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centrum pre utečencov

O krok bližšie
k diaľnici
na Zemplíne
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Zemplínik
oslávil

50. výročie vzniku
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Vytriedili sme
1 474 269 kg
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pozývame...

odpadu

Podujatie sa nieslo v znamení 700. výročia prvej písomnej zmienky

ŠANSÓNY:
NIE, NIČ
NEĽUTUJEM
koncert

DEŇ MOČARIAN
2022
Močarianski rodáci, domáci aj pozvaní hostia sa stretli v nedeľu 31. júla, aby spolu
oslávili Deň Močarian. Kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré sa tento rok nieslo
v znamení 700. výročia prvej písomnej zmienky o Močaranoch, pripravilo Občianske združenie Močarany v spolupráci s Mestom Michalovce a Domom Matice
slovenskej.

O

slavy sa začali v Kostole
sv. Gorazda a spoločníkov
slávnostnou odpustovou
svätou omšou. Hlavným celebrantom bol mons. Jozef Krištof, ktorý
pôsobí pri Svätej stolici. K životnému jubileu, 70. narodeninám, sme
blahoželali nášmu rodákovi kanonikovi Tiborovi Závadskému.
Popoludní sa už deti s rodičmi či
starými rodičmi schádzali na malom námestí, aby si zasúťažili, zabavili sa, aj sa vzájomne spoznávali.
Program pokračoval v kostole pútavou prednáškou PaedDr. Martina
Molnára o histórii Močarian.
Kto to ešte nevedel, dozvedel sa,
že prvý písomný doklad o Močaranoch pochádza z roku 1322. Pôvodný močariansky chotár ležal na
rovine a susedil s Pozdišovcami.
Pretekal ním potok Duša, o ktorom je písomný doklad z roku 1322.
V 14. storočí Močarany nadobudol
šľachtic Michal z rodu Ákoš, v dobových písomnostiach sa uvádza
ako súčasť jeho pozdišovského
panstva. Koncom 16. storočia mali
v obci majetkové podiely a poddaných viacerí zemepáni a žilo tu
okolo 160 obyvateľov, ktorí sa živili
prevažne
poľnohospodárstvom.
Prvý presný pohľad na stav obyvateľstva, jeho hospodárske a sociálne
pomery približuje súpis po revolú-

7. augusta
o 20.00 hod.
Nostalgia garden

MICHALOVSKÝ
ORGAN
Imrich Szabó
(organ)
Peter Michalica
(husle)

11. augusta
o 19.45 hod.
rímskokatolícky Kostol
narodenia panny Márie

ZEMPLÍNSKE
SLÁVNOSTI
62. ročník

12. – 13. augusta
tribúna pri MsÚ

cii z roku 1869, kde sa už objavujú
mená našich predkov, ich zamestnanie, vierovyznanie či počet obyvateľov v dome. Na základe sčítania
z roku 1940 vieme, že v Močaranoch bývalo 773 obyvateľov v 161
domoch, živili sa naďalej prevažne
poľnohospodárstvom, menej obchodom a remeslom. Po skončení
druhej svetovej vojny sa rozbiehal
rozvoj obce, obchod, škola, upravovali sa priestranstvá. Bohatú históriu spätú s Močaranmi spracovali
v knihe Močarany kedysi a dnes
historik Martin Molnár, PhDr. Ernest Sirochman a ďalší.

Program osláv pokračoval umelecko-hudobným pásmom Gorazdov večer v réžii RNDr. Štefánie
Sabolovej. Niesol sa v duchu vďačnosti za kňazské a rehoľné povolanie, ktorú Gorazd Zvonický pretavil
aj do básnických zbierok Mýtnik
pred Madonou a Slnko ma miluje.
Moderátorka Anka Dudášová vyzdvihla prácu Občianskeho združenia Močarany a organizátorov týchto podujatí, ktorí boli ocenení ďakovným listom Srdce pre Močarany, a to PhDr. Ernesta Sirochmana,

pokračovanie na 2. strane

KATARÍNA
MIKULOVÁ
výstava

do 31. augusta
ZKGZ
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AKTUALITY
dokončenie článku z prvej strany

