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Poslanci mesta sa opäť stretli v rokovacej sále

MESTSKÉ

ZASTUPITEĽSTVO

Vúvode sa poslanci venovali 
Informatívnej správe o pri-
jatých uzneseniach mest-

skej rady za apríl – máj 2021. Sprá-
vu o  výsledku kontrol a  následne 
aj návrh plánu činnosti na  II. pol-
rok 2021 predložila hlavná kontro-
lórka mesta. 

Ďalším bodom na prerokovanie 
bol dodatok č. 2 Všeobecne záväz-
ného nariadenia Mesta Michalovce 
č. 169/2014 o dani za užívanie verej-
ného priestranstva v meste. V  roku 
2020 v  súvislosti s  epidémiou co-
vid-19 Mesto prijalo prvý dodatok 
VZN, ktorým upravilo sadzbu dane 
za letné terasy na výšku jedného 
eura, aby pomohlo miestnym pod-
nikateľom. Pandemická situácia pre-
trváva, a preto poslanci prijali úpra-
vu VZN vo všeobecnej rovine tak, 
aby sa vyhovelo podnikateľom v ob-
lasti gastronómie aj v  tomto roku 
a v prípade potreby aj v budúcnosti.

V  ďalších bodoch rokovania 
sa  poslanci zaoberali ekonomický-
mi témami. Bolo prerokované vy-
hodnotenie rozpočtu za rok 2020 
technických a  záhradníckych slu-
žieb a  mestského kultúrneho stre-
diska a  následne záverečný účet 
Mesta Michalovce za rok 2020. 

V ďalšom bode poslanci schváli-
li návrh na vydanie štvrtej časti edí-
cie História Michaloviec – Micha-
lovce, šport do roku 1960. Historici 
s  istotou tvrdia, že počiatky orga-

nizovanej podoby športu v  meste 
siahajú do 19. storočia, keď v roku 
1896 miestne noviny priniesli sprá-
vu o  snahe vybudovať prvú mest-
skú korčuliarsku dráhu a  založiť 
korčuliarsky spolok. Počiatky špor-
tových aktivít sú do  dnešných dní 
nedostatočne spracované a  pub-
likácia má ambíciu túto medzeru 
vyplniť. Autorsky sa na nej budú 
podieľať naši známi historici Mar-
tin Molnár, Martin Urban a  Tibor 
Tabak a k čitateľom by sa mala do-
stať v budúcom roku.

Nasledujúcim bodom bola in-
formatívna správa o  vyhodnotení 
osadzovania kontajnerových prí-
streškov na Sídlisku východ a návrh 
na ich osadzovanie v ďalších častiach 
mesta. S  ich výstavbou mesto zača-
lo v  roku 2018 na Sídlisku východ 
a  dôvodom boli podnety občanov, 
ktoré poukazovali na problémy 
s  nečistotou v  okolí kontajnerov 
a  s  tým súvisiaci výskyt hlodavcov, 

ale aj havranov, pre ktorých otvorené 
kontajnery s odpadom z domácnos-
tí predstavujú ľahko dostupný zdroj 
obživy. Na základe ohlasov občanov 
môžeme konštatovať, že prístrešky 
výrazne zvýšili čistotu v  okolí kon-
tajnerov, a tým aj celkovo v  me-
dziblokových priestoroch sídliska. 
Kontajnerové prístrešky teda budú 
postupne osadené aj v  ďalších čas-
tiach mesta a na ďalších sídliskách.

Poslanci ďalej prerokovali vstup-
nú Správu spracovania programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mestskej funkčnej oblasti 
Michalovce na roky 2021 – 2030. 
Mesto Michalovce na základe uzne-
senia zastupiteľstva v  novembri 
2020 vytvorilo územie Udržateľné-
ho mestského rozvoja – Mestskú 
funkčnú oblasť Michalovce (UMR 
MFO Michalovce) spolu s 11 obcami 
katastrálne susediacimi s  mestom. 
V rámci tohto územia je nutné vypra-
covať Integrovanú územnú stratégiu 
UMR vo forme nového Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja (PHRSR). Tvorba strategic-
kého dokumentu sa predpokladá 
v  mesiacoch máj – november 2021 
s  využitím vlastných personálnych 
kapacít. Nový PHRSR bude predlo-
žený na schválenie mestskému za-
stupiteľstvu, taktiež bude predložený 
ako Integrovaná územná stratégia 

Poslanci mesta Michalovce sa za prísnych hygienických opatrení stretli 24. mája 
na  dvanástom  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva.  Na  programe  bolo  viac  ako 
dvadsať bodov, viaceré z nich boli z finančnej oblasti, ale rokovalo sa aj o kontajne-
rových prístreškoch a perspektíve ich osadzovania v ďalších častiach mesta.

pokračovanie na 2. strane
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pobačeňe Miža z varoša

