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pozývame...

JESENNÝ 
BEH 

MICHALOVČANOV 
13. októbra 
o 10.00 hod.

Stredná zdravotnícka 
škola,

Ul. Masarykova 27

GALAPROGRAM 
PRI PRÍLEŽITOSTI 
100. VÝROČIA 

ZEMPLÍNSKEJ ŽUPY 
21. októbra 

o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

Hlasovací lístok

MICHALOVČAN 
STOROČNICE

1.  Ferdinand Alexa
2.  Pavol Horov
3.  Štefan Kukura
4.  Juraj Králik
5.  Teodor Jozef 

Mousson
6.  Vladimír Seruga
7.  Michal Slávik
8.  Gróf Alexander 

Sztáray
9.  Metod Dominik 

Trčka
10.  Jaroslav Vizdal
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šitia
v komunitnom centre

2 Predstavujeme 
osobnosti
Michalovčan storočnice

4 Príbehy
20. storočia
putovná výstava

5 Turnaj malých 
futbalistov
O pohár primátora mesta

8

Úcta patrí seniorom po celý rok, nie iba v októbri

DÔSTOJNÁ 

JESEŇ ŽIVOTA

K prehlbovaniu daného problé-
mu prispieva i súčasná spoločnosť, 
ktorá mnohé prejavy zanedbávania 
prehliada ako bežné problémy v ro-
dine. Svetová zdravotnícka organi-
zácia definuje násilie ako „úmyselné 
použitie či hrozbu použitia fyzickej 
sily alebo moci proti inej osobe, pro-
ti skupine, a to sily, ktorá má, alebo 
s  vysokou pravdepodobnosťou bude 
mať, za následok poranenie, psychic-
kú ujmu, poruchu vývoja či deprivá-
ciu“. V  Českej republike a  na  Slo-
vensku sa touto problema tikou za-
čali zaoberať geriatri až od polovice 
90. rokov 20. storočia.

Najviditeľnejšou formou násilia 
je telesné týranie. Patrí sem aj rafi-
nované telesné ubližovanie, ako na-
príklad chlad a umývanie studenou 
vodou, odmietnutie jedla, liekov 
či ošetrenia pri bolesti. Najčastej šie 
a ťažko dokázateľné je však psychic-
ké a citové týranie. Zahŕňa verbál-
nu agresiu (urážky, ponižovanie, 
vyhrážanie), znižovanie sebaúcty 
a  sebavedomia, zdôrazňovanie sta-
reckých a chorobných zmien, ne-
potrebnosti seniorov, vyhrážanie 
sa presťahovaním a umiestnením 
v  ústavnom zariadení. K citovému 

týraniu patrí úmyselné likvidova-
nie a poškodzovanie predmetov 
s  mimoriadne citovým významom 
pre týraného, obmedzovanie v so-
ciálnych kontaktoch, zákaz vychá-
dzania z miestnosti, obmedzovanie 
práva roz hodovať o sebe a pod. 
Aj finančné a materiálne zneužíva-
nie býva v starobe častým javom. 
Ide o vynucovanie peňazí či zmenu 
závetu, o nevýhodné prevody ma-
jetku alebo o obmedzovanie vlast-
níckych práv. Zanedbávanie sta-
rostlivosti môžeme charakte rizovať 
ako odmietnutie alebo pozabudnu-
tie splnenia záväzku či povinnosti 
voči starej osobe.

Základnou príčinou zanedbáva-
nia, zneužívania a týra nia seniorov 
je obetavosť obete trpieť páchané 
násilie. Starý človek zväčša odmieta 
o danej problematike hovoriť a za-
ujíma pasívnu polohu. Dôvodom 
sú obavy z opustenia, prípadnej 
nasledujúcej agresie, z vylúčenia 
z  rodinného kruhu, odmietnutia 
starostlivosti s násled ným umiest-
nením v  ústavnom zariadení, ale-
bo  aj  z  hanby priznať, že sa deje 
niečo, čo narúša ich imidž dobrého 
rodiča. V  neposlednom rade, sta-

rí ľudia často pre svoj zdravotný 
stav ani nie sú schopní rozoznať 
či  oznámiť vlastné zanedbávanie, 
zneužívanie alebo týranie.

Diagnostikovanie a riešenie 
zneužívania a týrania seniorov 
je problém aj v nemocnici. Ošetru-
júci a opatrujúci personál by na mal 
na to myslieť pri každom ošetrova-
ní geriatrického pacienta patriace-
ho do rizikovej skupiny.

