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Dobrovoľnícky
september
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4

Úspešná
vedkyňa

7

cestuje na svetové finále

Skauting
pre deti
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aj v Michalovciach

V Michalovciach pribudlo ďalšie miesto pre športové vyžitie

pozývame...
SLOVENSKÝ
KOMORNÝ
ORCHESTER
S EWALDOM
DANELOM
koncert

FLORBALOVÁ
HALA
V roku 2008 skupinka nadšencov založila v Michalovciach florbalový klub. Ten
sa vo veľmi krátkom čase rozrástol a moderný a dynamický šport prilákal malých
aj veľkých. V klube Eastern Wings začala rásť nová generácia florbalistov i florbalistiek, ktorí si zahrali aj v extralige. Dnes v klube trénujú kategórie mladšej a staršej
prípravky, mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci, juniori a tiež dievčenské kategórie.
Prevažnú časť hráčov tvoria žiaci Základnej školy T. J. Moussona, kde majú možnosť navštevovať športovú prípravu florbalu.

T

elocvičňa základnej školy je
však malá a nespĺňa požiadavky na tréningy a zápasy.
Mestská športová hala, kde klub
trénuje v súčasnosti, tiež kapacitne nestačí. Predseda florbalového
klubu Mgr. Gerhard Puchír preto
využil výzvu Slovenského olympijského a športového výboru na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry
a v spolupráci s Mestom Michalovce požiadali o dotáciu na výstavbu
tréningovej haly. Podmienkou zisku dotácie bolo spolufinancovanie
projektu samosprávou.
12. apríla bolo odovzdané stavenisko na realizáciu športovej haly
v areáli ZŠ T. J. Moussona. Vyrástla
tu jednopodlažná jednolodná oceľová hala s pôdorysnými rozmermi
24 m x 44 m a výškou deväť metrov.
Je zmontovaná z konštrukčnej ocele s antikorovými bezúdržbovými
spojmi. Hlavný vstup do haly vedie
z existujúcej spevnenej plochy školského dvora, ktorá aktuálne slúži
na statickú dopravu v areáli školy
a na zásobovanie. Vstup z exteriéru do priestoru komunikačného
prepojenia je riešený bezbariérovo
a stavba spĺňa podmienky na uží-

8. októbra
o 18.00 hod.
vstup voľný
veľká sála MsKS

VĎAKA VÁM

program pri príležitosti
Mesiaca úcty
k starším
13. októbra
o 16.00 hod.
vstup voľný
veľká sála MsKS

ZEMPLÍN
BEZ HRANÍC
výstava

do 31. októbra
galéria v Zlatom býku

vanie osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
Skutočnosť, že hala je prepojená
s existujúcou spojovacou chodbou,
a tým aj s vnútornými komunikačnými priestormi školy, poskytuje
možnosť využívať školské šatne
a hygienické zariadenia aj pre halu.
Výtvarné riešenie fasády je jednoduché, v šedých odtieňoch.
Vykurovanie haly je z kotolne
základnej školy. Hala nie je záso-

bovaná pitnou vodou, keďže šatne,
toalety a sprchy sú vybudované
v priestoroch existujúcej telocvične.
Dažďové vody zo striech sú zvedené na terén (do rigolu odvodňujúceho svah). Vnútorné požiarne hydranty v hale sú zásobované vodou
požiarnym vodovodom z kotolne
školy. Pre požiarny zásah bol jeden
z existujúcich vonkajších hydrantov

pokračovanie na 2. strane

DUCHOVNÉ
DEDIČSTVO
ZEMPLÍNA
A SÚČASNOSŤ

výstava sakrálnych
predmetov východného
obradu
od 2. októbra
Zemplínske múzeum
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AKTUALITY

Predzáhradky na sídliskách – miesta zelene
a oddychu
V seriáli o predzáhradkách pred bytovými domami na michalovských sídliskách pokračujeme aj v tomto čísle.
Starostlivosť obyvateľov o tieto zelené plochy prispieva k skrášleniu a skvalitneniu životného prostredia a aj takto
chceme oceniť ich snahu. Tentoraz prinášame pohľad z Krymskej a Okružnej ulice.

V predzáhradkách na Krymskej ulici nájdete okrem trávy
a vkusne upravených kvetov aj drevenú imitáciu studničky
s vedierkom. Že sa tunajší o svoje predzáhradky starajú vieme
už dlhšie, v jari 2020 tu mali zaujímavý veľkonočný stromček
ozdobený kraslicami, o ktorom sme v našich novinách tiež písali.