Išče ščesce, že začaľi hokejovo majstrovstva šveta. Nova zabava pre širo-
ke fanušikovske no i karčmovo osaďenstvo. Ozdaľ zato prestala placic mi-
morjadna situacija. Bulo načaše, bo placila od októbra. Ňeznam, jak virješiľi 
tote haldi pokutov od bezdomovcov. Keľo jich udzeľiľi za strimovaňe še von-
ka po určenej hodziňe. Ozdaľ poriadňe naplňiľi štatnu kasu peňežami vib-
ratimi od ňich. Abo ňe? Bo i parlamet sebe dal prestavku. Dufajme, že i voňi 
chceju patrec, jak hraju našo, abo i druhe hokej. Šak majstrovstva še hraju 
ľem raz u roku. Šak zakon o mobiľizaciji takoj schvaľiľi. Paňi prezidentka 
takoj podpisala. Inakša forma zakazov še da takoj vihlašic. Abo še da da-
koho zavric do koluznej vezby i za to, že chce zvaľic demokratricki zvoľenu 
vladu „na furt“. Jagbač to budze inakši. Bo doteraz zaviraľi ľem tich, co maľi 
daco zo „smeracku vladu“. Zname, že to ňebuľi žadne anďele. Kec kradľi 
abo podplacaľi, patrja do basi. No dachtore tam šedza rok. Žaden sud jich 
aľe ňesudzi. Aňi ňevižira, žebi še richtoval. Dobre vidumane pekelne koľeso. 
Obviňime ce „za zňeuživaňe verejnoho čiňiteľa“. Šak ši bul miňister. Zavre-
me do koluznej vezbi. Dokedi še ňepriznaš, ta ce tam budzeme trimac. Abo 
še obeš. Šak ši bul obviňeni. Šak ši bul u baše. 

Naraz aľe zavarľi i svoho! Jagbač znaľ veľo na dakoho! Naraz u parla-
mence horuco. Treba zmeňic koluznu vezbu – jej dlužku. Novi predsedsa 
vladi ma važne vistupeňe. Citát: „Sľúbili sme – zákonnosť, spravodlivosť, 
poriadok. Pred zákonom sme si rovní. Žiadne výnimky.“ Ňeverim svojim 
očom, ňeverim tomu, co čujem. A co zrušene „Mečjarovo amenstije“? A co 
„Gorila“? A co podplacaňe poslancov? A co privatizacije? Tam rovnojs pred 
zakonom ňeplaci? Ozdaľ nam običajňim ľudzom ostavaju ľem oči pre plač 
a placic za šicke beťarstva tich „obyčajnych ľudi“, co me jim zveriľi „správu 
veci verejných“. Bo kec gazda ňemal peňeži a chcel kupic koňa, ta mal dva 
možnojsci. Predac kus poľa, abo sebe požičic. No kec kuň zdechnul, ta ban-
koj mušel splacic požičku. Dňeška sebe vlada idze vžac požičku. I zato par-
lament ňezašida. Bo še ňeznaju dohodnuc. Nakoňec še dohodňu. Bizovňe, 
bo kec skonči tota vlada, chto požičku zaplaci? Hadajce. Bizovňe ňeuhadňe-
ce. No budze to ľem na vas i vašich dzecoch. A ňevirješi to dajaka „pumpa 
na jednotkoj“.

Vaš Mižo z varoša

Bavja še

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE – moje mesto 
mojemesto@msumi.sk

Od 17. mája prebieha 
doručovanie 
rozhodnutí na poplatky 
za komunálny odpad, dane 
z nehnuteľností a dane 
za psa. 

Rozhodnutia do domácností 
doručujú zamestnanci mesta v pra-
covných dňoch medzi 16.00 a 20.30 
hod. a  počas sobôt v  čase medzi 
14.00 a 20.30 hod. Po prevzatí roz-
hodnutí má občan 30 dní na prí-
padné podanie odvolania a násled-
ne ďalších 15 dní na zaplatenie.

Mesto v  tomto roku umožňu-
je zaplatiť poplatky a  dane novým 
spôsobom, prostredníctvom sa-
moobslužného platobného kiosku, 
ktorý sa nachádza vo vstupných 
priestoroch mestského úradu, v bu-
dove na Nám. osloboditeľov 30. 
Platba je intuitívna, po zoskeno-
vaní čiarového kódu je platiteľ vy-
zvaný na zaplatenie sumy uvedenej 
na rozhodnutí. V kiosku je možné 
platiť hotovosťou alebo kartou. 
V  zozname predpisov je možné 
skontrolovať aj iné doklady platite-
ľa, uhradené sú označené.
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Registrujte do 7. júna svoje 
2- až 4-členné tímy online 
na www.dopracenabicykli.
eu/registracia-timu, 
dochádzajte počas júna 
do práce na bicykli 
a vyhrajte hodnotné ceny.

V  hre je elektrický bicyk-
el e-Paris, tri skladacie bicykle 
Hyperion a jeden mestský bicykel 
Via. Hlavne však ide o podporu 
ekologickej, zdravej a finančne vý-
hodnej dopravy do zamestnania 
no najmä – spravíte niečo pre svo-
je zdravie.

Zapojiť sa môžu aj zamestnanci, 
ktorí pracujú z domu, na tzv. home 

office, aj tí, ktorí dochádzajú do prá-
ce verejnou dopravou alebo pešo. 
Zistia, koľko CO2 svojím ekologic-
kým spôsobom dopravy do práce 
v porovnaní s cestou autom ušetrili, 
a pomôžu tiež vylepšiť celkové šta-
tistiky našej spoločnosti a mesta. 
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Platenie daní 
a poplatkov cez kiosk

Michalovčania, poďte 
do práce na bicykli

UMR kooperačnej rade UMR a Mi-
nisterstvu investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR pre Ope-
račný program Slovensko.