Starnutie patrí medzi špecifické 
obdobia života človeka. Vyžadu-
je si  osobitné potreby, požiadavky 
a  práva. So starnutím populácie, 
chudobou, nárastom kriminality, 
nedostatočnou sociálnou sieťou, 
ale najmä ignorovaním problému 
spoločnosťou sa zanedbávanie, zne-
užívanie a týranie seniorov stáva 
závažným problé mom. Čím dlhšie 
sa bude odkladať jeho pomenovanie 
a riešenie, tým ťažšie sa bude od-
straňovať z bežného života. Je nutné 
tieto javy v našej spoločnosti iden-
tifikovať, zaznamenať ich príčiny 
a vytvoriť preventívne opatre nia 
i ochrannú sieť obetiam týchto javov. 
Dôležitá je najmä informovanosť 
starších ľudí, ale i laickej verejnosti.

MUDr. Peter Potocký 

Nárast počtu starých ľudí nesie so sebou množstvo ekonomických, sociál-
nych, psychologických a zdravotníckych problémov. Jedným z nich je zane-
dbávanie, zneužívanie a týranie seniorov. Má výrazný sociálny charakter. 
Prevažne sa vyskytuje ako jeden z prejavov domáceho násilia vo vnútri 
rodín. 
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pobačeňe Miža z varoša

Šerco každoho rodzenoho Zempľinčana še začatkom septembra mocňe 
rozbuchalo. Ňe zo štatnoho šveta Dňa ustavi, aňi ňe z toho, že druhi dzeň 
dzecom skončilo voľno. Na verejnojs še dostala radostna novina. Po šickich 
peripetijoch bi malo skončic trapeňe opravovanoho zempľinskoho muzeu-
ma. Koňečňe budze perla Mihaľovec i Zempľina uvedzena do svojej funk-
ciji. Dze mi prišol, o inšim še ňehutorelo, ľem o richtovaňu še na tot dzeň. 
No muh mi tam chibec? Šak od dzecka mi tam mušel buc choľem raz za rok. 
Šickich spolužjakov od viški mi tam povodzil, kec buľi na Širave. 

Ja prišol až o štvartej, no štretnul mi znamich, co od rana čekaľi na totu 
radojs. Pri otvoreňu krem pozvanich bulo polno naroda. Obžiraňe bulo kuš-
čok frišne, no i tak bulo vidno, že roboti še tam spravilo ňeurekom. I program 
vonkaľ na tribuňe bul fajňe pririchtovani. Každi sebe muh pris na svojo, 
bo bul tam folklor, i ďivadlo i važna muzika. Ľem kuščok bulo ňebezpečne 
kľučkovaňe pomedži motore pred muzeom. Ozdaľ vinoveňe ňeostaňe ľem 
pri hlavnej budovoj. Šicki, co me tam buľi, še cešiľi a nahlas rozdumovaľi: 
„Naj še najdu peňeži i voľa podokončovac kolo muzea i ostatne chatrajuce 
budovi.“

Vaš Mižo z varoša

Podarilo še

 3. 10.   účasť na vernisáži výstavy Ľudmily Lakomej Krausovej 
 4. 10.  rokovanie Regionálnej rady ZMOS
 4. 10.  účasť na koncerte Vďaka Vám
 7. 10.  stretnutie s členmi DCS 2 pri príležitosti Mesiaca úcty  
  k starším a slávnostné otvorenie nových priestorov  
  denného centra na Stráňanoch
 7. 10.  stretnutie s členmi Združenia vojnových poškodencov  
  a invalidov na Slovensku pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 9. 10.  stretnutie s členmi DC 9 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 10. 10.   účasť na slávnostnom otvorení zrekonštruovaného objektu 
  MŠ na Vajanského ulici
 10. 10.  účasť na slávnostnom otvorení Centra športovej medicíny 
  v NNG v Michalovciach
 11. 10.  pracovné stretnutie RZ MOZ- MR

aktivity primátora

Budúci zdravotníci 
sa odprezentovali

Kurzy šitia 
v komunitnom centre

Deň strednej zdravotníckej 
školy, ktorý sa konal 
1. októbra na Námestí 
osloboditeľov 
v Michalovciach, sa pýšil 
číslom 9. Numerológovia 
pripisujú deviatke atribúty 
ako ľudskosť, súcit, ochotu 
pomáhať, veľkorysosť, 
vznešenosť, vynaliezavosť, 
ušľachtilosť. 

V tomto duchu sa niesol aj tento 
9. ročník už tradičnej akcie školy. 

Žiaci pod odborným vedením 
pedagógov urobili 2754 výkonov. 
Zrealizovali 364 meraní tuku, 400 
meraní krvného tlaku, 145 ukážok 
prvej pomoci, 403 meraní glykémie, 
403 vyšetrení krvnej skupiny, 290 
masáží a 29 zábalov. Okrem týchto 
výkonov pre širokú verejnosť pri-
pravili čaj z materinej dúšky a mäty 
priepornej. Mladšiu generáciu zau-
jala možnosť reálne si vyskúšať po-
skytovanie prvej pomoci. Veľkým 
lákadlom bola aj virtuálna realita, 
ktorá umožnila prítomným lepšie 
spoznať stavbu ľudského tela. Tento 
rok sa prezentovala propagačným 

materiálom aj Nemocnica novej 
generácie Svet zdravia Michalovce. 
Touto akciou sa nám každoroč-
ne podarí prezentovať vedomosti 
a zručnosti našich žiakov, maturan-
tov a budúcich zdravotníckych pra-
covníkov. Je to prvý krok k ich no-
vému štartu, k možnosti zviditeľniť 
sa a nadobudnúť sebaistotu.

