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Anketa k 100. výročiu michalovskej župy 1919 – 2019

MICHALOVČAN
STOROČNICE
V lete 1919 sa Michalovce stali centrom československej Zemplínskej župy.
V danom čase tak mestečko v rámci administratívno-správneho členenia
krajiny začalo písať svoju zrejme najslávnejšiu históriu, ktorá nakoniec trvala štyri roky. Župu, ktorá územne patrila medzi rozsiahlejšie (zaberala
z dnešného pohľadu 13 zemplínskych miest aj s okolím), spravovali postupne
traja župani, posledný z nich už sídlil v Košiciach.
Mesto Michalovce v spolupráci
so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, ako odborným garantom, pripravilo pri tejto príležitosti
viacero podujatí a aktivít. Od špecializovaných Špacirok po varošu
na tému Zemplínska župa, cez vydanie publikácie s názvom Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy
(1919 – 1922) a prípravu slávnostnej akadémie, ktorá sa uskutoční
21. októbra, až po anketu, súvisiacu
s najvýznamnejšími osobnosťami
Michaloviec z rokov 1919 až 2019.
Akousi „dušou“ organizácie
ankety sa stala komisia, menovaná primátorom mesta Michalovce,
Viliamom Zahorčákom. Zložená je
z profesionálnych historikov, múzejníkov a pracovníkov Mesta. Pred
vyhlásením samotnej ankety Michalovčan storočnice (1919 – 2019)
členovia komisie po zrelej úvahe navrhli 23 osobností, ktorých stručné
medailóny spracoval historik a kronikár mesta Martin Molnár. Komisia
sa pri výbere mien pridŕžala štyroch
kritérií. Prvým bolo, že osobnosť
sa narodila v Michalovciach v rokoch 1919 až 2019, resp. pôsobila
v Michalovciach v uvedenom období. Ďalším kritériom bolo, že osob-

nosť mala trvalý pobyt, v minulosti
domovské právo, v Michalovciach
v danom období. Tretím kritériom
bolo, že osobnosť má nespochybniteľný prínos pre Michalovce a posledným, nemenej dôležitým, je fakt,
že táto osobnosť už nežije.

Napokon na základe hlasovania
členov komisie vznikol užší zoznam
desiatich nominovaných osobností
Michaloviec: Ferdinand Alexa, Pavol Horov, Juraj Králik, Štefan Kukura, Teodor Jozef Mousson, Vladimír Seruga, Michal Slávik, gróf
Alexander Sztáray, Metod Dominik
Trčka a Jaroslav Vizdal. Nájdeme
medzi nimi šľachtica, archeológa,

pozývame...

maliara, športovca, lekára, básnika,
rehoľníka, starostu, župana či diplomata. Týchto desať nominovaných
osobností bude postupne predstavených v rámci krátkych medailónov
v novinách Michalovčan, v Televízii
Mistral a na webovej stránke mesta Michalovce. Potom to už bude
na vás, milí Michalovčania, aby ste
hlasovaním rozhodli, kto z nich
sa stane Michalovčanom storočnice
(1919 – 2019).
Hlasovať je možné elektronicky
alebo klasickým spôsobom formou
anketových lístkov. Anketové lístky budú uverejňované v novinách
Michalovčan, odkiaľ ich treba vystrihnúť, označiť svojho kandidáta
a lístok buď vhodiť do hlasovacej urny, ktorá bude umiestnená
v priestoroch Turistickej informačnej kancelárie Mestského úradu
Michalovce alebo ho zaslať poštou
na adresu mestského úradu. Elektronické hlasovanie bude spustené
na webovej stránke mesta Michalovce a na Facebooku na stránke Michalovce – srdce Zemplína. Hlasovanie
prebieha od 16. septembra do 16.
októbra a výsledky budú zverejnené
na slávnostnej akadémii 21. októbra.
Dr. Martin Molnár

MICHALOVSKÝ
ORIEŠOK
výstava psíkov

14. septembra
o 8.30 hod.
Park študentov

PRÍBEH KAŠTIEĽA
POKRAČUJE

slávnostné otvorenie
Zemplínskeho múzea
21. septembra
o 14.00 hod.
Kostolné námestie č. 1

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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AKTUALITY
aktivity primátora

31. 8.
2. 9.
3. 9.
		
5. 9.
5. 9.
10. 9.
12. 9.
		
13. 9.
13. 9.
13. 9.

účasť na podujatí My sme Východ
otvorenie školského roka na Základnej škole na Švermovej ulici
účasť na rokovaní valného zhromaždenia a konferencie
Smart city klubu v Bratislave
účasť na rokovaní Spoločného obecného úradu
stretnutie s členmi VV SZĽH
rokovanie s prezidentom Slovenského nohejbalového zväzu
účasť na otvorení prvej športovej haly pilotného projektu
SZĽH v Liptovskom Hrádku
porada primátora
rokovanie so zástupcami zdravotne postihnutých športovcov
účasť na koncerte Ing. Otakara Krásenského

Vynovené múzeum
Zemplínske múzeum
v Michalovciach, kultúrne
zariadenie Košického
samosprávneho kraja,
po štyroch rokoch
otvára svoje brány pre
verejnosť. 21. septembra
si návštevníci budú môcť
v zrekonštruovaných
priestoroch pozrieť aj dve
nové interaktívne expozície
a je pre nich pripravený
veľkolepý program pod
názvom Príbeh kaštieľa
pokračuje.

