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Pätnáste zasadnutie mestských poslancov sa konalo prezenčne

MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
Pätnáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa uskutočnilo
v pondelok 28. februára. Poslanci sa stretli prezenčne v malej zasadačke mestského kultúrneho strediska. Program rokovania obsahoval pôvodne 18 bodov, v deň
rokovania bol doplnený ďalší bod, ktorý reflektuje na aktuálne dianie na Ukrajine. Popri tomto jedným z najdôležitejších bodov bola voľba hlavného kontrolóra
mesta na obdobie nasledujúcich šiestich rokov.

R

okovanie otvoril a viedol
primátor Viliam Zahorčák.
V úvode mestskí zákonodarcovia schválili program zasadnutia, ktorý bol na návrh primátora
doplnený o bod humanitárnej pomoci Mesta Michalovce v súvislosti
s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Poslanci odsúhlasili otvorenie špeciálneho transparentného
účtu Mesta Michalovce, na ktorý
budú môcť občania a organizácie prispieť dobrovoľnou čiastkou.
Finančné prostriedky združené
na tomto účte budú použité výlučne na pomoc ľuďom postihnutých
vojnovým konfliktom na Ukrajine,
a to poskytnutím financií Červenému krížu a charitatívnym organizáciám riadne registrovaným
na Slovensku na základe žiadosti
a zmluvného základu. Poslanci tiež
schválili možnosť bezodplatne poskytnúť formou výpožičky nehnuteľnosti a objekty Mesta na tieto
charitatívne účely.
Nasledovala voľba nového hlavného kontrolóra. V tajných voľbách poslanci zvolili počtom hlasov 20 za novú hlavnú kontrolórku
Ing. Ivetu Palečkovú, ktorá vo funkcii od 1. marca vystrieda po 18 rokoch Ing. Martu Bobovníkovú.

Ďalšie body rokovania sa týkali informatívnych správ o prijatých uzneseniach mestskej rady za
január a február 2022 a o plnení
uznesení mestského zastupiteľstva za druhý polrok 2021. Hlavná
kontrolórka predložila poslancom
správu o výsledkoch kontrol a správu o kontrolnej činnosti za druhý
polrok roka 2021.
Nasledujúce body rokovania
sa týkali oblasti školstva a oblasti
kultúry. Od 1. januára 2022 v dôsledku zmeny zákona prešla právna regulácia financovania škôl
a školských zariadení cirkevných
zriaďovateľov z režimu financovania na základe VZN do režimu
financovania na základe zmluvy
o poskytnutí finančných prostriedkov v plnej výške sumy na mzdy
a prevádzku škôl. Z tohto dôvodu
poslanci schválili predloženú zmenu VZN č. 216/2021 o určení výšky
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka
škôl a školských zariadení na území mesta na rok 2022, ktorá v súlade s dikciou zákona upravuje časti
VZN, ktoré určovali financovanie
súkromnej základnej umeleckej
školy, súkromnej materskej školy
a cirkevnej školy.

pozývame...

Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Michalovce Milada
Tomková predložila poslancom
vyhodnotenie kultúrno-osvetovej
činnosti MsKS za rok 2021 a následne predstavila plán hlavných
úloh na rok 2022. Sú v ňom zahrnuté úlohy stále a tiež úlohy, ktoré
si vytýčilo MsKS. Covid-19 aj naďalej ovplyvňuje činnosť mnohých
inštitúcií, s ktorými kultúrne stredisko spolupracuje, preto sa plán
hlavných úloh bude priebežne
dopĺňať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a prijatých
opatrení.
Poslanci ďalej diskutovali
o pláne rekonštrukcie miestnych
komunikácií a chodníkov v roku
2022 a jeho financovaní. Podrobnejšie o tejto téme píšeme na strane 2.
Súčasťou
rokovania
bola
aj téma spolufinancovania výstavby cyklotrás v meste. Mesto
Michalovce reagovalo na výzvu,
ktorej účelom je realizácia projektu s názvom Vybudovanie cyklotrás na území mesta Michalovce.
Navrhovaná cyklotrasa vychádza
zo schváleného územného plánu

pokračovanie na 2. strane

MESTSKÝ ÚRAD
MICHALOVCE

poskytuje občanom
služby v týchto
klientskych dňoch
a hodinách
pondelok
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30
streda
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
piatok
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
utorok a štvrtok
vstup do budovy
bočným vchodom
poskytujú sa služby
v dohodnutých
prípadoch
a nevyhnutnom rozsahu

SAMKO TÁLE
Divadlo pri fontáne
predpremiéra
19. marca
premiéra
20. marca
vždy o 17.00 hod.
veľká sála MsKS

JÁN KOVÁČ
VÝBER Z TVORBY
výstava

do 31. marca
malá galéria
MsKS
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AKTUALITY