Deň Močarian 2022

Ján Bumbera pracoval
na úrade 25 rokov
Pre nášho kolegu,
Jána Bumberu,
ktorý na Mestskom úrade
v Michalovciach odpracoval
úctyhodných 25 rokov, bol
piatok 31. júl posledným
pracovným dňom.
Personalista a vedúci kancelárie
primátora mesta odišiel do zaslúženého dôchodku. Pri tejto príležitosti, tak ako je to na mestskom úrade
zvykom pri všetkých zamestnancoch, ktorí odchádzajú do dôchodku, sa uskutočnilo prijatie u primátora Viliama Zahorčáka.
Primátor kolegovi a priateľovi
v jednej osobe poďakoval za všetko,
čo pre naše mesto a pre úrad urobil,
za jeho rady a ochotu. Vyzdvihol,

že svojej práci bol Janko oddaný,
stále sa snažil byť nápomocný nielen jemu, ale všetkým kolegom.
Zaželal mu pevné zdravie a radosť
v nadchádzajúcich rokoch. Primátor
odovzdal Jánovi Bumberovi plaketu
za jeho prácu a ako dar od Mesta
obraz nášho námestia, ktorého autorom je maliar Miroslav Capovčák.
V mene všetkých zamestnancov
mestského úradu Jankovi srdečne
ďakujeme za jeho prácu, láskavý
a ľudský prístup a vždy prítomnú
ochotu pomôcť. Nikdy sa nikomu
neotočil chrbtom, vždy sme vedeli, že sa na neho môžeme obrátiť
či už ako na kolegu alebo priateľa.
Zo srdca mu želáme pevné zdravie
a radosť z dní a rokov, ktoré strávi
v kruhu svojej rodiny a priateľov.
ma

Bod bezpečia a pokoja
Vo veľkokapacitnom centre
v Michalovciach v piatok
29. júla slávnostne otvorili
Blue dot, centrum pre
matky a rodiny s deťmi.
Ich primárnym poslaním je vytvoriť bezpečné miesto pre oddych
a načerpanie nových síl, ale aj odbornú psychologickú, pedagogickú,
sociálnu a zdravotnú pomoc pre
všetkých, ktorí sú na úteku pred vojnou a patria do ohrozených skupín.
Ide napríklad o deti s matkami,
ale aj bez nich, rodičov s deťmi, dôchodcov, ľudí s postihnutím alebo
sociálne znevýhodnené skupiny.
Centrum Blue dot sa nachádza
v mestskej športovej hale a dostanete sa doň bočným vchodom. Slávnostný akt otvorenia centra sprevádzal koordinátor Slovenskej humanitnej rady pre projekty UNICEF
– východné Slovensko Peter Gecík.

Prítomné boli aj vedúca kancelárie
UNHCR v Košiciach Oana Curtiss,
vedúca UNICEF kancelárie na Slovensku pre pomoc ukrajinským utečencom Michaela Bauer, prednostka
Okresného úradu v Michalovciach
Jana Margová a ďalší participanti
v rámci poskytovania pomoci ukrajinským občanom utekajúcim pred
ozbrojeným konfliktom. Obe organizácie OSN poďakovali rezortu
vnútra, ako aj iným orgánom štátnej
a verejnej správy a v neposlednom
rade Slovákom za pomoc, ktorá je
utečencom od začiatku vypuknutia
konfliktu poskytovaná.
Rovnako v tento deň bol Modrý
bod otvorený aj v Košiciach. Blue dot
centrá sú budované na celom svete,
vznikajú štandardne na tranzitných
miestach, blízko hraníc a blízko
miest, kadiaľ utečenci prechádzajú.
Centrá v Michalovciach a Košiciach
sú však prvé v strednej Európe.
minv

Mgr. Helenu Chvostaľovú a Annu
Kostovčíkovú, predsedníčku OZ
Močarany.
V pásme Osobnosti Močarian
predstavil náš malý rodák Matúš Kocák významných ľudí, ktorí Močaranom robia dobré meno
doma aj v zahraničí, a to Gorazda
Zvonického, Michala Kocáka,
MUDr. Juraja Kolesára a kanonika Tibora Závadského. Ďalšia časť
programu patrila súboru Močaranka, ktorý uviedol do života
svoje prvé CD. Predstavili sa aj FS
Harčarky a Harčare Pozdišovce,
FS Čerkotky, ZUŠ Michalovce a FS
Koňušane.