„Program sme sa snažili koncipovať
tak, aby kaštieľ vyrozprával návštevníkom svoj príbeh od vzniku
až po súčasnosť. Tešiť sa môžu na
divadelné aj tanečné predstavenia.
Osviežením bude vystúpenie Mladí
pre múzeum, kde sa predstavia hudobné a tanečné telesá z Michaloviec a okolia. Nezabudlo sa ani na
najmenších, ktorých poteší detské
divadlo a tvorivé dielne,“ priblížil
program riaditeľ múzea Martin
Molnár. V programe vystúpi FS
Zemplín, DFS Zemplínik, TS Slniečko, SZUŠ Talent – Um, Divadlo
Cililing a ďalší.
Počas celého popoludnia bude
Zemplínske múzeum sprístupnené
pre verejnosť. Po prvýkrát si náv-

Pravda o zmenách
v územnom pláne mesta
Mestské zastupiteľstvo na
svojom ostatnom rokovaní,
27. augusta, schválilo
zmeny a doplnky č. 7
Územného plánu mesta
Michalovce. O schválení
týchto zmien a doplnkov
sa šíria rôzne dohady
a polopravdy. Preto chceme
uviesť veci na pravú mieru.
Dodatky územného plánu majú
svoje pravidlá a preto proces konečnej verzie je niekedy relatívne
dlhý. V každej etape sa riešia rôzne
zákonné otázky. Jednou z nich je aj
etapa, kedy občania a iné subjekty,
môžu podať svoje návrhy a pripomienky. V ďalšej etape sa
vyjadrujú príslušné orgány. Počas týchto etáp,
ak sú závažné zákonné
dôvody, možno niektoré
žiadosti o zmeny územného plánu vylúčiť. Po
tomto procese sa vypracuje záverečná správa,
vrátane grafickej časti.
Tieto schváli príslušný orgán a na
základe toho ide návrh na schválenie na rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva.
V tomto štádiu mestské zastupiteľstvo buď celý návrh na všetky
uvedené zmeny schváli, alebo neschváli. Ak návrh zmien územného plánu zastupiteľstvo neschváli,
ostáva v platnosti pôvodný územný
plán a všetky subjekty musia podstúpiť všetky etapy od začiatku.
Toľko k procesu schvaľovania.

Na svojom augustovom zasadaní poslanci zvážili všetky tieto
okolnosti a územný plán schválili
a tak umožnili pokračovať vo verejnoprospešných aktivitách, napr.
regenerácii územia Hrádok, plynovodu Poľsko-Slovensko (požiadavka VÚC) a v podnikateľských aktivitách viacerých subjektov, ktorí
na schválenie už netrpezlivo čakali.
Dôležité je tiež uviesť, že schválením územného plánu sa mení
funkčné využitie plochy. Neriešia
sa vlastnícke vzťahy. Uvedieme príklad: ak sa pôda funkčne zmení na
občiansku vybavenosť, resp. zástavbu rodinnými domami, neznamená
to, že na týchto pozemkoch sa dá
stavať. Táto skutočnosť znamená len
to, že sa môžu začať ďalšie procesy
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov – územné konanie,
stavebné konanie pre
výstavbu infraštruktúry
(cesty, chodníky, vodovod, kanalizácia, plyn
a pod.) a až následne,
ak všetko úspešne dopadne, vytýčenie a predaj stavebných pozemkov.
V tejto etape sa preto zastupiteľstvo už nezaoberá tým, kto je
vlastníkom a ako nadobudol daný
majetok.
Sme presvedčení, že poslanci
rozhodli podľa vlastného vedomia
a svedomia v súlade s právnym poriadkom a tak vytvorili predpoklady pre ďalší rozvoj podnikateľskej
činnosti, ale aj uspokojovania potrieb občana.
MsÚ

pobačeňe Miž a z varoš a

Poznaňe boľi
„Sme veľmi radi, že po štyroch
rokoch sa podarilo dokončiť kľúčovú,
druhú etapu rekonštrukcie Zemplínskeho múzea v Michalovciach a návštevníkom môžeme priestory kaštieľa
znovu sprístupniť. Pozrieť si budú
môcť novú multimediálnu miestnosť,
či miestnosti na tvorivé dielne. Tešiť
sa môžu aj na dve nové expozície,
ktoré budú obsahovať súčasné interaktívne prvky a vďaka nim sa Zemplínske múzeum stane jedným z najmodernejších na Slovensku,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Slávnostné otvorenie kaštieľa sa bude niesť v duchu histórie.