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

Florbalová hala
v areáli školy upravený na nadzemný hydrant na zabezpečenie vody
pre požiarny zásah.
Zhotoviteľ stavby bol vybratý
na základe verejného obstarávania. Je ním spoločnosť Metrostav,
a.s. Praha, organizačná zložka Bratislava. V súčasnosti je samotný
objekt haly a komunikačného prepojenia (spojovacia chodba) ukončený, včítane elektroinštalácie, kúrenia a požiarneho vodovou. Treba
ešte zrealizovať športovú podlahu
v hale a PVC podlahu v spojovacej
chodbe. Pokládka podlahy by mala
byť dokončená približne v polovici októbra. Ukončujú sa terénne
úpravy okolia haly. Doba realizácie
podľa zmluvy o dielo je 10 mesiacov.

Finančné náklady za dielo
sú vo výške 575 tisíc eur. Finančný
príspevok od Slovenského olympijského a športového výboru v rámci
projektu Národný športový projekt
predstavuje 185 tisíc eur, zvyšok
je financovaný z vlastných zdrojov
mesta.
Hala bude využívaná od skorých
ranných hodín žiakmi, popoludní
centrom voľného času a záujmovými útvarmi a následne na tréningový proces klubu Eastern Wings.
Víkendy sa určite ponesú v búrlivej
atmosfére zápasov a rôznych športových podujatí. Veríme, že pandemická situácia sa bude rýchlo zlepšovať a deti budú môcť opäť šantiť
v telocvičniach.
rr

Svetový čistiaci deň
Mesto Michalovce podporilo výzvu Svetového čistiaceho dňa, ktorý
pripadá na 18. september. Vyzvali
sme verejnosť, aby sa zapojila do čistenia mesta. Pod vedením miestnej občianskej poriadkovej služby
na túto aktivitu zareagovali dobrovoľníci z marginalizovanej rómskej
komunity žijúcej na Ulici M. Gerbu

a na Mlynskej ulici. Vyčistili od odpadu pozemky na ulici Rybárskej, Športovej a Plynárskej. Spolu vyzbierali
približne 150 vriec odpadu a naplnili jeden veľkoobjemový kontajner.
Vyzbieraný odpad následne odviezli
a zneškodnili Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.
Ing. Pavol Fecák

Okružná ulica je pomerne dlhá ulica s mnohými bytovými
domami. Nájdete tu predzáhradky ohraničené upraveným
živým plotom, záhony kvetov rozdelené okrasnými
kameňmi do samostatných častí, ale aj záhony ruží
a kvitnúce kríky.

pobačeňe Miž a z varoš a

Chto zna?
Bizovňe še vam stalo, že sce daco odložiľi tak dobre, že kec to treba najsc,
ta možece obracic cale obisce a ňid toho. Kec to veckaľ ňehľedace, ta še zjavi
takoj. Zato še hutori, že še treba naučic odkladac veci furt ľem tam, dze
sebe pametame. Tak znam, že ľiže mi odložil do pivňici. Kľuče na višak
za dzverami. Harčički gu poharom. Čapki do verchňoho šifonera. Šali vedľa čapkou. Kapesňiki pod ňich. Ruška gu kapesňikom. Uciraki do druhoho šifonera. Spodňe obľečeňe gu ňomu. Tak sebe rozkladame šicko, žebi to
malo i šoru i redu. Každomu pasuje inakše poraďje. Veckaľ še ňemože stac,
že kec mi daco treba, ta ňit konca kraja hľedaňu.
Tak to funguje i u dobre poukladanej skupiňe ľudzi, chtorej hutorime
„štát“. Jeden keruje autobus, druhi rušeň, treci uči dzeci, daľši še modľi za ňich. Jeden zbira šmece, daľši robi motore. Jeden kvitki pestuje, daľši
jich predava. Jeden zbira pšeňicu, druhi jabluka. Každi še špecjaľizuje na robotu, na chtoru še viučil. No všadzi placi vaha i procivaha. Jeden kradňe,
druhi ho chopi, zavre, odsudzi i straži, žebi ňeuceknul. Jest i takich, co sebe
ňeznaju ulapic ňijakoho podvodňika. Zato kec še jim dachto ňeľubi, ta ho
takoj obviňa. I kec ňič planoho ňespravil. I kec ľem dachto povi, že vun sebe
to duma, že predaval drogi. I kec ňid žadnoho inakšoho dokazu. Furt buľi
ňespravodľivo obviňeni, jagbač i u basov zavarti.
No u ostatňim čaše še to bars rozmaha. Zaviraju i trimja jich u baše dakedi i rok. Jagbač čim vecej jich zavru, ta tim mi še budzeme mac ľepši? Abo
še vracilo stare „socjalisticke“ pravidlo? Chto chce do funkciji, chtora rjadzi
štat, ta muši perše buc choľem dzešec roki u baše. Žebi še koľeso nazad obracalo a budzeme mac o dvacec roki koho rehabiľitovac. Dakedi aj „in memoriam“. Abo še objavila nova politicka kultura. Nevihvarjac še na predchodcov, aľe rovno jich pozavirac. Preventivňe. Šak kec budu u baše, ta už jich ľudze druhiraz ňezvoľa. Bo odsudzeňom už ňemožu kandidovac. Už budzeme
naveki mac novu moc? Bo o tich, co maju robotu i svojo starojsci jak prežic,
o ňich še ňichto ňetrapi. Bo nakoňec chto zna, chto ma pravdu? Bo še hodno
nakoňec ukazac, že me šicki „mafija“?
Vaš Mižo z varoša
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ZLATÝ BÝK OPÄŤ MIESTOM PRE KULTÚRU
Jedna z najkrajších budov v Michalovciach
poskytne vo svojich priestoroch zázemie pre novú
mestskú galériu a turistické informačné
centrum. Vďaka projektu Umením búrame hranice
prešla komplexnou rekonštrukciou predná časť
budovy Zlatého býka a suterén, v ktorom vznikol
depozitár. Slávnostné otvorenie galerijných
priestorov a turistického informačného
centra sa konalo v piatok 24. septembra.
Súčasťou otvorenia bola vernisáž prvej výstavy
v zrekonštruovaných priestoroch s názvom
Zemplín bez hraníc. Návštevníci si môžu pozrieť
výstavu diel viacerých autorov zo Zemplína,
medzi ktorými nechýbajú Teodor Jozef Mousson,
Jozef Saloň, Ľudmila Lakomá-Krausová či Štefan
Bubán, Andrej Doboš, Štefan Makara a ďalší.
Výstava potrvá do konca októbra.
ms

