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výstava na ZŠ, Krymská

Umením
búrame hranice

maliarske sympózium
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detí a žiakov

Program šestnásteho zasadnutia mestských poslancov obsahoval 30 bodov

MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa uskutočnilo v pondelok
30. mája. Program rokovania obsahoval pôvodne 28 bodov, poslanci v úvode odhlasovali doplnenie programu o ďalšie dva body.

R

okovanie otvoril a viedol
primátor Viliam Zahorčák. Úvodné body sa týkali
informatívnej správy o prijatých
uzneseniach mestskej rady za mesiace apríl a máj, správy o riešení
interpelácií poslancov predložených na pätnástom zasadnutí zastupiteľstva a správy o výsledkoch
kontrol. Hlavná kontrolórka predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok
roka 2022.
V ďalšom bode poslanci odsúhlasili zmenu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 162/2014
o pešej zóne v meste na základe
požiadaviek, ktoré vznikli zo strany
zahraničnej verejnosti. Touto zmenou a doplnením VZN bude možné povoliť a osadiť pamätné dlaždice v pochôdznej časti pešej zóny
významným osobnostiam, ktorých
život je spätý s Michalovcami, obetiam holocaustu, ktoré žili v Michalovciach, a významným návštevám.
Pamätnú dlaždicu bude obsahovo
schvaľovať zastupiteľstvo.
Mestskí poslanci odhlasovali
aj zmenu VZN č. 179/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk
Mesta Michalovce. Zriadením
kategórie významných hrobov
Mesto prejavuje úctu významným
osobnostiam celoslovenského, regionálneho i miestneho významu,
ktoré v meste pôsobili alebo tu
sú pochované. Do tejto kategórie

budú patriť aj hroby, ktorých náhrobné kamene majú umeleckú
a historickú hodnotu. O návrhu
na zaradenie do Zoznamu významných hrobov, príp. neskôr
vyradenie hrobu z uvedeného zoznamu, rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
všetkých hlasov. Významný hrob
je oslobodený od poplatku za nájom aj za ostatné služby spojené
s jeho prevádzkou a správou. Starostlivosť o tieto hrobové miesta
zabezpečí Mesto na vlastné náklady. Zoznam významných hrobov bude zverejnený na webovej
stránke mesta.
Viacero bodov rokovania sa týkalo finančných tém. Riaditelia príspevkových organizácií predložili
poslancom vyhodnotenie rozpočtu TaZS a MsKS za rok 2021 a tiež
návrh na prvé zmeny ich rozpočtu
na rok 2022. Záverečný účet Mesta
za rok 2021 bol predložený poslancom v zákonom predpísanej štruktúre. Za rok 2021 bol dosiahnutý
prebytok rozpočtu. V sume prebytku boli zúčtované aj nepoužité účelové zdroje zo štátneho rozpočtu
a iné cudzie zdroje v celkovej výške
približne 981 tisíc eur, ktoré prechádzajú na použitie do roku 2022,
a z prebytku sa v zmysle zákona vylučujú. Čistá výška prebytku je tak
približne 1 167 000 eur. Prebytok
rozpočtu za rok 2021 bude zúčtovaný do fondov Mesta, z ktorých

pozývame...

sa následne finančné prostriedky
budú čerpať na investičné aktivity
mesta.
Zmena rozpočtu Mesta rozpočtovým opatrením č. 3 sa týka
príjmovej a výdavkovej časti. Bežné príjmy Mesta sa zvyšujú celkom o 429 101 eur, bežné výdavky
sa zvyšujú o 863 279 eur, kapitálové
príjmy sa znižujú o 1 186 597 eur
a kapitálové výdavky sa znižujú
o 641 794 eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách
predstavuje schodok 3 503 387 eur,
ktorý je krytý rozdielom finančných
operácií. Príjmové operácie sa zvyšujú o 985 981 eur a výdavkové
operácie o 7 000 eur. Navrhovaným
rozpočtovým opatrením je rozpočet Mesta vyrovnaný.
Súčasťou rokovania bola aj téma
spolufinancovania k žiadosti o finančný príspevok na realizáciu
projektu Dobudovanie a rekonštrukcia komunikácií na Ul. mlynskej v Michalovciach. Projekt rieši
dobudovanie chodníka na Ulici mlynskej vo výške viac ako
6 970 eur a rekonštrukciu prístupovej cesty a existujúcich chodníkov
na Ulici mlynskej, vrátane verejného osvetlenia priechodu pre chodcov vo výške takmer 216 tísíc eur.
Celkové náklady projektu sú približne 223 tisíc eur, pričom z toho