Sme radi, že náš Deň SZŠ poctil 
svojou prítomnosťou aj predseda 
Košického samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka, ktorý so záujmom 

sledoval prácu našich žiakov. Ak-
ciu podporili svojou prítomnosťou 
aj riaditeľ Nemocnice novej generá-
cie Svet zdravia Michalovce Marián 
Haviernik, námestníčka pre ošetro-
vateľskú starostlivosť Jana Čabrá-
ková a  koordinátor pre marketing 
a  komunikáciu nemocnice Lukáš 
Pastír a docentka Anna Murgová, 
vedúca Katedry ošetrovateľstva 
na VŠZaSP sv. Alžbety v Michalov-
ciach.

Deň SZŠ bol plný elánu, empa-
tie a  stretnutí a už dnes sa tešíme 
na ten ďalší v  roku 2020. Veríme, 
že bude opäť taký úspešný, ako bol 
tento. 

Mgr. Jana Gažíková

Komunitné centrum 
v rómskej osade na Ulici 
mlynskej svojimi 
aktivitami napomáha 
členom rómskej komunity 
získať pracovné návyky 
a praktické zručnosti, a tak 
podporiť ich uplatnenie 
sa na trhu práce. 

Jednou z  takýchto aktivít sú aj 
kurzy šitia. Sú realizované v rámci 
projektu, ktorý vypracovalo Mesto 
Michalovce, a zo získaných peňazí 
boli zakúpené šijacie stroje a šijacie 
potreby. Ako navliecť niť do ihly, 

správne ovládať šijací stroj alebo 
len vybrať vhodný materiál, to všet-
ko sa klienti komunitného centra 
môžu naučiť.  

Týchto stretnutí sa zúčastňujú 
ženy a mladiství z marginalizovanej 
rómskej komunity, ktorí sa počas 
päťtýždňového kurzu pod dohľa-
dom dvoch lektoriek učia nielen 
teóriu, ale  hlavne sa zdokonaľujú 
v  šití. Či  už sa naučia základy šitia, 
ako zužitkovať textilný odpad, alebo 
získajú motiváciu vytvárať a vyrábať 
výrobky aj pre iných a začnú sa šitiu 
venovať seriózne, výhodou kurzov je, 
že si z nich klienti môžu odniesť svo-
je vlastnoručne vyrobené výtvory. 

Mgr. Lucia Bazyľaková
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V uplynulých dňoch sa ukončila 
rekonštrukcia sociálneho zariade-
nia, ktorá výrazne prispeje k zlepše-
niu hygienických podmienok. Prá-
ce realizovali Služby mesta Micha-
lovce. Projekt sa podarilo realizovať 
vďaka dotácii z MF SR, podpore 

Mesta Michalovce a firiem Bojkun, 
s.r.o., Michalovce, Ing. Radoslav 
Popovič – Rades, Michalovce a Ki-
mex, a.s., Košice. Postupne sa KSC 
stáva dôstojným miestom. 

Pri príležitosti ukončenia tej-
to fázy obnovy sme zorganizovali 
podujatie Zachovanie kultúrnych 
hodnôt – oslava zberu úrody spoje-
ná s jesennou opekačkou. Súčasťou 
akcie bola aj malá výstava zeleniny 
a  ovocia dopestovaného miestny-
mi občanmi. Podujatia sa zúčast-
nil poslanec MsZ Marián Sabovčík 
i kolegovia z OZ Močarany.

Po oficiálnom otvorení sa už roz-
behla opekačka. Celým Vrbovcom sa 
šírila vôňa opekaných dobrôt. Špe-
cialitou bolo opekanie jahňaťa, ktoré 
venoval predseda OZ Marián Bašista. 
Všetci si pochutili na domácich ma-
kových, orechových a  tvarohových 
koláčoch. O dobrú náladu sa postaral 
folklórny súbor Mihaľovski nevesti 
i beťare. Prichystané boli aj športo-
vé hry. Akciu sponzorsky podporilo 
Tesco Michalovce a Ľubomír Dzurjo.