Vraky áut postupne z ulíc mesta zmiznú
Problém dlhodobo
odstavených starých áut,
ktorých majitelia sa o ne
prestali zaujímať, a ktoré
zaberajú voľné parkovacie
miesta a časom predstavujú
potenciálne
nebezpečenstvo,
je problémom všetkých
miest na Slovensku.
Po zmene zákona o cestnej premávke v máji tohto roka je jeho
riešenie jednoduchšie. „Vozidlo,
ktoré nemá platnú STK po dobu 6
mesiacov, v čase pandémie sa táto
lehota predlžuje o 3 mesiace, a stojí na verejnom priestranstve, kde
tvorí prekážku, je možné odtiah-

nuť aj bez predošlého upozornenia majiteľa,“ vysvetlil náčelník
Mestskej polície Michalovce Dušan Šanta. Zo zákona má majiteľ
vozidla jeden mesiac na to, aby si
svoje vozidlo z vrakoviska vyzdvihol, avšak už za poplatok vo výške 100 eur. Ak tak v danej lehote
neurobí, vec je oznámená okresnému úradu, odboru životného
prostredia, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Podľa toho, v akom
stave vozidlo je, nasleduje buď
jeho likvidácia, alebo prepadne
v prospech štátu.
S odpratávaním vrakov áut
z ulíc Michaloviec začali mestskí
policajti v máji. Aktuálne je odstránených približne 20 kusov. Ďalšie budú odstránené hneď, keď sa
uvoľní miesto na vrakovisku, s kto-

rým má Mesto zmluvu. Do konca
roka by malo byť mesto vyčistené
od vrakov úplne, je teda v záuj-

me majiteľov, ktorí takéto vozidlo
majú, aby ho odstránili.
red

ZÁSTUPCOVIA MESTA
NA STRETNUTÍ SO SVÄTÝM
OTCOM
Svätej liturgie v Prešove,
ktorú odslúžil pápež František
v utorok 14. septembra počas svojej
návštevy Slovenska, sa zúčastnili
aj primátor mesta Michalovce Viliam
Zahorčák a viceprimátori Jana
Cibereová a Jozef Sokologorský.
Pri tejto príležitosti odovzdali
Svätému Otcovi obraz Dedičstvo
otcov od michalovskej maliarky
Ľudmily Lakomej-Krausovej.
V Prešove patrilo v liturgickom
priestore čestné miesto ikone
klokočovskej Bohorodičky. S týmto
obrazom navštívili pútnici ešte
v júni pápeža v Ríme, v rámci
350. výročia zázraku jej slzenia.
Ikona vtedy bola umiestnená
pri hlavnom oltári Baziliky svätého
Petra, kde si ju počas svätej omše
pápež František uctil.
nč
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DOBROVOĽNÍCKY SEPTEMBER POKRAČUJE
V Košickom kraji je celý september venovaný dobrovoľníctvu. Jednotlivé aktivity v kampani koordinuje
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Mesto Michalovce je svojou dobrovoľníckou činnosťou už známe.
Do aktivít mesiaca dobrovoľníctva sa zapájame každoročne a patríme medzi lídrov v počte zapojených
dobrovoľníkov v rámci celého kraja.