Rozpočtovým opatrením č. 2  
dochádza k  úprave príjmov a  vý-
davkov Mesta. Bežné príjmy Mesta 
sa zvyšujú celkom o  359  983 eur, 
bežné výdavky sa zvyšujú o 892 281 
eur, kapitálové príjmy sa znižujú 
o 754 000 eur a kapitálové výdavky 
sa zvyšujú celkom o 1 028 100 eur. 
Rozdiel medzi príjmami a výdavka-
mi bežného a kapitálového rozpoč-
tu po úpravách predstavuje schodok 
vo výške 4  685  763 eur. Príjmo-
vé finančné operácie sa zvyšujú 
o 2 499 398 eur a výdavkové finanč-
né operácie sa zvyšujú o 185 000 eur. 
Celkový rozpočet Mesta, vrátane 
finančných operácií, je týmto opat-
rením vyrovnaný. Zmeny rozpočtu 
jednotlivých výdavkových položiek 
bežného a  kapitálového rozpočtu 
sú zároveň premietnuté aj do zmeny 
v programovom rozpočte.

Po prerokovaní majetkovopráv-
nych záležitostí a  personálno-or-

ganizačného zabezpečenia škôl 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
schválili poslanci zmenu organi-
začného poriadku Mestskej polície 
Michalovce. Na základe Operač-
ného programu Ľudské zdroje boli 
na dobu určitú od júla 2019 do júla 
2021 na základe výberového konania  
prijatí 12 členovia miestnej občian-
skej poriadkovej služby (MOPS). Ich 
činnosť je orientovaná na zlepšenie 
situácie verejného poriadku a  pri 
zabezpečovaní protipandemických 
opatrení. Projekt je značne prínos-
ný v  integrácii marginalizovaných 
rómskych komunít na Ulici mlyn-
skej a Gerbovej a vzhľadom k tomu, 
že končí k  31. júlu, Mesto vytvori-
lo predpoklady na prijatie členov 
MOPS do pracovného pomeru 
v prípade, ak by ďalej nepokračoval.

V závere rokovania mestskí zá-
konodarcovia schválili orientačný 
harmonogram zasadnutí mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva 
na druhý polrok 2021. Rokovanie 
ukončili interpelácie poslancov.
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Poslanci mesta sa opäť 
stretli v rokovacej sále

dokončenie článku z  pr vej  strany



O seniorskom veku mnohí 
hovoria ako o najkrajšom období 
ľudského života. No tento vek 
neraz prináša situácie, keď 
senior aj rodina potrebujú pomoc 
profesionálov. Michalovský 
domov seniorov na Ulici Jána 
Hollého 9 v Michalovciach vám 
podáva pomocnú ruku. 

Pomôžeme vám starať sa 
o vašich najbližších s láskou, 
úctou, profesionálne. Dô-
verujte našim dlhoročným 
skúsenostiam. Spojme sily 
a vytvorme dôstojnú starobu 
vašim príbuzným. S uvoľňo-
vaním pandemických opat-
rení znovu prijímame nových 
klientov. Využite príležitosť 

nastúpiť ešte pred III. vlnou 
pandémie, pretože je možné, 
že pri zhoršení epidemiolo-
gickej situácie opätovne prijí-
mať klientov nebude možné. 
Neváhajte nás kontaktovať 
na čísle 056/641 95 19 alebo 
emailom na tkacikova@mids.
sk. Tešíme sa na vás. 

zp
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Deň detí 
v knižnici 
Zemplínska knižnica 

G. Zvonického 
pri príležitosti 

Medzinárodného dňa detí 
1. júna ponúka všetkým 
deťom k ich sviatku 
zápisné zadarmo.

Privítame aj vašich seniorov

Začiatkom jari bolo 
na území mesta Michalovce 
zistených približne 
20 lokalít nelegálnych 
skládok, na ktorých bol 
umiestnený prevažne 
komunálny odpad. 
Ich odstránenie si 
odhadom vyžaduje vyše 30 
pracovných dní, desiatku 
pracovníkov a techniku. 

S  touto činnosťou začali tech-
nické a  záhradnícke služby ešte 
v  marci. S  cieľom pomôcť vyčistiť 
prírodu v meste od odpadov, znížiť 
náklady na ich odstránenie a  po-
môcť technickým službám s  likvi-
dáciou skládok sa do aktivít zapojili 
dobrovoľníci.

Pod vedením zamestnancov 
mestského úradu Jána Jasovského 
a Pavla Fecáka sa vytvorila skupina 
18 dobrovoľníkov – úradníkov mes-
ta a  v  utorok 11. mája spoločnými 
silami vyčistili nálože odpadu na Ze-
leninárskej ulici a za záhradami ro-
dinných domov na Ulici Š. Fidlika. 
K dobrovoľníckym aktivitám sa pri-
pojila aj skupina deviatich poslancov 
mesta Michalovce. Tí sa stretli v pia-
tok 14. mája popoludní a vyzbierali 
nelegálne uložený odpad pozdĺž La-
borca pri zimnom štadióne.