Dušan Onuška

Oslava zberu úrody spojená s jesennou opekačkou

ROZMIESTNENIE 
VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV 

P O Č A S  J E S E N N É H O  U P R A T O V A N I A

7. – 28. októbra 
pre občanov mesta na týchto stanovištiach:

UL. úzka • Ul. konečná • Ul. Gagarinova • Ul. topolianska • Ul. vrbovská (otočka)  
Ul. močarianska (pri ihrisku) • UL. J. Kollára • Ul. P. Jilemnického • Hurbanovo nábrežie  

Veľkoobjemové kontajnery (VOK) budú vyvážané pravidelne dvakrát týždenne, a to v pondelok a piatok. 
V meste Michalovce prebieha separovaný zber, žiadame preto občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad (konáre stromov, kriky) uložili vedľa VOK. 

VOK sú rozmiestnené výlučne na uloženie objemného odpadu občanov mesta a nie na odpad pochádzajúci z prevádzok a objektov podnikateľov.

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
Známe sú slová Matky Terezy: 
„V tomto živote nemôžeme robiť 
veľké veci. Môžeme robiť iba malé 
veci s veľkou láskou." V duchu tejto 
myšlienky sa 16. septembra v areáli 
Materskej školy na Vajanského 
ulici stretli pri dobrovoľníckej 
činnosti zamestnanci Mestského 
úradu Michalovce a žiaci zo ZŠ 
T. J. Moussona, aby svojou troškou 
prispeli k  skrášleniu okolia 
materskej školy novým náterom 
oplotenia. Práca im išla od ruky, 
a taktiež sa na nich usmievalo 
aj slnko. Všetkým dobrovoľníkom 
srdečne ďakujeme za to, že venovali 
svoj čas skrášľovaniu areálu našej 
materskej školy. 

A.V.

Občianske združenie Vrbovčan, ktoré vzniklo 
v roku 2016, od Mesta Michalovce získalo na svoju 
činnosť do prenájmu objekt bývalej materskej školy. 
V spolupráci s vedením mesta sa ho darí postupne 
prebudovať na kultúrno-spoločenské  centrum (KSC) 
tejto časti mesta. 
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Mesto Michalovce a Zemplínske múzeum v Michalovciach 
Vás pozývajú na

GALAPROGRAM 
PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA 

ZEMPLÍNSKEJ ŽUPY
spojený s uvedením knihy 

Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy 
a vyhlásením výsledkov ankety 

Michalovčan storočnice

21.  októbra o  18.00 hod. ,  veľká sála  MsKS

VLADIMÍR SERUGA 
(1936 – 2004)

Reprezentant v hádzanej. Patril 
medzi legendy prešovskej a  slo-
venskej hádzanej, bol vychýreným 
kanonierom. Ako hráč Tatrana 
Prešov v najvyššej lige získal päť 
strieborných a dve bronzové me-
daily. Československo reprezen-
toval na  dvoch majstrovstvách 
sveta. V roku 1964 v Prahe sa tešil 
z bronzovej medaily a v roku 1967 
vo  Švédsku z titulu majstra sveta. 
Na konci kariéry hrával za Loko-
motívu Michalovce. 

MICHAL SLÁVIK 
(1880 – 1964)

Zemplínsky župan v Michalov-
ciach v rokoch 1920 – 1922. V roku 
1925 bol zvolený za poslanca Ná-

rodného zhromaždenia so sídlom 
v Prahe. Do roku 1926 v Michalov-
ciach vykonával advokátsku prax. 
Poslednú verejnú poctu v Micha-
lovciach dostal bývalý zemplínsky 
župan v roku 1926, keď na veľkole-
pej slávnosti odovzdal zástavu, dar 
bývalej Zemplínskej župy, veliteľovi 
20. pešieho pluku. Od roku 1927 
potom Michal Slávik pôsobil ako 
verejný notár v Trenčíne. 

GRÓF ALEXANDER SZTÁRAY 
(1862 – 1948)

Vlastník michalovského veľko-
statku a  michalovského kaštieľa. 
Pred rokom 1918 bol poslancom 
michalovského zastupiteľstva, ci-
sársko-kráľovským komorníkom 
a  poslancom uhorského snemu. 
Podporil vznik meštianskej školy 

v  Michalovciach. Bol patrónom 
michalovských katolíckych kosto-
lov. Významný priemyselník, pod-
nikateľ v Michalovciach. Venoval sa 
aj bankovníctvu. Aj po roku 1918 
bol najväčším pozemkovým vlast-
níkom v Michalovciach.

METOD DOMINIK TRČKA 
(1886 – 1959)

Rehoľník redemptorista, bla-
hoslavený. V meste Michalovce 
začal pôsobiť v roku 1931. Zaslúžil 
sa o výstavbu kláštora redemptoris-
tov v Michalovciach. Bol dlhoročný 
predstavený kláštora. V roku 1945 
sa stal predstaveným novej vicepro-
vincie redemptoristov so sídlom 
v Michalovciach. Od roku 1950 bol 

väznený v dôsledku režimu. V roku 
2001 ho pápež Ján Pavol II. vyhlá-
sil za blahoslaveného. Jeho relikvie 
sú uložené v chráme Sv. Ducha pri 
kláštore redemptoristov na Masa-
rykovej ulici.

