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pozývame...

v Michalovciach

Materská škola na Švermovej ulici vychováva deti už 40 rokov

HUDBA
CISÁRSKEJ
VIEDNE
koncert

OSLAVA VÝROČIA
MATERSKEJ ŠKOLY
Pred 40 rokmi v roku 1982 sa prvýkrát otvorili brány materskej školy, ktorá dodnes
stojí na Ulici Jána Švermu 8 v Michalovciach a s láskou vychováva našich najmenších.
Od posledného výročia uplynulo desať rokov a za ten čas sa mnoho zmenilo.

Z

a vedenia bývalej riaditeľky
Bc. Emílie Koribaničovej a súčasnej Márie Gaľovej sa revitalizoval exteriér materskej školy novými hracími centrami, telovýchovnými zostavami, chodníkom zdravia,
inovoval sa nábytok v triedach, zakúpili sa nové hračky a edukačné pomôcky, interaktívne tabule, počítače
a v telocvični pribudla interaktívna
podlaha Funtronic. Rekonštruovali
sa triedne kuchynky, detské umývarne a sociálne zariadenia.
My dospelí sme trochu zostarli, ale duchom sme naďalej mladí, vlievajúc svoj elán a entuziazmus do sŕdc našich zverencov.
Na okrúhle výročie materskej školy
sme nezabudli, deti sa na oslavu veľmi tešili a s učiteľkami usilovne nacvičovali program. Rodičovská rada
sa taktiež chopila iniciatívy a zabezpečila občerstvenie od sponzorov.
Po všetkých prípravách prišiel
10. jún. Už zrána sa všetci zamestnanci a niektorí rodičia zapojili
do výzdoby školského dvora, tribúny a tried. Balóny, pompony, kvety
a stuhy vo farbách našich tried viali
v povetrí a oznamovali okoloidúcim
slávnostnú udalosť. Deti prichádzali do tried v sprievode rodičov, aby
sa ešte na chvíľu odlúčili a pripravili na svoje vystúpenie. Prezlečení
do kostýmov prišli na školský dvor,
aby sa slávnosť mohla začať. O 10.00
hodine ju otvorila riaditeľka materskej školy Mária Gaľová v sprievo-

24. júla
o 19.00 hod.
Zemplínske múzeum

MICHALOVSKÝ
ORGAN

Michaela Káčerková
(organ)
Laura Nielsen
(spev)
28. júla
o 19.45 hod.
rímskokatolícky Kostol
narodenia Panny Márie

PANKPOP

koncert v rámci
Kultúrneho leta

de primátora Viliama Zahorčáka.
V príhovore privítala všetkých prítomných rodičov, starých rodičov,
bývalých zamestnancov i pozvaných
hostí. V krátkosti ich informovala
o vzniku materskej školy a priebehu jej vývoja. Pán primátor taktiež
pozdravil všetkých prítomných a zaželal materskej škole do ďalšieho obdobia veľa úspechov, tvorivosti a lásky pri výchove mladej generácie.
Tribúnu následne zaplnili deti,
ktoré v krátkej choreografii predstavili farby tried – oranžovú, zelenú,
modrú, fialovú a žltú. Nadobudnuté hudobno-pohybové zručnosti
a schopnosti predviedli v rôznych
tancoch, podfarbených hudbou
a piesňami. Ich snaha bola ocenená
potleskom.

V závere programu súčasná riaditeľka poďakovala svojim
predchodkyniam, Emílii Šikulovej,
Emílii Koribaničovej, a aj ďalším
bývalým zamestnancom za odvedenú prácu. Súčasným zamestnancom školy poďakovala v mene všetkých rodičov pani Valigová, zvlášť
ocenila ich úsilie a skvelú organizáciu pri zabezpečovaní osláv výročia
materskej školy. Záver patril deťom
a spoločnej piesni Farebné zázraky.
Nechýbala ani dobrá zábava
v podaní uja Ľuba, ktorý deti rozospieval a roztancoval. Usmiate rodiny sa postupne vytrácali z priestorov materskej školy, aby si do svojich domovov odniesli z tohto dňa
malý kúsok neba.
Iveta Čechovičová

3. augusta
o 17.00 hod.
tribúna pri MsÚ

PUBKINGS

koncert v rámci
Kultúrneho leta
3.augusta
o 19.00 hod.
tribúna pri MsÚ
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Organizačné zmeny
na mestskom úrade
V minulom čísle novín
sme vás informovali
o organizačných
zmenách, ktoré nastali
na Mestskom úrade
v Michalovciach.

