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Osemdesiatpäť rokov organizovaného basketbalu v našom meste

Zlomové udalosti
českých dejín

VZNIK I. ČSR 1918
prednáška

HISTÓRIA BASKETBALU
V MICHALOVCIACH
Podľa historických spomienok a záznamov sa basketbal hrá v Michalovciach
od prvej polovice tridsiatych rokov 20. storočia. Spomienky pamätníkov a študentov hovoria o prvých hodinách, zápasoch medzi triedami a zaúčaní do tajov basketbalu v roku 1936 na miestnom gymnáziu. Aj preto sa terajší činovníci
rozhodli pripomenúť si tieto skutočnosti podujatiami k 85. výročiu basketbalu
v Michalovciach.

P

očas tejto dlhej histórie sa mu
popri iných športoch darilo
v našom meste so striedavými výsledkami. Častokrát bojoval
doslova o prežitie a zachovanie
kontinuity. Nikdy nebol organizovaný na profesionálnej báze a často
závisel od nezištnej a dobrovoľnej
práce mnohých nadšencov v pozícii
hráčov, trénerov alebo funkcionárov. Títo ľudia sa venovali rozvoju basketbalu nielen u dospelých,
ale najmä u mládeže. A takto to
trvá až dodnes. Dokázali niekoľkokrát vybudovať družstvá, ktorým
postup do najvyššej extraligovej
súťaže ušiel len o vlások, a vychovať
viacerých hráčov, ktorí reprezentovali Slovensko. Aj keď hlavná časť
histórie patrila mužskému basketbalu, venovali sa aj ženskej zložke
a výchove mládeže.
Pri príležitosti 85. výročia prinesieme čitateľom novín seriál článkov
o histórii basketbalu od jeho zrodu
cez rôzne zaujímavosti z paluboviek,
ako aj prehľad najhodnotnejších
výsledkov. Pre obmedzený priestor
novín budú podrobnejšie články
spolu s fotografiami, rozhovormi
a videami uverejnené v elektronickej forme na stránke www.1bkmi.sk.
V septembri chystáme spomienkové spoločenské stretnutie, na ktorom odovzdáme pamätné plakety

trénerom, hráčom a ďalším ľuďom,
ktorí reprezentovali naše mesto
a pričinili sa o to, že basketbal
v Michalovciach funguje dodnes.
Súčasťou udalosti budú aj sprievodné akcie ako tradičný Medzi-

národný turnaj štyroch krajín – V4
Michalovce 2021, priateľské zápasy
neregistrovaných športovcov, mládežníckych družstiev klubu i amatérskych športovcov.
ZAČIATKY MICHALOVSKÉHO
BASKETBALU,
ROKY 1936 – 1970
Kolískou zrodu michalovského
basketbalu bolo miestne gymnázium (terajšie Gymnázium Pavla
Horova) a časovo spadá do tridsiatych rokov 20. storočia. Podľa

najstarších pamätníkov organizovaný rozvoj tohto športu nastal po
príchode agilného stredoškolského
učiteľa Vojtecha Palkovského, ktorý na Zemplín prišiel z Bratislavy
v školskom roku 1935/36 a začal pravidelne usporadúvať zápasy v „košíkovej“. V roku 1937 dochádza k oficiálnemu stretnutiu michalovských
basketbalistov s českým gymnáziom
v Užhorode, ktoré v tom čase patrilo
k najlepším družstvám na východe
republiky. K ďalšiemu rozvoju basketbalu v Michalovciach dochádza
s príchodom profesora Arpáda Kuchena, odborníka na loptové hry,
ktorý na michalovské gymnázium
prišiel v roku 1938.
Basketbal sa rozvíjal aj v nasledujúcom desaťročí, aj napriek ťažkým vojnovým časom. V rokoch
1940 až 1950 žiaci michalovského
gymnázia patrili medzi najlepších
na Slovensku. V roku 1943 vybudovali nadšenci brigádnicky prírodné
ihrisko na bývalom saleziánskom
dvore, ktoré bolo vernou kópiou
najlepšieho bratislavského ihriska.
Na ňom sa odohral priateľský zápas
s majstrovským celkom OAP Bratislava, ktorý Michalovčania prehrali
tesne 33:36. Zápas sledovalo 1000
divákov. V rokoch 1950 – 1960

pokračovanie na 2. strane

12. júla
Zemplínska knižnica
G. Zvonického

Kultúrne leto
v múzeu 2021

PRECHÁDZKA
STOROČIAMI
MÓDY
diskusia

18. júla
Zemplínske múzeum

LAVRA – VIOLE(N)T
autorská výstava

do 31. júla
malá galéria MsKS

LAKOMÁ-KRAUSOVÁ

ZEMPLÍN V MOJOM
SRDCI
výstava

do 15. septembra
Zemplínske múzeum
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Mí ľ n i k y h istorického vývo ja Michaloviec