Seniori z denných centier ako dobrovoľníci
Svojou účasťou
na dobrovoľníckych
aktivitách a túžbou
vykonať niečo v prospech
svojho mesta seniori
opakovane ukázali
aj mladším ročníkom,
že stále majú čo ponúknuť.
Do akcie Dobrovoľníckeho
septembra sa zapojili Denné
centrá (DC) č. 1, 2, 3, 4 a 8.
V piatok 10. septembra štrnásť
členov z DC č. 2 a č. 4 skrášlilo okolie kaplnky v parku na Ul. kpt. Nálepku a plot okolo kaplnky dostal
nový náter. V utorok 14. septembra
20 seniorov z DC č. 1 a č. 3 upravili
okolie lavičiek v areáli malometráž-

nych bytov na Ul. obrancov mieru
vytvorením kvetinového záhonu
zo svahových tvárnic, do ktorých
vysadili levandule, krókusy, tulipány, zvončeky a ďalšie trvalky.
Návštevníkov DC na Ulici Andreja Šándora v Močaranoch víta skrášlené okolie, ktoré slúži na relax pre
starších, ale aj na prechádzku a hry
pre deti. Septembrový čas dobrovoľníctva využilo 28 členov DC a SFS
Močaranka na úpravu vonkajších
priestorov DC a malého námestia –
pokosili trávnik, orezali kríky. Pred
budovou vytvorili novú predzáhradku a vchod budú zdobiť krásne
hortenzie i levandule. Po skupinkách
sa všetci zapojili aj do natierania lavičiek a ženy vyčistili cestu k cintorínu.
Mesto prispelo zakúpením okrasných kríkov, kvetov, pomocným

materiálom i občerstvením. Skvelý
deň v kolektíve pri práci i družnej
pohode bude všetkým pripomínať

tričko od OZ Močarany s nápisom
Dobrovoľník Močarany 2021.
ak

Aj zamestnanci úradu
opäť pomáhali
Do aktivít Dobrovoľníckeho septembra sa zapojili
aj zamestnanci Mestského úradu Michalovce. Vo štvrtok
16. septembra ráno sa 27 z nich zišlo pri Základnej škole
T. J. Moussona v Michalovciach. Výsledkom ich snaženia
bol nový náter oplotenia školy.

Pri všetkých aktivitách počasie prialo, zišli sa výborné partie ľudí, ktorí
s elánom a chuťou vykonali krásne gesto skrášlením svojho mesta. Našim seniorom – dobrovoľníkom za ich vykonanú prácu ďakujeme a veríme, že svojimi činmi motivovali aj iných, ktorí sa zapoja do prípadných ďalších aktivít.
ma

Basketbalisti obnovili ďalšie ihrisko
Členovia a podporovatelia
1.BK Michalovce
sa do dobrovoľníckych
aktivít zapájajú už
niekoľko rokov a pomoc
pre obnovu prostredia,
kde žijeme, im nie je cudzia.
Preto sa zapojili aj do
septembrového mesiaca
dobrovoľníctva 2021.
Vyčistili areál Základnej školy
P. Horova v Michalovciach a následne obnovili čiary dvoch basketbalových ihrísk. Za finančný príspevok a pomoc ďakujeme aj Dob-

rovoľníckemu centru Košického
kraja. Veríme, že ihrisko bude aj naďalej slúžiť športovcom a širokej
verejnosti a zároveň dúfame, že sa
v areáli podarí časom kompletne
obnoviť aj asfaltový povrch a pomôže rozvoju 3 x 3 basketbalu a novým
talentom 1.BK Michalovce.
Aktivita je jednou z viacerých,
ktoré pripravil basketbalový klub
k 85. výročiu basketbalu v Michalovciach. V priebehu najbližších
týždňov sa na revitalizovaných
ihriskách odohrajú aj ukážkové
zápasy rôznych skupín od detí
z klubu, po amatérskych hráčov,
rodičov i dievčatá.
1.BK Michalovce
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Patrónka Zemplína
Zemplínske múzeum
v Michalovciach, kultúrna
organizácia Košického
samosprávneho kraja,
v spolupráci so Slavistickým
ústavom Jána Stanislava
SAV v Bratislave
a Gréckokatolíckou
eparchiou Košice
usporiadajú vedeckú
konferenciu.
Konferencia na tému Klokočovská Bohorodička – patrónka
Zemplína sa uskutoční 1. októbra
v priestoroch Zemplínskeho múzea
pri príležitosti 350. výročia od slzenia klokočovskej Bohorodičky.
„Z dôvodu sprísnených protipandemických opatrení je účasť verejnosti na konferencii vylúčená. Organizátori pre záujemcov zabezpečili
živé vysielanie, ktoré odvysiela TV
Zemplín a TV Logos v piatok 1. októbra, so začiatkom o 9.00 hod.,“
uviedla riaditeľka Zemplínskeho
múzea Stanislava Rovňáková.