Podľa slov pracovníka z odboru 
životného prostredia Pavla Fecáka: 
„Najväčším problémom nelegálnych 
skládok je, že sa na nich vyskytne aj 
nebezpečný odpad, hlavne obaly od 
olejov, ktoré môžu pochádzať zo ser-
visnej činnosti najbližších prevádzok 
v okolí.“

Aký bol výsledok práce dob-
rovoľníkov? Spolu sa nazbieralo 
približne 200 vriec odpadu a  dve 
traktorové vlečky objemného ko-

munálneho odpadu. O jeho odvoz 
sa už postarali pracovníci technic-
kých služieb. 
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Dobrovoľníci likvidovali čierne skládky

V roku 2008 skupinka 
nadšencov založila 
v Michalovciach florbalový 
klub, ktorý sa v pomerne 
krátkom čase rozrástol 
a tento moderný 
a dynamický šport prilákal 
malých aj veľkých. 

V  klube začala rásť nová ge-
nerácia florbalistov i  florbalistiek, 
ktoré si zahrali aj v  extralige. Dnes 
v  klube Eastern Wings trénujú ka-
tegórie mladšej a  staršej prípravky, 
mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci, 
juniori a  tiež dievčenské kategórie. 
Prevažnú časť hráčov tvoria žiaci Zá-
kladnej školy T. J. Moussona, ktorí 
majú možnosť navštevovať športovú 
prípravu florbalu. Telocvičňa školy 
je však malá a  nespĺňa požiadavky 
na tréningy a zápasy. Mestská špor-
tová hala, kde klub trénuje v súčas-
nosti, tiež kapacitne nepostačuje. 
Predseda florbalového klubu Ger-
hard Puchír preto využil výzvu Slo-
venského olympijského a  športové-
ho výboru na modernizáciu, rekon-
štrukciu a  budovanie športovej in-
fraštruktúry a v spolupráci s Mestom 

Michalovce požiadali o  dotáciu na 
výstavbu tréningovej haly. Podmien-
kou zisku dotácie bolo spolufinanco-
vanie projektu samosprávou. Mesto 
Michalovce sa zaviazalo stavbu 
v  prevažnej miere financovať, za čo 
mu veľmi pekne ďakujeme. 

Výstavba športovej haly, ktorá 
bude sídliť v areáli ZŠ T. J. Mousso-
na, začala v apríli a predpokladaný 
čas dokončenia je začiatok školské-
ho roka 2021/2022. Hala bude mať 
vnútorný rozmer 42 x 24 x 9,4 m 

a zmontovaná bude z konštrukčnej 
ocele s  antikorovými bezúdržbo-
vými spojmi. Mesto, ako realizátor 
stavby, znáša náklady na podložie, 
projektovú dokumentáciu a staveb-
né povolenie stavby.

V  škole okrem športovej prí-
pravy, ktorá je súčasťou školského 
vzdelávacieho programu na II. stup-
ni, pracujú krúžky florbalu pre naj-
menších i  Centrum voľného času, 
ktoré poskytuje možnosť venovať sa 
florbalu všetkým, ktorí majú oň zá-

ujem. Hala bude využívaná od sko-
rých ranných hodín žiakmi, popo-
ludní CVČ a  záujmovými útvarmi 
a následne na tréningový proces klu-
bu Eastern Wings. Víkendy sa určite 
ponesú v búrlivej atmosfére zápasov 
a  iných športových podujatí. Verí-
me, že pandemická situácia sa bude 
rýchlo zlepšovať a  deti budú môcť 
opäť šantiť v telocvičniach. V novej 
hale radi privítame aj predškolákov 
či seniorov. 

kolektív základnej školy

Nová športová hala rastie pod Hrádkom



4  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

V Nemocnici Svet zdravia 
Michalovce, rovnako 
ako v celej sieti nemocníc 
Svet zdravia a polikliník 
ProCare, oslavovali sviatok 
sestier a pôrodných 
asistentiek. 

5. máj je Medzinárodný deň 
pôrodných asistentiek a 12. máj je 
Medzinárodný deň sestier. Pri tejto 
príležitosti vedenie nemocnice po-
ďakovalo svojim sestrám a  pôrod-
ným asistentkám za ich každoden-
nú obetavú prácu a  potešilo ich 
malou pozornosťou s  tematikou 
úsmevu. 

Zároveň vedenie ocenilo ďakov-
ným diplomom a ružičkou sestry 
a pôrodné asistentky, ktoré pracujú 
v nemocnici najdlhšie (viac ako 40 
rokov) a  tiež kolegyne, ktoré do-
siahli za obdobie posledného roka 
v  nemocnici svoje okrúhle pra-
covné jubileum. Sieť tak pokračuje 
v  tradícii, ktorú tento rok v  marci 
zaviedla aj v rámci sviatku lekárov. 

Ocenených je celkovo 54 sestier 
a  pôrodných asistentiek, z  toho 
38 z  nich pôsobí v  nemocnici už 
40 a  viac rokov. Jedna zo sestier 

oslavovala dokonca 50-ročné pra-
covné jubileum. Gabriela Teppe-
rová nastúpila do nemocnice v júli 
pred 50 rokmi, aktuálne pôsobí na 

centrálnych operačných sálach. 
Ostatné kolegyne oslavovali 15 
až 35-ročné pracovné jubileum. 

Jana Fedáková

Žiaci Základnej 
školy, Okružná 
17 v Michalovciach, 
sa chcú neustále 
zlepšovať, spoznávať život 
a školu žiakov v Európe, 
navštíviť rôzne miesta, 
získavať nové skúsenosti 
a nezabudnuteľné zážitky 
a zlepšiť sa v anglickom 
jazyku. 