števníci budú môcť pozrieť nové
interaktívne expozície, historickú
a umelecko-historickú. V ďalších
mesiacoch pribudne v suteréne
múzea výstava archeológie a vo východnom krídle expozícia etnografie. Program pre verejnosť začína
o 14.00 hod. Slávnostný umelecký
program Príbeh kaštieľa pokračuje sa začne o 16.30 hod. „Všetkých
pozývame v sobotu 21. septembra
do areálu Zemplínskeho múzea,
aby sme spolu oslávili tento významný deň, nielen pre samotný kaštieľ
a mesto Michalovce, ale pre celý
kraj,“ dodal Martin Molnár.
Anna Činčárová

Dumal mi, že už mi dojs stari, žebi me choč co ňešoklo. Stalo še, že mi sebe
pri patreňu na televizor ľem tak prepinal staňice a scisnul mi aj na višilaňe
mihaľovskej televiziji. Jagbač televizija davala ostatňe rokovaňe mestskoho
zastupiteľstva. Skoro mi pochopil, chto za koho kope. Že funguje i inakši
názor je jagbač každomu jasne i calkom prirodzene. Ľem ňijak mi ňešlo
do tej mojej gebuľi, čom tot druhi nazor bi mušel buc ľepši, jak ten, co dachto
už obracal zo šickich bokov. Pri tim i mňe, glupomu, chibelo višvetľeňe jich
inakšich postojov. Dachtore vijadreňa i pre mňe vižiraľi jak vihlašeňe vojnovej akciji. Ľem odštreľic a odštreľic! Kec ňe po mojim, ta naj šicko zdechňe.
Teľo ňenavisci, vera, mi už davno ňečul, aňi ňevidzel. Ľem občas pri tlačovkoch u veľkich televizijoch.
Ňeznam, či gu takej politikoj dostaľi mandat od svojich voľičov. Či, a co
budu robic, kebi prišlo na lamaňe chľeba a život u mesce ostal u jich rukoch. Bo dakedi, podľa jich kriteriji, bi tak vižiralo, že tote co u mesce bi
chceľi opravic chodňik, bi maľi Mestu zaplacic za to, že to možu spravic.
Že každu dobru robotu treba zaplacic, placi od časov Feničanov. Podľa
toho, co mi mal pred očami skoro 6 hodzin, še da ľem šicko plane najs a aňi
suchej ňitki ňeochabic na terajšej robotoj u mesce.
Vaš Mižo z varoša
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Nový školský rok
Pre viac ako 600 tisíc
žiakov a študentov
sa 2. septembra otvorili
brány školy, pretože
sa začal nový školský rok
2019/2020. Do školských
lavíc si prvýkrát zasadlo
aj viac ako 58 tisíc
prváčikov. Michalovských
žiakov, ktorí prekročili
brány školy, bolo takmer
päťtisíc.
Prvý deň nového školského roka
otvoril aj primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák. Navštívil
Základnú školu na Švermovej ulici. Pri tejto príležitosti prítomným
zaželal: „Prajem všetkým žiakom,
pedagógom a rodičom, aby bol pre
nich tento nový školsky rok príjemný a vydarený. Prváčikom želám,

aby sa im v škole tak zapáčilo, že by
do nej mali stále chuť chodiť, nielen
cez týždeň, ale aj na víkendové aktivity, ktoré škola pripraví. Rodičom
želám veľa radosti z ich detí, aby
zvládli aj povinnosti, ktoré škola
prináša. Všetkým ostatným žiakom
prajem veľa chuti a radosti z učenia, aby túžili nadobúdať stále nové
vedomosti, aby v závere roka mali
zo seba len dobrý pocit a tešili sa na
ten ďalší. Všetkým školám na Slovensku, ale osobitne tým, ktoré sú
v Michalovciach, či už v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta alebo iných
zriaďovateľov, chcem popriať, aby
školský rok, ktorý sme otvorili, bol
pre nich čo najvydarenejší, aby to
bol rok, v ktorom sa im podarí naplniť všetky svoje ciele.
Tiež im želám, aby zvládli aj všetky úlohy, ktoré pred nimi sú. Mnohé
budú určite náročné a ja chcem veriť, že sa s nimi dokážu vysporiadať.

Verím, že všetky školy budú pracovať tak, aby v prvom rade naplnili
očakávania rodičov, zriaďovateľa,
no hlavne svoje očakávania. Aby

detičky, ktoré sú im zverené do opatery, boli naozaj tým pokladom, na
ktorom sa v ničom nešetrí.“
adekal