Povstalec a šľachtic
Andrej Szirmay

Rodina Szirmay vlastnila majetky v Pozdišovciach
a blízkych dedinách. Andrej Szirmay (1656 – 1723) bol
jedným z predstaviteľov uhorského protestantského
zemianstva v pohnutých časoch protihabsburských
povstaní v 17. storočí a na začiatku 18. storočia.
Aj v jeho živote sa striedala sláva
s pádmi či víťazstvá a prehry v takej
vrtkavej hre, akou je boj o moc. Ako
34-ročný sa oženil s Julianou Rothovou (1670 – 1733), pochádzajúcou
z obce Kiralyfalva pri Blatnom Potoku. Do roku 1704 sa im narodilo
sedem detí – Menyhert, Andrej,
Adam, Ladislav, Imrich, Terézia
a Alexander. Andrej Szirmay po sebe
zanechal i nevšedný prameň poznania života na slovenskom vidieku –
v rokoch 1680 až 1713 si starostlivo
viedol denník, ktorý po jeho smrti
vyšiel aj tlačou. I napriek tomu, že si
do svojho denníka zaznamenával
predovšetkým udalosti, ktoré sa ho
bezprostredne dotýkali, v jeho zápiskoch nájdeme aj fakty, dokresľujúcich obraz ťažkého položenia poddaných – hovorí v nich o feudálnej
rente, daňovom útlaku, drancovaní,
bezbrannosti poddaných v čase povstaní, o povodniach, kobylkách,
neúrode, epidémiách, o more, ktorý
zúril v okolí Michaloviec približne
v roku 1710, o útekoch poddaných
či o vyľudňovaní dedín.
Tento šľachtic vedel tiež vnímať cudzie utrpenie. O roľníckom
povstaní v tokajskej oblasti v roku
1697, pod vplyvom ktorého sa
vzbúrili aj jeho poddaní a prepadli
pozdišovský kaštieľ, si do denníka
vecne a bez nenávisti poznamenal:
„Toho roku Nemci [cisárski vojaci]
napadli a obsadili Tokaj i Blatný
Potok. Bol to ohlas na vzburu roľníkov... tí v noci pobili asi 3 000 ľudí.
Ľudia sa skrývali, utiekli do lesov
a na zimu do Havasföldu k Imrichovi Thökölymu. Vzbúrenci v mojom
pozdišovskom kaštieli zničili a pokradli mnoho vecí, napríklad hodvábne paplóny, riad, látky a rôzne
oblečenie. Vypili 20 sudov vína.“
Andrej Szirmay sa ako 49-ročný
pridal po druhýkrát v živote k povstaniu. Keďže bol presvedčeným
evanjelikom, naladeným proti Viedni, v roku 1704 sa zapojil do posledného, no najväčšieho protihabsburského stavovského povstania, ktoré
viedol František II. Rákóczi. Až do
roku 1711, po celý čas odboja plného ostrých vnútorných rozporov,
keď aj mnohé stolice vyjadrovali nespokojnosť s jeho vedením, v dobe
naplnenej násilím, nečakanými
zvratmi a neistotou, nepretržite zastával úrad podžupana Zemplínskej

stolice, čo svedčí o jeho nevšedných
schopnostiach. Ani vtedy však neodsúval osobné záujmy do úzadia.
Koncom roka 1708 už vlastnil
majetky v 42 obciach v okolí Michaloviec. Po uzavretí Satmárskeho
mieru v roku 1711, vďaka dohodám
medzi zástupcami povstaleckých
uhorských stavov a panovníkom
Karolom III., o svoje majetky či slobodu neprišiel ani Andrej Szirmay.
Navyše, o rok neskôr už zastupoval
Zemplínsku stolicu na uhorskom
sneme. Šľachtic Andrej Szirmay
zomrel koncom decembra 1723
a pochovali ho v Pozdišovciach.
A ako to bolo s michalovským
kaštieľom? Po úmrtí posledného
predstaviteľa rodu Bánffy objekt
získali Ladislav a Ján Pongráczovci
z Michaloviec. Práve oni ho v roku
1696 dali do zálohy Andrejovi Szirmayimu. Spomínanú udalosť zachytáva aj Andrejov denník: „Rok
1696. Kúpil som [dostal do zálohy]
kaštieľ v Michalovciach s mlynom
a vinicou Svätý kríž, veľa k tomu
patriacich dedín s hospodárskymi
dvormi – budovami. Kúpil som na
dlh. Celé to stojí 12 000 zlatých, ale
tohto roku som dal ešte len 5 902
zlatých.“ Neskôr si Andrej poznamenal: „Tohto roku [rok 1700], po
rekonštrukcii michalovského kaštieľa, som sa tam nasťahoval v marci.
Avšak ešte zostalo na opravu veľa,
takže budeme v oprave pokračovať.“
V roku 1742 nariadila panovníčka Mária Terézia dedičom Andreja
Szirmayho (ktorý zomrel v roku
1723), aby vrátili zálohované majetky (medzi nimi aj michalovský
kaštieľ) právoplatnému dedičovi
rodu šľachticov z Michaloviec –
Imrichovi Sztárayovi, pričom ten
bol zároveň povinný záloh vyplatiť.
K dohode o podmienkach vyplatenia zálohu a o vrátení majetku došlo
v nasledujúcom roku. Michalovský
kaštieľ tak získal do svojej držby Imrich Sztáray, o čom svedčí aj erb na
kozube. Po roku 1743 teda v Michalovciach vlastnil kaštieľ a dve kúrie
Imrich Sztáray. Jednu kúriu si tu
ešte ponechal Adam Szirmay (syn
Andreja Szirmayho) a barón Imrich
Luzsénszky. Zakrátko sa však Szirmayovci z Michaloviec majetkovo
úplne vytratili. Zostali im rodové
majetky v Pozdišovciach a okolí.
Martin Molnár