Práve preto sa zapojili do  me-
dzinárodného projektu Erasmus+ 
spolu s ďalšími krajinami. Okrem 
Slovenska aj s  Talianskom (Sassu-
olo), Španielskom (Zamora) a Ne-
meckom (Wuppertal). Projekt má 
názov Voda dokáže zmeny, my do-
kážeme zmeny.

Z dôvodu stále prebiehajúcej 
pandémie nebolo možné do tých-
to krajín vycestovať, a tak sme sa 
rozhodli, že  pocestujeme virtu-
álne. Naši žiaci spoločne so žiak-
mi v zahraničí plnili rôzne úlohy, 
ktorých spoločnou témou bola 
voda. Prostredníctvom TwinSpa-
ce stránky na portáli eTwinning 
hľadali vodu v našom regióne, 
riešili kvízy, urobili pokusy a ex-
periment.

Pri príležitosti Dňa Európy sme 
celý deň venovali nášmu projektu 
a spojili sme sa s našimi partner-
mi cez online hovor. Zaujímavým 
zistením pre našich žiakov bolo 
dozvedieť sa o  aktuálnom a  veľmi 

odlišnom počasí v mestách Európy. 
V ten deň bolo v Taliansku krás-
ne slnečné počasie, na Slovensku 
bolo chladno a zamračené, v  Ne-
mecku dokonca poletoval sneh. 
Žiaci sa  porozprávali a vymenili 
si aj  informácie o  našich školách, 
mestách, o nás a odprezentovali ex-
periment s hustotou vody. Nasledu-
júci deň nám študenti z Talianska 
pripravili vedomostnú súťaž „Esca-

pe  room“ (úniková hra), v ktorej 
sme sa podľa odpovedí na otázky 
o vode mali dostať do cieľa. Súťaž 
vyhrala skupinka v zložení dievčat: 
Anička (Slovensko), Matilde (Ta-
liansko) a Candela (Španielsko). 

Netradičné medzinárodné onli-
ne stretnutie žiakov rôznych krajín 
bolo veľmi príjemné, zábavné a po-
vzbudzujúce do ďalšieho štúdia 
anglického jazyka. Žiaci boli po-

zitívne naladení, vyskúšali si svoje 
jazykové schopnosti, nadviazali 
priateľstvá a už teraz sa tešia na ďal-
šie medzinárodné online stretnutia, 
skupinové ale aj individuálne. Ďal-
šie týždne budeme pracovať na na-
šom spoločnom projekte a budúci 
rok plánujeme spoločnú návštevu 
týchto krajín, ak to pandemická si-
tuácia dovolí.

Mgr. Anna Bardzaková

Deň sestier a pôrodných asistentiek

Medzinárodné online stretnutie žiakov



V júni galéria 
mestského kultúrneho 
strediska sprístupní 
tvorbu Mgr. Lucie 
Chocholáčkovej, ktorá žije 
a tvorí v Michalovciach. 
Autorka mala v našom 
regióne ale i v zahraničí 
niekoľko samostatných 
i kolektívnych výstav. 

Aj preto nie je verejnosti, ktorá 
inklinuje k výtvarnému umeniu, 
neznáma. Nemožno ju zaradiť 
medzi neprofesionálnych výtvar-
níkov, nakoľko sama výtvarnú vý-

chovu študovala v Prešove. Tvorba 
autorky má široký záber. Stvárňuje 
architektúru v pohybe a inšpiru-
je ju krajinomaľba. Architektúra 
v pohybe upúta diváka výraznou 
farebnosťou, čo umocňuje vese-
losť a radosť. Netreba opomenúť 
ani fakt, že každá stavba dýcha 
životom práve vďaka človeku. Pa-
noráma krajiny zasa hovorí o tom, 
že je treba kráčať po svete s otvore-
nými očami a vnímať krásu, ktorá 
nás obklopuje. Súčasťou expozí-
cie bude aj niekoľko reprodukcií. 
Výstava Lucie Chocholáčkovej 
je  verejnosti prístupná do konca 
mesiaca. 

MsKS

Obrazy krajiny 
5  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

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

UROBTE SI KVÍZIK
online kvíz o planéte Mars
www.hvezdaren-mi.sk Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

FAREBNÝ SVET ZEMPLÍNA
výtvarná súťaž pre deti základných škôl
uzávierka 5. júna, www.zosmi.sk
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

výstavy 
SLNIEČKOVÉ PLANÉTY
výstava k 90. výročiu časopisu Slniečko
od 1. júna, Zemplínska knižnica G. Zvonického

LUCIA CHOCHOLÁČKOVÁ – OBRAZY KRAJINY
od 1. júna, malá galéria MsKS

SAMUEL DANKANIN – VÝBER Z TVORBY
autorská online výstava, do 11. júna
www.zkgz.sk, Zemplínska knižnica G. Zvonického

UMENIE POD ZÁMKOM
do 31. mája, malá galéria MsKS

ČESKÉ HRDINKY
výstava ilustrovaných príbehov významných žien českej histórie
do 31. mája, Zemplínska knižnica G. Zvonického

REMESLO MÁ MODRÉ DNO
výstava o modrotlači
do 13. júna, výstavné krídlo Zemplínskeho múzea

V tejto pandemickej dobe 
sa veľmi často dostávajú 
ľudia do depresívnych 
stavov. Doľahlo to 
aj na mňa. 