Opravy ciest a chodníkov dokončenie článku z prvej strany
Mestské zastupiteľstvo
v meste v tomto roku
V súlade so schváleným
Programom rozvoja mesta
na roky 2019 – 2022
plánuje mesto v tomto roku
pokračovať v rekonštrukcii
miestnych komunikácií
a chodníkov, ktorú začalo
ešte v roku 2010.
Realizačný plán rekonštrukcie
miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch poslanci
mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 28. februára schválili na tento rok v nasledovnom
rozsahu.
Komunikácie budú opravené na
Ul. Andreja Sládkoviča – Jána Hollého v úseku od Ul. kpt. Nálepku
po odbočku na Tržnicu, ďalej cesty
na Ul. tichej, Ul. Jána Palárika, Ul.

zemplínskej, Ul. N. V. Gogoľa, Ul.
J. A. Gagarina a na Hurbanovom
nábreží. Ďalej na Ul. Sama Chalupku – komunikácia od Ul. P. I.
Čajkovského po Ul. Jána Kollára
a na Ul. Fr. Kráľa – komunikácia
od Ul. P. I. Čajkovského po Ul.
okružnú, na Ul. kapušianskej bude
opravená cesta na cintoríne a na
Vrbovskej ceste k štátnemu majetku. Na Ul. Jána Kalinčiaka a na
Ul. Juraja Palkoviča bude opravená
cesta aj chodník.
Chodníky sa budú opravovať na
Ul. Dr. Vlada Clementisa, obidva
úseky a taktiež na Ul. Pavla Horova, obidva úseky.
Náklady na opravy ciest a chodníkov sú v predpokladanom finančnom objeme 1,6 mil. eur. Budú
uhrádzané splátkami dodávateľského úveru počas ôsmich rokov.
ma

Mesto zr ia dilo trans pare ntný účet

POMOC UKRAJINE
MICHALOVCE

IBAN SK79 0900 0000 0051 8804 4939
(Slovenská sporiteľňa, a.s.)

na pomoc ľuďom postihnutým
vojnovým konfliktom

Vstúpili sme
do pôstneho obdobia
Popolcovou stredou
sme vstúpili do obdobia
pôstu. Žiadne z období
nie je identické s tým
predchádzajúcim.
Aj toto pôstne obdobie
bude pre nás odlišným
a pre aktuálnu situáciu
vo svete treba priznať,
že pre nás neočakávaným.
Aj z najzložitejšej situácie, pred
ktorú nás život stavia, je potrebné
učiť sa vyťažiť diamant neprenosnej skúsenosti. Možno je tu čas, aby
sme pochopili, že podstata pôstu nie
je založená len na zriekaní sa pokrmov. Pôst nie je ani jarná očista
organizmu. Je to obdobie, v ktorom
treba hľadať duchovný rozmer, teda

vznešený a veľmi podstatný rozmer
lásky. Pre vznešenosť komunikácie
a skutkov sa nerozhodujeme preto,
že musíme niečo urobiť na základe
príkazu daného zvonka. Motívom
pre naše konanie by mal byť vnútorný pocit pokoja a radosti. Súčasná situácia je príležitosťou na to,
aby sme sa ako ľudia neuzatvárali
do seba, ale aby sme sa vydali na cestu. Od človeka k človeku. K tým, ktorí zo dňa na deň prišli o istotu domova, ba vlastne o všetko, čo sami
považovali za vlastné istoty.
Buďme si istí, že ak sa v týchto
náročných časoch priblížime k človeku v núdzi, priblížime sa k Bohu,
ktorého hľadáme všade inde, len nie
v človeku. Verme, že zo skaly ťažkostí môže vytrysknúť voda života,
ktorá je vlahou skúseností.
Aiva

mesta, prepája centrálnu mestskú
zónu od cyklolávky a Zemplínsku
magistrálu po hranicu katastra
mesta Michalovce. V prvej etapy
výstavby má vzniknúť cyklokomunikácia pozdĺž existujúceho
chodníka pre peších a vybudovanie cyklotrasy pozdĺž brehu rieky
Laborec. Druhá etapa predstavuje
pokračovanie cyklotrasy pozdĺž
výpustného kanála Laborca až po
hrádzu Zemplínskej šíravy, smerom na obec Vinné po hranicu
katastra mesta. Tam bude cyklotrasa pokračovať Zemplínskou magistrálou smerom na obec Vinné
a druhým smerom na obec Zalužice. Celková dĺžka vytvorenej cyklotrasy má byť 5,3 kilometra. Výška oprávnených nákladov na realizáciu stavebných prác je určená
na základe projektovej dokumentácie v hodnote približne 1 257
000 eur, výška spolufinancovania
mesta tvorí päť percent oprávnených výdavkov, čo je takmer 63 tisíc eur.
Finančný bod rokovania pojednával o zmene rozpočtu. Zmena
rozpočtu rozpočtovým opatrením