Dobová fotografia michalovských basketbalistov z roku 1936

d o ko n če n i e čl á n ku z p r ve j s t ra ny

História basketbalu

hrali muži aj dorastenci „krajský
prebor“. V lete 1955 sa na námestí pred budovou bývalého ONV
uskutočnil priateľský zápas medzi
Michalovcami a ATK Praha. Atraktívny duel sledovalo divácky preplnené námestie. Drevené konštrukcie košov boli požičané z Rakovca
po dlhom vyjednávaní.
V sezóne 1959/1960 Janko Dóczy spolu s Alexandrom Sokologorským zakladajú basketbalový
oddiel Zemplín. A. Sokologorskému sa podarilo zaobstarať aj prvú
koženú basketbalovú loptu ,,šnurovačku“. V šesťdesiatych rokoch
hrali muži a dorastenci stále v krajskej súťaži pod vedením trénera
Alexandra Mačuru. Muži hrávali
v telocvični Základnej školy na Ul.
kpt. Nálepku alebo v malej telocvični gymnázia a bolo bežné, keď
po tréningu alebo zápase sa chodilo „sprchovať“ do Laborca. V tých-

to rokoch sa formovalo aj mládežnícke družstvo, ktoré na 1. ZŠ
pripravoval M. Kochan. V ňom
postupne vyrástli ďalšie osobnosti
michalovského basketbalu. O rozmachu tohto športu v našom regióne svedčí aj fakt, že v okresných
majstrovstvách dospelých štartovalo šesť družstiev.
V tomto období sa basketbal
začal rozvíjať aj u nežnejšieho
pohlavia. Ženy hrali krajské majstrovské súťaže a darilo sa aj našim starším žiačkam v oblastnom
majstrovstve kraja pod vedením
MUDr. Ivana Stanka. Družstvo
žiačok Slovana ČSTV Michalovce sa v júni 1967 zúčastnilo medzinárodného turnaja v Toužimi
v západných Čechách ako jediný
zástupca zo Slovenska. Skončilo na
druhom mieste spomedzi dvanástich účastníkov.
Peter Biganič

pobačeňe Miž a z varoš a

Čom podplacac?
Od časov, kec stare Feničaňe vinašľi peňeži, ta še použivaľi na šicko možne. Najčascejši na placeňe za dajaki tovar. Dovtedi še tovar meňil za tovar.
Prejdzeňe na placeňe peňežami pomohlo spravic bohatich i takich, co ňeznali ňič robic, no maľi peňeži. Pravda, bulo veľo takich, co peňeži maľi za to,
bo predaľi daco, co sami zrobiľi. No buľi i taki, co gu ňim prišľi všeľijak, ľem
ňe s počľivojscu. Kec ho pri tim dachto chopil, ta ho mohľi sudzic i odsudzic.
Zato sebe dachtore dumaľi, že za peňeži še da kupic šicko. Postupňe ľudze
prišľi na to, že peňežmi še da kupic kňižka, aľe ňe mudrojsc. Že še da kupic
sudca, aľe ňe pravda. Že še da kupic sex, aľe ňe laska. Že še da kupic ľik , aľe
ňe zdravje. Že še da kupic chočjaka zbroj, no z ňu mjer ňezachraňiš. Že kec
dachto dačomu ňerozumi, ta z ľivikom mu do hlavi ňenaľeješ.
Jagbač u ostatňim čaše na veľo z toho me zapomľi. Bo kec dakomu chceme dobre zavinčovac, ta furt na peršim mesce prajeme „dobre zdravičko“.
Pokrok u mediciňe za ostatňe časi bul najefektivňejši pri nachadzaňi novich
očkovacich latok proci chorotom. I proci tej najnovšej, chtora skošila paru
miľijonov ľudzi na calim švece. Odrazu še objavil odpor proci očkovaňu.
Najnovša finta našej vladi: „daj še zaočkovac, zaplacime ci“, je pre mňe jak
z hororu. Šak život i zdravje su najvekše požehnaňa. Chto sebe jich nevaži,
ta peňežami jich chceme vivažic? Abo še už z nas staľi obchodňici zoz životami? Šak še spametajme a trimajme še zdravoho rozuma.
Vaš Mižo z varoša
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Elektromotocykle v uliciach mesta
Mestskí policajti v Michalovciach na výkon svojej
funkcie od konca júna využívajú aj dva elektronabíjacie
motocykle. Mesto chce i týmto spôsobom prispieť
k rozvoju ekologických foriem dopravy.
Elektrické motorky na rozdiel od klasických jazdia veľmi potichu, počas
jazdy ich takmer nepočuť. Mestskí policajti ich využívajú na pochôdzky,
ktoré by inak vykonávali pešo, pomáhajú im teda prejsť väčšiu časť mesta
za kratší čas.
Motocykle boli obstarané koncom roka 2020 v rámci medzinárodného
projektu Cezhraničná zelená transportná sieť. Jeho hlavným cieľom bolo vybudovanie siete nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a tým následne rozvoj
infraštruktúry miest, motivácia a inšpirácia verejnosti na využívanie environmentálne udržateľnej dopravy. V Michalovciach takto vznikli dve nabíjacie
dvojstanice, jedna na Ulici Sama Chalupku, druhá na Štefánikovej ulici.
rr