Výročie SNP sme si pripomenuli aj v Michalovciach
Slovenské národné
povstanie patrí
k najdôležitejším
medzníkom v histórii
Slovenska. Vypuklo
29. augusta 1944 ako
reakcia domáceho
odbojového hnutia
na vstup nemeckých
okupačných vojsk
na územie Slovenskej
republiky.
Jeho politickým cieľom bolo odstránenie režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky. Centrom povstania
bola Banská Bystrica. SNP sa skončilo po dvoch mesiacoch porážkou
povstaleckej armády, ktorá potom
sčasti prešla na partizánsky spôsob
boja.
Aj v Michalovciach sme si 75.
výročie Slovenského národného
povstania pripomenuli pietnym
aktom kladenia vencov pri pamätníku na Bielej hore. Spomien-

kového stretnutia sa zúčastnil
aj poslanec NR SR Emil Ďurovčík,
atašé z Ruského veľvyslanectva na
Slovensku Ekaterina Rogalskaya,

seda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Miroslav Prega, zástupcovia Českého zväzu bojovníkov

primátor mesta Michalovce Viliam
Zahorčák, prednostka Okresného
úradu v Michalovciach Jana Cibereová, prednosta Okresného úrad
v Sobranciach Boleslav Lešo, pred-

za slobodu na čele s predsedom
Zbyňkom Cincibusom a predseda
jednoty Československej obce legionárskej Břetislav Henke z Českej
Lípy.

Výbor ZO SZZP v Michalovciach srdečne pozýva na

8. ŠPORTOVÚ OLYMPIÁDU
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
pod záštitou primátora mesta Michalovce

26. septembra o 9.00 hod. na ZŠ, Školská 2

Prednostka Okresného úradu
v Michalovciach vo svojom príhovore citovala z úvodníka prvého
čísla časopisu Nové slovo, vydaného
24. septembra 1944: „Posledné týždne zapísali nové slovo do našej histórie. Slová povstania, revolúcie, politického prevratu. A to všetko z vôle
slovenského národa, s vlastnými
silami a umom, za vlastným národným cieľom. Slovenský človek, ktorý
bol vždy číslom v cudzích rozpočtoch,
ukázal sa dosť odvážnym na samostatné vystúpenie, dosť schopným na
vedenie svojich vecí, dosť obetavým
znášať obete a utrpenia, bez ktorých
niet vedomia slobody a nároky na
ňu. Nie je to malá vec, náš národ,
jeden z najmenších, obkľúčený morom nemeckého vojska, oslabovaný
domácimi zradcami a zbabelcami,
povstal proti okupácii, proti tyranii,
postavil vlastný ideál slobody a života po boku ideálom spojeneckým.“
Ako vo svojom príhovore povedala Jana Cibereová: „Pripomínajme,
nezabúdajme, hľadajme pravdu, nie
vinu, prejavme česť ich pamiatke.“
V slávnostnom programe vystúpili skupiny Vánok a Starši chlopi.
Adela Kalaninová

TÝŽDEŇ
DOBROVOĽNÍCTVA
16. – 22. september
info:
www.michalovce.sk
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Cantiamo Insieme – Viva il canto 2019
Zemplínske osvetové
stredisko v Michalovciach
je z poverenia
Národného osvetového
centra a Košického
samosprávneho kraja
organizátorom krajskej
súťažnej prehliadky
speváckych zborov
Cantiamo Insieme – Viva
il canto 2019. Krajská
súťažná prehliadka sa
konala v priestoroch
Zemplínskeho osvetového
strediska v Michalovciach
7. septembra.

Súťaž má dvojročnú periodicitu. Môžu sa na nej zúčastniť veľké
spevácke zbory (miešané, mužské
alebo ženské), komorné spevácke
zbory alebo vokálne zoskupenia.
Prostredníctvom svojej vzdelávacej
časti, rozborových a hodnotiacich
seminárov, napomáha zvyšovať
umeleckú úroveň speváckych zborov na Slovensku.
,,Podujatie vytvára možnosť
skvalitniť kultúrnu ponuku pre poslucháčov vážnej hudby v jednotlivých miestach konania regionálnych
a krajských stupňov ako aj celoštátneho stupňa súťaže“ uviedol Vladimír Krecula zo Zemplínského osvetového strediska v Michalovciach.
Do tohto ročníka súťaže sa zapojili dva spevácke zbory z Košického

samosprávneho kraja: Zbor Chorus Inglovia zo Spišskej Novej Vsi
a Zbor sv. Michala z Michaloviec.
Odbornej porote predsedala Mgr.
Eva Zacharová, ktorá pracovala ako
členka ústredného poradného zboru pri Národnom osvetovom centre
v Bratislave. Ďalšími v porote boli
Mgr. Tatiana Švajková, PhD, ktorá
je aj dirigentkou speváckeho zboru
Collegium Technicum Technickej
univerzity v Košiciach a Mgr. Viera
Džoganová, dirigentka speváckeho
zboru Magnólia a Pro Musica.
Oba zúčastnené spevácke kolektívy splnili požiadavky súťažnej
dramaturgie. Ich vystúpenia boli
ukážkou umeleckého rastu – hlasová kultúra, intonácia, výstavba
fráz, práca s dynamikou a agogikou

potvrdili vzostupnú tendenciu. Zlaté pásmo s postupom udelila porota miešanému speváckemu zboru
Chorus Iglovia zo Spišskej Novej
Vsi s dirigentkou Mgr.Martou Novákovou. Zlaté pásmo s návrhom na
postup získalo vokálne zoskupenie
– Zbor sv. Michala z Michaloviec
s dirigentkou Antóniou Novákovou
Dis.art.
Najúspešnejší spevácky zbor
bude náš kraj reprezentovať na celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorej
organizátorom je Spišské osvetové
stredisko a uskutoční sa 4. a 5. októbra v Spišskej Novej Vsi.
Podujatie bolo podporené z finančných prostriedkov z Fondu
podporu umenia.
ZOS

