet škôlkarov by mal byť v Mi-
chalovciach oproti minulému škol-
skému roku vyšší, do materských 
škôl nastúpi 934 detí. Žiakov v zák-
ladných školách bude naopak o čosi 
menej, presne 4  031. Nová etapa 
života sa začne pre prváčikov, kto-
rých do michalovských základných 
škôl nastúpi viac ako 400. 

Do svojej materskej školy sa 
po  roku vrátia žiaci i  zamestnan-
ci Materskej školy na Vajanského 
ulici. Tá prešla komplexnou rekon-
štrukciou v  náklade viac ako 600 
tisíc eur. Začiatok rekonštrukcie 
bol v auguste 2018 a jej cieľom bolo 
zníženie energetickej náročnosti 

budovy, čím sa prispeje k jej ekolo-
gickej prevádzke. Realizácia projek-
tu pozostávala zo zateplenia fasády 
a strechy, výmeny okien a dverí, vý-
meny prestrešenia bočných vstupov, 
z klampiarskych výrobkov, interié-
rových svietidiel, bleskozvodu, bez-
bariérovej rampy a  vykurovacích 
rozvodov. 

Na záver dopĺňame, že od 1. sep-
tembra dochádzka v školstve k via-
cerým zmenám, spomenieme naprí-
klad novelu Zákona 245/ 2008 o vý-
chove a vzdelávaní, ktorou vstupuje 
v novom školskom roku do platnos-
ti zmena v spôsobe výučby cudzích 
jazykov. Školy si tak môžu vybrať 
iný prvý jazyk ako angličtinu. Dru-
hou zmenou je, že od 1. septembra 
budú školské stravovne poskytovať 
obedy pre žiakov s dotáciou od štátu 
vo výške 1,20  €, známe ako obedy 
zadarmo, na základe novely Zákona 
č. 544/ 2010 Z.z. o dotáciách.

Prajeme všetkým žiakom a štu-
dentom úspešný štart do nového 
školského roka, aby vysvedčenie 
v  závere školského roka bolo pre 
nich odmenou za celoročnú prácu. 

 Adela Kalaninová

Loďou po Domaši 

Školy po prázdninách 
otvoria svoje brány

PRÁZDNINY TERMÍN PRÁZDNIN

jesenné 30. – 31. október 2019
vianočné 23. december 2019 – 7. január 2020
polročné 3. február 2020

jarné

Bratislavský kraj
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj

17. – 21. február 2020

Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Trenčiansky kraj

24. – 28. február 2020

Košický kraj 
Prešovský kraj 2. – 6. marec 2020

veľkonočné 9. – 14. apríl 2020
letné 1. júl – 31. august 2020
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Už po pätnástykrát 
zorganizoval a pripravil 
Zväz diabetikov 
a edukátorov Slovenska 
pre svojich detských 
a dospelých diabetikov 
rekondično-integračné 
a rehabilitačné pobyty 
v našich malebných 
Vysokých a Nízkych 
Tatrách. 

Hlavným zameraním bola 
edukácia zameraná na stravovanie, 
nutnosť merania hladiny cukru 
v krvi a zvládanie svojho ochorenia 
s cieľom zachovať si kvalitu života. 

Od 28. apríla do 4. mája počas 
siedmich dní bolo 58 našich dospe-
lých diabetikov v Nízkych Tatrách, 
v Demänovskej doline v  Hoteli 
FIM. Boli pre nich zabezpečené lie-
čebné procedúry vhodné pre dia-
betikov, edukácie a návšteva jasky-
ne, Chopku, Jasnej a ďalších miest. 
Bol to pobyt, na ktorom sa mnohí 

poučili, ale si aj oddýchli a zabavili 
sa.