Na konferencii s referátmi vystúpia odborníci na danú problematiku, a to cirkevní historici Martin
Mráz, Juraj Gradoš, Daniel Černý,
Daniel Atanáz Mandzák, Peter Zubko, Viliam Judák, jazykovedec a slavista Peter Žeňuch a historik Róbert
Letz. Odborným garantom konferencie je Peter Žeňuch, pracovník
Slavistického ústavu Jána Stanislava
SAV v Bratislave.
Tematická výstava Duchovné
dedičstvo Zemplína a súčasnosť prezentuje vzácne sakrálne predmety
východného obradu spojené s byzantskou liturgiou a používaním cirkevnoslovanského jazyka na území
Zemplína. K vystaveným kultúrnym
pamiatkam napríklad patrí ikona
Arma Christi – Nikitrion s nástrojmi Kristovho umučenia, liturgické
knihy z 15. až 18. storočia. Inštalované bude i gréckokatolícke biskupské
rúcho Michala Rusnáka, CSsR, z Pozdišoviec, pôsobiaceho v Kanade.
Výstava je prístupná do 16. decembra, v sobotu 2. októbra bude výstava prístupná od 9.00 do 18.00 hod.
zm

Farebný šat jesene
Galéria mestského
kultúrneho strediska
ponúka v októbri expozíciu
Myrona Špeníka.
Rodák zo Zemplína sa neradí
medzi výtvarníkov amatérov, pretože je členom Umeleckej besedy
Slovenska so sídlom v Bratislave.
Má niekoľko umeleckých diel, ktoré sú katalogizované a jeho tvorba
je známa aj za hranicami Slovenska.
Jeho výtvarný prejav a štýl je ustálený. Ťahom štetca zobrazí realitu
krajiny, ktorú symbolicky stvárni

v zemitých farbách. K hľadaniu inšpirácie ho motivuje životná realita,
ktorá ho dokáže nadchnúť.
Expozícia
bude
obsahovať
aj abstraktné motívy, ktoré dávajú
priestor pre rozlet fantázie. Figurálne
motívy sú odrazom tradície regiónu. Obrazy žiaria pestrosťou farieb,
čo diváka, ktorý má blízko k umeniu, utvrdí v realite, že je tu jeseň.
Myron Špeník patrí k tým ľuďom,
ktorí prostredníctvom umenia chcú
nenásilne vstúpiť do tejto neľahkej
doby a dať tak návštevníkom galérie
priestor pre nadšenie a radosť.
MsKS

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
S UMELECKÝM VEDÚCIM EWALDOM DANELOM
koncert, 8. októbra o 18.00 hod., vstup voľný, veľká sála MsKS
TRANSSIBÍRSKA MAGISTRÁLA – VLAKOM Z MOSKVY
DO PEKINGU
prednáška, 8. októbra o 17.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického
BOHUMIL HRABAL – ŽIVOT A TVORBA
prednáška, 11. októbra o 15.00 hod.
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
VOJNOVÉ ROMÁNY MICHAELY ELLY HAJDUKOVEJ
autorské stretnutie
13. októbra o 17.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického

výstavy
MYRON ŠPENÍK – FAREBNÝ ŠAT JESENE
výstava, od 11. októbra, malá galéria MsKS
MANDALKOVANIE
prierez tvorbou Ivony Čičákovej
do 17. októbra, Zemplínska knižnica G. Zvonického
VÝSTAVA ILUSTRÁCIÍ NOEMI RÁCZOVEJ
do 31. októbra, Zemplínska knižnica G. Zvonického
ZEMPLÍN BEZ HRANÍC
do 31. októbra, galéria v Zlatom býku
DUCHOVNÉ DEDIČSTVO ZEMPLÍNA A SÚČASNOSŤ
výstava sakrálnych predmetov východného obradu pri príležitosti
350. výročia slzenia klokočovskej Bohorodičky
od 2. októbra, Zemplínske múzeum
JULIANA MATIOVÁ – PRIEREZ
autorská výstava, do 8. októbra, Galéria ZKCaH
VENDULKA – CESTA ZA SVOBODOU
výstava v rámci Dní českej kultúry
od 3. novembra, Zemplínska knižnica G. Zvonického
MICHALOVCE DO ROKU 1945
výstava k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach
Galéria pod nebom
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Keď si spolu zacvičíme
Je dôležité dbať
na prevenciu zdravia
už od útleho veku.
Správnou životosprávou
a pobytom na čerstvom
vzduchu k tomu
prispievame aj v Materskej
škole, Leningradská 1.
V hlavách sa nám zrodila myšlienka podporiť prirodzený sklon
detí k zdravému pohybu, a tak sme
vypracovali projekt s názvom „Keď
si spolu zacvičíme, aj vírusy porazíme“. Vďaka nemu sa nám podarilo
zakúpiť sériu prvkov z kvalitného
agátového dreva, ktoré využívame
na rozvíjanie psychomotorických

kompetencií u detí. K veľkej lodi
a dvojhojdačke pribudla hracia
zostava veža so šmýkačkou, vláčik,
ďalšia dvojhojdačka, reťazová hojdačka, pníky a tyče, kladina. Realizáciou aktivít na týchto prvkoch
motivujeme deti k zdravému pohybu a zároveň plníme ciele v súlade s naším školským vzdelávacím
programom Domček veselých detí.
Ďakujeme Mestu Michalovce
za poskytnutú dotáciu a rodičom
za sponzorskú finančnú pomoc.
Aj vďaka tejto pomoci naďalej podporujeme zdravý životný štýl detí,
zveľaďujeme školský dvor a zlepšujeme stav exteriéru našej materskej
školy.
Mgr. Anna Hocková