Oddych a relax v Piešťanoch
Je už pravidlom, že v lete
sa seniori z Michaloviec,
združení v Jednote
dôchodcov na Slovensku,
zúčastňujú oddychu
a relaxu v hoteloch
Harmónia a Alegro,
ktoré sa nachádzajú
zhruba 2 km od kúpeľného
ostrova v Piešťanoch.
Prvý turnus sa konal v hoteli
Harmónia na prelome júla a augusta.
Rekreanti načerpali nové sily v hotelovom rehabilitačnom centre. Bohatá a výdatná strava sa poskytovala
v klimatizovanej reštaurácii a každé
popoludnie bola podávaná káva
s koláčikom. Denne sa usporadúvali
hudobné a tanečné večery, premietanie dokumentu o založení kúpeľov
v Piešťanoch. Okrem toho sa organizovali výlety autobusom do Trnavy.
Mesto Trnava je známe množstvom kultúrno-historických pa-

miatok. Je v ňom zachované staré
opevnenie, ktoré patrí k najdlhším
v Európe. Mesto má historické
centrum zvané Trojičné námestie,
kde je morový stĺp a mestská veža,
na ktorej sa nachádza jedinečný
imakulát – Panna Mária, ktorá
má okolo hlavy korunu s dvanástimi hviezdami, stojí na zemeguli
a hadovi. V Trnave sa nachádza
dvanásť kostolov, preto má aj
prezývku „malý slovenský Rím“.
K najznámejším kostolom patrí
Chrám sv. Jána Krstiteľa a Bazilika
sv. Mikuláša, v ktorej sa nachádza obraz slziacej Panny Márie.
Mesto sa pýši dvomi synagógami, v menšej je útulná kaviareň
a priestor na oddych, v druhej je
knižnica a rôzne výstavy. Zaujímavá bola návšteva Vojenského
historického múzea. Nachádza sa
v Piešťanoch, druhé je vo Svidníku. Vnútorná expozícia je umiestnená v troch halách a vonkajšia
je uložená na plochách bývalého
vojenského letiska.

Druhý turnus sa uskutočnil
počas posledného augustového
týždňa v hoteli Alegro, ktorý sa
nachádza v tesnej blízkosti hotela
Harmónia. Aj tu je potrebné oceniť
kyvadlovú dopravu priamo od hotela, vynikajúcu stravu, pestrý
kultúrny program a organizovanie

výletov do okolia. Stačí už len konštatovať, že rekreanti si užili teplo,
relax, oddych a domov odchádzali spokojní. Už od teraz sa tešia
na budúce leto, aby si pobyt mohli
zopakovať a načerpať nové sily
a energiu.
Anna Peterčíková

Duševné zdravie je naša spoločná zodpovednosť
„Zdravie je stavom
úplnej fyzickej, duševnej
a sociálnej pohody a nielen
absenciou choroby alebo
slabosti."
Ústava WHO
Pri príležitosti 15. výročia vzniku Národného programu duševného zdravia Slovenskej republiky
(NPDZ) zorganizovalo michalovské Združenie pre duševné zdravie
Integra medzinárodnú konferenciu
Duševné zdravie a zmysluplný život. Spolupracovali pri tom s kanceláriou WHO na Slovensku, Slo-

venskou psychiatrickou spoločnosťou SLS, Sociou, World Psychiatric
Association, Mental Health Europe
a Českou Psychiatrickou Spoločnosťou ČLS. Konferencia sa konala
v dňoch 5. až 7. septembra v Bratislave v hoteli Carlton.
Ako už z názvu konferencie
vyplýva, bola široko koncipovaná,
podobne ako už 15 rokov existujúci
NPDZ, ktorý bol jednou z nosných
tém konferencie. Tie ďalšie sa dotýkali podpory duševného zdravia
a integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.
„Je potrebné znovu zvážiť, kde sa
nachádzame dnes s ohľadom na pod-

poru duševného zdravia vo svojich
rôznych formách. Zahŕňa to úctu ku
každému človeku, zníženie stresu
v školách a na pracoviskách, kultivované medziľudské vzťahy, ale aj otázky výživy, pohybu, oddychu, spánku,
konzumácie alkoholu a fajčenia atď.
Naviac by sme mali mať na zreteli jasnú súvislosť medzi podporou zdravia
a schopnosťou viesť zmysluplný život.
Svoj rozvíjajúci sa ľudský potenciál
rozlišovania medzi tým, čo je viac a čo
menej dôležité, tak môžeme vyváženejšie integrovať do svojho spôsobu
žitia.” hovorí na margo podpory duševného zdravia hlavný organizátor
konferencie MUDr. Pětr NAWKA,