Tak ako každý rok, aj v  roku 
2019 sme zorganizovali letný DIA 
tábor nie len pre našich detských 
diabetikov, ale aj pre ich kamará-
tov – diabetikov z celého Slovenska. 
Takéto podujatie sme si zobrali pod 
svoje krídla tiež už po pätnástykrát. 
Detskí diabetici z  celého Slovenska 
v  počte 75, z  toho 12 z  Michalo-
viec, sa od 29. júna do 5. júla zišli 
pod Barancom v  Žiarskej doline 
v Hoteli Spojár. Navštívili sme spo-
lu Aquapark Tatralandia, Aquapark 
Bešeňová, Medvediu štôlňu a Haba-
kuky na Donovaloch. Deti sa stretli 
s  fotografom, ktorí roky fotí zvie-
ratká žijúce v  našich Tatrách. Bola 
to zaujímavá a  pútavá prednáška 
s  množstvom otázok. Pri návšteve 
vodných zábavných parkov sa deti 
vyšantili a  užili si všetky atrakcie, 
ktoré vodný svet ponúkal. Počasie 
nám bolo tohto roku zvlášť naklo-
nené a  tak deti odchádzali opálené 
a  šťastné. Počas tábora nechýbali 
edukácie a  komunikačné stretnutia 

i súťaže, v ktorých vždy každý niečo 
vyhral. Deti počas pobytu nadviaza-
li množstvo kamarátskych vzťahov 
a  na záver sa spolu lúčili slovami: 
„O rok sa znovu stretneme.“ 

Všetci vedúci aj lekárka sa zú-
častnili podujatia ako dobrovoľ-
níci bez nároku na odmenu, za čo 
im patrí poďakovanie. Ďakujeme 

aj Mestu Michalovce, sponzorom 
a darcom, ktorí podporili naše sna-
ženie. Keďže sme pred detským tá-
borom organizovali verejnú zbier-
ku, sme vďační aj tým, ktorí nám 
prispeli touto formou, aby sme ta-
kéto podujatie pre deti mohli zor-
ganizovať.

Mgr. Ing. Jozef Borovka

Diabetici z Michaloviec v Tatrách

Mesto Michalovce zriadilo 
v objekte komunitného 
centra na Mlynskej ulici 
krízové stredisko osobnej 
hygieny. Do prevádzky 
bolo uvedené v júli a jeho 
cieľom je poskytovať 
služby marginalizovaným 
a sociálne slabším 
skupinám obyvateľstva.

Ako uviedol Ján Jasovský, vedú-
ci odboru sociálnych vecí: „Zákon 
určuje štyri základné životné potre-
by, a to sú bývanie, strava, ošatenie, 
a  mnohých možno prekvapí, že je 
to aj  vykonanie základnej osobnej 
hygieny. A  práve toto malo Mesto 
na zreteli, keď schvaľovalo túto novú 
službu. Poskytnúť základnú osobnú 
hygienu aj pre marginalizované sku-
piny mesta.“ 

Služby strediska môžu využí-
vať osoby, ktoré majú trvalý po-
byt v  meste Michalovce a zároveň 
nemajú vytvorené podmienky na 
nevyhnutnú základnú osobnú hy-
gienu. Do tejto skupiny patria ľudia 
bez strechy nad hlavou, osoby po 
návrate z  výkonu trestu, tiež obča-
nia s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, ktorí sú držiteľmi platného pre-
ukazu ZŤP, ďalej osoby v  hmotnej 
núdzi s potvrdením od úradu práce, 
že patria do tejto sociálnej skupiny, 

dôchodcovia s príjmom nižším ako 
je životné minimum a  týrané ženy 
a opustené matky s deťmi. Na zisťo-
vanie a overovanie totožnosti osôb 
sa využívajú osobné znalosti terén-
nych a sociálnych pracovníkov mes-
ta, ktorí s týmito skupinami obyva-
teľstva prichádzajú do kontaktu. 

Na základe príslušného zákona 
stredisko poskytuje za symbolický 
poplatok viacero služieb. Občania 
sa môžu osprchovať za poplatok 50 
centov za jedno sprchovanie počas 
doby 15 minút. Použitie toalety 
je v  sadzbe 10 centov. Ďalej majú 
občania možnosť využiť práčku, 
za  použitie jednej náplne práčky, 
čo je približne šesť kilogramov bie-
lizne, zaplatia sumu 1,50 eur, suše-
nie bielizne stojí 80 centov. Výška 
poplatkov je rovnaká pre každého 
a bola určená tak, aby zohľadnila 
finančné možnosti marginalizova-
nej skupiny. Za poskytnuté služby 
sa platí vopred do pokladne Mesta, 
ktorá je priamo v sídle strediska. 