pokračovanie na 2. strane

SPIEVANKOVO
NAJ HITY
12. júna
o 10.00 hod.
veľká sála MsKS

KLIMAKTÉRIUM...
A ČO?
divadelné
predstavenie

15. júna
o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

MEDZINÁRODNÉ
MALIARSKE
SYMPÓZIUM
2022
výstava

do 7. júla
Mestská galéria
Zlatý býk

16. ročník

ZEMPLÍN
VETERÁN RALLYE

výstava Concours´de
Elegance v dobovom
oblečení
23. júna
od 10.00 hod.
Nám. osloboditeľov
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IGOR KUCER ZASPIEVAL NAŠIM MAMÁM

dokončenie článku z prvej strany

Mestské zastupiteľstvo
spolufinancovanie Mesta je vo výške približne 11 100 eur.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2025 je jedným zo základných dokumentov
pre riadenie samosprávy. Mesto
koncom roka 2020 vytvorilo spolu
s 11 susediacimi obcami Územie
udržateľného mestského rozvoja –
Mestskú funkčnú oblasť Michalovce – a v rámci tohto územia je nutné vypracovať Integrovanú územnú stratégiu UMR, a to vo forme
Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Michalovce (PHRSR) na roky 2022
– 2030. Vzhľadom na túto skutočnosť poslanci pristúpili k vyhodnoteniu súčasného PHSR a v ďalšom bode následne schválili nový
PHRSR na roky 2022 – 2030. Ten
bol vypracovaný v súlade s novým
koncepčným rámcom pre tvorbu
a implementáciu stratégií Partnerskej dohody s Európskou úniou pre
nové programové obdobie 2021 –
2027 a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 pre udržateľný
rozvoj v ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozmere
– Slovensko 2030. Nový PHRSR
rieši adekvátne aktuálne globálne

výzvy, ako sú zmeny klímy, starnutie obyvateľstva, obsahuje inovatívne riešenia so smart prístupom.
Všetky obce MFO Michalovce
prejavili taktiež záujem schváliť
PHRSR MFO Michalovce na roky
2022 – 2030 ako svoj strategický
dokument, Program rozvoja obce.
PHRSR bol pripomienkovaný pracovnými skupinami, obcami MFO
aj verejnosťou.
Poslanci sa na rokovaní zaoberali aj petíciou za odstránenie čiernych stavieb, ktoré sa nachádzajú
na pozemkoch na Ulici Mikuláša
Gerbu. Podrobnejšie sa tejto téme
venujeme v samostatnom článku
na strane 3.
V jednom zo záverečných bodov rokovania primátor oznámil
dve personálne zmeny. Vzhľadom
na skutočnosť, že súčasný prednosta mestského úradu Zdenko Vasiľ
odchádza do dôchodku, nastúpi
na túto pozíciu od 1. júla Jozef Sokologorský. Novým viceprimátorom bude Miroslav Dufinec.
Rokovanie sa skončilo predložením interpelácií poslancov
a štvrťhodinou pre občanov, v ktorej vystúpila jedna občianka.
ma

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

pobačeňe Miž a z varoš a

Ňebujce še, dobre budze
Kec ši sam, poc gu nam
Zname šicko, dze i jak ci hutorim
Čoho radojsc i ščesce moc buc pravidlam
Co povedzec i jak znac radojsc robic šľebodam
Kec ci daco ňedobre, radšej cicho buc
Bo ftačok tiš šumňe zna špivac
Ľem dovtedi, dokedi sam ňebezpečje spoznava
Gu ostatňim ftačkom še pridava
Šickich naraz ňechopiš aňi za cali dzeň
Aňi jim kridla ňezražiš pres pochodzeň
Veľo vodi treba na morjo
Šicko zrobic še ňeda aňi na jutro
U ľeše še stracic preľehko
I kec znaš dze sever napevno
Bo veľo še hutori i išče vecej zna
Ľem jedna pravda je ista
Že švet je veľki i široki doista
Poznac ho možem, kec ňebudzem ľem bagrista
Že šicko ľudze znaju i poznaju
Ľem ňe šickim naraz hvizdočki zahraju