Osobný list generálneho
riaditeľa Slovenskej pošty
Milí občania mesta Michalovce,
dovoľte mi využiť tento priestor,
aby som Vás v mene Slovenskej pošty, a.s., osobne informoval o zmene, ku ktorej musí Slovenská pošta,
a.s., pristúpiť.
Svet sa rýchlo mení a s ním sa
mení aj náš životný štýl. Služby,
ktoré sme využívali pred pár rokmi a nevedeli sme si život bez nich
predstaviť, sa odrazu stanú menej
nevyhnutné a rýchlo na ne zabúdame. Tak sa to stalo aj s poštovými službami vo Vašom meste. Ich
využívanie kleslo tak, že Slovenská
pošta, a.s., nemôže u Vás naďalej
prevádzkovať rovnaký počet „kamenných“ pôšt a sme nútení prikročiť s účinnosťou od 1. augusta
k zmene spôsobu poskytovania
poštových služieb.
Chcem Vás uistiť, že pri zvažovaní tejto vážnej zmeny sme naozaj
veľmi podrobne naplánovali, ako
bude pošta v budúcnosti zabezpečovať služby tak, aby ste žiadnu

zmenu takmer nepocítili. Na základe dlhodobých skúseností z viac
ako 1 500 obcí, v ktorých neprevádzkujeme poštu, a tiež nedávnej minulosti, keď sme k rovnakej
zmene pristúpili aj v iných obciach
a mestách, som presvedčený, že budete s poskytovaním poštových služieb spokojní ako doteraz. V prvom
rade sme mysleli na Vás, najmä na
starších občanov a na tých, ktorí
môžu mať problém s presunom.
Najväčšia zmena bude spočívať
v tom, že „kamenná“ Pošta Michalovce 4, na Lastomírskej ulici skončí a takmer všetky služby, na ktoré
ste boli doteraz zvyknutí, vybavíte
u Vašej pani poštárky/pána poštára
a poštového kuriéra. Cez poštového doručovateľa a kuriéra dostanete list aj balík, kuriér môže prevziať
expres zásielku. Doručovateľka
či doručovateľ Vám donesú dôchodok ako doteraz, donesú Vám noviny, kúpite poštové známky či žreby
a dokonca si môžete zriadiť aj osob-

ný účet v Poštovej banke, a.s. Poskytnú Vám aj rôzne iné doplnkové
služby. Prostredníctvom poštového
kuriéra si môžete objednať aj podaj
expresnej zásielky. Okrem toho budete mať v meste k dispozícii ďalšie
tri pošty.
Slovenská pošta, a.s., približne
mesiac pred zmenou doručí do každej domácnosti a do každej firmy
dotknutej lokality leták s podrobnou informáciou, ako bude po zmene prinášať poštové služby.
Zmeny v zabehanom živote
väčšina z nás neveľmi obľubuje.
Dôležité však pre Vás, milí občania, je, že Slovenská pošta, a.s.,
z Vášho mesta neodchádza. Mení
len formu a spôsob poskytovania
služieb. Verím, že nájdeme u Vás
pochopenie a že naďalej bude Slovenská pošta, a.s., pevnou súčasťou Vášho života.
Ing. Martin Ľupták, PhD.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenská pošta, a.s.

1 921 380 KG
Týmto objemom
triedeného
komunálneho odpadu
prispeli Michalovce
k úspore produkcie CO2.
Mesto je súčasťou systému
ENVI-PAK, ktorý prevádzkuje
triedený zber odpadu v slovenských mestách. Tento systém
za rok 2020 dosiahol aj vďaka
uvedomelým Michalovčanom
celkovú úsporu produkcie CO2
v množstve 70 545 000 kg. Predstavuje to množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto,
ak by prešlo 261 406 189 km,
a teda 6 522-krát obišlo zemeguľu. Množstvo komunálneho odpadu rastie každý rok, našťastie
rastie aj objem vytriedeného odpadu. Ďakujeme občanom, ktorí triedením prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu.
Ing. Pavol Fecák

Menovanie novej riaditeľky materskej školy
Materská škola na Leningradskej ulici
má novú riaditeľku. Po tom, čo riaditeľka
Eva Kostovčíková odišla do dôchodku,
Mesto ako zriaďovateľ materskej školy
vypísalo výberové konanie na obsadenie
tejto pozície. Novou riaditeľkou sa stala
Daniela Ľochová.
Menovací dekrét si prevzala z rúk primátora Viliama Zahorčáka v utorok 22. júna. Primátor jej zaželal:
„Veľa síl, chuti, entuziazmu a ochoty napĺňať očakávania a plniť úlohy, ktoré z tejto funkcie vyplývajú.“ Nová
riaditeľka má vyše desaťročné skúsenosti, pôsobila
v materských školách v Slavkovciach a v Klokočove
a na súčasný post riaditeľky nastúpila z pracoviska michalovskej Materskej školy na Ulici F. Kráľa.
ma

4

KULTÚRA

Ako vyzerá kinosála
po premietaní
Kino je kultúrna inštitúcia,
kam ľudia chodia najmä
za filmovými zážitkami
a za zábavou. Nájdu sa
však aj takí, po ktorých
odchode to vyzerá,
že prišli kvôli jedlu,
pitiu a neriadenému
odreagovaniu sa
od denného stresu.
Po filmových predstaveniach
v michalovskom Kine Centrum,
ktorého správcom a prevádzko-

vateľom je Mestské kultúrne stredisko Michalovce, to často vyzerá
ako po veľkom zábavnom večierku.
Niektorí návštevníci kina si,
zdá sa, myslia, že v cene vstupenky
na filmové predstavenie je aj možnosť takéhoto druhu zábavy. Čo by
ste si pomysleli u seba doma, keby
po odchode návštevy ostali na vašom koberci odpadky a rozliate nápoje? Apelujeme teda na všetkých
návštevníkov kina, aby sa v priestoroch kultúrnej inštitúcie správali
kultúrne.
MsKS

Kultúrna udalosť roka
New York, Tokio, Londýn,
Madrid, Helsinky, Quebec
ale aj mnoho ďalších
svetových metropol na troch
kontinentoch sveta malo
doteraz možnosť obdivovať
diela Jána Ďurovčíka
v podaní Slovenského divadla
tanca – profesionálneho
telesa, spájajúceho moderný
balet s tanečným divadlom.