JAROSLAV VIZDAL 
(1926 – 1994)

Zakladateľ michalovského mú-
zea a jeho prvý riaditeľ. Známy ako 
archeológ (preskúmal michalovskú 
rotundu, bol pri objavení oborín-
skej venuše atď.) Autor viacerých 
odborných archeologických pub-
likácií. Udržiaval kontakty a  spo-
lupracoval so slovenskými i zahra-
ničnými archeológmi. V  rokoch 
1950 – 1960 pôsobil ako pedagóg 
na michalovskom gymnáziu.

rr

V predchádzajúcom čísle novín sme vám predstavili prvých päť osobností ankety. V aktuálnom čísle prinášame 
zvyšných päť. Hlasovať za svoju naj osobnosť môžete do 16. októbra a to buď elektronicky na webovej stránke 
mesta Michalovce, na Facebooku na stránke Michalovce – srdce Zemplína alebo vystrihnutím anketového lístka 
z novín Michalovčan, na ktorom označíte svojho kandidáta a lístok vhodíte do hlasovacej urny, ktorá je umiestnená 
v priestoroch Turistickej informačnej kancelárie Mestského úradu Michalovce, alebo ho zašlete poštou na dresu 
mestského úradu. Výsledky ankety budú zverejnené na slávnostnej akadémii 21. októbra.

Osobnosti ankety Michalovčan storočnice



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

ÔSMY SVETADIEL
muzikál, 11. októbra, o 19.30 hod, Chemkostav Aréna

GALAPROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA 
ZEMPLÍNSKEJ ŽUPY
21. októbra o 18.00 hod., veľká sála MsKS

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA – RAJ V KARIBIKU
prednáška RNDr. Zdeněk Komárek – astronóm
22. októbra o 17.00 hod., malá sála MsKS

ANDER Z KOŠÍC
galavečer, 23. októbra o 18.00 hod., veľká sála MsKS

DNI MICHALOV – MICHALOVCE MICHALOM A MICHAELÁM
koncert, 25. októbra o 18.00 hod., Chemkostav Aréna

Výstavy
ĽUDMILA LAKOMÁ
výstava, do 11. októbra, galéria MsKS

Z TVORBY – ANNA DEMSKÁ
výstava obrazov, do 24. októbra, galéria ZOS

MOJA DUŠA
výstava výrobkov ľudí s duševným postihnutím, do 24. októbra, 
galéria ZOS

VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ M. R. ŠTEFÁNIK 1880 – 1919
výstava, do 30. októbra, ZKGZ

PRÍBEHY 20. STOROČIA
výstava príbehov pamätníkov udalostí 20. storočia
do 30. októbra, Nám. slobody

LITERÁRNÍ KRONIKA PRVNÍ REPUBLIKY
výstava k rovnomennej výkladovo-obrazovej publikácii
do 6. novembra, ZKGZ

100 ROKOV ČERVENÉHO KRÍŽA NA SLOVENSKU 
A V MICHALOVCIACH
výstava, od 13. augusta, Galéria pod nebom
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Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Príbehy 20. storočia

Slávka opäť úspešná
Žiačka 4. ročníka Obchodnej 

akadémie Michalovce Slávka Jalčová 
opäť úspešne zabodovala v literárnej 
súťaži, ktorú vyhlásila Kancelária 
Ústavného súdu Slovenskej repub-
liky v rámci programu Dňa otvore-
ných dverí. Nosná téma celosloven-
skej súťaže bola „Keby som bol sud-
com ústavného súdu...“. Medzi tromi 
ocenenými prácami bola aj mladá, 
ale skúsená autorka Slávka s  úva-
hou Súdenie prenechávam „slepým“. 

V kategórii gymnáziá a stredné ško-
ly si druhú cenu prevzala z rúk pred-
sedu Ústavného súdu Slovenskej re-
publiky Ivana Fiačana.

Tri najlepšie slohové práce 
budú publikované na stránke Ústav-
ného súdu Slovenskej republiky 
www.ustavnysud.sk. Slávke blaho-
želáme k  dosiahnutému výsledku 
a  prajeme veľa ďalších literárnych 
úspechov.