SOS DEŇ
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach spolu s Obchodným
centrom Zemplín zorganizovalo 27. mája preventívno-prezentačné podujatie s názvom SOS deň. Akcia sa konala v dopoludňajších hodinách na parkovisku pred OC Zemplín.
Pre všetkých bol prichystaný zaujímavý program. Deti a široká verejnosť
mali možnosť sledovať policajtov a hasičov v akcii pri nehode a požiari auta,
zásah policajtov proti zločincom a ukážky činnosti služobnej kynológie a hipológie. Zároveň si mohli prezrieť techniku záchranárov. Deťom zatraktívnili
program mestskí policajti, pracovníčky Slovenského Červeného kríža a policajti OR PZ v Michalovciach, ktorí pre deti pripravili rôzne aktivity – súťaže,
ukážky výstroje a výzbroje, prezentáciu dopravných informácií, informácií
pre seniorov, informácií o prevencii obchodovania s ľuďmi, o prevencii kyberšikanovania, poukázali na význam používania reflexných prvkov, pre deti
pripravili maľovanie na tvár a mnoho iného.
Na tomto podujatí sa deti aj široká verejnosť mohli presvedčiť, že záchranári
sú vzácni ľudia, ktorí spájajú svoje sily pri záchrane ľudského života.
Zuzana Rozsypalová

AKTUALITY

Pravdu jim ukažu i vešelu notu zašpivaju
Žebi tich glupich i chamťivich takoj poražilo
Že še jim od nosa šerdečko odražilo
Bo sebe ňeznaľi ňič vecej predstavic
Ľem vlastnu chamťivojsc i pichu dobavic
Dumaľi, že spravja novi to porjadok
Pritim ľem zapomľi na stari zmetok
Že ňichto ňe renda na jeden užitok
Ľem šľebodni čľevek ma zo šveta požitok.
Otvorme še švetu i šercu šmelomu
Bo u nas ňebudu volac kanonom na slavu
Nas žice chasnuje i zaujima
Bo narod ňe glupi i vidzi, dze je bidzina
Naj še ňeceši, že nas zaujima
Dze stoľar zochabil dziru do komina
Naj sebe pozbiraju svojo saki-paki
Naj nas ňebalamuca, jak take straki
Šicki šmelo otvorme oči i šerdca
Naj prekvita, co malo buc zhoreňina
Jak jeden stujme na tim švece
Dze me še zrodziľi i umric chceme.
Vaš Mižo z varoša

Vo veľkej sále mestského kultúrneho
strediska zazneli v stredu 25. mája svetoznáme
ale aj rusínske piesne v podaní Igora Kucera,
sólistu popredných operných scén doma
aj v zahraničí, a Petra Uhera, prešovského
gitaristu a skladateľa. Prvá časť koncertu patrila
melódiám z kultového filmu Krstný otec. V druhej
časti zaspieval Igor Kucer pôvodné rusínske
piesne, ktoré v 50. rokoch minulého storočia
naspievala matka Andyho Warhola na LP platňu
v nahrávacom štúdiu v Pittsburghu. Podujatie
pripravilo Mestské kultúrne stredisko Michalovce
v spolupráci s Mestom pre ženy – matky. Veríme,
že toto hudobné popoludnie spríjemnilo deň
všetkým ženám a mamám, ktoré prišli.
ms

K petícii na Gerbovej ulici
Poslanecký zbor
sa na 16. zasadnutí
mestského zastupiteľstva
zaoberal aj petíciou
za odstránenie čiernych
stavieb, ktoré sa nachádzajú
na pozemkoch na Gerbovej
ulici. Podpísalo sa pod
ňu viac ako tisíc občanov.
Pozemky, na ktorých sú umiestnené stavby v lokalite Ul. Mikuláša Gerbu, majú troch vlastníkov.
Parcela č. 1555/11 je v podielovom
vlastníctve dvoch fyzických osôb
a parcela č. 1555/7 je vo vlastníctve
spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s. Mesto Michalovce teda nie je výlučným ani
podielovým vlastníkom žiadneho
z týchto pozemkov. Vlastníci pozemkov boli listom vyzvaní, aby sa
vyjadrili k obsahu petície, avšak ku
dňu konania zastupiteľstva žiadne