č. 1 sa týka napojenia finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu
poskytnutých v roku 2021, ktoré
je potrebné do štátneho rozpočtu
vrátiť, alebo vyčerpať v stanovenom termíne. Zároveň sa napájajú
finančné prostriedky za stravné
od rodičov v školských jedálňach, prijaté preddavky na služby
od nájomníkov na Ul. mlynskej
a prijaté zábezpeky v rámci vyhlásených obchodných súťaží. Ďalej
sa upravuje rozpočet pri projekte
rekonštrukcia parku Kerta a tiež
dochádza k presunu finančných
prostriedkov v rámci schválených
zdrojov na rekonštrukciu mosta
Stráňany a poskytovaných dotácií. Navrhovaným rozpočtovým
opatrením je rozpočet mesta vyrovnaný.
Záverečné témy sa týkali majetkových a majetkovoprávnych záležitostí. Medzi poslednými bodmi
bol aj návrh na udelenie titulu Čin
roka 2021. Na ocenenie bolo navrhnutých deväť jednotlivcov.
Rokovanie sa skončilo predložením interpelácií poslancov.
ma

pobačeňe Miž a z varoš a

Dva šveti
Ňigda ňebul švet jednotňi. U každej doboj buľi medži ľudzmi odľišnosci. Jeden mal dajaki kabľik žemi, chtoru obrabjal. Jak še snažil, ta ozdaľ
i rodzinu uživil. Druhi še viučil dajakomu remeslu. Zrjadzil sebe djeľňu,
virobil dajaki material, ten predal, zarobil. Ozdaľ tiž rodzinu uživil. Treci
znal poživeň spravic. Daco pre sebe i rodzinu. Daco predal i druhich uživil.
Daľši zos statkom gazdoval a mal s toho chašen ňeľem vun. I zoz muziku
še dalo ňeľem pocešeňe spravic, i slušňe rodzinu zabezpečic. Dachto tomu
šickomu daval šoru i redu. Merkoval na porjadok i dotrimovaňa spravodľivosci. Bo furt še našľi i špekulanci i lapaje. Bez dzeľeňa sebe roboti ňemože
existovac žadna spološnosc. Muši buc i policajt i sudca. I ten, co uči, i ten,
co ľiči. No jest i taki, co kriči i ten, co višvetľuje. Bo zos každej takej činnosci
še tvorja hodnoti. Pred triddzec rokami me prešľi od spoločenskej hodnoti. Dzeľil še každomu plat podľa spoločenskej hodnoti joho roboti. Dňeš me
še vraciľi do sukromnoho vlastňictva. Za odvedzenu robotu dostavame peňezi, chtore sebe vibojujeme. Ňechceme robic za teľo peňeži? Ňemušime, najdze
še dachto, chto budze robic. Kec chce žic. Bo inakši gu peňežom ňepridze.
Chto ňeveri, naj še prejdze po mesce.
Žobraci i bezdomovci na každim kroku. Jedni prišľi o robotu, bo jim
skončila zmluva a druhu sebe vecej ňenašľi. Jagbač, jich ňešikovnosc??? Jest
i inakša skupina. Založiľi bivaňe za uver a banka jim bivaňe zabavila. Pritim dokedi u roboce robime, daňe placic mušime. Naš štatňi rozpočet karmime, pritim o takich ňeščestňikov še postarac ňezname.
No jest tu priviľegovana mala ľudska skupina: vlastňikov tovarňi, obchodňich reťazcov, bankov, majetkov, vlastňikov dopravňich firem, ľeťisk,
eľektrarňi, rozvodňi plinu, ňemocňic, es-be-esok, developerov a podobňe.
Jich problematika je z inakšoho sudka. Pocťivo sebe na šicko zarobiľi. Jich
bežne starosci: jaki motor išče ňemaju u svojej garaži, chtori kut šveta ište
ňepopatreľi, či dobre še jim staraju o jachtu v Chorvatsku, či jim spravňe
banka pripisala uroki, či bi ňemohľi placic meňše daňe, bo chceju investovac
tak, žebi zňičiľi konkurenciju. Šak o tim už šňivaju i u vladze. Dac pozavirac „MAFIU“, rozumej bivalu vladu. Žebi už ľem voňi gazdovaľi, jak vitor
z muku. Najľepši doftedi jim pozavirac usta, poslac jich do kuta. Bo ňenagazdovaľi dosc. Žebi maľi voňi na rozmetovaňe.
Vaš Mižo z varoša
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Vojnový konflikt na Ukrajine
sa dotýka nás všetkých
Snáď úplne všetci sme
s obavami a znepokojením
zaznamenali vo štvrtok
24. februára vznik
vojnového konfliktu na
Ukrajine. Na elimináciu
jeho dôsledkov a pomoc
ľuďom utekajúcim
pred týmto konfliktom
Mesto bezodkladne
konalo. Do programu
rokovania mestského
zastupiteľstva v pondelok
28. februára bol doplnený
bod s materiálom
o humanitárnej pomoci
Mesta Michalovce
v súvislosti s vojnovým
konfliktom na Ukrajine.
FINANČNÁ POMOC
Poslanci odsúhlasili zriadenie
špeciálneho transparentného účtu.
Ten má názov Pomoc Ukrajine Michalovce, IBAN SK79 0900 0000
0051 8804 4939, na ktorý od stredy
2. marca môžu občania a organizácie prispieť dobrovoľnou čiastkou.
Finančné prostriedky združené
na tomto účte budú použité výlučne na pomoc ľuďom postihnutých
vojnovým konfliktom na Ukrajine,
a to poskytnutím financií Červenému krížu a charitatívnym organizáciám riadne registrovaným
na Slovensku na základe žiadosti
a zmluvného základu. Mesto tiež vo
svojom rozpočte vyčlenilo 10 000
eur na financovanie humanitárnej
pomoci.