POLICAJTKA V MATERSKEJ ŠKOLE
Predškoláci z Materskej školy na Okružnej ulici v Michalovciach
sa 17. septembra zúčastnili preventívneho projektu Póla radí deťom. Policajtka
deti hravou formou zoznámila s prácou polície, dozvedeli sa, ako sa správať
na ceste, či keď sú samé doma. Spolu si zopakovali čísla tiesňového volania
a na záver deti čakalo prekvapenie – reflexné vesty a policajné pexeso.
Zuzana Rozsypalová
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Matias Mitro
Dominik Hrabovský
Bella Jančošeková

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Ing. Michal Maturkanič
a MUDr. Katarína Lechmanová
Matej Kušnier
a Katarína Mazúrová
PharmDr. František Lach
a PharmDr. Dominika Čurmová
Mgr. Patrik Germuška
a Mgr. Karina Šalatová
Ondrej Bardiovský
a Ing. Nikoleta Utľaková
Ing. Maroš Ryník
a Ing. Katarína Ferková
Ing. Michal Godočík
a Ing. Jana Parimuchová

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

F2BTS Michalovce Priemyselný park 1065KO

Celé znenie oznámenia je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

Noviny Mistral

premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu

Záznam

FS Zemplín pred výročím
repríza z novembra 2016
vo vysielaní 1. – 7. októbra
vždy o 14.00 hod.

Piatok

dokumentárny film o obchodovaní s ľuďmi
v piatok 1. októbra, v pondelok 4. októbra
a v stredu 6. októbra 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.

Nový hobbymarket
v Michalovciach
Najväčšia sieť
hobbymarketov Obi
otvorila 23. septembra
v Michalovciach celkom novú
predajňu. Vďaka výstavbe
na zelenej lúke predstavuje
renomovaná spoločnosť
po prvýkrát svoj nový
koncept predaja.
„Tešíme sa, že napriek pretrvávajúcej pandémii plníme naše záväzky a po úspešnom otvorení predajne
v Spišskej Novej Vsi v máji tohto roku,
dnes môžeme privítať nových zákazníkov aj v Michalovciach. Sme hrdí,
že vďaka výstavbe celkom novej predajne sme mohli na Slovensko priniesť
najnovšie trendy predaja nášho sortimentu a predstaviť nové usporiadanie
predajne spolu s ďalšími novinkami,“
potvrdil Hendrik Voigt, generálny
riaditeľ spoločnosti Obi Slovakia.
Takmer všetok sortiment je možné
rezervovať online a vyzdvihnúť v predajni alebo cez online obchod nechať
dopraviť domov. „Táto služba bola počas zavedenia prísnych opatrení veľmi
žiadaná. Našou prioritou je však priniesť naše služby čo najbližšie k zákazníkom. V budúcich rokoch plánujeme
otvoriť nové predajne v ďalších okresných mestách, najbližšie v Liptovskom
Mikuláši,“ upresňuje Voigt. Nemecký
reťazec je na Slovensku a v strednej Európe jednotkou v oblasti DIY
sortimentu a potrieb pre domácich
majstrov i domácnosti. Na Slovensku má táto sieť spolu už 16 predajní.

S ponukou viac ako 60 tisíc výrobkov
a dominantným, viac ako 30-percentným podielom na trhu projektových
hobbymarketov chce svoje služby sprístupniť novým zákazníkom
aj v menších mestách.
VÄČŠIE POHODLIE
PRE ZÁKAZNÍKA
Novootvorená predajňa v Michalovciach bola postavená v súlade s najnovšími trendami a zaujme
najmodernejším konceptom usporiadania predajne, ktorý spĺňa aj tie
najnáročnejšie potreby zákazníka.
„Okrem nového prístupu prezentácie
sortimentu sme zákazníkom pripravili
väčšie pohodlie pre využívanie aj našich ďalších služieb. Ide o prenájom
dodávky a profesionálneho náradia,
prírez dreva, miešania farieb alebo
projektové poradenstvo pri prestavbe
alebo rekonštrukcii bytu či domu,“
hovorí Ľudovít Gášpar, regionálny
manažér predaja.
Bez ohľadu na to, či sa jedná o rekonštrukcie alebo o výstavbu novej
predajne, spoločnosť nerobí žiadne
kompromisy pri kvalite pracovného
prostredia pre svojich zamestnancov.
„Teším sa, že sme aj pre ďalších 55 nových kolegov mohli pripraviť moderný
pracovný priestor, v ktorom sa budú cítiť dobre,“ dodáva Ľudovít Gášpar. Pri
výstavbe novej predajne v Michalovciach boli použité stavebné materiály
a postupy šetrné k životnému prostrediu, ktoré zároveň pomôžu prevádzke
k väčšej úspore energií.
Monika Hlubiková