Od 1. júla sa prvou viceprimátorkou stala Jana Cibereová,
ktorá je zástupkyňou primátora
už takmer štyri roky. Jozefa Sokologorského, ktorý sa stal prednostom mestského úradu, vystriedal
Miroslav Dufinec. Na úrade bude
pracovať ako druhý zástupca primátora.
Jana Cibereová ako prvá zástupkyňa primátora počas jeho
prítomnosti koordinuje a zodpovedá za činnosť mestských médií,
zároveň koordinuje činnosť odborov sociálnych vecí, organizačného
odboru a odboru školstva a športu. Zodpovedá taktiež za činnosť
Zboru pre občianske záležitosti
a v súčinnosti so sociálnym odborom mestského úradu zastupuje
Mesto vo vzťahu k sociálnym inštitúciám. Viceprimátorka zároveň
koordinuje prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva

a participuje na koordinácii kultúrnych a školských aktivít na území mesta.
Miroslav Dufinec ako druhý
zástupca primátora počas jeho prítomnosti koordinuje práce na príprave rozpočtov Mesta a vyhodnotení ich čerpania. Zároveň koordinuje činnosť odborov výstavby,
životného prostredia a miestneho
rozvoja, finančného odboru, odboru hospodárenia s majetkom
a odboru informatizácie a grantov.
Viceprimátor zároveň zastupuje
Mesto pri koordinácii športového života v meste, pri riešení ich
oprávnených požiadaviek a v rokovaní s ich orgánmi. Usmerňuje taktiež činnosť určených poradných
orgánov primátora mesta a zastupuje Mesto v styku s určenými inštitúciami v meste.
Obaja viceprimátori v neprítomnosti primátora mesta vedú zasadnutie mestského zastupiteľstva
a mestskej rady a vykonávajú bežné
úkony súvisiace s ich činnosťou.
Zároveň vykonávajú všetky úkony
spojené s chodom Mesta v rozsahu
písomného splnomocnenia primátorom.
MsÚ

Jubileum majstra
Parikrupu
Bohatú škálu výrobkov
z hliny predstaví výstava
približujúca tvorbu
hrnčiarskeho majstra Jána
Parikrupu z Pozdišoviec.
Výstavu Parikrupovci: Ján
80 pripravilo Zemplínske
múzeum v Michalovciach,
kultúrne zariadenie
Košického samosprávneho
kraja, pri príležitosti
významného životného
jubilea autora.
Jej otvorenie sa uskutočnilo vo výstavných priestoroch západného krídla, výstava potrvá
do 28. augusta. V deň vernisáže boli
pre návštevníkov pripravené aj tvorivé aktivity v rámci podujatia Deň
s hrnčiarstvom.
Ján Parikrupa pochádza z hrnčiarskej rodiny, ktorá sa remeslu
venovala po niekoľko generácií.
Práci za kruhom sa vyučil v miestnom hrnčiarskom družstve Svojráz. Koncom šesťdesiatych rokov
začal pracovať s rodičmi a bratom

Dušanom v dielni svojho otca Michala Parikrupu – Šipara. Následne
sa osamostatnil a založil vlastnú
dielňu, v ktorej pracoval so synom
Jánom, ako aj s neterou Erikou Petričkovou-Šípošovou. V roku 2006
mu Ústredie ľudových umeleckých
remesiel udelilo titul Majster ľudovej umeleckej výroby. Pri príležitosti osláv 700. výročia prvej písomnej
zmienky o obci si prevzal Cenu
obce Pozdišovce za šírenie dobrého
mena svojej rodnej dediny.
Výrobky Jána Parikrupu sú zastúpené vo viacerých slovenských
múzeách ako aj v obecnej galérii
v Pozdišovciach. Pri svojej práci vychádzal najskôr z klasických
vzorov s motívmi ľudového folklóru či prírodných ornamentov. Pri
dekorácii často využíval biely podklad. Jeho výrobky obdivovali návštevníci mnohých výstav po celom
svete – vo Francúzsku, Nemecku,
Taliansku, Maďarsku, Ukrajine či
Kanade. Umelecké výtvory majstra hrnčiara dostali ako oficiálne
dary viaceré významné osobnosti
a politici, ako napríklad pápež Ján
Pavol II.
zm