MATERIÁLNA POMOC
A UBYTOVANIE
Spoločnosť SMM, s. r. o., rieši
možnosti krátkodobého ubytovania pre príbuzných už ubytovaných
ukrajinských obyvateľov v rámci
svojich kapacitných možností (v súčasnosti približne 30 Ukrajincov).
Mesto Michalovce je pripravené,
že v prípade náporu na hraniciach
sa stane centrom prvého kontaktu.
Takéto miesto v uplynulých dňoch
vzniklo v mestskej športovej hale.
Tu bude možnosť utečencov zaevidovať, budú tu mať priestor na oddych, občerstvenie a budú usmerne-

ní ďalej. Krízové ubytovanie vzniklo
aj v priestoroch Zlatého býka, ktoré
poslúži na krátkodobé prenocovanie.
Mesto pomáha tiež pri tvorení
databázy poskytovateľov ubytovania pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Záujemcovia o poskytnutie
ubytovania sa môžu zaregistrovať
prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke mesta.
PARTNERSKÉ MESTÁ
DRŽIA SPOLU
Mesto Michalovce prijalo prosbu o pomoc od Užhorodu a organizuje charitatívnu zbierku podľa

Zber objemného odpadu

Bude prebiehať od 14. do 25.
marca. Objemný odpad
je nadrozmerný komunálny
odpad, ktorý nie je možné pre
jeho rozmery uložiť do zberných
nádob na zmesový komunálny
odpad (napr. nábytok, koberce,
sedačky, dvere a pod.).

V zmysle Zákona o odpadoch je Mesto
povinné zabezpečiť najmenej dvakrát
do roka zber takýchto objemných odpadov.
Objemný odpad sa bude zberať iba v ten
istý deň ako komunálny odpad. V tento
deň vykladajte objemný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru pri bráne dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.
Do objemného odpadu nepatria napr.
pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad,

chladničky, televízory a pod. Takýto odpad nebude odobratý!
ZBER ODPADU S OBSAHOM
ŠKODLIVÝCH LÁTOK
Bude prebiehať od 14. do 25. marca.
Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok (napr. rozpúšťadlá, staré farby,
lepidlá, zvyšky pesticídov, handry a rukavice znečistené škodlivinami, obaly
znečistené škodlivinami a pod.) sa bude
zberať priamo od vašich domov iba v ten
istý deň ako komunálny odpad.
Objemný odpad, elektroodpad, bioodpad, odpad z domácností s obsahom
škodlivých látok môžu občania mesta celoročne a bezplatne odovzdávať
aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce (Partizánska ulica 55 a Lastomírska ulica 2).
TaZS

konkrétnych požiadaviek z ukrajinskej strany. Na situáciu zareagovalo aj mesto Vyškov, ktoré prinieslo materiálnu pomoc priamo
na hranicu a na spiatočnej ceste
pomohli s prevozom ukrajinských
rodín. Prejav podpory a ochotu pomôcť sme prijali dokonca aj od španielskeho mesta Vila-Real.
Pri riešení otázky pomoci Ukrajine Michalovce aktívne spolupracujú aj s ďalšími samosprávami
na celom Slovensku prostredníctvom platformy Združenia miest
a obcí Slovenska.
ma

Zvolili novú hlavnú
kontrolórku
Mestskí poslanci na svojom 15. rokovaní, ktoré sa
konalo v pondelok 28. februára, zvolili novú hlavnú
kontrolórku. Do voľby hlavného kontrolóra sa prihlásili pôvodne piati kandidáti. Dvaja svoju prihlášku vzali
späť, jeden sa voľby nezúčastnil. Volieb sa zúčastnili teda
dvaja kandidáti, Ing. Vincent Csery a Ing. Iveta Palečková. Poslancom sa pred samotnou voľbou predstavili
osobne na zasadnutí mestského zastupiteľstva svojimi
vystúpeniami. Nasledovala rozprava, v ktorej odpovedali
na otázky poslancov. Voľby boli tajné a k volebnej urne
pristupovali poslanci jednotlivo podľa abecedného poriadku. Výsledky zverejnila volebná komisia po krátkej
prestávke. Vo voľbe hlavného kontrolóra mesta bolo celkovo odovzdaných 25 hlasovacích lístkov, z nich päť bolo
neplatných. Počtom hlasov 20 bola za hlavnú kontrolórku mesta zvolená Ing. Iveta Palečková, ktorá vo funkcii
po 18 rokoch vystriedala Ing. Martu Bobovníkovú.
ma
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Divadlo pri fontáne oslavuje desiate výročie
Moderná veda nepopiera
možnosť existencie iných
svetov, ale keby aj, všetci tí,
ktorí niečo tvoria, ponárajú
sa do neviditeľného sveta
fantázie. Z neho prinášajú
všeličo, čím môžu ľuďom
ozvláštniť život. Aj divadlo,
vrchol slovesného umenia,
plní takúto úlohu.
V Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce driemala idea
nadviazať na existenciu divadelných ochotníkov z minulosti. Súčasní ochotníci o svojich predchodcoch veľa nevedeli, ale s radosťou
sa 20. marca 2012 pripojili k ich odkazu. Ako živá voda vytrysklo nadšenie ľudí, ktorí chcú hrať, rozdávať
radosť, prebúdzať emócie.
Zrod Divadla pri fontáne určite
sprevádzali múzy svojou priazňou.
Sústredili sa v ňom učni dramatického umenia – budúci herci, scenáristky, režisérky, ale aj fotograf,
divadelní technici, kulisár, organizátori. Pred piatimi rokmi primátor
Michaloviec Viliam Zahorčák do
prvého divadelného zborníka napísal: „Verím, že im ich elán dlho vydrží, verím, že budú v budúcnosti nachádzať dosť tém, ktoré svojím originálnym spôsobom dokážu pretlmočiť
vďačnému michalovskému publiku.“
S potešením môžeme konštatovať, že sa tak stalo. Za desať rokov
mali divadelníci mnoho príležitostí predstaviť sa divákom v našom
meste i v okolí. Odohrali celkom
110 predstavení. Prevažne to boli
hry z pera dvoch dvorných scenáristiek, vďaka ktorým sa mohol
zapojiť do tvorivého procesu každý
člen súboru. Úspešné boli aj veselé
jednoaktovky na Festivale divadiel
v nárečí Mihaľovski deski alebo
tematické programy. Potešila tiež
možnosť spolupracovať s folkloris-