Divadlo reprezentovalo našu
krajinu na tých najprestížnejších divadelných scénach vo viac než 20
krajinách sveta. Každoročne je tento
baletno-divadelný súbor pozývaný
zahrať svoje predstavenia pred divákmi nielen v krajinách EÚ, ale aj v Ázii
či Severnej Amerike.
Pre slovenských divákov pripravilo Slovenské divadlo tanca predstavenie Rómeo + Júlia, ktoré sa v mestách
na strednom a západnom Slovensku
vypredalo ešte pred začiatkom pandémie. V auguste s ním prichádzajú
na Zemplín splatiť dlh sebe aj diváckej
obci v termínoch: 25. augusta Snina,
26. augusta Trebišov, 27. augusta Vranov nad Topľou a 28. augusta Michalovce.
Sme hrdí na to, že po mnohých rokoch vystúpi súbor Janka Ďurovčíka

práve u nás, v jeho rodných Michalovciach. Predstavenie sa uskutoční
aj vďaka primátorovi mesta Viliamovi
Zahorčákovi, ktorý prevzal nad ním
záštitu.
Čo povedať o samotnom predstavení, stvárňujúcom notoricky známy príbeh milencov zo 16. storočia? Možno
práve teraz viac ako inokedy je dobré
sadnúť si do hľadiska a opäť si pripomenúť, že nezáleží na tom, či som koaličník alebo opozičník, či som vaxer
alebo antivaxer, z rodu Montekovcov
alebo z rodu Capuletovcov, pretože naše rozdielnosti sú malicherné,
ak vieme, že vysoko nad nimi je jediná
tvorivá sila schopná spájať ľudí – láska.
A práve toto posolstvo okrem drámy,
napätia, ale aj humoru, prináša Rómeo
+ Júlia Jána Ďurovčíka, ktorého mimochodom po mnohých rokoch v tomto
predstavení opäť uvidíte na pódiu.
Príďte svojou účasťou podporiť
nášho slávneho rodáka a umelecký
kolektív Slovenského divadla tanca.
Odmenou nebude len nevšedný umelecký zážitok umocnený filmovými
dokrútkami s tými najznámejšími
osobnosťami Slovenska, ale aj silný
pocit spolupatričnosti vďaka vzájomnej interakcii publika s účinkujúcimi.
Spolupatričnosti, vďaka ktorej sa nám
vždy darí ustáť krízy všetkého druhu,
aj tú pandemickú.
vlas

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 parcela C-KN, č. 3842/1, k.ú. Michalovce, o výmere 476 m² na Ulici
Štefánikovej, vedľa prevádzky Zlatý bažant v Michalovciach, za účelom revitalizácie plochy s umiestnením detských herných prvkov, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 26. júla 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli
MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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KULTÚRA

Zemplín v mojom srdci
Zemplínske múzeum
v Michalovciach, kultúrne
zariadenie Košického
samosprávneho kraja,
predstaví počas letných
mesiacov výber z tvorby
michalovskej výtvarníčky
Ľudmily LakomejKrausovej. Výstava pod
názvom Zemplín v mojom
srdci bude sprístupnená
vo výstavných priestoroch
múzea od 1. júla
do 15. septembra 2021.
Ľudmila Lakomá-Krausová už
niekoľko desaťročí zviditeľňuje región Zemplína. Ten je hlavným
zdrojom jej tvorivej inšpirácie.
Vo svojej tvorbe sa zameriava na komornú maľbu, krajinomaľbu, figurálne kompozície, zátišia i sakrálne
motívy. V dielach interpretuje naj-

mä prírodnú realitu – okolie autorkinho rodiska, dedinské zákutia
so zvyškami starej ľudovej architektúry či lúčne kvety. Svoje dojmy
spracúva jej vlastným maliarskym
rukopisom prostredníctvom uvoľnenej kompozície tvarov a farebných línií. V roku 2020 sa umelkyňa,
rodáčka z Veľkých Zalužíc, dožila
významného životného jubilea. Nepriaznivá pandemická situácia však
neumožnila prezentovať jej celoživotné dielo verejnosti. „Je pre nás
cťou pozvať všetkých do výstavných
priestorov Zemplínskeho múzea. Veríme, že prezentáciou tvorby Ľudmily Lakomej-Krausovej predstavíme
Zemplín aj návštevníkom z iných
kútov Slovenska“, doplnila riaditeľka Zemplínskeho múzea Stanislava
Rovňáková.
Výstavu si môžu záujemcovia
pozrieť v čase otváracích hodín
múzea platných počas letnej turistickej sezóny.
zm