VYKOPÁVKY ODHALILI ZÁKLADOVÝ MÚR
SYNAGÓGY
Ako ste si zaiste všimli na parkovisku pri budove polikliniky
aktuálne prebiehajú stavebné práce, ktoré zabezpečuje
vlastník pozemku. Vedeli ste však, že na tomto mieste kedysi
stála židovská synagóga? Michalovce totiž patrili k centrám
ortodoxného židovstva. V minulosti mali Židia v našom meste
silné zastúpenie, na prelome 19. a 20. storočia tvorila táto
komunita takmer tretinu obyvateľstva mesta. Do Osvienčimu
bolo v rokoch 1942 – 1944 deportovaných 3565 osôb z 5800
židov z Michaloviec. Počas prác, ktoré na parkovisku
prebiehajú, sa historikovi nášho mesta Martinovi Molnárovi
podarilo odfotografovať základový múr priečelia synagógy.
Budova židovskej synagógy bola dokončená v roku 1888
a zbúrali ju v roku 1976.
rr

pobačeňe Miž a z varoš a

Chraňme še
Bo patrec kolo sebe treba furt daľeko
Dokedi dovidziš i išče kuščok daľej
Furt na tebe štrehňe pravda caloho šveta
Bo každoho pravda pre každoho ňebespečna preveľo
I chľeba i vodi vežme rodziňe calej
Po kuščok naverši pahrebu popela
I skazu dokona, krem sebe naoko
Bo še tvarila, že bez ňej to ňepujdze daľej
Vona je zaklad caloho šveta i života
Vivaruj še, chopic še hlasu zvišenoho
Bo kričec zna každi i kec mokňe u diždžoj
Hutorec bars dluho i veľo ňetreba
Bo i sluchac, o čim je reč, treba i druhoho
Ňeľem toto, co še mňe ľubi takoj
No vňimac i obsah reči treba
Bo veckaľ ľem jedno
Ostalo vajco co kohutoj
Priňeslo šicko žive caloho šveta.
Vaš Mižo z varoša
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MESTSKÁ GALÉRIA SA PREMENILA
NA TVORIVÉ MIESTO
V pondelok 11. júla sa v Mestskej galérii Zlatý
býk začal prvý zo štyroch turnusov detských
denných táborov – Malí umelci v galérii.
Sú financované z projektu Umením búrame
hranice v programe cezhraničnej spolupráce 2014
– 2020 Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine.
Každého turnusu sa zúčastní 15 detí, ktoré
sa denne v čase od 8.30 do 15.30 počas celého
týždňa pod vedením lektoriek Anny Matty a Jany
Andrejkovej budú venovať rôznym zaujímavým
výtvarným a umeleckým činnostiam, nevynímajúc
maľovanie na plátno, prácu s ovčím rúnom,
výrobu inštalácií, suvenírov či pohľadníc. Svoju
prácu odprezentujú deti rodičom v závere tábora
každý piatok počas vernisáže so začiatkom
o 14.30 hod. Koncom leta vám tento tábor ešte
priblížime.
mh

Umením proti vojne
V priestoroch Mestskej
galérie Zlatý býk sa 12. júla
uskutočnila vernisáž
výstavy realizovaná
z projektu Umením proti
vojne.
Garantom projektu je výtvarný
pedagóg PaedDr. Miroslav Capovčák. Je jedným z tých, ktorým nie je
ľahostajný jestvujúci vojnový konflikt na Ukrajine. Svoj odmietavý
postoj verejne vyjadril aj v príhovore na otvorení putovnej výstavy.
M. Capovčák vo svojej rodnej
obci Rokytov ubytoval zopár priateľov, s ktorými trávil spoločné chvíle

na kedysi organizovaných plenéroch
na Ukrajine. Počas smutných dní
v novom prostredí chcel u týchto
ľudí zmierniť jestvujúcu tieseň práve
tvorivou činnosťou. Tak vznikli prezentované diela, ktoré napriek všetkému zachytávajú realitu konfliktu.
Na druhej strane netreba opomenúť
fakt, že výtvarníci sa v dielach snažili
zachytiť realitu miest a prostredia, v
ktorom sa práve nachádzali.
Expozícia zahŕňa sakrálne námety i pestrofarebné kytice. Aj túto
podobu má forma prechodu mysle
k tomu, čo je pekné a čo je v konečnom dôsledku v nás samých. Sakrálne motívy sú poukázaním na fakt,
že nemáme všetko vo svojich ru-

kách. Zároveň je to odraz túžby človeka, ktorý takto volá po ukončení
konfliktu. Mesto Michalovce a jeho
vedenie je spolu s mestským kultúrnym strediskom, správcom mestskej
galérie, prvým mestom, vďaka ktorému môže mať prezentovaná expozícia prívlastok putovná. Garant
projektu Capovčák vyjadril ochotu
prezentovať výstavu aj v iných mestách.
Dvaja účastníci plenéru, Alina
Slavgorodska, Michailo Dovhan,
odovzdali na vernisáži garantovi
projektu, primátorovi mesta Viliamovi Zahorčákovi a riaditeľke MsKS
Milade Tomkovej ďakovné listy od
tulčinského mestského zastupiteľ-