psychiater a psychoterapeut, predseda združenia Integra Michalovce.
Cieľom konferencie boli konkrétne stratégie a akčný plán na podporu a ďalší rozvoj duševného zdravia
ako aj na zotavenie sa z psychických
chorôb a postihnutí. Účastníci konferencie k tomuto cieľu prispeli spoločným vypracovaním záverečného
dokumentu, ktorý vznikal priamo
na mieste počas workshopov.
Záštitu nad podujatím prevzali
Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR, Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa a Matúš
Vallo, primátor mesta Bratislava.
J. Hurová
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Spevácky súbor
Seniora na sústredení

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
BENEFIČNÝ A JUBILEJNÝ SWINGOVÝ KLAVÍR
koncert Otakara Krásenského, 13. septembra o 17.00 hod., veľká sála MsKS
KDE JE GELI?
divadelné predstavenie, 17. septembra o 11.00 hod., veľká sála MsKS
BRANDON MCYNTIRE
prezentácia kníh a tvorby, 19. septembra o 10.00 hod., galéria ZOS
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA
21. septembra o 14.00 hod., Kostolné námestie
ADELA VINCZEOVÁ A VIKTOR VINCZE – ODCHODY VLAKOV
23. septembra, o 19.00 hod, veľká sála MsKS

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

Začiatkom augusta
sa členovia speváckeho
súboru Seniora (Vánok
a Starši chlopi) zúčastnili
viacdenného umeleckého
sústredenia v Piešťanoch.
Počas pobytu nacvičovali a zdokonaľovali svoj repertoár ale hlavne, dvakrát koncertne vystúpili pre
hotelových hostí. Najprv to bolo
pre česky hovoriace obecenstvo
v hoteli Allegro a následne pre rekreantov zo Záhoria v hoteli Harmónia. Po ich vystúpeniach zaznie-

vali milé slová uznania ...bylo to
krásne, moc hezky, máte pěkne písničky, bravooo Michalovce... Počas
pobytu členovia zboru absolvovali
aj príjemné prechádzky po nábreží Váhu, pešie či bicyklové túry do
Piešťan, kultúrne večierky so živou
hudbou a aj posedenia pri káve.
Sústredenie súboru sa uskutočnilo cez projekt Združenia na
podporu tvorivých aktivít seniorov
v Michalovciach s podporou Mesta. Aj touto cestou ďakujeme Mestu Michalovce za finančnú dotáciu
nášho projektu.
Vladimír Tatarko

Semafor nie je fór

Deti z materskej školy
na Švermovej ulici
v Michalovciach sa už tešia
novým dopravným
prostriedkom a semaforom
zakúpeným v rámci
projektu s názvom Semafor
nie je fór, ktorý podporila
Nadácia Allianz.
Projekt je zameraný na dopravnú výchovu detí v predškolskom
veku. Rodičovské združenie pri
MŠ bolo žiadateľom a zároveň sa fi-

nančne podieľalo na projekte, ktorý
umožňuje realizovať modelové dopravné situácie na existujúcom dopravnom ihrisku školského dvora.
Pre výučbu dopravnej výchovy
v triedach boli z projektu zabezpečené potrebné pomôcky, aby
bolo možné venovať sa tejto oblasti
aj v prípade nepriaznivého počasia.
Okrem dopravných značiek, kobercových prechodov pre chodcov
a interiérových áut boli pre škôlkarov zabezpečené drevené a papierové dopravné pexesá aj praktická
maľovanka.
Mgr. Adriana Jacečková

NÁDEJ – ENKAUSTIKA
výstava obrazov – Martina Medveďová, od 17. septembra, galéria ZOS
100 ROKOV ČERVENÉHO KRÍŽA NA SLOVENSKU
A V MICHALOVCIACH
výstava, od 13. augusta, Galéria pod nebom
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Viktória Farkašovská
Axel Kover
Dominika Traškyová
Pavol Derdziak
Mario Melchiorri
Filip Juričko

My sme východ
V našom meste sa v posledný
augustový víkend
uskutočnilo veľmi obľúbené
podujatie My sme východ.
Michalovčania, ale aj
návštevníci nášho mesta,
si mohli užiť kopec zábavy
s moderátormi Mariánom
Čekovským a „Juniorom“ –
Milanom Zimnýkovalom.

rí robia dobré meno nášmu mestu.
Ocenenie od primátora Viliama Zahorčáka si prevzala Viera Džoganová,
dirigentka, umelecká vedúca a duša
detského speváckeho zboru Pro Musica Magnólia. HK Dukla Ingema
Michalovce získala druhé ocenenie za
historický postup do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Peter Tirpák
z hokejového klubu však za všetkých
povedal, že toto ocenenie venujú fanúšikom HK Dukla Ingema Michalovce, bez ktorých by tieto výsledky