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
PRECHÁDZKA STOROČIAMI MÓDY
diskusia, 18. júla, Zemplínske múzeum
MUZIKA NOBIS
večer komornej hudby, 25. júla, Zemplínske múzeum
ŠPACIRKY PO VAROŠU
Sztárayovci a Habsburgovci, YouTube Redakcia Mistral

výstavy
MICHALOVSKÉ DETI ĎAKUJÚ ZDRAVOTNÍKOM
do 31. júla, výstava je prístupná na jednotlivých oddeleniach
Nemocnice Svet zdravia Michalovce
MODERNÉ UMENIE OČAMI RÓMSKYCH DETÍ
do 14. júla, Galéria moderného umenia BOD
LAKOMÁ-KRAUSOVÁ – ZEMPLÍN V MOJOM SRDCI
do 15. septembra, Zemplínske múzeum
LAVRA – VIOLE(N)T
autorská výstava, do 31. júla, malá galéria MsKS
MICHALOVCE DO ROKU 1945
výstava k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach
do 30. septembra, Galéria pod nebom
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA G. ZVONICKÉHO

BURZA KNÍH
kúpte si knihu za 0,50 €

alebo darujte knihy, ktoré nepotrebujete

Dobrovoľníci obnovili
ďalšie ihrisko
V basketbalovom klube
1. BK Michalovce sa okrem
rozvoja športu a pohybu
detí snažíme aj o obnovu
športovísk v našom meste.
Vo veľkej miere sa jedná
o dobrovoľnícke aktivity.
Minulý rok na jar sme s podporou projektu ČSOB revitalizovali
basketbalové ihrisko Základnej
školy na Okružnej ulici. Počas septembrového týždňa dobrovoľníctva 2020 sme revitalizovali ihrisko
SOŠ technickej v Michalovciach
a tento rok sme sa 11. júna pustili
do obnovy basketbalového ihriska a časti areálu Základnej školy
na Krymskej ulici. Vymenili sa basketbalové dosky a obruče. Následne

sme obnovili čiary basketbalového
ihriska, umiestnili nové lavičky
a v spolupráci so sprejerom Erikom obnovili aj protiľahlú stenu
telocvične o tematické logá. Týmto
projektom sme sa zároveň myšlienkovo pripojili k celoslovenskému
dobrovoľníckemu podujatiu Naše
mesto, hoci nie oficiálne. Veríme,
že ihrisko vydrží v dobrom stave čo
najdlhšie a bude slúžiť športovcom
v našom meste. Kompletnú fotogalériu z obnovy nájdete na stránke
www.1bkmi.sk.
V tomto roku v septembri ešte
plánujeme zrealizovať v rámci mesiaca dobrovoľníctva obnovu čiar
a basketbalových dosiek ihrísk
v areáli Základnej školy na Ul. kpt.
Nálepku.
1.BK Michalovce

POLICAJNÉ PSÍKY MEDZI DEŤMI
Do Materskej školy, Ul. Fraňa Kráľa, zavítali 30. júna
policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Michalovciach spolu s policajnými psíkmi. Deti
sa dozvedeli, ako policajti cvičia psov, so záujmom sledovali
ich poslušnosť, pozreli si cvičný zásah policajtov pri úteku
páchateľa a na záver sa zoznámili s malým šteniatkom,
budúcim policajnými psom, ktoré si mohli aj pohladkať.
Škôlkari boli nadšení a lúčili sa s tým, že už teraz sa tešia
na ďalšiu preventívnu aktivitu.
Zuzana Rozsypalová
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Nela Blahová
Lea Capuličová
Marko Paľo

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Matúš Borko
a Bc. Tímea Koložiová
Ing. Ľudovít Mišľan
a Mgr. Martina Žakarovská
Ing. Vladimír Čižmár
a Mgr. Martina Lebedová
Jaroslav Harasty
a Petra Jankovíková
Miroslav Pančík
a Mgr. Katarína Baloghová

Počas dovolenky
bezpečne
Zemplínska šírava a Vinianske
jazero patria počas
letnej turistickej sezóny
k vyhľadávaným a často
navštevovaným rekreačným
oblastiam. V súvislosti
s pandémiou ochorenia
covid-19 sa turistom obmedzili
možnosti v cestovaní, a preto
je veľká pravdepodobnosť,
že budú tento rok opäť
dovolenkovať na Slovensku.
A práve slovenské more
je veľkým lákadlom pre
malých i veľkých.
Z uvedeného dôvodu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Micha-

lovciach vyzýva všetkých návštevníkov
a rekreantov Zemplínskej šíravy a Vinianskeho jazera k maximálnej opatrnosti a ostražitosti pri ochrane svojho
majetku, osobných dokladov, vecí a cenností, ktoré by nemali byť ponechávané
bez dozoru v autách, stanoch, či na pláži.
Zároveň je dôležité pri odchode z chatiek, hotelov a ubytovní skontrolovať
uzatvorenie okien a uzamknutie dverí.
Polícia v neposlednom rade upozorňuje rekreantov, aby na parkovanie vozidiel využívali osvetlené
a podľa možnosti platené parkoviská,
nikdy nie tmavé a odľahlé miesta.
Dodržaním týchto zásad a upozornení je možné predísť rôznym situáciám, ktoré by mohli pobyt a rekreáciu
na Zemplínskej šírave a Vinianskom
jazere znepríjemniť.
OR PZ MI

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 parcela C-KN č. 3066/2, k.ú. Michalovce, o výmere
20 m² na Ulici Masarykovej v Michalovciach, za účelom umiestnenia
letnej terasy na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 26. júla 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke
www.michalovce.sk.