Činnosť strediska zabezpečuje 
prevádzkový zamestnanec. Okrem 
zisťovania totožnosti osôb, kto-
ré chcú využiť služby, sa tiež stará 
o  čistotu a  poriadok v  stredisku. 
Nákup pracích prostriedkov zabez-
pečuje odbor sociálnych vecí mest-
ského úradu. Krízové stredisko 
osobnej hygieny je otvorené každý 
pracovný deň od 8.00 do 14.00 hod.

ma

Stredisko osobnej 
hygieny

Mesto Michalovce začalo 
koncom mája stavebné 
práce na revitalizácii 
medziblokových priestorov 
na Sídlisku západ. 

Aktuálne už je zrealizovaná re-
konštrukcia chodníkov, komuniká-
cie a parkovísk pred bytovými do-
mami A až C na Ulici humenskej. 
Taktiež boli dokončené chodníky 
na Ul. prof. Hlaváča pri bytovom 
dome E a na Ul. Martina Rázusa pri 
bytových domoch Z1 až Z3.

V  súčasnom období prebiehajú 
práce na parkovisku pred bytovým 
domom A6 na Ul. Štefánikovej 
a realizujú sa chodníky na Ul. Jána 
Švermu pred základnou a  mater-

skou školou. Obnova medzibloko-
vých priestorov Sídliska západ však 
týmto nekončí. Ďalej sa budú ešte 
realizovať chodníky a  parkoviská 
po pravej strane Ul. Jána Švermu 
a  následne chodníky a  parkoviská 
pred bytovými domami A4, A5, A7 
a A8. Táto časť sídliska bude ukon-
čená v roku 2020.

Stavebný ruch a  revitalizácia 
chodníkov prebieha aj v  iných čas-
tiach mesta, na Ulici močarianskej, 
po ľavej strane, v  smere od Košíc. 
Pravá strana sa bude realizovať ešte 
do konca roka 2019. Nové chodníky 
budú mať aj obyvatelia Ul. vrbovskej, 
po ľavej strane od Ul. kapušianskej.

Všetky práce sú financované 
z vlastných zdrojov Mesta.

rr

Obnova medziblokových 
priestorov 
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Tretí augustový víkend v Michalovciach už neodmysliteľne patrí Zemplínskemu jarmoku. Tento rok sme oslávili jeho 
okrúhle jubileum – 50 rokov. Dva dni trvajúce podujatie každoročne prináša pre každého niečo a nebolo tomu inak 
ani teraz. Pozrite si výber momentov z jubilejného ročníka Zemplínskeho jarmoku.

Zemplínsky jarmok oslávil päťdesiatku

Slávnostné otvorenie

Jarmok bol slávnostne otvorený v piatok 16. augusta za zvukov hymny mesta a vztýčením mestskej vlajky. Atmosféru slávnostného otvorenia dotvárala 
spevácka skupina Folklórneho súboru Zemplín a sprievod živých sôch. Primátor mesta Viliam Zahorčák vo svojom otváracom príhovore pozdravil všetkých 
prítomných a privítal pozvaných hostí – zástupcov partnerských miest mesta Michalovce zo Španielska, Francúzska, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska, Českej 
republiky a z Liptovského Mikuláša. 

Pre každého niečo

Bohatý program počas obidvoch dní ponúkal rôznorodé aktivity. Rozprávku pre deti v  podaní bábkového Divadla Babadlo, výstavu drobnochovateľov 
a možnosť vyšantiť sa na kolotočoch a rôznych iných atrakciách v Parku študentov využili nielen deti ale aj dospelí. Azda najviac pozornosti pritiahol Me-
dzinárodný zraz sveta motocyklov. Stovky dvojkolesových strojov sa predviedli počas prejazdu mestskou pešou zónou vyčkávajúcim fanúšikom aj náhodným 
okoloidúcim. Ako každý rok, nechýbala obľúbená a z roka na rok bohatšia Ulička remesiel.