stanovisko nebolo doručené. Parcela č. 1555/7, na ktorej sú v súčasnosti v prevažnej miere umiestnené
problémové stavby a ktorá je teraz
majetkom nemocnice, pôvodne
patrila Košickému samosprávnemu kraju (KSK). Ten ju vložil ako
nepeňažný vklad do zakladajúcej
akciovej spoločnosti Nemocnica
novej generácie Michalovce.
Predmetná parcela v 80. rokoch
neexistovala v súčasnej podobe, ale
bola rozdrobená na menšie parcely,
na ktorých boli umiestnené stavby
rodinných domov vo vlastníctve
fyzických osôb. Všetky tieto parcely
a aj stavby na nich umiestnené boli
vykúpené a vyvlastnené v prospech
Československého štátu v zastúpení
OÚNZ Michalovce. Z uvedeného
môžeme dospieť k záveru, že stavby
nachádzajúce sa na parcele, ktorá
vznikla scelením vyvlastnených pozemkov, mali prejsť do vlastníctva
KSK rovnako ako parcela, na ktorej
sú umiestnené.

Zrelí na dobu digitálnu
Michalovský domov
seniorov (MDS) sa úspešne
zapojil do grantovej výzvy
Nadácie Pontis. Vyhlásená
grantová výzva s názvom
Zrelí na dobu digitálnu
podporuje vzťah seniorov
k digitálnym technológiám.
Dôvodom zapojenia sa do výzvy
bol záujem zameraný na podporu takých zručností a aktivít, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať
technológie bezpečne a plnohodnotne, podporia aktívny život seniorov
a budú ich zapájať do diania okolo
seba. MDS nedisponovalo pokrytím
signálu v obytných častiach zariadenia. Vďaka projektu bude táto služba

dostupná aj našim klientom. Súčasťou projektu je aj realizácia kurzov
digitálnych zručností, odborne zameraných kurzov a aktivity venované voľnému času. Jeden z kurzov
sa konal 12. mája. Klienti sa dozvedeli o nebezpečenstve poskytovania
osobných údajov cez internet. V posledný májový deň si nacvičovali
prácu v operačnom systéme Windows. Špecialistka z OR PZ Michalovce Zuzana Rozsypalová informovala seniorov o ochrane osobných
údajov, o ochrane proti phishingu,
ako sa nestať obeťou podvodu.
Za kladný efekt projektu považujeme vytváranie vynikajúcej
atmosféry v komunite zariadenia
a rozvoj vzťahov medzi klientmi
a personálom.
Andrea Lešková

V petícii podpísaní občania žiadajú „primátora mesta Michalovce
a Mestské zastupiteľstvo Michalovce,
aby bezodkladne v súlade so stavebným zákonom, hygienickými a protipožiarnymi požiadavkami podali
na príslušný stavebný úrad ohlásenie
čiernych stavieb na Ulici Gerbovej...“
Mesto Michalovce však ako tretia osoba, ktorá nie je vlastníkom
týchto pozemkov či stavieb, nemôže
v danej veci zasahovať do cudzieho
majetku a rozhodovať o ňom. Požiadavky kladené na primátora a mestské zastupiteľstvo sú legislatívne neaplikovateľné v odbornej praxi.
Nejde o čierne stavby, ktoré by
vlastník postavil na svojom pozemku bez stavebného povolenia. Ide
o neoprávnené stavby stojace na cudzom pozemku. Stavebný úrad môže
nariadiť odstránenie nevyhovujúcej
stavby ohrozujúcej život alebo zdravie iba vlastníkovi stavby. V danom
prípade, podľa dostupných zdrojov
katastra nehnuteľností, de jure vlast-

ník stavieb nie je známy, nie je uvedený v liste vlastníctva, a preto v súčasnej dobe neexistuje subjekt, ktorému by bolo možné rozhodnutím
nariadiť odstránenie takejto stavby.
Za predpokladu, že KSK vykoná
všetky procesné úkony v zmysle
platných a účinných právnych predpisov, začlení novoobjavený majetok
do svojej evidencie, následne stavebný úrad bude oprávnený pristúpiť
k ďalším procesným úkonom.
Mesto má v úmysle oboznámiť
KSK o svojich zisteniach a doručenú petíciu mu postúpiť. Týmto
Mesto v súčasnej dobe vyčerpalo
všetky dostupné legislatívne možnosti na riešenie tohto problému.
Prerokovanie tohto bodu na zastupiteľstve bolo ukončené hlasovaním o zriadení pracovnej skupiny,
ktorá bude hľadať zákonné spôsoby
riešenia tejto problematiky. Za jej
zostavenie bolo všetkých 21 prítomných poslancov.
MsÚ
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Hráme sa s históriou