Pri príležitosti 700. výročia obce
nás pozdravili aj rodáci, ktorí nemohli prísť na našu slávnosť, a to
Michal Kocák a Dáška Kostovčíková. Teší nás, že osláv sa zúčastnili
rodina Gorazda Zvonického, poslanec NR SR Miloš Svrček, primátor
Viliam Zahorčák a viceprimátor
Miroslav Dufinec. Ten prítomných
pozdravil a vo svojom príhovore vyzdvihol prácu OZ Močarany a poďakoval sa organizátorom podujatia.
Na záver, keď prišiel blahodarný
dážď, želali sme si všetci, nech sú
Močarany skutočným domovom,
aby tu ľudia nažívali v harmónii.
OZ Močarany

DO PARKU CEZ VSTUPNÚ BRÁNU
Pri vstupe do Parku Kerta z centrálnej mestskej zóny je nainštalovaný nový
vstupný portál. Tento zaujímavý prvok umocňuje výškovú dominantu stromov a bude pozývať ľudí do parku. Jeho výška dosahuje päť metrov, v noci
bude osvetlený a bude tak komunikovať s pešou zónou aj vo večerných hodinách. Na pootočenej platni portálu sa nachádza krátky popis Parku Kerta, ako aj informácie o projekte Umením búrame hranice, vďaka ktorému
sa park revitalizuje. Vstupná brána je vytvorená z cortenových platní (korózii odolná oceľ) a jej umiestnenie schválil Krajský pamiatkový úrad.

MsÚ

pobačeňe Miž a z varoš a

Suchi rok
Chviľa je tot fenomen, na chtori možeme hrišic. Doteraz me jagbač na chviľu jazik draľi, kec me chceľi daco robic a vonkaľ ľapčelo. Co bi me dňeška
daľi za to, žebi kuščok diždžu spadlo. Sucho presucho. Najobľubeňejše mesto
na prechadzki pre mojoho vnuka Patrika je prechadzka gu pošce. To ľem vtedi, kec štrika chodňikova fontana. Ja še prechadzam kolo ňej a vun pres ňu.
Mokri je cali a dostac ho stadzi še da ľem češko. Išče ščesce, že mi ho zo šatov
pozobľikal a ostal ľem u kraťasov. Jak dzeci me še chodziľi kupac na Laborec.
No dňeška je z ňoho ľem jaročok polni blata. No sucho najvecej hubi prirodu.
Ňeľem travňik. Žňiva mušeľi skorej začac. Jagbač i skončiľi. Jaki budze chľebik
zos takoho zarna, uvidzime. Stromi schňu. Jagbač ovocje ňebudze žadne.
Potverdzuje še prastara pravda našich predkov. Bez vodi ňit života. Od najstaršich dobov placilo. Bivaňa še stavjaľi tam, dze bula voda. Chto sebe ju ňevažil, dluhoho života ňemal. Ňeľem totu, co u prirodze bula. No i totu, co diždžik
opakovaňe prinašal. Ľem tam še može daric dopestovac pre žice potrebne rastľinstvo. Ľem tam može buc dojsc vodi i pre statok. Ľem tam še može dac ľudzom žic. Jagbač zaš nam ľudzom dava matka priroda najavo. Ňe sce ňič vecej,
ľem navšťevňici na matičke žemi. Ta še spravajce gu ňej tak, žebi sce ňeskončiľi.
Vaš Mižo z varoša
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O krok bližšie k diaľnici na Zemplíne
Vo štvrtok 21. júla
sa na pôde mestského
úradu primátor mesta
Michalovce Viliam
Zahorčák stretol so štátnym
tajomníkom Ministerstva
dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
Jaroslavom Kmeťom,
generálnym riaditeľom
Národnej diaľničnej
spoločnosti Vladimírom
Jackom a Jánom
Kerekešom, členom
Občianskeho združenia
Diaľnica na Zemplín.
Témou ich stretnutia bola dopravná infraštruktúra na východnom Slovensku a v okrese Michalovce.
Vladimír Jacko prítomných informoval, že Národnej diaľničnej
spoločnosti sa podarilo vysúťažiť
spoločnosť, ktorá bude pripravovať
štúdiu realizovateľnosti výstavby
diaľnice Bidovce – Vyšné Nemecké,
teda okolo Michaloviec. Zmluva
so zhotoviteľom už bola podpísaná,
to znamená, že na štúdii sa môže
pracovať.
Štúdia realizovateľnosti bude
multimodálna a má posúdiť najefektívnejší spôsob dopravy na východ od Košíc. Časový rámec
na zrealizovanie tejto štúdie je 12