Hudobný program

Jarmok, dobrá nálada a hudba patria jednoducho k sebe. Na našom Zemplínskom jarmoku k dobrej nálade prispeli hudobné skupiny Massriot, Pubkings 
či Ladies and Genitals. V piatok večer to na tribúne pri mestskom úrade roztočili No name a v sobotu večer dostali divákov do varu Heľenine oči. Pre fanú-
šikov duchovnej hudby bol v evanjelickom kostole pripravený koncert Speváckeho zboru Antonína Tučapského z Vyškova.
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

MY SME VÝCHOD – MY SME MI
31. augusta o 15.00 hod., Park študentov – Obchodná ulica

MEGAKONCERT MICHAL DAVID
6. septembra, o 19.00 hod, Amfiteáter Lúč, Zemplínska šírava

BENEFIČNÝ A JUBILEJNÝ SWINGOVÝ KLAVÍR
koncert Otakara Krásenského, 13. septembra o 17.00 hod., veľká sála 
MsKS

MICHALOVSKÝ ORIEŠOK
1. ročník výstavy psíkov, 14. septembra o 8.30 hod., Park študentov 

Výstavy
100 ROKOV ČERVENÉHO KRÍŽA NA SLOVENSKU 
A V MICHALOVCIACH
od 13. augusta, Galéria pod nebom

ZÁTIŠIE
Matúš Niemiec – výstava obrazov, 19. – 30. augusta, galéria MsKS

5 ROKOV ZEMPFO
výstava amatérskej fotografie, 21. augusta – 13. septembra, galéria ZOS

ŽUBRIENKY INŠTALATÉRKY
výstava ilustrácií Emílie Jesenskej z knihy Branislava Jobusa
0. augusta, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

EUGEN HOCHMAN – VÝBER Z TVORBY
2. – 30. septembra, galéria MsKS

Aj v školskom roku 
2019/2020 budú 
v Michalovciach prebiehať 
astronomické krúžky 
pri hvezdárni pre žiakov 
základných a stredných 
škôl. 

Prihlásiť sa je možné osobne, 
telefonicky na čísle 056  644 3260, 
e-mailom na info@hvezdaren-mi.sk, 
na facebookovej stránke Hvezdáreň 
Michalovce, alebo prísť na stretnutie 
krúžku. Termíny stretnutí zverejnila 
hvezdáreň tentoraz o  čosi skôr, aby 
mali žiaci a ich rodičia dostatok času 
zariadiť si ostatné mimoškolské ak-
tivity. 

V  ponuke sú tri skupiny krúž-
kov. Astronomický pre žiakov 
základných škôl – začiatočníci, 
ktorý sa bude konať v  nadchádza-
júcom školskom roku každú stredu 
o 14.30 hod. Prvé stretnutie sa usku-
toční 2. októbra. Skupina pre žiakov 
základných škôl – pokročilí bude 
každý utorok o  14.30  hod. a  prvé 
stretnutie je naplánované na 1. ok-
tóbra. Astronomický krúžok pre žia-
kov stredných škôl má svoj termín 
stanovený na stredu o  15.30  hod. 
a  prvé stretnutie sa  uskutoční 
18. septembra. 

Hvezdáreň Michalovce sa už 
teší na všetkých záujemcov o  svet 
vesmíru.

nč

Hvezdáreň pre malých 
astronómov

Zemplínska knižnica Gorazda 
Zvonického v  Michalovciach, kul-
túrne zariadenie Košického samo-
správneho kraja, získala v roku 2018 
finančnú dotáciu z Fondu na podpo-
ru umenia vo výške 4 000 eur na rea-
lizáciu projektu Knihy pre všetkých. 

Projekt prebiehal od septembra 
2018 do júna 2019. Z finančnej do-
tácie bolo zakúpených 460 nových 
kníh zo slovenskej i  zahraničnej 
literatúry pre deti, mládež a dospe-
lých. Projekt sa stretol s pozitívnym 

ohlasom u čitateľov a návštevníkov 
knižnice. Tento úspech by nebol 
docielený bez finančnej podpory 
verejnoprávnej inštitúcie – Fondu 
na podporu umenia. 