Noviny Mistral
Premiéra každý štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu

Záznam

Akadémia k 100. výročiu vzniku ČSR
z novembra 2018
9. – 15. júla vždy o 14.00 hod.

Špacirki na kaveju

Téma: Umelec T. J. Mousson trochu inak
Hosť: PaedDr. Martin Molnár, historik ZM a mestský kronikár
Moderuje: Mgr. Matej Starják, PhD.
premiéra v piatok 9. júla, reprízy v pondelok 11. júla
a v stredu 13. júla vždy o18.00 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 – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny 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. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková,
e-mail: maria.strickova@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 12. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Kamenárska ul. č. d. 14,
16, 18, 20 – 28
n 13. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Agátová ul. č. d. 48,
Kamenárska ul. 2 – 10 párne, Remeselnícka 41, 42
n 13. júla od 11.00 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. nad Laborcom č.
d. 2, 4, 4B, 10, 974, 1768/2, 1769/4, 4992, Partizánska ul. č. d. 2991,
Školská ul. č. d. 1, 3, 985, 996, 1257, 1258, 1260, 1268, 1269, 1270,
1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1278, 4978, 4997, 5259, 5277
n 14. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Agátová ul. č. d. 26 – 38
párne, 3815/40, Ul. J. Bottu č. d. 32, 34, 36
n 14. júla od 11.00 hod. do 14.30 hod., úseky: Bieloruská ul. č. d. 1 – 11
nepárne, 175/1, 175/5, 5848/2, Gorazdova ul. 2/A, Moskovská ul.
č. d. 1, 3, Užhorodská ul. č. d. 14 – 25, 27 – 31, 33 – 36, 42, 44, 46,
48, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 175/17, 199/26, 211/50,
3994/54, 6349/24A, Ul. V. I. Čapajeva č. d. 1 – 5, 7 – 10, 243/5, 256,
Ul. verbovčík č. d. 2, Volgogradská ul. 1, 2
n 15. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. J. Bottu č. d. 12, 14, 16,
20 – 30 párne, 3801/18
n 16. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Hrnčiarska ul. č. d. 2, 4,
6, 8, Ul. J. Bottu č. d. 2 – 10 párne
n 19. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Hrnčiarska ul. č. d. 10 –
34 párne
n 20. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Hrnčiarska ul. č. d. 1, 3,
5, 7, 38, 40, 42, 44, 3693/3
n 21. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Hrnčiarska ul. č. d. 46, 48,
50, 52, Tehliarska ul. č. d. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 374/9
n 22. júla od 8.00 hod. do 15.00 hod., úseky: Tehliarska ul. č. d. 19, 21,
23, 25
n 23. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. A. S. Puškina č. d. 12,
Vyškovská ul. č. d. 2, 4, 6, 8, 12, 14
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ka
Odišla tíško, už nie je medzi nami,
no v srdciach našich žije stále spomienkami.
Dňa 4. júla uplynul smutný rok, čo nás navždy
opustila manželka, mamka a babka

AGÁTA KOHÚTOVÁ

Chýbaš nám.
s láskou spomínajú manžel, syn a dcéry s rodinami

Za MUDr. Máriou
Krämerovou
Vo štvrtok 24. júna nás
viacerých hlboko zasiahla
správa o smrti MUDr. Márie
Krämerovej.

Jej odchod z nášho spoločenstva mal veľmi rýchly spád.
Na jestvujúcej realite však už nemožno nič zmeniť. Možno iba
ďakovať za jej plodný život. Svoje
povolanie a poslanie manželky,
matky a lekárky vnímala vždy
veľmi vážne a zodpovedne. Ako
lekárka v odbore psychiatria mala
vždy veľmi blízko k ľuďom. Usilovala sa o to, aby im rozumela
a dokázala ich podporiť na zložitej púti životom. Je totiž faktom,
že problém v oblasti psychiky je
neraz závažnejší ako ten fyzický,

s ktorým sa musí jednotlivec vyrovnať. Hľadala vždy spôsoby ako
človeku pomôcť. Dôvody na odmietnutie pomoci hádam pre ňu
ani nejestvovali. Vedela sa naplno
venovať rodine a práci a našla si
čas aj na priateľov. Čo bolo oslovujúce na jej prežívaní, tak to je
bezhraničná dôvera človeku. Teda
tomu, koho sa snažila pochopiť,
na strane druhej aj dôverovala.
Tým bez slov upozornila na ten
najúčinnejší liek pre ranenú ľudskú dušu. Možno povedať, že prežila svoj život v darovaní. Aj ambulantnú starostlivosť poskytovala
do posledného okamihu. MUDr.
Krämerová nezostáva len v spomienkach, bude žiť v srdciach
tých, ktorí ju mali radi.
PaedDr. Ivana Mochorovská

MAS WRESTLING 2021
Súťažiaci ŠK Zemplín silový trojboj Michalovce boli 12. júna
v 1. kole Slovenského pohára v Banskej Bystrici úspešní. Získali
tri medaily a jedno štvrté miesto. Z úspechu sa tešíme a všetci
bojujeme ďalej o postup na Majstrovstvá Európy vo Fínsku.
Ladislav Lechan st.