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre

Žiaci Základnej školy,
Krymská 5, pripravili
z predmetu dejepis výstavu
žiackych prác pod názvom
Hráme sa s históriou.
Zážitkovou formou jednotlivé
ročníky prezentovali svoje učivo
modelmi – historickými pamiatkami. Na výstave môžeme vidieť
modely zo svetovej, slovenskej
a aj regionálnej minulosti: hrady,
zámky, kostoly, obranné systémy
z čias vojen, radnice, meštianske
domy či vidiecke sídla podľa vzoru
prírodných múzeí, skanzenov.
Výrobou modelov si žiaci preverili vedomosti získané na vyučovacích hodinách dejepisu, vedomosti

TRADIČNÝ ODEV A JEHO SCÉNICKÉ PODOBY
11. júna o 9.00 hod., reštaurácia Bažant, Michalovce
DENNYIAH
koncert, 11. júna o 20.00 hod., Nostalgia Garden za Starým sudom
SPIEVANKOVO NAJ HITY
12. júna o 10.00 hod., veľká sála MsKS
KERAMIKA
workshop, glazujeme vypálené výrobky, 14. júna o 16.00 hod.,
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

o stavebných slohoch jednotlivých
historických období, vývoj odievania, vojenskú výzbroj, zvyky, tradície, ale aj ťažký život jednoduchých
ľudí, roľníkov, vidiecke sídla. Svojou
tvorivosťou a zručnosťou žiaci hra-

vou formou poukázali na to, že dejepis je veľmi zaujímavý predmet,
ktorý nielen rozširuje vedomosti
z minulosti, ale je to aj predmet
hier, ktorý prináša radosť z objavovania života našich predkov. Mo-

dely z výstavy poslúžia žiakom ako
učebné pomôcky na vyučovacích
hodinách k názornosti vyučovania
a umožnia dokonalejšie, rýchlejšie
a kompletnejšie osvojovanie učiva.
Katarína Novotná

Vtáčí raj na Senianskych rybníkoch
Deti dvoch tried
Materskej školy, J. Švermu
8, navštívili 19. mája
chránené vtáčie územie
Senianskych rybníkov.
Mnohé z detí po prvýkrát
cestovali autobusom.
Pri kaštieli v dedinke Senné nás
privítal ornitológ Ing. Matej Repel,
ktorý sprevádzal deti náučným
chodníkom. Odborne vysvetlil dôležitosť obnovy mokradí aj ochrany vtáctva a biotopov v chránených územiach, ktoré prispejú

k zlepšeniu stavu populácií ohrozených druhov vodných vtákov.
Deti mali možnosť pozorovať vtáky ďalekohľadom aj z vyhliadkovej veže. Niektoré druhy sme iba
počuli, lebo sa skrývali v kríkoch
a mokradiach.
Počasie v tento deň prialo, a tak
si deti po občerstvení aj trochu
zašportovali v krásnom prostredí.
Ako odmenu dostali náučný plagát
s obrázkami a menami vtákov žijúcich v tejto oblasti. Výlet sa deťom
veľmi páčil, cestou autobusom ujovi šoférovi zo spoločnosti Arriva
aj zaspievali.
Anna Mondoková

Deti v Materskej škole, J.A. Komenského 2, v rámci edukačného
projektu Čarovná hračka získavali
poznatky o tom, že svet je rôznorodý,
no každý má v ňom rovnaké miesto.

Svoj veľký deň, Deň detí, oslávili multikultúrne. Jednotlivé triedy
predstavili v areáli materskej školy
prvky africkej, americkej, maďarskej,
českej a poľskej kultúry. Prostred-

níctvom tradičného tanca, spevu
a oblečenia sa deti na okamih ocitli
v iných krajinách. Plagátmi, ktoré si
spoločne vyrobili, prezentovali tradičné jedlá, zvyky a tradície krajiny.