Sediac na záhradnej lavičke pod 
orechom som rozmýšľal, čo a  ako 
ďalej. Nenachádzal som nijaké vý-
chodisko. Všetky úvahy neviedli 
k ničomu. Zrazu priletel vtáčik, sa-

dol si na konár stromu a zanôtil pek-
nú melódiu. Pomyslel som si, aký je 
slobodný, ako pekne zanôtil. Svojím 
spevom ma povzbudil. Melódiou za-
hnal všetky moje smutné myšlienky.  

Ako málo stačí na dosiahnutie 
dobrej nálady a  odohnanie po-
chmúrnych myšlienok. V  prírode 
je pokoj, čistá harmónia a skutočná 
pohoda. Stačí ísť do prírody, počú-
vať a vnímať ju všetkými zmyslami. 

J.G.

Ako málo stačí 
Od 21. mája kino opäť privíta vo svojej sále všetkých 
filmových fanúšikov. Návšteva kina je možná za dodržania 
platných opatrení: 

n  vstup s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom, 
n	dezinfekcia rúk, 
n	sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami osta-

ne jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí 
v radoch alternovať,

n	dovolená maximálna kapacita na predstavení je 50 % zákazníkov, ma-
ximálne však do počtu 250 zákazníkov v interiéri, 

n	v kinosále zaujmite miesta, ktoré sú už vyznačené na vašej vstupenke 
a rešpektujte prípadné usmernenia personálu,

n	prevádzkovateľ kina je povinný uchovávať telefonický alebo emailový 
kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia 
a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej 
doby je prevádzkovateľ povinný údaje zničiť.
Ďakujeme vám, že nám pomôžete s opätovným otvorením kina a spo-

ločne budeme až do odvolania dodržiavať hygienické opatrenia aj pro-
tiepidemiologické postupy.

MsKS

Kino Centrum opäť 
premieta

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. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f) Ul. športová v Michalovciach (Mestská športová hala).

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 14. júna 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA



čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Noviny Mistral
premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
Z rokovania 

mestského zastupiteľstva 
z 24. mája

28.5. – 3.6. vždy o 14.00 hod. 

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

na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD.

Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Mathias Ruskovský
Tomáš Čarný

Zoja Sentivanová
Natália Pauliková

Michalovčan informuje
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom 
nehnuteľnosť:
časť pozemku p. C-KN 1196/2 k.ú. Stráňany o výmere 13 x 3 m 
na ploche 39 m², nachádzajúci sa na Ulici konečnej v Michalovciach 
za účelom zriadenia rozoberateľnej celoročnej letnej terasy, na dobu 
určitú – 1 rok.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových 
ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 14. júna 2021 do 9.00 hod., 
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej 
stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov 

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom prenájmu na dobu neurčitú nebytové priestory, 
nachádzajúce sa v objekte Základnej školy na Ul. Komenského 1 
v Michalovciach 
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnopráv-
nej lehote, 14. júna 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Žalujúce stromčeky 
po vysadení

Podstatou tejto doby 
je dych

Najprv nás vypestovali, 
potom vysadili na verejné 
priestranstvo slúžiace 
všetkým. Patríme k živej 
prírode, máme skrášľovať 
okolie, vytvárať priaznivé 
ovzdušie a v čase horúčav 
robiť blahodarný tieň. 
No pre všetkých nie sme 
vítaní a toto je kameňom 
úrazu, so smutným koncom 
pre novovysadené stromčeky.

Spejeme k  otázke, prečo ich vy-
lámali, zničili? Je to nepochopiteľné, 
ale presvedčte sa na vlastné oči na Uli-
ci Martina Rázusa, no nie len tam. Kto 
si, že môžeš dielo iných rúk takto zde-
vastovať? Cigaretové ohorky, prázdne 
fľaše a aj niečo iné indikuje konateľov. 

Obyvatelia sa neprestávajú diviť, 
čo dokážu zničiť vandali. S  nápravou 
však treba začať od seba. Mestskí po-
licajti na to nemajú šancu dohliadnuť. 
Pomôžeme im my, obyvatelia, ako je to 
len možné? 

Aj napriek týmto skutočnostiam tre-
ba poďakovať Technickým a záhradníc-
kym službám mesta Michalovce za ak-
tívnu snahu v novej výsadbe. Stojí to 
veľa úsilia aj nemalé finančné prostried-
ky. Nebuďme ľahostajní k vandalizmu. 
Slovenský zväz záhradkárov sa  zasa-
dzoval za trvalé a systematické ozele-
ňovanie ulíc a  sídlisk. Toto bol dobrý 
krok a aj my sme, dúfame, prispeli k tej-
to verejnoprospešnej snahe. Chceme 
aj  v  budúcnosti kritizovať neprístojné 
správanie sa k zeleni a všestranne pod-
porovať myšlienku skrášľovania a  oze-
leňovania mesta Michalovce.

szz

Obdobie, v ktorom sme sa 
ocitli, trvá dosť dlho. Každý 
z nás má k tejto realite 
odlišný postoj. Niekto to 
vníma ako ťarchu, iný ako 
realitu, z ktorej možno niečo 
vyťažiť v zmysle skúsenosti 
a vnútornej posily. 

Máme možnosť vnímať, že táto 
pandémia nám doslova „berie dych.“ 
Vďaka dychu je človek živou bytosťou. 
Ak chýba, život je v  ohrození. Preto 
vždy majme na mysli tú skutočnosť, že 
život človeka je formovaný vzťahmi, 
ktorých sme súčasťou. 