stva za podporu a rozvoj medzinárodnej spolupráce. Primátorovi
mesta a Miroslavovi Capovčákovi
bolo udelené poďakovanie od akadémie umení v Kyjeve za šírenie
umenia.
Dojímavá vernisáž bola obohatená o piesne z Ukrajiny v podaní
speváckej skupiny Amos pôsobiacej pri DSS v Rokytove. Na akordeóne zahral Pavol Hasin zo Sniny,
ktorý je víťazom medzinárodných
súťaží. Vernisáže výstavy sa zúčastnil aj poslanec NR SR Miloš Svrček
a viceprimátor Miroslav Dufinec.
Výťažok z dražby obrazov bude použitý na obnovu Ukrajiny.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Pätnáste výročie organových koncertov
Vedeli ste, že organ
je kráľovský nástroj?
V našom meste sa teší
veľkej obľube a to aj vďaka
podujatiu Michalovský
organ, ktoré už pätnásť
rokov spestruje Kultúrne
leto v Michalovciach.
Podujatie zastrešuje mestské kultúrne stredisko a tunajšia rímskokatolícka farnosť. Organové koncerty
prebiehajú v rímskokatolíckom
Kostole narodenia Panny Márie.
Zastúpenie majú domáci i zahraniční interpreti, ktorí prezentujú
klasickú aj súčasnú organovú hudbu
svetoznámych skladateľov.
Počas pätnástich rokov sa v našom meste predstavilo 56 interpretov z Rakúska, Talianska, Spojených
štátov amerických, Juhoafrickej republiky, Nemecka a Maďarska. Svoju tvorbu odprezentovali aj umelci

z Českej republiky, Ukrajiny, Kolumbie, Japonska, Anglicka, Francúzska, Švajčiarska a Nórska.
Hra na organ má aj na Slovensku
kvalitné zastúpenie. V rámci podujatia Michalovský organ sme privítali
Ivana Sokola, Mareka Štrbáka, Stanislava Šurina, Máriu Plšekovú, Františka Beera, Štefana Iľaša, Mareka
Vrábela a Jána Vladimíra Michalka.
Ak by sme mali spomenúť niečo
netradičné, čo sa s týmto podujatím
spája, určite by to bolo nezabudnuteľné vystúpenie mužského speváckeho zboru sv. Efréma z Budapešti.
Zbor vystúpil v bazilike minor, mal
obrovský ohlas a na žiadosť návštevníkov sme ho o rok zopakovali.
Tohtoročné koncerty odštartovali 14. júla. Na organe zahral András
Gábor Virágh a na saxofóne Erzsébet Selejlo z Maďarska. Ďalší koncert sa uskutoční vo štvrtok 28. júla,
predstaví sa česká umelkyňa Michaela Káčerková, ktorá bude sprevádzať
kanadskú speváčku Lauru Nielsen.

Organové koncerty budú pokračovať
aj v auguste. Slovenskí umelci, organista Imrich Sabó a huslista Peter
Michalica sa predstavia 11. augusta.
Podujatie uzavrie poľský organista
Karol Hilla, a to 25. augusta.
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach Mila-

da Tomková: „Aj keď nám pandémia
dva roky nedala možnosť pripravovať
tieto organové koncerty, sme veľmi
radi, že ich môžeme organizovať znova. Veríme, že prilákajú návštevníkov
a v tejto krásnej tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti.“
ak
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Moussonkáči v televíznej súťaži
Tri desiatky deviatakov
Základnej školy T. J.
Moussona sa koncom
školského roka zúčastnili
v bratislavskej Mlynskej
doline nakrúcania súťaže
Naj škola. Z každého okresu
na Slovensku postúpila
do tejto televíznej relácie
iba jedna škola.
Za michalovský okres sa kvalifikovala ZŠ T. J. Moussona, a to na
základe najväčšieho počtu on-line
hlasov v hlasovaní. Ďakujeme za
priazeň rodičov, starých rodičov
a celej komunity.
Nakrúcaniu relácie predchádzalo predstavenie školy za účasti pracovného štábu tejto súťaže.
Malým dobrodružstvom bolo
samotné natáčanie v škole. Nie je
bežné, že na chodbe stretnete kameramana, osvetľovača či moderátora relácie. Zvlášť moderátor,
známy slovenský youtuber Explo,
bol veľkým magnetom. Dobrá
nálada, úsmevy, nadšenie zaplnili
priestory školy. Natáčanie dokrútok si žiaci užili a bravúrne zvládli
i prvé rozhovory pri predstavení
školy.