mesiacov. Je financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a bude stáť 700 tisíc eur.
Okrem cestnej infraštruktúry
sa na už spomínanom stretnutí
prítomní rozprávali aj o železničnej infraštruktúre. Keďže médiami
prebehli informácie o spochybnení
elektrifikácie úseku Bánovce nad
Ondavou – Humenné, a s tým súvisiaceho aj nástupištia v Michalovciach, primátor mesta sa informoval, aká je v tomto smere skutočná
situácia, pretože je to veľmi dôležité

z hľadiska bezpečnosti na michalovskej železničnej stanici. Taktiež
je dôležité aj to, aby veci v súvislosti
so zastávkami Bánovce nad Ondavou alebo Strážske, išli v režime,
ktorý bol pôvodne dohodnutý.
Štátny tajomník ubezpečil Viliama
Zahorčáka, že všetko by malo ísť
v pôvodnom režime a Železnice
Slovenskej republiky vyhlásia tender už koncom tohto mesiaca.
V závere ešte pridávame vyjadrenie primátora mesta k tomuto
stretnutiu: „Pre mňa, a zaiste aj pre

Za Mikulášom Čollákom
V sobotu 23. júla viacerých
zasiahla smutná správa.
Vo veku 82 rokov nás
opustil priateľ, kolega,
spolupracovník ale hlavne
milujúci manžel, otec
a príbuzný Mikuláš Čollák.
Ing. Mikuláš Čollák sa narodil
v Michalovciach v roku 1940. Vyštudoval Chemicko-technologickú
fakultu SVŠT v Bratislave. Pracoval ako vedúci výskumu a technický námestník riaditeľa v podniku
Chemko Strážske. Je autorom alebo
spoluautorom 19 patentov a vynálezov, zameraných na organickú technológiu. Bol laureátom štátnej ceny
za priemyselnú oxidáciu amoniaku.
Od roku 1996 pôsobil ako poradca a lektor pre manažérske systémy kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto činnosť sa stala neskôr jeho
živnosťou. Bol jedným z prvých
audítorov, certifikovaných na systémy riadenia podľa noriem ISO.
Na Mestskom úrade v Michalov-

ciach zaviedol ako audítor od roku
2001 Systém kvality podľa noriem
ISO. Mesto Michalovce sa tak stalo,
ako prvé mesto na Slovensku, certifikovaným držiteľom a aplikátorom
Politiky kvality vo svojej práci.
Bol poslancom mestského zastupiteľstva Michalovce v rokoch 1990
– 1994 a 1994 – 1998, pričom v prvom volebnom období bol aj členom mestskej rady. Ako poslanec,
ale aj ako aktívny občan, sa pravidelne zapájal do riešenia úloh mesta
v prospech jeho občanov.
Mikuláš Čollák je autorom alebo
spoluautorom viacerých knižne vydaných publikácií. Boli mu udelené
viaceré ocenenia (Zlatý certifikát audítora, Cena za najlepší publicistický
príspevok v oblasti kvality a environmentu). Prednášal ako externý
pedagóg na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, PHF
Košice a na Ekonomickej univerzite
Bratislava, pobočka Michalovce.
Bol správcom rady Nadácie prof.
Čolláka, ktorá vznikla na podporu
univerzitného štúdia na pobočke EU
Bratislava v Michalovciach. Za do-