tami zo súboru Zemplín a s folklórnou skupinou Mihaľovčan. Vďaka
televízii Mistral si mnohí diváci
mohli pozrieť záznamy vystúpení.
Priaznivcov súbor našiel na festivaloch v Trebišove, Košiciach, Michalovciach i v Ruskom Keresture
v Srbsku. Nezabudnuteľné bolo
stretnutie s legendárnym režisérom
série filmov o básnikoch Dušanom
Kleinom, čestným občanom Michaloviec.
Počas prvých stretnutí pred desiatimi rokmi hľadali takpovediac
zakladajúci členovia súboru odpoveď na obyčajnú, ale základnú otázku: Čo budú hrať? Pre koho chcú
hrať? Kto ich chce vidieť? Bez zdĺhavých a hlbokých analýz sa zhodli
v jednom: chcú hrať o sebe, o vás,
o živote, ktorý žijeme v našom meste, v našej krajine a chcú ukázať, že

Z tvorby Jána Kováča
Mesiac marec bude v galérii mestského kultúrneho
strediska patriť profesionálnemu výtvarníkovi Jánovi
Kováčovi, ktorý pochádza z neďalekých Sobraniec.

Má za sebou niekoľko samostatných i spoločných výstav. Pokojne možno konštatovať, že tie mali aj medzinárodný charakter. Kováč je človekom,
ktorý chodí po svete s otvorenými očami. Citlivo vníma dianie okolo seba,
ktoré stvárňuje vo svojich dielach. Evidentne sa zameriava na podstatu bytia, ktorá je odkazom na najvyššiu autoritu. Neopomína dôležitosť
vzťahov, v ktorých rozhodujúcu úlohu zohráva človek. O tom svedčia aj figurálne motívy. Človek je do tohto sveta zámerne vsadený. Aby slovom
povzbudil unaveného, aby súčasťou života človeka bola zvučná melódia
radosti a šťastia. Človek ako vrchol stvorenia dáva život a tvár aj chladným kameňom. Je teda na človeku, či jeho dych bude oživujúcou vlahou
pre svet, alebo zasadeným semenom smrti. V tomto zmysle je tvorba Kováča nadčasová. Expozícia bude verejnosti prístupná do konca mesiaca.
PaedDr. Ivana Mochorovská

život môže byť napriek všetkému
dobrý, radostný, láskavý a môže v
ňom víťaziť dobro.
Kde vzali toto presvedčenie?
Oni sú totiž takí: veselí a majú sa
radi. Nehádajú sa, nenadávajú si,
neprajú si zlé. Naopak, pomáhajú
si, tešia sa spolu i smútia spolu. A
baví ich ponúkať svoju radosť zo
života všetkým. Nie je aj toto zmyslom kultúry a umenia?
Niet pochýb, že práve v tomto
nastavení nášho divadla je sila jeho
prežitia aj v tomto čase – nečase.
Keď 6. marca 2020 oznámili na Slovensku prvý prípad nového vírusu,
netušili, že to zmení zaužívaný každoročný plán: odohrať reprízy tzv.
veľkej hry, pripraviť krátke scénky v
nárečí na tradičný michalovský festival Mihaľovski deski na tribuňe,
predstaviť sa na festivale divadiel

v Trebišove, v jeseni zahrať veselé
skeče pre seniorov a naštudovať
novú hru k významnému dňu D –
12. decembru.
Dva roky ale súbor nezaháľal.
Veď aj ich divadelní priatelia sa
stále pýtali, čo cvičia, kedy bude
premiéra. Tento záujem blažil na
duchu, potvrdzoval, že niekomu
michalovskí ochotníci chýbajú,
že niekto je zvedavý na výsledky ich
úsilia a nadšenia, hoci toto obdobie
nadšeniu a radosti veľmi neprialo.
Ako dobre, že po daždi vyjde slnko, ako dobre, že z lásky vzniká
nový život. A čas lieči. A tak utekali
do divadla hneď, keď to bolo možné, a pustili sa do práce. Pokračujú
v plnej sile a, ako ináč, tešia sa na
svojich divákov. Najbližšie už 19.
a 20. marca pri hre Samko Tále.
(podľa zborníka k 10. výročiu)