Fond na podporu umenia je 
verejnoprávnou inštitúciou, kto-
rá zabezpečuje finančnú podporu 
umeleckých aktivít, kultúry a krea-
tívneho priemyslu. V rámci svojich 
aktivít podporuje a financuje aj po-
treby knižníc. 

PhDr. Alena Vasiľová

Knihy pre všetkých

Pre milovníkov výtvarného 
umenia je v septembri 
pripravená zaujímavá 
výstava známeho 
michalovského výtvarníka 
Eugena Hochmana. 

Vo svojej tvorbe sa snaží diváko-
vi predstaviť rôzne techniky a štýly. 
Úspešnú grafiku striedajú farebné 
a čiernobiele koláže, ktoré v drob-
ných detailoch zachytia panorámu 
reality krajiny, či sakrálneho motí-
vu a tiež abstraktného prejavu. Au-

tor expozície patrí k jedným z mála 
tých, ktorí piplavou prácou striha-
nia a lepenia dávajú priestor vynik-
núť drobným detailom. Práve tie sú 
podstatou celej expozície a nemali 
by pozornému divákovi uniknúť. 
Grafika a  koláž v  detailoch spolu 
súvisia. Veríme, že prezentovaná 
výstava sa stretne s rovnakým úspe-
chom u  návštevníkov, ako tomu 
bolo aj v  minulosti. V  priestoroch 
galérie mestského kultúrneho stre-
diska vás radi privítame do konca 
septembra.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Výstava Eugena 
Hochmana 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
NARODENIA PANNY MÁRIE

8. septembra o 10.30 hod. slávnostná svätá omša 
v rímskokatolíckom Kostole narodenia Panny Márie
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Hana Čižmárová
Simona Vašková
Timotej Kuviňka
Peter Achunonu
Samuel Lesičko
Sebastián Tkáč

Matej Fedor
Alexandra Joneková

Sofia Mikulaško

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Juraj Kuraž  
a Valéria Triščáková

Lukáš Forgáč  
a Viktória Janošová

Pavol Kandra  
a Katarína Čižmáriková

Erik Bednár  
a Mária Stašová

Noviny Mistral
a športové správy

Premiéra v stredu 28. 8. o 20.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Záznam 
Z rokovania mestského zastupiteľstva 

z 27. 8. 2019 
od piatka 30. 8.  vždy o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS 
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,

na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)

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 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@
msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a foto-
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.

Neodlučiteľnou súčasťou našich 
dejín sú hrady, zámky a  ich ruiny. 
Máloktorá krajina sa môže popýšiť 
takým počtom hradov a zámkov ako 
Slovensko. Jeden z  takýchto hradov 
sa nachádza aj na východe Slovenska, 
v obci Vinné. Aby mali deti z margi-
nalizovanej komunity možnosť spo-
znávať historické pamiatky, rozhodli 
sa sociálne pracovníčky z  komunit-
ného centra v Michalovciach zorga-
nizovať turistický výlet na zrúcaniny 
Vinianskeho hradu. 

Súčasťou návštevy hradu bol bo-
hatý program, ktorý zahŕňal nielen 
prehliadku priestorov, ale aj ukážky 
jednotlivých stredovekých remesiel 
ako pletenie lana, výroba stredove-
kých zbraní či tokárstvo. Absolvovali 
aj výstup na Pirnagov vrch v blízkosti 
Vinianskeho hradu. Deti si pri pamät-
níku, ktorý je venovaný povstaleckým 
skupinám z  II. svetovej vojny, uctili 
75. výročie SNP formou pietneho aktu 
kladenia vencov. 

Mgr. Bazyľaková

Komunitné centrum 
na hrade

Filmové nebo 
nad Michalovcami 

Všetci, ktorí majú radi 
atmosféru sledovania filmu 
pod holým nebom, mali 
možnosť vychutnať si ju 
priamo na námestí nášho 
mesta. Zavítal k nám totiž 
Bažant Kinematograf. 