O dobrú hudbu sa postarali a do
tanca zahrali Lomnické Čháve, Heľenine oči a Marián Čekovský Band.
Svojím humorom všetkých rozosmial
aj Juraj Šoko Tabaček. Tak ako každý
rok, na pódiu boli ocenení tí, kto-

nedosiahli. My sme východ alebo My
sme Mi sa uskutočnilo v Parku študentov a ako zhodnotil Milan Junior
Zimnýkoval, návštevníkov podujatia
prišlo oveľa viac ako minulý rok.
AK

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Dušan Kráľ
a Michaela Weiss
Mgr. Vladislav Hrežo
a Bc. Andrea Ščerbáková
Martin Dzurovčín
a Lenka Stanková
Ing. Miroslav Pavlovčák
a Ing. Dominika Sisáková
Marián Jančár
a Veronika Bubernáková
Bc. František Juhász
a MUDr. Mária Činčárová
MUDr. Matúš Virčík
a MUDr. Lucia Stripaiová
Bronislav Šulc
a Alexandra Kunová
Mgr. Vladimír Vaľko
a Bc. Anna Mrázová
Erik Nyistor
a Simona Nedzbalová

Noviny Mistral

a športové správy

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

Žihadlo

Téma: Zemplínske múzeum
pred otvorením
Hostia: Martin Molnár a Anna Činčárová
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

ZEMPLÍN POP 2019

od piatka 13.9. 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)

Odchody vlakov
Mestské kultúrne stredisko
pozýva milovníkov
divadelného umenia
na predstavenie Odchody
vlakov.
Vynaliezavú komédiu napísal Petr
Zelenko na motívy hry Michaela
Frayna. Nosnou myšlienkou predstavenia je odraz reálneho života.
V tomto prípade ide o dvoch neúspešných hercov, ktorí sa za každú
cenu snažia zachrániť svoje predstavenie i zvláštny milenecký vzťah.
Hra prináša so sebou množstvo

úsmevných i tragikomických situácií.
Z príbehu možno pochopíme, že je to
o nás samých. Niekedy je možno lepšie viac ako osobnú kariéru vyzdvihnúť dôležité priznanie, že sme zlyhali,
alebo že nám niečo nevyšlo. V honbe
za niečím, čo často ani nevieme pomenovať, si nestihneme uvedomiť,
že nám ten vlak už dávno ušiel.
Hlavnými protagonistami predstavenia sú úspešní moderátori Adela a Viktor Vinczeovci. Predstavenie
sa uskutoční 23. septembra o 19.00
hod. vo veľkej sále mestského kultúrneho strediska.
MsKS

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 Sabovčíková, 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 fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.
michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.
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prerušenie distribúcie elektriny
n 16. septembra od 07.40 hod. do 17.10 hod., úseky: Ul. Jána Hollého
č. 65 – 73 nepárne (celý bytový dom)
n 17. septembra od 07.20 hod. do 17.30 hod., úseky: Ul. Petra
Jilemnického č. 38 – 46 párne (celý bytový dom) a č. 5828
n 18. septembra od 07.30 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. Jána Hollého
č. 75 – 83 nepárne (celý bytový dom)
n 23. septembra od 08.40 hod. do 15.00 hod., úseky: Ul. A. I.
Dobrianskeho č. d. 2 – 36 párne, 1 – 23 nepárne a 29 – 37 nepárne;
Ul. agátová č. d. 10, Ul. A. Kmeťa č.d. 39, Ul. Boženy Němcovej
č. d. 1, Ul. gen. Petrova č. d. 1 – 43 nepárne, 2 – 26 párne, 30 – 44
párne a č.d 2553/2, Ul. J. G. Tajovského č.d. 2, Ul. Jána Kalinčiaka
č. d. 2 – 12 párne a č. d. 1, 3, 5788 a 6246, Ul. Jána Palárika č. d. 2,
Ul. Jonáša Záborského č. d. 2 – 8 párne a 1 – 7 nepárne, Ul. Mirka
Nešpora č. d. 1 – 7 nepárne a č. d. 2 a parcela č. 2450, Ul. odbojárov
č. d. 5, 8 a 10, Ul. P. J. Šafárika č. d. 1 – 13 nepárne a 2 – 34
párne, Ul. Pribinova č. d. 1 – 21 nepárne a 2 – 22 párne, Ul. S. H.
Vajanského č. d. 2 – 58 párne a 1 – 45 nepárne, Ul. Štefana Moyzesa
č. d. 1 – 29 nepárne a 2 – 36 párne, Ul. T. J. Moussona č. d. 2, 3,
2502 a 6429, Ul. Terézie Vansovej č. d. 4 – 10 párne, Ul. zemplínska
č. d. 1 – 41 nepárne a 2 – 40 párne a parcela č. 1647/3
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