Ján Várady

Pri jesenných prechádzkach Michalovcami sa môžete za-
staviť na Námestí slobody a pozrieť si putovnú výstavu Prí-
behy 20. storočia. Rozpráva príbehy pamätníkov dôležitých 
udalostí 20. storočia a  jej autorom je nezisková organizácia 
Post Bellum SK. Tá od roku 2008 na Slovensku vyhľadáva 
a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 
uplynulého  storočia s cieľom zaznamenávať príbehy a roz-
právať ich ďalej vo viere, že konkrétne ľudské osudy sú tou 
najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti. Každý príbeh 
pamätníka rozpráva o dilemách, ktorým museli čeliť naši ro-
dičia, starí rodičia, prarodičia a stavia nás pred otázku, ako 
by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Je dôležité 
zachovať ich spomienky aj pre ďalšie generácie. Rozhovory 
s  pamätníkmi si môžete vypočuť zadarmo prostredníctvom 
medzinárodného internetového archívu Pamäť národa (www.
memoryofnations.eu). Výstava v Michalovciach je prístupná 
počas celého októbra.                                                                 ms

Zbohom, maestro
V stredu 2. októbra 
Slovensko, Česko i celý 
svet obletela smutná 
správa o úmrtí legendy 
československej 
hudobnej scény, ktorá 
sa nezmazateľne zapísala 
do sŕdc miliónov fanúšikov. 
Vynikajúci český spevák 
Karel Gott zomrel v kruhu 
svojej rodiny.  

Narodil sa 14. júla 1939 v  Plz-
ni. Bol najznámejšou popovou 
hviezdou, ktorá vzišla z Českoslo-
venska, 42-násobný českosloven-

ský a český Zlatý slávik.  Pre nás, 
Michalovčanov, ostane v pamäti 
i tým, že tu niekoľkokrát koncerto-
val.  Naše mesto naposledy navští-
vil v októbri 2015, vtedy tu mal jed-
no zo svojich posledných vystúpe-
ní vôbec. Pri tejto príležitosti očaril 
deti v Základnej umeleckej škole 
na Štefánikovej ulici v Michalov-
ciach. Osobne tam navštívil detský 
spevácky zbor Pro Musica Magnó-
lia a odovzdal im symbolický šek. 
S jednou z najväčších osobností 
československej populárnej hudby 
a československého umenia sa ro-
dina, priatelia i  verejnosť rozlúčili 
počas dvoch dní, 11. a 12. októbra. 

Adela Kalaninová

foto: tvnoviny.sk
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Melánia Meglesová

Zara Kosturková

Ema Lechmanová

Adam Petrík

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Martin Kozák  
a Emília Berešová

Miroslav Kovaľ  
a Mgr. Anna Babinčáková

Marián Silanič  
a Kamila Budišová
Vincent Nadanyi  

a Dominika Kondášová
JUDr. Marcel Petranič  

a PhDr. Štefánia Harbuľáková
Ján Bajko  

a Miroslava Šindlerová
Juraj Dzuriak  

a Ing. Michaela Bodnárová
Tomáš Falis  

a Mgr. Veronika Schnellyová
Maroš Pindroch  

a Janka Marušová
Miroslav Ponjičan  

a Mgr. Zuzana Chocholová

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: Úspechy michalovského florbalu

Hostia: Mgr. G. Puchír, predseda Florbalového klubu 
premiéra v piatok 11.10. a v reprízach14.10. a 16.10. 

vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Čarovný kufor

Akadémia VI. ZŠ
jún 2019 

od piatka 11.10. počas celého týždňa vždy o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS v sieti  UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk, 
na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)

Spravodajstvo a šport aj vo vysielaní partnerských televízií
TV ZEMPLÍN a TV SENIOR

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.

Reprezentovali Zemplín
v ukrajinskom Ľvove

Záhradná párty v škôlke

Po tretíkrát sa v Ľvove 
uskutočnil koncom 
septembra Festival ľudí 
ctihodného veku – Zlaté roky  
2019 pod vedením vedúcej 
mimovládnej organizácie 
Ľudmily Grishko. Festivalu 
sa zúčastnilo 42 speváckych 
súborov z ôsmich krajín. 
Účinkujúcich bolo vyše 600.

Členovia Jednoty dôchodcov 
Slovenska z  okresu Michalovce pod 
vedením Jána Butalu a spevácka sku-
pina Rozmarija z Vinného pod vede-
ním Márie Butalovej úspešne repre-
zentovali náš región a obec Vinné ako 
jediný zástupca Slovenska. Členky 
speváckeho súboru zožali obrovský 
úspech svojím vystúpením na námes-
tí T. Ševčenku a na prehliadke súbo-
rov v  kultúrnom paláci G. Hotkievi-
cha. Po ich pesničkách sa z  hľadiska 
ozývalo „Bravó Slovákia“ a ušiel sa im 
aj standing ovation. Vystúpilo aj duo 

harmonikárov, Katarína Bodorová 
a Michal Klíma. 

V  čase voľna si účastníci festi-
valu pozreli pamätihodnosti Ľvova 
so  sprievodkyňou Krystynou Tym-
čuk. Dve členky JDS vystavovali svoje 
ručné práce na prehliadke remesiel. 
Šesť zástupcov z JDS a členky súboru 
sa zúčastnili stretnutia mimovlád-
nych organizácií s  predstaviteľmi 
mesta Ľvov a organizačného výboru, 
kde boli odovzdané ceny súborom. 
Aj  na  záverečnom posedení sa spie-
valo a tancovalo. 