Cieľom televíznej vedomostnej
súťaže je podnietiť záujem žiakov
o vedomosti a zaujímavosti o Slovensku. Využívajú sa v nej netradičné súťaže, experimenty z oblasti
chémie alebo fyziky a súťaže zamerané na šikovnosť a postreh. V šou si
zmerali sily trojčlenné tímy – ZŠ T. J.
Moussona, MŠ so ZŠ Poprad a ZŠ
Svidník. Zaujímavosťou bolo druhé
kolo, v ktorom družstvo zastupuje
učiteľ. Ten plní úlohu na báze hlavolamu spojenú s fyzickou aktivitou.
V jednom z kôl bol predstavený náš

PRAVNUK ALEX GRATULOVAL 90-ROČNÉMU
PRADEDKOVI
Pri príležitosti životného jubilea ocenilo predsedníctvo
Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Bratislave JUDr. Jána Košičana medailou
II. stupňa za obetavú prácu v Slovenskom zväze
protifašistických bojovníkov. V obci Suché 13. júla slávnostne
odovzdali ocenenie za Oblastný výbor SZPB predseda
Miroslav Prega, tajomník Marián Lukáč a podpredseda
ZO SZPB v Michalovciach Miroslav Sinčak. Ku gratulantom
sa pripojil pravnuk Alex, ktorý si pradedkovu medailu
aj poobzeral a svojou prítomnosťou urobil veľkú radosť
všetkým prítomným.
Miroslav Prega

región, jeho nárečie, kuchyne, osobnosti. Michalovská škola vybojovala
druhé miesto, prvý skončil Poprad.
Žiaci v tejto súťaži ukázali, že
učiť sa je skvelá vec a vedomosti nie sú len holé fakty. Ostane im
zážitok na celý život, a to nielen
z nakrúcania školskej šou. Užili si
svetlá reflektorov pri prehliadke
jednotlivých televíznych štúdií, pri
príprave poludňajších televíznych
novín s Janou Majeskou. Milé bolo
stretnutie so Soňou Müllerovou
a Karin Majtánovou, moderátor-

kami Dámskeho klubu, v čase jeho
nakrúcania. Nahliadli sme aj do
práce technických profesií, vidiac
prácu režisérov, kameramanov, strihačov či zvukárov.
Za skvelú exkurziu po RTVS
ďakujeme Michalovčanke Miriam
Ščobíkovej (moderátorka, redaktorka relácie Reportéri, Správy
a komentáre) a Viliamovi Stankayovi (moderátor, Televízne noviny). Domov sme sa vrátili unavení,
ale zato s peknými zážitkami.
Mgr. Daniela Rudášová
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Poďme športovať
Počas školského roka
telocvičňu Základnej
školy, Školská 2,
nevyužívajú len žiaci
školy, ale aj predškoláci
zo susednej Materskej
školy, Školská 5.
Pod vedením učiteľa J. Vetrecina a učiteľky K. Germuškovej
navštevovali športový krúžok
pod názvom Poďme športovať!!!.
Od marca do konca júna chodilo
športovať dvakrát do týždňa 20
šikovných predškolákov a predškoláčok. Počas štyroch mesiacov

si osvojili základy gymnastiky, atletiky a rôznych športových hier.
Formou hry a zábavy sa učili chytať, hádzať, plaziť, šplhať, prekonávať prekážky a niektorí aj strach
z výšky. Aj vďaka tejto spolupráci
sa stala uvedená materská škola
víťazom Mestskej športovej olympiády materských škôl. S deťmi,
ktoré ešte budú navštevovať materskú školu, a ich rodičmi sme
sa zhodli, že v tejto aktivite budeme pokračovať aj v budúcom
školskom roku. Vďaka podpore
od Mesta Michalovce si predškoláci na pamiatku odniesli veľa zážitkov, tričká a medaily.
jv

Potešená čitateľka
knižnice
Som dlhoročnou aktívnou
čitateľkou tejto knižnice
a k čítaniu kníh som
sa snažila viesť aj svoje
deti.