Turnaj partnerských
miest v basketbale
Po úspešnom prvom
ročníku pokračuje
turnaj partnerských
miest v basketbale
chlapcov kategórie U15
(ročník 2004 a mladší)
v Michalovciach od
13. do 15. septembra.
Tentokrát sa turnaja
zúčastní 5 tímov.
Pricestujú k nám družstvá
z partnerských miest z ukrajinského Užhorodu, srbského Pančeva,
doplnené o družstvá Svitu a Košíc,
ktoré patria k užšej slovenskej špičke. Piatym celkom bude domáci
kolektív. Naďalej hlavnou myšlienkou ostáva stretnutie detí, nielen

z partnerským miest, a zmeranie si
síl v basketbalových zápasoch. Ďalším cieľom je aj výmena poznatkov
a skúsenosti trénerov.
Máme nádej, že postupne sa
bude v našom meste konať kvalitný
medzinárodný turnaj partnerských
miest. Účastníci v roku 2019 sú
tímy BK Užhorod z Ukrajiny, BC
Kris Kros Pančevo zo Srbska a slovenské tímy RIM Basket Košice,
BKM Iskra Svit a 1.BK Michalovce.
Veríme, že turnaj bude výborným
podujatím aj v rámci projektu Michalovce Európske mesto športu
2019. Zápasy sa uskutočnia od piatka do nedele v telocvični Gymnázia
Pavla Horova na Ul. Masarykovej.
Priebežné výsledky zápasov nájdete
na stránke www.1bkmi.sk.
P. Biganič

Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých
informácii nájdete na

MICHALOVCE

SRDCE ZEMPLÍNA

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan
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SME EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2019
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Atletika
MICHALOVSKÁ HODINOVKA – 27. ROČNÍK
15. 9., 10.00 hod., IV. ZŠ, J. A. Komenského 1
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Basketbal
1.BK – ABOVIA 96 KOŠICE
21. 9., 16.00 hod., DL U17 – 1. kolo

WAKO majstrovstvá
Európy v kickboxe
Skvelý úspech dosiahla
Emma Sabadošová
na tohtoročných WAKO
majstrovstvách Európy
kadetov a juniorov
v maďarskom Gyӧri.
Za účasti 1991 štartujúcich z 39
krajín si v kategórii kick light, do
50 kg, kadeti, v konkurencii 14 pretekárok vybojovala krásnu bronzovú
medailu. Emma, pretekárka Športového Kickbox klubu Michalovce,
bola súčasťou slovenskej reprezentačnej výpravy a svojou medailou

tak prispela celkovo k jednej zlatej,
jednej striebornej a desiatim bronzovým medailám pre Slovensko.
Tento rok sa majstrovstvá Európy juniorov a kadetov v kickboxe
konali v maďarskej Audi Arene
Györ. Celoročná tréningová príprava a snaha sa odzrkadlili vo výkone. Emmu na ceste za zlatou medailou po výhre v štvrťfinále nad
maďarskou reprezentantkou Zsofia
Nemeti zastavila až v semifinále talianska reprezentantka Teodorani
Chiara. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu klubu a krajiny.
Elena Takáčová

1.BK – TYDAM UPJŠ KOŠICE
22. 9., 10.00 hod., DL U17 – 2. kolo
TURNAJ PARTNERSKÝCH MIEST
13. – 15. 9., športová hala GPH
Info: http://new.1bkmi.sk

Cyklistika
MEMORIÁL MARTINA RUJÁKA – 230 KM NA BICYKLI
15.9., 8.00 hod.
Info: Michal Paľo, tel.: 0915 898 170

Futbal
MFK ZEMPLÍN – PARTIZÁN BARDEJOV
14. 9., 10.00 hod., I. liga dorastenky U19/skupina „C“ – 5. kolo
MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN
14. 9., 19.00 hod., Fortuna Liga – 8. kolo
MFK ZEMPLÍN – MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
15. 9., 10.30 a 12.45 hod., I. LMD U17, U16 – 6. kolo
MFK ZEMPLÍN – LOKOMOTÍVA KOŠICE
19. 9., 17.00 hod., II. liga ženy, skupina „C“ – 5. kolo
MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
21. 9., 10.00 hod., I. liga dorastenky U19/skupina „C“ – 6. kolo
MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
22. 9., 11.00 hod., I. LSD U19 – 7. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – AŠK MÁRIA HUTA
15. 9., 15.30 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ – 9. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
TJ SOKOL MOČARANY – FK LOKOMOTÍVA ŠM MICHAĽANY
15. 9., 15.30 hod., V. liga Zemplínska – muži- VsFZ – 7. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – SPONO EAGLES (ŠVAJ.)
14. 9., 17.30 hod., Pohár EHF – 1. kolo, Chemkostav aréna
HK IUVENTA – SPONO EAGLES (ŠVAJ.)
15. 9., 17.30 hod., Pohár EHF - 1. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
13. 9., 17.30 hod., TIPSPORT liga – 1. kolo
HK DUKLA INGEMA – HK NITRA
15. 9., 17.30 hod., TIPSPORT liga – 2. kolo
HK DUKLA INGEMA – HK POPRAD
20. 9., 17.30 hod., TIPSPORT liga – 4. kolo
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