Sme tu pre ženy
Všetky ženy bez rozdielu
majú právo na to, aby
v rovnakej miere boli
ochraňované.
Ochraňované všetkými ľudskými právami a základnými slobodami
v politickej, ekonomickej, sociálnej,
občianskej a každej inej oblasti. V rámci projektu Skvalitnenie zabezpečenia
pomoci a podpory ženám zažívajúcim
násilie v intímnych vzťahoch sme zabezpečili tlač propagačných materiálov, ktoré informujú o dostupnosti
a špecifickosti našich služieb. Propagačné materiály budú distribuované
do rôznych inštitúcií.

Ďakujeme mestu Michalovce za poskytnutie dotácie a zároveň za možnosť
aj naďalej „byť tu pre ženy“, ktoré zažívajú násilie zo strany svojich intímnych partnerov/manželov.
Občianske združenie Pomoc rodine dlhodobo pôsobí v oblasti ochrany
a podpory žien zažívajúcich násilie
v intímnych vzťahoch. Násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských
práv žien a oberá ženy o ich schopnosť
uplatňovať si základné práva a slobody. Potvrdzujeme vieru v základné
ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu
ľudskej osoby a v rovnoprávnosť mužov a žien.
Mgr. Nataša Bálintová

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. októbra od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: ČOM 0001491755,
Partizánska ul. ČOM 0000436754, Ul. S. H. Vajanského 1782, 1783,
Žabany ČOM 0001405836, 0000154939, 0000156165, 0001416338,
Žabany č. d. 1782, 1784/5, 1784/7

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ky
Dňa 5. septembra uplynul rok,
keď nás navždy opustil náš drahý brat

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

VLADIMÍR LOVÁS
smútiaca rodina a priatelia

Dňa 28. septembra uplynulo smutných 10 rokov,
čo nás navždy opustila milovaná manželka, mamička
a babička

OĽGA ČINČÁROVÁ

...aj keby sme v živote akokoľvek silní boli, strata
milovanej mamičky nikdy neprebolí...
s láskou spomínajú manžel Milan, syn Marek
a dcéra Erika s rodinami

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

Nádejná vedkyňa
V priestoroch Národnej
technickej knižnice v Prahe
sa v utorok 14. septembra
uskutočnilo celoštátne
finále medzinárodnej
súťaže pre vedcov
a inovátorov Falling Walls
Lab Czech Republic.
Michalovčanka doktorandka Michaela Vojníková z vedeckého centra
CEITEC Vysokého učení technického v Brne sa stala víťazkou národného kola medzinárodnej súťaže.
Absolventka Fakulty chemickej
VUT v Brne, kde sa venovala Chémii pre medicínske aplikácie, zaujala odbornú porotu prezentáciou
na tému rekonštrukcia narušených
nervových systémov. Pomocou

biokeramických materiálov chce
urýchliť regeneráciu periférneho
nervového systému. Najskôr pracovala na vývoji biokeramických materiálov pre hojenie kostí, postupne
začala skúmať ich využitie aj pre
nervové tkanivové inžinierstvo. Skúma nanonosiče pre cielenú liečbu
rakoviny. Rada by vyvinula dostupné zdravotné liečivá pre všetkých.
Michaela získala tiež cenu publika,
obdržala od sponzora šek v hodnote
1000 eur a plne hradenú cestu na celosvetové finále súťaže Falling Walls
Lab Global Finale, ktoré sa uskutoční v Berlíne. Bude reprezentovať
Českú republiku. „Táto súťaž ma ako
PhD študentku naštartuje a verím,
že mi víťazstvo pomôže s rozvojom
kariéry,“ zhodnotila Michaela.
Mgr. Vlasta Vojníková

nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2
na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach
v zmysle VZN č.116/2009 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 27.09.2021
do 15.10.2021.
Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------12 Obrancov mieru 4 3. NP
A-1
1,5 izbový
46,23 m2
Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu):
2,19 €/m2. Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť,
prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody
1 v Michalovciach – kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej.
Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní
žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 105/2008
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej
v bytovom dome „D" (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach.

Mesto Michalovce

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 27.09.2021 do 15.10.2021.
Počet bytov: 2

PONÚKA

Číslo bytu Adresa Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------9 Ul. Mlynská prízemie
„D“
2-izbový
48,80 m2
5 Ul. Mlynská prízemie
„D“
2-izbový
48,80 m2

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 27.09.2021 do 15.10.2021.
Počet bytov: 1

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 0,60 €/m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach
– kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003
o nájme bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4
(malometrážne byty) v Michalovciach.