Zmyslom tohto festivalu je pre-
jav úcty k ľuďom v seniorskom veku, 
ktorý plodne prežívajú svoj voľný čas 
a svojou láskou k folklóru zachováva-
jú ľudové tradície a piesne pre budú-
ce generácie. Ich krédom je rozdávať 
radosť, pohladiť piesňou dušu. Všetci 
si   z  tohto stretnutia odniesli pekné 
zážitky. Veľká vďaka patrí Jánovi Bu-
talovi a speváckemu súboru Rozmari-
ja z Vinného za reprezentáciu Sloven-
ska a regiónu.

Emília Nemcová

Netradične aj s kvapkami 
dažďa, ale slávnostne v areáli 
Materskej školy, Okružná 
19, v Michalovciach otvorili 
školský rok 2019/2020.

Záhradnú párty odštartoval ujo 
Ľubo svojou diskotékou. Nakoľko 
je naša materská škola zameraná na   
environmentálnu výchovu, pre deti 
a  ich rodičov boli nachystané úlohy, 
ktoré pripravili lesní pedagógovia, 
Berta a  Jozef Staškovci. Deti mohli 

triediť jesenné lesné plody, dopĺňať 
lesné puzzle, čakala ich tieňohra, fur-
manské preteky, pílenie dreva, ale aj 
zhotovovanie medailónov, či vtáčích 
búdok. V  triede si prezreli prezentá-
ciu lesnej pedagogiky. Chutným bo-
nusom bola pre všetkých ochutnávka 
skvelých nátierok, šalátov, čajov a si-
rupov, ktoré v  našej materskej škole 
deťom ponúkame. 

Ponuka bola pestrá, nálada skvelá 
a spomienky ostanú na dlhý čas. Nech 
sa tento školský rok naozaj vydarí!

Materská škola, Okružná 19



Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám šrotovník, mraziak 150l a drevo na kúrenie.  

Tel.: 0904 424 375
n	Predám lacno detskú postieľku, nastaviteľnú. Tel.: 0915 061 757
n	Predám staršiu Fabiu kombi, najazdených 37 000 km, benzín – 

plyn. Nové gumy + batéria, nehavarovaná. Tel.: 0903 883 885

malý oznamovateľ
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 189, z dňa 4. 9. 2012, a č. 62, z dňa 27. 8. 2019

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod 
touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného čísla 
(sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, o vý-
mere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce 
sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2 v k.ú. 
Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý 
sa nachádza na Ul. lastomírskej.
B) novovytvorených pozemkov C-KN p.č. 5367/2, druh pozemku zastavaná 
plocha, výmera 15 m2 a  p.č. 5367/3, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 
5 m2, k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 10718966-
20/2018, z dňa 29. 11. 2018,
C) pozemku C-KN p.č. 2859/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vý-
mera 86  m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym 
odborom, na  liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres 
Michalovce
D) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 4645/108, druh pozemku zastavané 
plochy, výmera 215 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického 
plánu č. 14328810-49/2017, z dňa 25. 9. 2017,
E) pozemku registra E-KN p.č. 1522/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1679 m2, 
ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na lis-
te vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
F) pozemku C-KN p.č. 893/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 
43 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, 
na liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce.

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 28. októbra 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie 
Vám poskytneme aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

POČAS VÍKENDU TURNAJ CHLAPCOV U12
Počas víkendu zorganizoval basketbalový klub 1. BK 
Michalovce jednodňový turnaj chlapcov kategórie 
starších mini žiakov. Turnaja sa zúčastnili ŠKD Rožňava, 
Galaxy Košice a domáce Michalovce. V prvom stretnutí 
si michalovskí orli poradili s Rožňavou a zápas vyhrali o 7 
bodov. Na skúsenejšie družstvo z Košíc domáci nestačili 
a prehrali vyšším rozdielom. V zápase medzi hosťami boli 
úspešnejší chlapci z Košíc, ktorí zdolali Rožňavu opäť vyšším 
rozdielom. Pre orlov to boli cenné zápasové skúsenosti. 
Všetci chlapci ukázali bojovnosť a chuť hrať naplno 
do konca zápasu bez ohľadu na výsledok. Vo finálnom 
poradí prvé miesto získali Košice, druhé boli domáce 
Michalovce a tretie miesto obsadili basketbalisti z Rožňavy.