Medzinárodné
maliarske sympózium
Mesto Michalovce spolu
s mestským kultúrnym
strediskom zorganizovalo
medzinárodné maliarske
sympózium v rámci
projektu Umením búrame
hranice.
Plenér odštartoval 29. mája a zastúpenie na ňom malo šesť krajín
s celkovým počtom pätnásť umelcov.
Za Česko to boli Ladislav Hodný
a Ladislav Hodný jr., z Poľska pricestovala Dominika Paczkowska, Maďarsko zastupovali Gabriella Stumpf
a Gábor Juhász, Ukrajinu Mykhaylo
Dovhan, Alina Slavhorodska a Mychaylo Serdyuk, za Srbsko sa zúčastnila Biljana Čurná Roman. Sloven-

Multi-kulti deň v materskej škole
Každý z nás sa počas svojho
života stretol s niekým,
kto pochádzal z inej
krajiny či z inej kultúry.
Multikultúrnosť znamená
nielen rôznosť kultúr, ich
tradícií a hodnôt, ale je to aj
cesta k rešpektu, tolerancii
a spolupráci. Odlišnosť
kultúr si uvedomujú aj
deti, vnímajú, že nie každý
vyzerá rovnako, nie každý
sa rovnako oblieka, či býva
v rovnakom dome.

KLIMAKTÉRIUM... A ČO?
divadelné predstavenie, 15. júna o 19.00 hod., veľká sála MsKS

sko reprezentovali domáci maliari
Ľudmila Lakomá-Krausová, Myron
Špeník, Anna Matta, Peter Zelenák,
Jarmila Sabová-Džuppová a Juraj
Tkáčik. Umelci väčšinu času strávili
na Zemplínskej šírave, kde aj prevažne tvorili.
Cieľom plenéru bolo nadviazanie
priateľských kontaktov medzi maliarmi a zároveň zanechanie odkazu
budúcim generáciám, aby prostredníctvom umeleckých diel spoznávali krásu mesta Michalovce, ale aj
regiónu Zemplín. Sympózium vyvrcholilo 7. júna vernisážou. Obrazy,
ktoré vznikli na sympóziu, účastníci
venovali usporiadateľovi a verejnosť
si ich bude môcť pozrieť na výstave
v Mestskej galérií Zlatý býk do 7. júla.
rr

NEDEĽNÝ KONCERT ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
19. júna o 16.00 hod., rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie
POĽOVNÍCKE DNI
19. júna od 8.00 hod., Zemplínske múzeum
ZEMPLÍN VETERÁN RALLYE
16. ročník, výstava Concours´de Elegance v dobovom oblečení
23. júna, od 10.00 hod., Nám. osloboditeľov
65 ROKOV ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA
cyklus online prednášok, marec – december 2022, vždy 30. deň v mesiaci
Facebook Zemplínske múzeum, YouTube Zemplínske múzeum

výstavy
VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
od 13. júna, galéria Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne
FAREBNÝ SVET ZEMPLÍNA
výstava detskej výtvarnej súťaže
do 17. júna, galéria Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne
RYBY, RYBKY, RYBIČKY
výstava preparátov sladkovodných a morských rýb
do 26. júna, Zemplínske múzeum
ZOZNÁMTE SA, MOJA DUŠA
autorská výstava, do 30. júna, malá galéria MsKS
DIDIER LE MAR, LUCIA TAKÁČOVÁ – VIA SANCTA (CESTA DUŠE)
výstava, do 30. júna, Zemplínske múzeum

Nasledovali aktivity a súťaže
súvisiace s danou témou. V nich
si deti preverili svoje schopnosti,
zručnosti a tímovú spoluprácu.
Každý sa snažil ako vedel, a každý
bol dobrý v niečom inom. Po splnení úloh dostali všetci medailu
a sladkú odmenu, ktorá vyčarila
úsmev na tvári.
Na záver sa všetky kultúry stretli
a deň ukončili spoločným tancom
a piesňou. Prostriedky na aktivitu
boli zabezpečené aj z Národného
projektu inklúzie v materských
školách, ktorý realizuje Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske
komunity cez Operačný program
Ľudské zdroje.
Každé dieťa si zaslúži, aby sa cítilo výnimočné a ľúbené. Veríme,
že deti v našej materskej škole tento
pocit majú, a to nielen v tento deň.
Katka Lovašová

michalovce_srdce_zemplina

MEDZINÁRODNÉ MALIARSKE SYMPÓZIUM 2022
výstava, do 7. júla, Mestská galéria Zlatý býk
GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944
výstava, do 30. septembra, Galéria pod nebom
HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
výstava v novozrekonštruovaných priestoroch Zimnej záhrady
Zemplínskeho múzea
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