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE – MFK DUKLA B. BYSTRICA
10. 7., prípravný zápas – muži
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE – PARTIZÁN BARDEJOV
17. 7., prípravný zápas – muži
časy zápasov budú aktualizované na web stránke MFK Zemplín Michalovce
Info: www.mfkzemplin.sk
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

V Eastern Wings
nepoznáme strach
Florbalový klub
Eastern Wings pôsobí
v Michalovciach už
od roku 2008, keď hŕstka
nadšencov chcela skúsiť
nový šport. Pod vedením
predsedu klubu, Gerharda
Puchíra, sa klub rozrástol
a má už aj extraligové
skúsenosti.
Sezónu 2020/2021 poznačila
pandémia. V jeseni sa odohrali
prvé kolá ligových súťaží a telocvične sa zavreli až do mája tohto roku.
Hráči sa vrátili do tréningového
procesu a začal sa kolotoč „rýchloturnajov“ a postupových kôl. Najviac sa darilo mladšej prípravke,
ktorá suverénne vyhrala regionálnu
súťaž, v ktorej hrajú kluby z Košíc,
Prešova, Sabinova, Lipian a ďalších miest východného Slovenska.
Staršia prípravka nemala problém
ani s klubmi ako ATU Košice či
Florko a po medzinárodnom turnaji v Brne, kde sa prebojovala do
osemfinále, si cestou domov chlapci odskočili do Sabinova pre prvé
miesto v regióne.

Zvyčajne máme obsadené všetky kategórie, no stane sa aj, že niektorý ročník narodenia je slabo
zastúpený, a tak sme v súťaži v tejto sezóne nemali mladších žiakov.
Starší žiaci, ktorí nastupovali aj za
dorast, vybojovali v konkurencii
najmä košických družstiev tretie
miesto, súčasne bronz získali aj dorastenci. V klube trénujú aj dievčatá a základ dievčenských tímov
tvoria žiačky ZŠ T. J. Moussona,
ktoré navštevujú športovú prípravu
florbalu. V tomto školskom roku si
žiaci vybojovali druhé miesto v SK
JOJ florbalovej lige a žiačky túto súťaž vyhrali. Bohužiaľ celonárodné
finále sa už odohrať nestihlo.
Súťažne sa florbalu môžu venovať deti od šiestich rokov. Dvere
klubu sú vždy otvorené a nových
hráčov prijmeme veľmi radi. Viac
informácií sa dozviete na webovej
stránke www.eastern-wings-michalovce.sk.
Slová z hymny klubu od skupiny
Iconito: „Nepoznáme strach, veď
sme z Mičigenu, súper od nás má
debakel za odmenu.“ sa budeme
snažiť naplniť a v budúcej sezóne
bodovať naplno.
rh

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 parcela E-KN, č. 1000/2, k.ú. Topoľany, o výmere 85,48 m²
na Ulici topolianskej, v Michalovciach, za účelom prenájmu priľahlej zelene
so spevnenou plochou na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 26. júla 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.
michalovce.sk.

Pripravení na Tokio
aj v Michalovciach

Olympijské hry v Tokiu
sa blížia. Deti si teraz
už užívajú prázdniny,
no počas júna si merali sily
v športových disciplínach
a zahrievali mozgové závity.
Olympijský klub Michalovce
ako predĺžená ruka Slovenského
olympijského a športového výboru
(SOŠV) pripravil množstvo aktivít
a podujatí. V spolupráci s patronátnou ZŠ T. J. Moussona sa konala
3. žiacka konferencia o športe. Bola
venovaná olympijskej symbolike,
pričom žiaci nezabudli ani na aktuálnu tému udržateľnosti. Záznam
je na facebookovej stránke klubu
i YouTube kanáli.
Po uvoľnení opatrení sme nevynechali každoročný výjazd na bicykloch na Vihorlat s Klubom cyklistov Michalovce, podporili sme
detské kategórie na podujatí Krosák
pod hradom, vniesli olympijského
ducha a materiálne zabezpečenie na
olympijský deň v Klokočove v základnej škole pre deti s autizmom.
Materiálne a organizačne podporili
olympijské dni MŠ, F. Kráľa a MŠ,
Školská ul. Naši členovia v rámci
osláv olympijského dňa organizovali výstup na Lysák – ZŠ, Okružná
ul., výstup na Minčol – Gymná-

zium Pavla Horova, pripravili Laboreckú štafetu pre žiakov ŠHT na
ZŠ, Školská ul. Ozajstnú olympiádu
si užili po covid pauze žiaci ZŠ T.
J. Moussona, na ktorej nechýbala olympijská symbolika, medaily,
športové súboje a padlo aj desať nových rekordov školy v atletike.
V areáli ZŠ T. J. Moussona pripravil náš klub už 4. ročník cyklistickej súťaže pre najmenších
– Olympijský pedál. Detičky od 3
do 10 rokov súťažili v jazde na bicykloch, odrážadlách, trojkolkách.
Každý jazdec získal tričko i odznak
Pripravení na Tokio.
Počas uplynulých mesiacov
mali školy možnosť zapojiť sa aj do
dlhodobého projektu SOŠV s názvom Olympijský odznak športovej všestrannosti. Žiaci narodení
v rokoch 2008 a 2009 boli otestovaní šiestimi testami a na základe
výsledkov zistili úroveň svojej pohybovej výkonnosti. Do projektu sa
zapojila len ZŠ T. J. Moussona, kde
žiaci Jakub Kolesár a Viktória Székelyová získali zlatý odznak a Miriam Hamadejová a Tamara Plicová
strieborný odznak.
Pre staršie kategórie športovcov
sme zorganizovali tenisový turnaj
veteránov vo štvorhrách a v jeseni
chystáme olympiádu seniorov.
OK MI