1. BK Michalovce

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan



dva týždne v kultúredva týždne v športe
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Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

Atletika
JESENNÝ BEH MICHALOVČANOV 
13. 10., 10.00 hod., SZŠ, Ul. Masarykova 27
Info: jesennybeh.preteky.com

Florbal
EASTERN WINGS – FK FLORKO KOŠICE
19. 10., 15.00 hod., dorastenecká liga Východ – 3.kolo

EASTERN WINGS – FALCONS STARÁ ĽUBOVŇA
20. 10., 11.00 hod., II. liga muži – 4. kolo
Info: new.fbkmichalovce.sk

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC SPARTAK TRNAVA 
13. 10., 10.30 a 12.45 hod., I. LMD  U17, U16 – 10. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK 
20. 10., 10.00 hod., II. liga ženy sk. C – 9. kolo

MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN 
20. 10., 11.00 hod., I. LSD  U19 – 11. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – FK ČAŇA
13. 10., 14.30 hod., IV. liga Juh VSFZ - 13. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel. : 0903 655 433

TJ SOKOL MOČARANY – OŠK KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ
13. 10., 14.30 hod., V. liga Zemplínska VsFZ – 11. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – OGC NICE (Francúzsko) 
12. 10., 17.30 hod., Pohár EHF – 2. kolo 

HK IUVENTA – DHC SLAVIA PRAHA 
16. 10.,17.30 hod, MOL liga – 7. kolo

HK IUVENTA – HLOHOVEC/NITRA
19. 10., 13.00 hod, I. LSD – 5. kolo

IUVENTA – HLOHOVEC/NITRA
19. 10., 15.00 hod, I. LMD – 5. kolo
Info: iuventa-zhk.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HKM ZVOLEN 
13. 10., 17.30 hod., Tipsport extraliga – 12. kolo

HK DUKLA INGEMA – MAC ÚJBUDA (Maď.)  
18. 10., 17.30 hod., Tipsport extraliga – 13. kolo
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

HK MLÁDEŽ – MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
19. 10., 14.00 hod., 1. liga juniorov – 13. kolo

HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
11. 10., 14.00 hod., 1. liga kadetov – 10. kolo

HK MLÁDEŽ – PREŠOV PENGUINS 
19. 10., 15.45 hod., 1. liga kadetov – 11. kolo
Info: www.hkmichalovce.sk

FANNSPORT – ICE BEERS
TIGRI – STARS 
17. 10., 20.15., hod., 21.30 hod., Fannsport liga – 5. kolo 
Info: Michal Prada, tel.: 0908 986 352 

Turnaj malých futbalistov 

Olympiáda zdravotne 
postihnutých

Už tradične Mesto 
Michalovce v spolupráci 
so Základnou školu, 
Okružná 17, v rámci 
Európskeho týždňa športu 
organizujú mestský turnaj 
v malom futbale pre žiakov 
základných škôl O pohár 
primátora mesta. 

V  tomto roku je to už jeho 14. 
ročník. 23. septembra si na ihrisku 
zmerali sily žiaci 5. – 7. ročníka. 
Víťazom sa stalo družstvo Základ-
nej školy, Okružná 17, pred ZŠ T. J. 

Moussona a  ZŠ, Školská 2. Najlep-
ším brankárom sa stal Šimon Vinc 
zo ZŠ, Okružná 17, najlepším hrá-
čom Jakub Eštok zo ZŠ, Školská 2 
a  najlepším strelcom Samuel Varga 
zo ZŠ, Okružná 17. 

O tri dni neskôr, 26. septembra, si 
v malom futbale zasúťažili žiaci 3. a 4. 
ročníka. Víťazom sa stalo družstvo 
Základnej školy, Okružná 17, pred 
ZŠ, J. Švermu 6 a ZŠ T. J. Moussona. 
Najlepším brankárom sa stal Tomáš 
Berezňák zo ZŠ, Okružná 17, najlep-
ším strelcom Dávid Ujhelyi zo ZŠ, J. 
Švermu 6 a najlepším hráčom Samu-
el Sabo zo ZŠ, Okružná 17.

-lk-

V uplynulom týždni od 23. 
do 30. septembra prebiehal 
po celom svete Európsky 
týždeň športu (ETŠ). 

Je to iniciatíva Európskej komi-
sie na podporu športu a fyzickej 
aktivity v celej Európe, ktorá sa rea-
lizuje už piaty rok. 

Hlavnou témou kampane ostá-
va  BeActive, ktorá má nabádať 
k  pohybu, a to nielen počas ETŠ, 
ale po celý rok. Počas tohto týždňa 
sa nedali zahanbiť ani michalovskí 

seniori a zdravotne postihnutí, ktorí 
vo štvrtok 26. septembra športovali 
na Olympiáde zdravotne postihnu-
tých. Bolo ich 40 a súťažili v piatich 
disciplínach. Podujatie otvoril pred-
seda ZO SZZP Jaroslav Kočšo, ktorý 
pozdravil prítomných, privítal hostí 
a poďakoval za dlhoročnú spoluprá-
cu predstaviteľom Mesta i  Olym-
pijskému klubu v Michalovciach. 
Víťazmi boli všetci, ktorí sa poriad-
ne hýbali. Toto športové podujatie 
sa  uskutočnilo v priestoroch Zák-
ladnej školy na Školskej ulici. 

adekal