K tomuto môjmu krásnemu
spôsobu relaxu prispieva knižnica
svojím knižničným fondom, ktorý
sa snaží neustále dopĺňať o nové
tituly detskej beletrie, beletrie pre
dospelých, náučnej literatúry, ale
aj časopisov a dennej tlače. Záro-

veň ma ako čitateľku teší ústretovosť a ochota knihovníčok, ktoré
vždy rady pomôžu a poradia s výberom. Preto aj v tejto ťažkej dobe
dúfam, že knižnica bude naďalej
prosperovať, a to nielen vďaka
svojmu zriaďovateľovi, ale aj vďaka Fondu na podporu umenia,
ktorí najviac finančne prispievajú
tejto inštitúcii. Týmto chcem vyjadriť svoje poďakovanie Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach.
Mgr. Tatiana Parikrupová

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
HUDBA CISÁRSKEJ VIEDNE
koncert, 24. júla o 19.00 hod., Zemplínske múzeum
MICHALOVSKÝ ORGAN – XV. ROČNÍK
koncert, 28. júla o 19.45 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny
Márie, Michaela Káčerková – organ (ČR), Laura Nielsen – spev (Kanada)
DEŇ MOČARIAN
31. júla od 10.45 hod.
PANKPOP
koncert v rámci Kultúrneho leta, 3. augusta o 17.00 hod., tribúna pri MsÚ
PUBKINGS
koncert v rámci Kultúrneho leta, 3. augusta o 19.00 hod., tribúna pri MsÚ

výstavy
PARIKRUPOVCI: JÁN 80
výstava keramiky pri príležitosti životného jubilea
do 28. augusta, Zemplínske múzeum
UMENÍM PROTI VOJNE
výstava ukrajinských autorov, do 12. augusta, Mestská galéria Zlatý býk
ANETA LATTOVÁ – KROJE V POHYBE
maľba, do 31. júla, malá galéria MsKS
AHA, DETI, ČO TO LETÍ
putovná výstava o živote bociana bieleho
do 29. júla, Zemplínska knižnica G. Zvonického
ANNA MATTA
výstava obrazov spojená s tvorivou dielňou
do 29. júla, Zemplínska knižnica G. Zvonického
GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944
výstava, do 30. septembra, Galéria pod nebom
HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
do 31. decembra, Zimná záhrada Zemplínskeho múzea
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

BEZPEČNÉ LETNÉ PRÁZDNINY
Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Michalovciach aj počas letných prázdnin realizujú
preventívne aktivity. Najčastejšie tak robia v letných
detských táboroch, kde deťom hravou formou vysvetľujú
a radia, ako prežiť bezpečné letné prázdniny – čo robiť,
keď sú samé doma, keď sú vonku, pri vode, či keď sa stratia.
Deti majú zároveň možnosť sledovať ukážky práce
psovodov, pozrieť si policajnú výzbroj, výstroj i policajné
autá.
OR PZ MI
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Liliana Kopiková
Matias Čuchran
Christián Karch

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Mgr. Ľubomír Salma
a Ing. Alexandra Činčárová

Ján Závada
a Jana Záborská

Ing. Marek Ontkóc
a Bc. Diana Mesarošová

Martin Nebesník
a Lucia Mrázová

Ing. Juraj Jenčík
a Mgr. Ivana Bešáková

Peter Nagy
a Katarína Hajnusová

Lukáš Zapatický
a Bc. Martina Muľárová

Kamil Lechman
a Jana Markovičová

Jaroslav Štofila
a Alena Silanič

Miroslav Beňák
a Anna Mária Pukyová

Patrik Pavlík
a Mgr. Nikoleta Ferencová

Patrik Hirjak
a Barbara Petráková

AKO POŽIADAŤ A KTO MÁ NÁROK?

INFLAČNÁ POMOC

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať
o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť
na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.
O INFLAČNÚ DOTÁCIU MÔŽU POŽIADAŤ:
n osobní asistenti, do 31. 8. 2022,

n opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie,
do 31. 8. 2022,
n fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo
nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú
príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza
poistné na dôchodkové poistenie, do 30. 9. 2022,
n seniori nad 62 rokov, ktorí nepoberajú dôchodok a nevykonávajú
činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem, do 31. 8. 2022.

AKO O POMOC POŽIADAŤ?
Emailom alebo osobne na úrade práce. Viac informácií, tlačivá žiadostí
v elektronickej podobe a zoznam emailových kontaktov na úrady práce
nájdete na webovej stránke www.upsvr.gov.sk.

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

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk

Noviny Mistral

a športové správy

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

Záznam

Koncert štyroch ZUŠ
z roku 2017
od piatka 22. júla vždy o 14.00 hod.