Nik z nás sa nemôže spoliehať iba na 
seba a na to, že si vystačíme úplne sami. 
Pre dosiahnutie šťastia potrebujeme 
iného človeka. Reálne vnímame, ako sa 
všetko okolo nás zrelativizovalo. To, čo 
sme pred časom museli, teraz už  mô-
žeme. Týmto sa upriamuje naša pozor-
nosť na osobné rozhodnutie, ktoré nás 

môže urobiť zrelšími a  slobodnejšími 
ľuďmi. Hlavným protagonistom dneš-
ka je človek ako jednotlivec. Mali by 
sme ho vždy s  nadšením hľadať, pri-
pomínať mu jeho výnimočnosť, origi-
nalitu a vzácnosť. Pre tieto hodnoty je 
každý jeden z  ľudí na  tomto svete dô-
ležitý. Význam povzbudenia a podpory 
jednotlivcov je prostriedkom k  tomu, 
aby sa naše myslenie a  konanie stalo 
mostom a  nie rozdelením. Rozdelenie 
ešte nikdy a  nikomu nespôsobilo na-
plnenie. Mimo uznania hodnoty toho 
druhého, majme úprimnú snahu učiť sa 
od druhých, lebo toto je jeden zo spô-
sobov ako chytiť druhý dych a  nabrať 
novú skúsenosť, ktorá nám otvorí nové 
obzory. Konflikty vo vzťahoch vznikajú 
práve preto, že sa nedokážeme akcepto-
vať v rozdielnosti názorov a to je jeden 
z  faktov, ktorý odníma tak podstatný 
dych. Svet je hore nohami. Je na nás, 
či  ho dychom lásky vybudujeme vo 
vznešený chrám, alebo ho dychom ego-
izmu pomyselne spálime na uhoľ.

PaedDr. Ivana Mochorovská



n	1. júna od 11.00 hod. do 14.00 hod., úseky: Fialková ul. č. 5, 
Margarétová ul. č.d. 1, 3, 5, Narcisová ul. č. d. 10, 6590, 6591, 6593, 
6595, 6602, 6608, 6614, 6615, 6616, 6618/29, 6619, 6620, 6621, 6623, 
6626, 6627/80, 6656, 6659, 6660, 6661, 6666, 6668, 6669, 6672, 6673, 
6674/55, 6678/71, 6679/70, 6685, 6690/59, Severná ul. č. d. 2, 4, 6, 
32/2, 5868/2, 5868/6, SNP č. 1, 6657/38, 6693/56, Športová ul. ČOM 
0001422154, 0001379955, Tulipánová ul. č. d. 1, 3, 4, 5, 1702/2

n	2. júna od 11.00 hod. do 14.00 hod., úseky: Muškátová ul. ČOM 
0001491238, 0001491240, 0001501025, 0001424766, 0001507370, 
0001507371, 0001507318, 0001500639, 0001281328, 0001289103, 
Narcisová ul. ČOM 0001493218, 0001481863, 0001481873, 
0001481861, 0001481859, 0001481860, 0001481858, 0001482986, 
6612, 6658, 6663, 6836, 6836/2, 6859, 6859/8, Severná ul. ČOM 
0000438642, č. d. 16, 18, 3840/16, 3840/18

n	9. júna od 11.00 hod. do 14.00 hod., úseky: Topolianska ul. č. d. 1, 4, 
5, 8, 9, 10, 12 – 42, 45 – 50, 52, 54 – 56, 58 – 60, 62 – 128 párne, 703, 
2650/3, 2747/6, 2770/54, 2773/60, 2797/110, 2801/118, 5706/44, 
5709, 5839, 5848/1F, 5931, 5940/1B, 6072/1H, 6405/1C

n	11. júna od 8.20 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. A. S. Puškina č. d. 1 – 
11, 13 – 22, 24 – 34 párne, 927/1A, 928/7A, 6371/5A, Ul. A. Kmeťa č. 
d. 16, 29, Ul. Masarykova č. d. 39, 41, 43, Ul. Mirka Nešpora č. d. 12, 
14, 16, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 2320/6, 
Ul. Nešporova č. d. 8, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
časť pozemku p. C-KN 1250/1 k.ú. Stráňany o výmere 42,61 m², nachá-
dzajúci sa na ulici Nad Laborcom v  Michalovciach za účelom zriadenia 
celoročnej letnej terasy, na dobu určitú – 1 rok.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v  hmotnoprávnej lehote, do 14. júna 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

V minulom kalendárnom 
roku nás všetkých zavrela 
pandémia covid-u. 
Zatvorili sa športoviská 
a ľudia zostali doma. 
Preto Olympijský klub 
Michalovce preniesol svoju 
činnosť do online priestoru 
a pomocou sociálnych 
sietí a platforiem ponúkal 
rôznorodé aktivity. 
Podobným štýlom 
pokračujeme aj v tomto 
roku.