Číslo bytu Adresa Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------77 Obrancov mieru 4 2. posch. malometrážne byty garzónka 28,19 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach
– kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

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 – MŠK ŽILINA
2. 10., 18.00 hod., FORTUNA liga muži – 10. kolo
MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
2. 10., 11.00 hod., 10. kolo, I. LSD U17, 16
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – TJ SLAVOJ KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
3. 10., 14.30 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 11.kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Ľadový hokej
STRETNUTIE PRIAZNIVCOV TURISTIKY
Študenti Gymnázia Pavla Horova Michalovce a členovia Prvého
michalovského KST sa zúčastnili 12. stretnutia priaznivcov Klubu
slovenských turistov (KST) s hromadným zrazom v obci Habura – Laborecká
vrchovina. Tento zraz organizoval KST Vertepy – Medzilaborce. Po vystúpení
z autobusov, ktorými sme sa z Michaloviec doviezli do obce Habura, sme
si urobili spoločnú fotografiu a potom sme sa vydali na cestu k Vodojemu
na štátnej hranici s Poľskom, kde nás čakal krátky kultúrny program.
Odtiaľ sme pokračovali po červenej a zároveň hraničnej čiare k Haburským
rašeliniskám, kde sme si vypočuli krátky výklad o tomto mieste. Ďalej
sme pokračovali k smerovníku Koprivničná. Po ceste sme sa zastavili
aj na cintoríne z prvej svetovej vojny. Na záver sme sa vrátili späť do obce,
o ktorej na záver ešte malá zaujímavosť: nad obcou Habura sa týči päť
metrov vysoká bronzová socha kniežaťa Laborec, symbol jednoty Rusínov.
Miroslav Kuba

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK NITRA
3. 10., 16.00 hod., základná fáza, 5. kolo - Tipos Extraliga
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC SLOVAN BRATISLAVA
8. 10., 18.00 hod., základná fáza, 6. kolo – Tipos Extraliga
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
10. 10., 16.00 hod., základná fáza, 7. kolo – Tipos Extraliga
HK MLÁDEŽ – PREŠOV PENGUINS
2. 10., 18.45 hod., skupina Východ – 1. liga juniorov
HK MLÁDEŽ – PREŠOV PENGUINS
3. 10., 11.00 hod., skupina Východ – 1. liga juniorov
HK MLÁDEŽ – HK ŠKP POPRAD
2. 10., 16.00 hod., základná časť – Kaufland extraliga dorastu
HK MLÁDEŽ – HK ŠKP POPRAD
3. 10., 11.30 hod., základná časť – Kaufland extraliga dorastu
HK MLÁDEŽ – HKM ZVOLEN
9. 10., 13.45 hod., základná časť – Kaufland extraliga dorastu
HK MLÁDEŽ – HKM ZVOLEN
10. 10., 11.30 hod., základná časť – Kaufland extraliga dorastu
HK MLÁDEŽ – HT MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
9. 10., 16.30 hod., skupina Východ – Liga kadetov
Info: https://www.hkmichalovce.sk/

Mas wrestling
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MAS WRESTLINGU
9. 10., 12.30 hod., Mestská športová hala
Info: Ladislav Lechan, tel.: 0948 137 172
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

Skauti v Michalovciach
Skauting je organizácia,
ktorá slúži na rozvoj
všetkých rozmerov
človeka – fyzického,
intelektuálneho,
emocionálneho,
sociálneho, charakterového
aj spirituálneho.
Čo to v praxi znamená? Dieťa si
u nás nájde to, čo ho baví. Okrem
zbierania takzvaných „odboriek“
plníme aj rôzne výzvy. Najobľúbenejšou je výzva tri orlie perá. V nej
si skaut siahne na dno svojich síl.
Musí vydržať 24 hodín bez jedla, 24
hodín v tichosti a 24 hodín osamo-

te v lese. Pravidelne sa stretávame
na stretnutiach, kde sa spolu zabávame, hráme hry v prírode, ale aj
sa učíme užitočné veci do života.
Zapáliť oheň kresadlom, viazať
uzly, zhotoviť si prístrešok v lese,
to je len malá vzorka toho, čo robíme. No skauting je predovšetkým
o silných priateľstvách, dobrodružstvách a zážitkoch na celý život.
Ak máte deti vo veku 6 a viac
rokov a majú chuť zažiť skauting
na vlastnej koži, neváhajte nás kontaktovať na našej FB stránke Skauti
Michalovce, alebo príďte priamo
za nami do Školského výpočtového
strediska v Michalovciach, Okružná ulica 17.
Tímea Saboslajová

www.michalovce.sk

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 152/2013
o podmienkach prideľovania nájomných bytov v objektoch škôl,
resp. objektoch pôvodne určených pre školy a školské zariadenia
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 28.09.2021 do 18.10.2021.
Adresa
Poschodie
Počet izieb
Podlahová plocha
---------------------------------------------------------------------------------SMM Partizánska
prízemie
2-izbový
70,50 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 0,71 €/m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú
o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii
bývania.