Piatok

Žihadlo
Ulcerézna kolitída a Crohnova choroba
Hostia: MUDr. Marián Štefan, gastroenterológ
a Martin Spišák, bývalý pacient
repríza z roku 2018
v piatok 22. 7., v pondelok 25. 7. a v stredu 27. 7. 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.
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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), medaily, 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 motorovú strunovú kosačku. Málo používaná – ako nová.
Nový ramenný popruh, kovový kotúč, kryt tváre, náradie. Cena
40 €. Telefón: 0948 477 622

prerušenie distribúcie elektriny
n 27. júla od 10.00 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. moldavská č. d. 6,
Ul. ukrajinská č. d. 2, 4, 6, 12, 174/4, Ul. užhorodská č. d. 11, 13, Ul.
zakarpatská č. d. 3, 5, 11, 173/9, 176/3
n 27. júla od 10.00 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. zakarpatská č. d. 6,
Ul. ukrajinská č. d. 9, ČOM 0000401880
n 2. augusta od 10.00 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. A. Bernoláka č. d.
7, Ul. A. S. Makarenku č. d. 1, 3, 5, 9, 11, 17, 6646/5A, Ul. Alexyho
č. d. 8, Ul. A. Bernoláka č. d. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18,
20, 1186, Ul. F. Hečku č. d. 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 36, Ul. F. Kráľa č. d.
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 1132/14, Ul. I. Krasku č. d. 1 – 39, 41 ,43, 45, 47, 49, 51,
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 807/57, Ul. J. Jessenia č. d. 6, 8,
10, 1195/2, 1196/4, Ul. J. Kostru č. d. 2,4, 6, 8, 10, 14, 1870/12, Ul. J.
Alexyho č. d. 1-7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 2888/10, Ul. kpt. Nálepku
č. d. 1, 6, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1061, 27, 29, 31, 1061/27,
9000, Ul. M. Aleša č. d. 2, 4, 6, Ul. Makarenkova č. d. 13, 15, Nám.
osloboditeľov č. d. 1, 10, 11, 18, 22, 22/2, 25, 57, 64, Pasáž č. d. 1, 2,
3, 5, 8, 12, 14, 16, 1047, 1049, Záhradná č. d. 1 – 8, 10, 12, 14
n 4. augusta od 9.30 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. školská č. d. 2, 4,
5,6, 8, 1262, 1765, 5001, Ul. nad Laborcom č. d. 1, 6, 8, 18, 24, 24/1,
24/2, 24/3, 24/4, 1770/6, 1771/8, 1771/8, 9000
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

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 pozemkov parcela reg. C-KN č. 820/1, k.ú. Stráňany a parcela reg. C-KN
č. 1806/2, k.ú. Stráňany o výmere do 558,00 m² na Ulici krátkej v Michalovciach, na záhradkárske účely, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 8. augusta 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ky
Dňa 18. júla uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

JÁN KOCELA

s láskou spomína manželka
a dcéra Adriana s rodinou
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach stále žiješ spomienkami.
Dňa 9. júla uplynulo 20 rokov,
čo nás opustil milovaný syn a brat

JÁN KOCELA

s láskou spomína mama
a sestra Adriana s rodinou

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER

podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
zmien a doplnkov

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM

za účelom predĺženia doby nájmu do 30. 9. 2023 nebytové priestory,
nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 8. august 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – SLOVAN BRATISLAVA
30. 7., 18.00 hod., FORTUNA liga muži/3. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Turistika
OKOLO DOMAŠE
24. 7.
Info: www.kstmichalovce.sk
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

Michalovskí seniori
športovali
Športovú olympiádu
seniorov zorganizovali
Mestská organizácia
Jednoty dôchodcov
Slovenska Michalovce
pod záštitou Mesta
Michalovce a s materiálnou
podporou Olympijského
klubu Michalovce.
Štrnásty ročník olympiády
sa uskutočnil 27. – 29. júna za účasti ôsmich denných centier seniorov
a MsO JDS Michalovce.
Športovú disciplínu petang
hralo na mestskom petangovom
ihrisku sedem dvojíc v mixe. Víťazom sa stala dvojica v zložení Ján
Juhás a Radovan Trčka, na druhom mieste sa umiestnili manželia Emília a Lucián Nemcovci
a tretí skončili manželia Mária
a Gejza Vajdovci. Petang chytil seniorov za srdce, pretože túto hru
môžu hrať v každom veku, navyše v peknom prostredí mestského
parku.
Ďalší deň sa uskutočnil turnaj
v stolnom tenise mužov v kategóriách nad 60 rokov a nad 70 rokov.
V prvej kategórii zvíťazil Ján Vaško
a v druhej Mikuláš Šooš. Streľba
zo vzduchovej pušky mužov a žien
sa konala v priestoroch spoločnosti Služby mesta Michalovce
na Partizánskej ulici. Prvé miesto
si vystrieľal Imrich Franc, zo žien
Mária Grešlíková. V stolnom teni-