5

KULTÚRA

aké je to skvelé keď má
človek svoju vaňu
a svoju posteľ
a v nej svoju manželku
svoje kufre
šály
ponožky
žiletky
svoje auto
záhradu
plot
gramofón
kreslá
chladničku
svoju istotu
že keď sa zajtra
pozrie do zrkadla
uvidí v ňom
svoju opálenú tvár
aké je to skvelé
keď má človek
svoj balkón
a pivnicu
knihy
a televízor
v ktorom občas tečie krv
pravdaže televízna
z akýchsi vzdialených vojen
a predsa to človeku nedá
po posledných správach
odhŕňa záclony
akoby sa chcel pozrieť
na mesiac
pátra však
či tam vonku
neobchádzajú dom
nejaké
pripravené
armády
Daniel Hevier: Elektrónkový klaun, 1983

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. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS),
g) Ul. športová v Michalovciach (mestská športová hala).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, do 21. marca 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
4. marca o 18.30 hod., 11. marca o 19.00 hod., ZKCaH
ZEMPLÍNSKA SCÉNICKÁ JAR
regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho
divadla, marec, galéria ZKCaH
SAMKO TÁLE
divadelné predstavenie Divadla pri fontáne
predpremiéra 19. marca o 17.00 hod., premiéra 20. marca o 17.00 hod.
MsKS Michalovce
UŽ TI NIKDY NENALETÍM – KOMÉDIA
Divadlo Múza Teatro, 17. marca o 18.00 hod., MsKS Michalovce

výstavy
JÁN KOVÁČ – VÝBER Z TVORBY
výstava, do 31. marca, malá galéria MsKS Michalovce
UNEVEN SURFACES AND BROKEN STICKS
autorská výstava, do 31. marca, Zemplínske múzeum
OCHRANA CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA SENNÉ
A MEDZIBODROŽIE NA SLOVENSKU
do 31. marca, Zemplínska knižnica G. Zvonického
HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
výstava v novozrekonštruovaných priestoroch Zimnej záhrady
Zemplínskeho múzea
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

6
Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Amália Vidovencová
Nela Berešová
Leonardo Fedák
Anna Karolína Matta
Samuel Maskaľ
Ema Kovaľčuková
Ema Greculová
Patrik Marcin
Jakub Štefan
Thiana Trubiková
Adam Bardzak

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 138/2011
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej
v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 04.03.2022
do 21.03.2022. Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané
do úvahy.
Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa
Poschodie Počet izieb Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------29 Ul. okružná 92A 6. poschodie 3-izbový
80,47 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 2,37 €/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
– Mgr. Václav Petrovčík. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne
informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Noviny Mistral

a Športové správy

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

Záznam

Z rokovania mestského zastupiteľstva
z 28. 2. 2022
od štvrtka 4. marca počas celého týždňa
vždy o 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS NA
UPC Slovensko, www.tvmistral.sk,
na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD
v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Nestaňte sa obeťami
podvodníkov a zlodejov
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru
v Michalovciach upozorňuje
občanov, najmä seniorov,
na páchanie podvodov
a krádeží pod vymyslenými
legendami, ktorými
sa podvodníci snažia získať
dôveru seniorov s cieľom
okradnúť ich o úspory.
Podvodníci najčastejšie kontaktujú seniorov telefonicky a predstavujú
sa ako:
n ich príbuzní (napr. vnuk, syn, brat)
a súrne žiadajú požičať si peniaze
na rôzne účely (napr. kúpa auta),
n lekári a oznámia seniorom, že ich
príbuzný spôsobil vážnu dopravnú
nehodu, leží v nemocnici, nemôže
komunikovať a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii,
n pracovníci elektrární, plynární
alebo vodární (zneužívajúc situáciu pri odpise spotreby elektrickej
energie, vody alebo plynu),
n zamestnanci firiem, ktoré v súvislosti s pandémiou ponúkajú
na predaj rôzne dezinfekčné gély,
ochranné rúška, či lieky,

n predajcovia drobností do domácnosti.
Páchatelia vždy dôrazne žiadajú,
aby seniori nikoho nekontaktovali, pričom úmyselne volajú viackrát
za sebou, aby seniorom znemožnili
preveriť uvádzané skutočnosti. Pre peniaze páchatelia chodia osobne k seniorom alebo ich žiadajú, aby peniaze
vložili na účty v banke.
Polícia v Michalovciach odporúča
občanom, najmä seniorom:
n buďte obozretní voči neznámym
osobám, ktorí vás telefonicky kontaktujú a žiadajú od vás peniaze,
n overte si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou
osobou ihneď u príbuzných alebo
iných osôb, ktorým dôverujete,
n nevyberajte svoje finančné úspory
pre cudzie osoby zo svojich účtov a nedávajte peniaze osobám,
ktoré nepoznáte,
n nevpúšťajte cudzie osoby na svoj
pozemok a do svojich príbytkov,
n dajte si pozor aj pri internetových
nákupoch a overte si predajcov
e-shopov,
n v prípade, ak máte podozrenie
z podvodného konania, ihneď kontaktujte políciu na čísle 158.
orpzmi