NA BICYKLI DEŤOM 2022
Aktivitu Na bicykli deťom organizuje občianske združenie Deťom pre život.
Rôznymi aktivitami pomáha detským onkologickým pacientom. Počas šiestich dní, od 6. do 11. júna prechádza trasami východného Slovenska pelotón
cyklistov a ich cieľom bude onkologické oddelenie v Košiciach. V pondelok
6. júna sa pelotón zastavil aj v Michalovciach. Pred budovou mestského úradu
cyklistov privítali žiaci Základnej školy P. Horova a viceprimátor Jozef Sokologorský. Ten im odovzdal symbolický šek na sumu, ktorú sa podarilo vyzbierať
v rámci internej zbierky na mestskom úrade. Prispieť však môže prostredníctvom verejnej zbierky každý na číslo účtu SK29 0900 0000 0050 6528 7877.
ms

TALENT-UM a Zemplínske kultúrne centrum
a hvezdáreň Michalovce

Prijímacie skúšky
do DFS ZEMPLÍNIK

tanečná, spevácka, hudobná zložka

14. a 15. jún 2022
14.00 – 17.00 hod.
Štefánikova 1285, Michalovce, FS Zemplín
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Vladimír Szabó

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Mgr. Boris Hospodár
a Katarína Stanková
PhDr. Marián Salma
a PhDr. Lucia Bazyľak
Mgr. Jozef Soročina
a Ing. Monika Vasiľová
Mgr. Roman Grebáč
a Mgr. Jana Tirčová
Mgr. Samuel Struňak
a Mgr. Ivana Jankajová
Jaroslav Ivančo
a Martina Tkáčiková
Vojtech Pekara
a Lucia Komendová

malý oznamovateľ
Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania,
medaily, 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 Dám do prenájmu garáž v obci Kaluža, garáž je na oplotenom pozemku, ktorý je vhodný aj na uloženie člnov, skútrov. Tel.: 0944 009 259
n Predám motorový krovinorez – strunová motorová kosačka. Riadny
technický stav. Používaná len amatérsky. Dvojdielna trubková násada
umožňuje ľahkú manipuláciu pri preprave. Cena dohodou, v cene je
aj príslušenstvo. Tel.: 0948 447 622
n Predám včelí med z lokality Remetské Hámre. Cena: 6,00 €/kg.
Tel.: 0918 273 178
n Staršia pani hľadá garsónku alebo malú izbu do prenájmu na nižších
podlažiach, alebo v rodinnom dome, môže byť aj na vidieku.
Tel.: 0908 844 449

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
s pom i e n ka
Dňa 15. júna uplynie 15 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a dedko

MICHAL ŠTIFEL

Hoci už nie si medzi nami, v našich srdciach
žiješ s nami.
s láskou spomínajú
manželka a dcéra s rodinami

Noviny Mistral

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V DŽUDE
Majstrovstvá Slovenska v skupine dorastu sa konali koncom apríla v Martine a v skupine juniorov 15. mája v Galante. Súťaží sa zúčastnili aj zverenci
klubu ŠK Zemplín judo Michalovce. Za dorast súťažil Tomáš Popjak a obsadil prvé miesto (kategória +90kg). V Galante vybojovali medaily Gabriel
Čopák, ktorý získal prvé miesto v kategórii do 81 kg, a Filip Hamadej obsadil
tretiu priečku v kategórii do 73 kg. Gabriel Čopák a Tomáš Popjak si tak vybojovali účasť na Európskom olympijskom festivale mládeže Banská Bystrica
2022 (EYOF), ktorý sa uskutoční v júli.
Gabriel Čopák st.

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

Záznam

Z rokovania MsZ z 30. 5. 2022
2. časť
od štvrtka 9. júna počas celého týždňa
vždy o 14.00 hod.

Piatok

Žihadlo
Téma: Imunita detí
repríza z novembra 2017
v piatok 10. 6., v pondelok 13. 6. a v stredu 15. 6.
vždy o 18.00 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

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@msumi.sk, redakcia:
Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková, e-mail: maria.strickova@msumi.sk, Mgr. Adela
Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk,
tel.: 6864 707, 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, 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.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Prihláste sa na týždenný odber newslettera
a získajte prehľad o aktuálnom
kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk

o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o realizácii projektu
Zdieľanie bicyklov – Bikesharing Michalovce
Zámer mesta je vybudovať komplexný systém bikesharingu v Michalovciach,
ktorý bude poskytovať služby vypožičania bicyklov a inej formy alternatívnej
dopravy pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta a občanov dochádzajúcich
do mesta Michalovce. Systém má zabezpečiť možnosť si vypožičať bicykel, resp.
iný druh dopravného prostriedku ako napr. e-bicykel, e-skúter, e-kolobežku
alebo iný druh zariadenia podľa ponuky. Bicykel bude možné si vypožičať
na akúkoľvek dobu a bude spoplatnený v zmysle zverejneného cenníka.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie ponúk v hmotnoprávnej lehote do 4. júla 2022 2022 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli
MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
KONFERENCIA O ŠPORTE
17. 6., 10.00 hod., IV. ročník, ZŠ T. J. Moussona
Info: PaedDr. Hajduková Radmila, tel.: 0905 967 930
BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA – ŠTAFETY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
21. 6., 9.00 hod., ZŠ, Krymská 5
Info: PaedDr. Radmila Hajdúková, tel.: 0905 967 930

Futbal
AFK TOPOĽANY – FK ČAŇA
12. 6., 17.00 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 29. kolo, Topoľany
AFK TOPOĽANY – MFK SPARTAK MEDZEV
19. 6., 17.00 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 30. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

ÚSPEŠNÍ KARATISTI
V sobotu 28. mája sa v športovej hale Strednej odbornej
školy železničnej v Košiciach uskutočnili majstrovstvá
Slovenska GOJU RYU karate. Súťaže sa zúčastnilo 212
pretekárov z 23 klubov Slovenska. Naše mesto reprezentoval
Sebastián Okáľ z Clubu mladých godžu-ryu karate
Michalovce, o. z. , ktorý súťažil v kategórii KATA 16 – 17
rokov a v silnej konkurencii získal tretie miesto.
Beáta Hasprová

Mestské športové
olympiády
Majstrovstvá Slovenska
v kickboxe
V trnavskej mestskej
športovej hale
sa 20. – 22. mája
uskutočnili Majstrovstvá
Slovenska v kickboxe 2022.

Za účasti 408 štartujúcich z 35
klubov z celého Slovenska sa na zápasiská postavilo aj deväť pretekárov zo Športového Kickbox klubu
Michalovce pod vedením trénera
Ľuboša Takáča. Poctivá príprava
na tréningoch sa premietla do výsledkov a ukážkových zápasov ako
na tatami tak aj v ringu. Skúsení
Emma Sabadošová, Timea Ha-

mariková, Dávid Havran okrem
tatami zápasili medailovo aj v ringu. Skúsenosti získali, ale najmä
medaily v lightových disciplínach
vybojovali Dávid Stanko, Jakub
Kaločay, Matej Kotora, Damián
Rosol, Damián Balog a Andrej
Stuľák. Každý z nich sa na stupienok víťazov postavil minimálne
dvakrát.
Domov priniesli spolu 20 medailí, z toho osem zlatých, štyri
strieborné a osem bronzových. V
celkovom hodnotení klubov Športový Kickbox klub Michalovce obsadil štvrté miesto.
Kickbox klub

Začiatkom júna pripravili
pre svoje deti a žiakov
materské a základné
školy v meste športové
olympiády. Najmenší
športovci, detičky
materských škôl, svoju
rýchlosť, obratnosť
a silu ukázali 2. júna
v priestoroch Materskej
školy na Vajanského
ulici v rámci 19. ročníka
mestskej športovej
olympiády materských
škôl.
Pri organizácii a rozhodovaní
bola nápomocná ich patronátna
Základná škola T. J. Moussona.
Deti súťažili v piatich disciplínach
jednotlivo i ako družstvá. Tento rok
sa najviac darilo škôlkarom z Materskej školy na Školskej ulici, ktorí
získali aj putovný pohár.

O deň neskôr, v piatok 3. júna,
sa olympijský oheň rozhorel
aj na športovisku v areáli Základnej
školy na Komenského ulici. Primátor Viliam Zahorčák tu slávnostne
otvoril 38. ročník mestskej športovej olympiády žiakov michalovských základných škôl. Mladým
a nadšeným športovcom poďakoval za to, že sa do olympiády zapojili a ocenil ich snahu ukázať talent
a súťažiť. Žiaci si svoje sily zmerali
v rôznych atletických disciplínach.
Odmenou pre najlepších boli medaily, diplomy, športové poháre
a vecné ceny od Olympijského klubu Michalovce.
Organizačne sa na realizácii
týchto športových podujatí pre
deti a žiakov michalovských škôl
podieľali Mesto Michalovce, Základná škola, J. A. Komenského
1, Olympijský klub Michalovce,
Stredná zdravotnícka škola Michalovce a technické a záhradnícke služby.
ma