siahnuté úspechy v oblasti pedagogiky a orientáciu na manažérstvo kvality mu Mesto Michalovce v roku 2013
udelilo cenu Čin roka. V roku 2004
mu bola udelená Cena primátora za
podiel na rozvoji mesta Michalovce.
Nezameriaval sa však len na pracovné aktivity, trpezlivo a s láskou
sa venoval svojej rodine. S manželkou Annou vychovali dcéru Evu
a syna Mikuláša, z ktorých sa stali
významní predstavitelia vo svojich
odboroch. Dcéra Eva je profesorkou
na prestížnej univerzite vo Virgínii
v USA a syn Mikuláš je špecialistom v informačných technológiách
v nadnárodnej firme Erste Digital.
V súkromí a kruhu priateľov bol
M. Čollák veľmi spoločenský. Hral
na husle, mál rád vážnu hudbu,
bol aktívnym hubárom, numizmatikom, turistom a šachistom. Jeho
veľkou záľubou bolo písanie krátkych básničiek a próz, ktorými reagoval na aktuálne dianie.
Posledná rozlúčka s Mikulášom
Čollákom sa konala 28. júla v Michalovciach. Česť jeho pamiatke.
msú

naše mesto, je cťou, že sme mali
možnosť vypočuť si túto príjemnú
správu. Je tu veľká šanca, že okrem
tohto nepochybne dôležitého kroku budú nasledovať aj ďalšie, ktoré
prispejú k tomu, že nakoniec bude
diaľnica skutočnosťou a prispeje
sa ňou k rozvoju Zemplína. Pri tejto
príležitosti chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o to zaslúžili. Určite je
za tým celý rad náročných rokovaní.
Chcem veriť, že záver, ktorý všetci
očakávame, sa naplní.“
ak

HĽ ADÁME
NAJKRAJŠIE

PREDZÁHRADKY
V MESTE

Patríte
k milovníkom zelene
a kvetov?

Trávite v predzáhradke voľný
čas, staráte sa o ňu?
Poznáte niekoho,
kto takto trávi voľný čas?

Dajte nám vedieť.
Pošlite nám fotky, alebo
napíšte lokalitu,
kde v meste môžeme
nájsť krásne upravené
predzáhradky.

Píšte na email:
marcela.andreova@msumi.sk
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Letný denný tábor Švermáčik
Po ukončení školského
roka Základná škola
na Švermovej ulici
znovu otvorila svoje
prázdninové brány pre
všetky školopovinné deti,
ktoré majú rady pravú
letnú táborovú atmosféru.
Krátkych päť dní sa nieslo
v duchu zábavy, športu, smiechu
a dobrodružstva. V prvý deň nám
síce počasie neprialo, ale aj napriek
tomu si ho deti užívali zoznamovacími hrami, vytváraním táborového plagátu a športovými súťažami
v telocvični. Ďalšie dni to počasie
poriadne roztočilo a mohli sme
pokračovať v dobrodružnom táborovom programe. V hasičskom
a požiarnom zbore nás čakali záchranári, aby deťom predviedli
hasičskú techniku a poučili ich,
čo robiť v prípade nebezpečenstva
požiaru. Mestská knižnica tento
rok príjemne prekvapila programom s Harrym Potterom a obohatila ho náučnou výstavou zo života
bocianov.
Hlavným a najočakávanejším
bodom programu bola návšteva

Ranču u Kosťa v Pozdišovciach.
Deti si vyskúšali jazdu na koni
v prekrásnom prostredí s výhľadom a zažili najkrajší pohľad na
svet zo sedla koňa, dozvedeli sa tiež
niečo o starostlivosti a chove týchto majestátnych zvierat. Posledný
táborový deň sa deti poriadne rozhýbali pri športových aktivitách

s Adamom, kde nechýbala chuť
a energia. V škole deti absolvovali športové aktivity a basketbalový tréning pod vedením trénerky.
Poobedňajšie aktivity boli relaxačné a oddychové, v tvorivej dielni
si deti vyrobili rôzne darčekové
a spomienkové predmety patriace
k letu.