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 do 20,00 m²
na rohu ulíc Masarykova a Jána Švermu v Michalovciach, za účelom vybudovania
prístupových chodníkov k administratívnej budove na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 21. marca 2022 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 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 celkovej výmere
do 123,00 m² na Ulici topolianskej v Michalovciach, za účelom prejazdu
priľahlej zelene so spevnenou plochou na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 21. marca 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli
MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
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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,
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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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malý oznamovateľ
Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania,
medaile, žetóny, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, porcelán, krištáľ, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné.
Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282
n Kúpim predmety z Tuzexu – BONY, faktúry, šeky, poukážky
na benzín a naftu, katalógy, prospekty a iné. Štefan Demčák,
tel.: 0904 965 282
n Kúpim predmety z Pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter
piva, hliník, 1944), medaile, plakety, odznaky, etikety, účtenky, listy,
obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, tabule, poháre, podpivníky, fľaše, vršky z fliaš a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282
n Predám porcelánový súdok na kapustu 25 l, cena 30 €.
Tel.: 0907 769 185

prerušenie distribúcie elektriny

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ky
Dňa 7. februára nás opustila naša milovaná mamka

RUŽENA ČVERČKOVÁ
vo veku 81 rokov.
s bolesťou v srdci spomína dcéra
a najbližšia rodina
Dňa 28. februára uplynulo 5 rokov,
odkedy nás opustila naša drahá sestra

MARIANA STRIČKOVÁ

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku
s modlitbou.
smútiaca sestra Jaroslava
a brat Vladimír s rodinami

n 8. marca od 8.10 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. Duklianska č. d. 3
n 9. marca od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. Eda Urxa č. d. 2 – 11,
13, 15, 2914/10
n 22. marca od 10.00 hod. do 13.30 hod., úseky: ČOM 0001505830,
0001505879, 0001512783, Ul. okružná ČOM 0001516566,
0001512356, Ul. okružná č. d. 1, 78 – 90 párne, 94 – 114 párne, 547,
553, 1306/96, 1307/100, 1309/108, 3552, 4482, 4540, 4543, 4545,
4644, 6352, 6352/92A, 6352/92B, 6914/92C, Ul. zeleninárska č. d.
2, 23/1, 24, 1449/23, Ul. Štefánikova č. d. 76
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Paralukostrelci získali
v Dubaji prvý bronz
Vonku s dvoma výhrami
Počas posledného
februárového víkendu
odohrali michalovskí
basketbalisti U15 zápasy
na ihriskách súperov.
Pre rôzne príčiny, ale aj pre
covid protokol, cestovali
na zápas len siedmi.
Najprv sa predstavili v Banskej
Bystrici, kde si vytvorili od začiatku
desaťbodový náskok, ktorý na konci tretej štvrtiny narástol na 16 bodov. V poslednej štvrtine ale zbytočnými chybami a stratami lôpt
dovolili domácim znížiť na rozdiel

šiestich bodov. To bol aj konečný
výsledok. Aj v neúplnej zostave
Orli zápas zvládli a zaslúžene vyhrali 60:54. Mrzieť ich môže len
veľké množstvo nepremenených
príležitostí spod koša.
V druhom zápase, v Lučenci,
chlapci nastúpili odhodlane s dobrým prístupom a obranou. Nad
nižším súperom sa presadzovali
spod koša, ale aj rýchlym protiútokom. Skóre narastalo a priestor dostali všetci hráči. Zaslúžene vyhrali
a odvážajú si zo stredného Slovenska dve výhry. V oboch zápasoch
strelecky dominovali kapitán družstva Patrik Kuliňák a Matej Uhľár.
1.BK Michalovce

Slovenským
paralukostrelcom
sa podarilo na svetovom
šampionáte v Dubaji
získať bronzové medaily,
a to v novootvorenej
súťaži dvojíc. Michalovčan
Martin Dorič v dvojici
s Marcelom Pavlíkom si ich
zaslúžene odnášajú po tom,
keď vo finále o tretie
miesto zdolali Francúzov
pomerom 150:141.
V individuálnej súťaži kladkového luku sa na medailové pozície dosiahnuť nepodarilo. Marcel
Pavlík výkonom 670 bodov obsadil
konečné 9. miesto, Martin Dorič
skončil v konkurencii 65 paralukostrelcov na 38.
Martin Dorič sa s lukostreľbou
stretol prvýkrát v Národnom rehabilitačnom stredisku v Kováčovej,