Je to originálny kočovný typ 
open-air kina. Od svojej prvej sezó-
ny v roku 2003 sa postupne etabloval 
ako najväčší open-air filmový festival 
na Slovensku.  Počas prázdninových 
mesiacov putuje po vyše tridsiatich 
rôznych miestach a jeho predstavenia 
navštívi tradične okolo 50  000 divá-
kov. Program kina tvorí kolekcia pia-
tich celovečerných slovenských a čes-
kých filmov. V  Michalovciach diváci 
mohli vidieť od pondelka 19. augusta 
do štvrtka 22. augusta štyri kvalitné 
a veľmi obľúbené snímky. 

V pondelok si v oper-air kine mohli 
pozrieť vydarený česko-slovenský mys-

teriózny triler Dôverný nepriateľ. V uto-
rok sa premietal film Teroristka, čierna 
komédia, kde v  úlohe hlavnej postavy 
excelovala jedinečná Iva Janžurová. 
Stredajšie kino ponúklo divácky trhák 
v českých kinách Ženy v behu. Vo štvr-
tok to bola snímka Trabantom tam 
a  zase späť, o putovaní svorky mužov 
pod taktovkou jedného z najznámejších 
českých cestovateľov Dana Přibána.

Projekciu všetkých filmov zabez-
pečili dva štýlové retro-autobusy typu 
Škoda RTO, ktoré sú prispôsobené 
na  profesionálnu kinoprojekciu. Z  au-
tobusu sa premietalo na mobilné ki-
noplátno rozložené približne dvadsať 
metrov pred ním. Podľa technických 
dispozícií môže jedno premietanie vi-
dieť až do 1 300 divákov. Aj naše hľa-
disko na Námestí slobody bolo pri pre-
mietaní filmov zaplnené do posledné-
ho miesta. Ak ste premietanie tento rok 
nestihli, ostáva veriť, že Kinematograf 
sa do Michaloviec vráti aj o rok.

ma

blahoželania
Dňa 5. septembra oslávi 60 rokov 

ALŽBETA ČÚRNA 
z Michaloviec
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia 
a Božieho požehnania želajú manžel Ján, 
synovia Ján a Jaroslav a vnúčik Lukáš

S úctou a potešením blahoželáme 
k vzácnemu jubileu našej susede 

ERIKE ANGIOVEJ
ktorá v uplynulých dňoch prekročila vo svojej 

životnej knihe 100. stranu. Prajeme jej prežitie 
pokojných a krásnych chvíľ. Obyvatelia 

bytového domu A2 KOMBYT Michalovce
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prerušenie distribúcie elektriny

n	1. septembra od 08.30 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. Andreja 
Hrehovčíka č.d. 2 – 12 párne a č. d. 5794/4A, 6581/10A, 951/1 
a parcela č. 949/1, Ul. nad Laborcom č. d. 26, 28, 30 a 34 – 50 párne

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

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 
Obnova bytového domu Ul. kpt. Nálepku 1057, Michalovce

Celé znenie oznámenia je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám šrotovník, mraziak 150l a drevo na kúrenie. Tel.: 0904 424 375

malý oznamovateľ

Západ víťazom

Priateľský futbalový zápas 

Koncert Michala Davida

V športovom areáli 
Základnej školy 
na Ul. okružnej 17 
sa uskutočnil v rámci 
tradičného Zemplínskeho 
jarmoku aj 10. ročník 
michalovských futbalových 
majstrovstiev hráčov 
nad 50 rokov O pohár 
primátora mesta. 

Organizátorom podujatia bolo 
Mesto Michalovce a uvedená zák-
ladná škola. Turnaj slávnostne otvo-
ril viceprimátor Jozef Sokologorský. 