Olympijský deň je oveľa viac 
než len športové podujatie. Je to 
deň, keď sa každý človek vo svete 
môže stať aktívnym, môže sa do-
zvedieť o olympijských hodnotách 
a objaviť nové športy. Medzinárod-
ný olympijský deň sa oficiálne osla-
vuje už od roku 1948 vždy 23. júna. 
Tento deň bol vyhlásený na počesť 
23.  júna 1894, keď bol na pôde 

parížskej univerzity Sorbonna za-
ložený Medzinárodný olympijský 
výbor (MOV) a zároveň bolo pri-
jaté rozhodnutie o obnovení an-
tických olympijských hier. Každý 
rok Olympijský deň umožňuje ce-
lému svetu zdieľať radosť zo špor-
tu, zapojiť sa do športových aktivít 
a zjednotiť sa v duchu olympijských 
hodnôt. 

Olympijská charta definuje 
olympizmus ako životnú filozo-
fiu, oslavujúcu a vyvážene spája-
júcu telesnú zdatnosť, vôľu a du-
cha. Spojením športu s kultúrou 
a výchovou sa olympizmus snaží 
o utvorenie spôsobu života zalo-
ženom na radosti z vynaloženého 
úsilia, výchovnej hodnote dobrého 
príkladu, spoločenskej zodpoved-

nosti a na  rešpektovaní všeobec-
ných základných etických princí-
pov. Od roku 1987 sa v rámci osláv 
Olympijského dňa po celom svete 
konajú rozmanité športové akcie, 
medzi ktorými hrá prím Beh olym-
pijského dňa (BOD). 

V  tomto roku prišiel Sloven-
ský olympijský a  športový výbor 
s výzvou na prejdenie 2021m. Náš 
olympijský klub preto pripravil nie 
len pre školy ale aj pre širokú verej-
nosť pohybovo – virtuálnu a súčas-
ne náučnú aktivitu s názvom Olym-
pijský deň 2021 s  Olympijským 
klubom Michalovce, na zvládnutie 
ktorej je potrebné si stiahnuť apli-
káciu ACTIONBOUND. Prostred-
níctvom aplikácie sa dozviete, 
že vaša aktivita začína na Námestí 
osloboditeľov a  pomocou inštruk-
cií zdoláte 2021m. Na tejto trase 
spoznáte olympionikov mesta Mi-
chalovce a  budete musieť splniť 
aj rôzne zadané úlohy. Viac nepre-
zradíme, pozývame všetkých vy-
hľadať si aktivitu v  aplikácii alebo 
naskenovať priložený QR kód. 

Okrem tejto aktivity náš klub 
pripravil pre deti ale aj ich rodi-
čov virtuálnu hru Cesta do Tokia a 
dva vedomostné kvízy, v ktorých si 
môžete otestovať svoje vedomosti 
z olympizmu. 

V spolupráci so ZŠ T. J. Mousso-
na, ktorá je patronátnou školou 
olympijského klubu, pripravujeme 
tretiu žiacku konferenciu o  športe 
s názvom Pripravení na Tokio, ve-
novanú práve olympijským sym-
bolom a ceremoniálom. 11. júna ju 
budeme vysielať online na facebo-
okovej stránke nášho klubu. 

rh

Olympijský deň 2021
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

Hádzaná
MŠK IUVENTA – PREŠOV/VRANOV 
5. – 6. 6., 1. liga dorasteniek, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

MFK ZEMPLÍN VYHRAL V NITRE A JE ZACHRÁNENÝ 
Naši futbalisti zvíťazili v poslednom kole nadstavbovej časti 
o udržanie sa v najvyššej Fortuna lige na ihrisku vypadávajúcej 
Nitry hladko 4:0. Už v polčase viedli dvojgólovým náskokom. 
O góly v sieti Nitranov sa postarali štyria strelci – Matej 
Trusa, Takuto Oshima, Zuberiu Sharani a Dimitrios Popovits. 
Michalovčanom zahrali do karát aj výsledky z ostatných 
trávnikov, hlavne zo Zlatých Moraviec, kde Sereď zdolala 
Senicu 4:1 a pomohla tak Zemplínčanom vyštverať sa 
z barážovej priečky. Michalovčania si v Nitre vybojovali to, 
čo chceli. Aj v sezóne 2021/22 si zahrajú najvyššiu súťaž.

Peter Brendza

Asistované sčítanie obyvateľov
Forma sčítania, pri ktorej obyvateľom pomôže mobilný 

alebo stacionárny asistent.
Prebieha na celom Slovensku do 13. júna.

n  Mesto Michalovce zriadilo dve kontaktné miesta, 
na ktorých je k dispozícii technika a stacionárny 
asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc 
od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny 
asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. 

n  Ak sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, 
môžete si k sebe domov objednať mobilného 
asistenta, a to telefonicky na čísle 0905 798 944 
alebo 056 686 41 20. Pri telefonickom nahlasovaní 
požiadavky na mobilného asistenta je potrebné 
uviesť vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás 
má mobilný asistent navštíviť, a telefónne číslo. 

n  Na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej 
domácnosti platia hygienicko-epidemiologické 
opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných 
prostriedkov). 

Adresa kontaktného miesta:
Mestský úrad Michalovce, Nám, osloboditeľov 30, 
kancelária číslo: 120 a 129
Prevádzkové hodiny:
Po:  8.00 – 12.00  12.30 – 14.30
Ut:  8.00 – 12.00  12.30 – 15.00
St:  9.00 – 12.00  12.30 – 16.30
Št:  8.00 – 12.00  12.30 – 15.00
Pi:  8.00 – 12.00  12.30 – 14.00

foto: Róbert Andrejov