kde získal aj kontakty na nadšencov lukostreľby v Michalovciach
(Marián Mati, Juraj Koči, Maťo
Hospodár, Dezider Sabo a ďalší).
Vďaka nim aj vznikol v meste klub
s názvom Archery team 2008 pod
vedením Marcela Juska.
Prvý luk si Martin zadovážil
v roku 2015. Prevzal ho od Mariána Antala, ktorý v Michalovciach
viedol lukostrelecký klub, kým sa
nepresťahoval do Prešova. V súčasnosti je Martin Dorič členom klubu
MŠK Kežmarok. Kežmarský klub
pre hendikepovaných strelcov je jediný svojho druhu na Slovensku.
Za sedem rokov, odkedy sa venuje lukostreľbe, získal Martin
Dorič množstvo ocenení, najcennejšie sú z Majstrovstiev Slovenska
v terčovej lukostreľbe ZŤP a to tri
zlaté, jedna strieborná a tri bronzové. Naposledy Majstrovstvá SR
veteránov v terčovej lukostreľbe 2021, Kladkový luk veteráni,
1. miesto.
md
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN
5. 3., 15.00 hod., FORTUNA liga muži – Play off – skupina B
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Hádzaná
MŠK IUVENTA – AHT HC TATRAN STUPAVA
12. 3., 17.30 hod., MOL liga žien, Chemkostav aréna
MŠK IUVENTA – AHT HC TATRAN STUPAVA
13. 3., 11.00 hod., Slovenský pohár, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK POPRAD
13. 3., 17.00 hod., Tipos Extraliga – 44. kolo
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

HISTORICKÝ OLYMPIJSKÝ BRONZ
AJ DO MICHALOVIEC
V stredu 2. marca prijali predstavitelia Mesta Michalovce na pôde mestského úradu športovca Pavla Regendu. Odchovanec michalovského hokeja,
aktuálne hrajúci ako útočník tímu HK Dukla Ingema Michalovce, priniesol
do nášho mesta bronzovú olympijskú medailu.
Ide o historicky prvú medailu zo zimných olympijských hier, ktorú slovenskí hokejisti získali. V dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Pekingu 19. februára zvíťazili nad Švédskom 4:0 a vybojovali bronzové kovy.
Víťazstvo spečatil v závere štvrtým gólom práve náš michalovský útočník
Pavol Regenda. Pre RTVS povedal: „Každý je rád. Všetci videli tú drinu,
že sme dali do toho všetko. Je to veľký úspech pre slovenský hokej. Ďalšie
roky snáď budeme pokračovať v takýchto úspechoch.“
Z tohto krásneho úspechu sa tešia aj michalovskí fanúšikovia.
ma

HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
5. 3., 12.45 hod., skupina B/Liga kadetov
HK MLÁDEŽ – HC KOŠICE
3. 3., 16.45 hod., extraliga dorast/základná časť
HK MLÁDEŽ – HC KOŠICE
5. 3., 16.15 hod., extraliga dorast/základná časť
HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
5. 3., 18.45 hod., I. liga juniori/skupina Východ
HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
6. 3., 11.30 hod., I. liga juniori/skupina Východ
Info: https://hkmichalovce.hockeyslovakia.sk/sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Iuventa uviedla do života knihu o svojej histórii
Mestský športový klub
Iuventa Michalovce, ktorý
reprezentuje v ženskej
hádzanárskej MOL
lige, pokrstil v sobotu
26. februára knihu Iuventa
– 20 rokov pod krídlami
Chemkostavu. Krstnými
otcami boli generálny
riaditeľ Chemkostavu
Tibor Mačuga, primátor
mesta Michalovce
Viliam Zahorčák a autor
publikácie Jaroslav Čúrny.
Publikácia má 264 strán a mapuje 31 sezón od vstupu klubu na
mapu republikových súťaží. Jej autorom je bývalý športový riaditeľ
klubu (2011 – 2017) Jaroslav Čúrny,
ktorý pred vstupom do klubu pôsobil ako športový žurnalista. „Cieľom
bolo podrobne zmapovať všetky zápasy a výsledky od súťažného ročníka
1990/1991. Nechýbajú všetky zostavy
Michaloviec, tabuľky a samozrejme
podrobné štatistiky. Ozdobou sú do-

bové snímky a taktiež profily 27 osobností z radov hráčok, trénerov a funkcionárov, ktorí pomáhali zakladať
a dvíhať klub až na vrchol,” prezradil
Jaroslav Čúrny na margo knihy.
Súčasťou vydania je aj darčekové
USB, na ktorom sa nachádza takmer
hodinový historický dokument s ná-

zvom Majstrovská trinástka. Dielo
zaznamenáva zisk všetkých trinástich majstrovských titulov, ktoré
klub od roku 2003 získal v rámci
Slovenska. „Chceli sme priblížiť naše
úspechy nielen na stránkach knihy,
ale takisto aj v audiovizuálnej podobe. Kniha zároveň mapuje aj vstup

do klubu a prínos hlavného partnera
klubu, Chemkostav Michalovce, a.s.,
ktorý je zároveň vydavateľom publikácie. Za finančnú pomoc sa chceme
poďakovať aj Mestu Michalovce,”
uviedol prezident MŠK Michalovce
Patrik Sabov.
redakcia