Turnaja sa v  tomto jubilejnom 
ročníku zúčastnili sídliskové druž-
stvá Východ, Juh, Západ a Stráňa-
ny. Potešením bolo sledovať vý-

kony bývalých hráčov TJ Zemplín 
Vihorlat Michalovce, ale i  hráčov 
z  nižších súťaží. Víťazom sa stalo 
v  tomto ročníku družstvo Západ. 
Na druhom mieste skončilo druž-
stvo Juh, na treťom Východ a rebrí-
ček uzavreli Stráňany. Na záver tur-
naja boli vyhlásené aj individuálne 
ocenenia. Najlepším hráčom sa stal 
J. Gajdoščík, najlepším brankárom 
J. Pivarník a  za najlepšieho strelca 
bol vyhlásený P. Chvostaľ, ktorému 
sa podarilo vsietiť celkovo osem 
gólov. 

Všetkým účastníkom turnaja 
bolo poskytnuté občerstvenie, 
družstvá dostali za umiestnenie po-
hár a diplom. Diplomom a soškou 
boli  ocenení aj najlepší brankár, 
strelec a hráč.

Mgr. Lívia Kalaninová

Na Sídlisku východ sa 24. augus-
ta konal piaty ročník priateľského 
futbalového zápasu. Zorganizovali 
ho Eva Sopiaková st. a Mgr. Eva So-
piaková, asistentka poslanca NR SR 
Ing. Emila Ďurovčíka. Zúčastnili sa 
ho tímy Klub – M, Hacienda, Cafe 
mini a Zelená – Stráňany. Celkovo 

sa do turnaja zapojilo 28 súťažiacich 
a nechýbal ani rozhodca zápasu. 

Touto cestou sa chceme poďa-
kovať súťažiacim za účasť a dobrú 
náladu, sponzorom za pekné ceny 
a občerstvenie a všetkým, ktorí po-
vzbudzovali svojich favoritov.

Mgr. Eva SopiakováAmfiteáter Šírava, stredisko 
Lúč, bude 6. septembra 
hostiť stálicu českej 
hudobnej scény, Michala 
Davida. 

Tí, ktorí sledujú repertoár spe-
váka od jeho začiatkov, vedia, že je 
bohatý. Dominantu v ňom zohráva 
téma lásky a  vzťahov. Tie sú dô-
ležitou ingredienciou života. Do-

dávajú mu punc originality a  jedi-
nečnosti. Hodnotné, nie sladkasté 
texty sú  príležitosťou k  zamysleniu 
a  prehodnoteniu vlastného bytia. 
Môže sa celkom ľahko stať, že chy-
títe druhý dych, uchopíte novú šan-
cu za  správny koniec a  rozhodnete 
sa žiť „non-stop“. Tešíme sa na vás 
o  19.00 hod. V  prípade nepriazni-
vého počasia sa koncert uskutoční 
v Chemkostav Aréne.

im

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch :
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach, (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v  hmotnoprávnej lehote, do 16. september 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Michalovské občianske 
združenie Pozdrav, ktoré 
pomáha ľuďom s duševným 
ochorením, sa v dňoch 
16. až 18. júla zúčastnilo 
v Prahe minifutbalového 
turnaja EASI – cup 
(Európska Asociácia 
sociálnej integrácie 
do spoločnosti za pomoci 
športu), počas ktorého 
sa začala kampaň zameraná 
na boj s predsudkami 
voči ľuďom s duševným 
ochorením. 

Už myšlienka tohto turnaja – 
…without prejudice!!!, teda bez 
predsudkov, hovorí za všetko. Váž-
nosť tejto udalosti dodal fakt, že na 
otvorení aj záverečnom vyhodno-
tení bol osobne prítomný ako člen 
uvítacieho výboru súčasný minis-
ter zdravotníctva Českej republiky, 
predsedníčka Asociácie podnikate-
ľov ČR a mnoho ďalších známych 
osobností. Súčasťou záverečného 

ceremoniálu bola aj premiéra fil-
mového spotu, v ktorom vystupujú 
známi českí futbalisti s myšlienkou, 
že aj športovci sa dostávajú pod tla-
kom dnešnej doby do problémov 
so svojím duševným zdravím.

Ďakujeme Mestu Michalovce 
a Košickému samosprávnemu kraju, 
že nás podporili, aby sme sa  tohto 
podujatia mohli aktívne zúčastniť. 