se žien zvíťazila Anna Peterčíková,
druhé miesto patrilo Helene Ľašovej a na tretej priečke sa umiestnila
Emília Muchová.
Atletické disciplíny sa konali
v areáli ZŠ J. T. Moussona. Za zvukov hymny olympijskú pochodeň
priniesli členovia MsO JDS Michalovce, ktorú odovzdali predsedovi
OK Michalovce Jozefovi Uchaľovi.
Po odznení hymny mesta Michalovce a po príhovoroch sa začal
14. ročník olympiády seniorov
Michaloviec. Sľub rozhodcov predniesla za rozhodcovskú komisiu
Emília Nemcová a sľub športovcov Mária Grešlíková. Športové
disciplíny prebiehali podľa pripraveného rozpisu, súťažilo sa v deviatich disciplínach mužov a žien. Seniori si mohli prezrieť novopostavenú florbalovú halu, v oddychovej
zóne sa občerstviť, porozprávať
a vymeniť si skúsenosti. Víťazi jednotlivých športových disciplín boli
vyhlasovaní priebežne a odmenení
medailou a diplomom. Zúčastnené
denné centrá seniorov a MsO JDS
Michalovce získali poháre.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa na zorganizovaní 14. ročníka Mestskej športovej olympiády
seniorov mesta Michalovce aktívne
podieľali, hlavne ZŠ J. T. Moussona
za prepožičanie športového areálu,
Mestu Michalovce, Olympijskému
klubu Michalovce za materiálnu
pomoc a tiež výboru MsO JDS Michalovce.
Anna Peterčíková

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

www.michalovce.sk

TRI ZLATÉ MEDAILY Z MAJSTROVSTIEV EURÓPY
V polovici júla sa v českom Trutnove uskutočnili
Majstrovstvá Európy v silovom trojboji, ktorých sa zúčastnil
aj michalovský klub ŠK Zemplín Michalovce. Športovci
si počínali veľmi dobre, o čom svedčia tri zlaté medaily. Získali
ich Marek Šimurda v kategórii junior 56 kg a Eva Padová
v kategórii open 60 kg. V kategórii mŕtvy ťah a tlak na lavičke
táto pretekárka získala aj druhé zlato. Ďakujeme za podporu
Mestu Michalovce, Matici Slovenskej a ďalším sponzorom.
Ladislav Lechan

Petangové majstrovstvá

Z poverenia Slovenskej
federácie petangu
zorganizoval michalovský
petangový klub Šírava
majstrovstvá Slovenska
zmiešaných dvojíc.
Turnaj sa uskutočnil 9. a 10. júla
na ihriskách v Parku mieru v Michalovciach. Z pôvodne prihlásených 24 dvojíc sa prezentovalo 21
párov z Bratislavy, Pezinka, Modry,
Vrútok, Martina, Lučenca, Košíc,
Trebišova a Michaloviec.
Úlohu spolufavorita naplnila
dvojica Dana Klúčiková a Tomáš
Tomka z klubu CAP Bratislava, ktorí po finálovom triumfe v pomere
13 : 8 nad Etelou Krchňákovou, taktiež z klubu CAP Bratislava, a Michalom Dzúrikom z Harmony Bra-

tislava, získali titul a právo reprezentovať Slovensko na budúcoročných
MS v Novej Kaledónii. Na treťom
mieste sa umiestnili Mária Jajcajová
a Jozef Karacsony z bratislavského
klubu Slopak. Farby Zemplína hájili
dva páry z Petangového klubu Šírava
Michalovce a štyri páry z Petangového klubu Zemplín Trebišov. Cenný
úspech zaznamenala michalovská
dvojica Dagmar Trčková a Radomír
Trčka z PK Šírava, ktorí sa podelili
o piate miesto. Trebišovčania Viera
Kostková a Michal Tomáš uzatvárali
prvú desiatku.
Majstrovstvá mali vysokú športovú úroveň a k ich hladkému priebehu prispeli organizátori spoločne
so všetkými súťažiacimi. Poďakovanie za pomoc patrí sponzorom, Mestu Michalovce a TaZS Michalovce.
Radomír Trčka