Ing. Ľubomír Dolobáč

Bez predsudkov
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
26. 9., 9.00 hod., ZŠ, Školská 2
Info: ZO SZZP – J. Koščo, tel.: 0905 366 312

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
1. 9., 11.00 hod., I. LSD U19 – 4. kolo 

MFK ZEMPLÍN – MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
7. 9., 11.00 hod., II. liga ženy – 3. kolo

MFK ZEMPLÍN – FC NITRA
8. 9., 10.30 a 12.45 hod., I. LMD U17, U16 – 5. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – TJ SLAVOJ KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
1. 9., 15.30 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ – 7. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

TJ SOKOL MOČARANY – ŠK NACINA VES
1. 9., 15.30 hod., V. liga Zemplínska – muži – VsFZ – 5. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – HK HODONÍN
31. 8., 17.30 hod., MOL liga žien – 1. kolo, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – DHC SOKOL PORUBA
11. 9., 17.30 hod., MOL liga žien – 3. kolo, Chemkostav Aréna
Info:https://iuventa-zhk.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC KOŠICE
5. 9., 17.30 hod., prípravný zápas, Zimný štadión Michalovce
Info: http://www.duklamichalovce.sk

Strelectvo
STRELECKÝ TROJBOJ O POHÁR PREDNOSTU OÚ
8. 9., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Tenis
MEMORIÁL ING. Z. ČERVENKU
7. 9., 8.00 hod., GPH, tenisové kurty
Info: R. Trčka, tel.: 0905 971 101

Turistika
VÍZIA 2019
4. 9., 7.00 hod.
Info :www.kst-turista.sk

VÝSTUP NA VIHORLAT
1. 9., 8.00 hod.

20. PLAVBA VETERÁNOV – HORNÁD 24 KM
8. 9., 7.45 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

22. HVIEZDICOVÝ TURISTICKÝ VÝSTUP NA VIHORLAT 
1. 9., 7.50 hod.
Info: http://www.navraty.szm.com

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Letný streetballový 
turnaj 
V sobotu 17. augusta 
sa v areáli základnej školy 
Pavla Horova uskutočnil 
11. ročník letného 
streetballu. Podujatie 
usporiadali basketbalový 
klub 1. BK Michalovce 
a Mesto Michalovce 
spolu s odborom 
školstva, kultúry a športu 
Mestského úradu 
v Michalovciach. 

Streetballový turnaj družstiev 3 
x 3 bol určený pre vekové kategórie 
U19, U15, U12, U10. Po zlepšení 
podmienok v areáli konania tur-
naja počet účastníkov potvrdil stú-
pajúci trend. V tomto ročníku sme 
okrem domácich privítali družstvá 
z Humenného a Košíc. Organizáto-
ri veria, že o rok pôjde úroveň opäť 
o niečo vyššie. 

Na podujatí súťažilo 62 hrá-
čov v  19 družstvách. V priebehu 
turnaja prebehli individuálne sú-

ťaže o  najlepšieho strelca trojok 
a  šestiek vo všetkých kategóriách. 
V  najmladších kategóriách pre-
behli aj súťaže v  slalome s loptou. 
Spestrením podujatia boli krátke 
zápasy medzi deťmi kategórie U15 
a U12 a ich rodičmi. Staršie deti už 
svojich rodičov basketbalovo pre-
výšili a bezpečne vyhrali, mladší 
zatiaľ nie, no možno už o rok sa 
dočkáme vyrovnaného duelu. Cel-
kovo po jedenástich ročníkoch na 
Michalovskom letnom streetballe 
súťažilo 270 družstiev a 942 hráčov. 
Nezadržateľne sa tak blíži prekona-
nie tisícky hráčov, čo nás veľmi teší. 

Naše poďakovanie patrí partne-
rom, bez ktorých by sa podujatie 
len ťažko mohlo uskutočniť, a  to 
Mestu Michalovce, spoločnosti 
Tesco, firme Madd fruit a TaZS Mi-
chalovce za úpravu povrchu a od-
stránenie starých konštrukcií.

Kompletné výsledky, fotogalériu 
a video z podujatia nájdete na našej 
stránke www.1bkmi.sk a facebooku 
1.BK Michalovce.

Peter Biganič