Vedúce tábora ďakujú pracovníkom knižnice a hasičom za ich ochotu sprostredkovať deťom nezabudnuteľné zážitky. Osobitné poďakovanie
patrí pánovi Kostovčíkovi, majiteľovi
ranča, aj za hudobné osvieženie počas pobytu na ranči. Ďakujeme a tešíme sa na Švermáčik 2023.
ZŠ, J. Švermu 6

Zemplínik oslávil výročie
Detský folklórny súbor Zemplínik založili Milan Hvižďák
a Alfonz Michalko v roku 1972. Úctyhodných 50 rokov
súbor svojou činnosťou prispieva k udržaniu kultúrneho
dedičstva, pretože, to čo ostalo po našich predkoch,
je potrebné chrániť aj pre generácie prichádzajúce po nás.
Program k 50. výročiu sa konal začiatkom júna a bol venovaný
prierezu tvorivej činnosti súboru,
ktorá je nenahraditeľným prínosom
z pohľadu etnografického a folklórneho. Program bol obohatený
aj o rozprávkarku s chlapčekom,
ktorý hľadal šťastie.
Na výročnom koncerte bolo
krstom uvedené do života nové CD
s názvom Rečňovanki i špivanočki
našo. Krstným rodičom sa stal náš
„ujo“ Milan Hvižďák. Na vzniku CD
sa podieľal výberom zo svojich zbierok, ktoré spracoval počas dlhých
rokov zberateľskej praxe. „K tomu,
aby sa podaril hodnotný folklórny výstup, je potrebné urobiť výber vhodného repertoáru, hudobnú úpravu
a pretaviť to všetko do výslednej choreografie,“ povedal Milan Hvižďák.
V slávnostnom programe DFS
Zemplínik predviedli svoj talent tanečná, spevácka a hudobná zložka
súboru. Do programu boli zaradené
choreografie Idzeme na Jurmark,
Čižičku, čižičku, Varila mišička kukuričanku, Pri potoku, Kolomyjky,
Do šaflika z Fintíc a Pozdišovský

čardáš. Z iného regiónu to boli Podpolianske rozkazovačky, s ktorými
sa malí Zemplínčania popasovali
s veľkým odhodlaním. Choreografmi
výstupov boli Milan Hvižďák, Marína Gregová a Miroslav Kisty. Dramaturgiu programu pripravili Miroslav
Kisty, Jakub Buraš, Dominika Janúchová a Monika Jakubecová.
Je dôležité spomenúť, že DFS
Zemplínik reprezentoval Slovensko
a zemplínsky región na mnohých
zahraničných prehliadkach a festivaloch (Srbsko, Grécko, Španielsko,
Poľsko, Česko, Turecko, Ukrajina,
Taliansko, Francúzsko a i.), kde získal nielen veľký obdiv, ale i ceny.
Touto cestou vyjadrujeme veľkú
vďaku celému vedeniu súboru za čas
strávený pri príprave programu,
učiteľom, krojárke súboru a v neposlednom rade zriaďovateľom súboru, ktorými sú Zemplínske kultúrne
centrum a hvezdáreň Michalovce
a Súkromná základná umelecká škola Talent-UM Michalovce. Podujatie
z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.
Patrícia Buxarová

ZÁKLADNÚ ŠKOLU NA OKRUŽNEJ ULICI
POVEDIE NOVÝ RIADITEĽ
V pondelok 1. augusta bol do funkcie riaditeľa Základnej
školy, Okružná 17, menovaný Mgr. Martin Nebesník po tom,
čo sa stal víťazom výberového konania. Novému riaditeľovi
zablahoželal a poprial veľa úspechov aj vedúci odboru
školstva a športu Ing. Alexander Šoth. Na pozíciu riaditeľa
nastúpil M. Nebesník s ambíciami udržať vysoký kredit
školy, nadviazať na doterajšie výborné výsledky a pracovať
na ďalšom skvalitňovaní vyučovacieho procesu na škole.
Martin Nebesnik vyštudoval Pedagogickú fakultu Prešov UPJŠ
Košice. Na Základnú školu na Okružnej ulici nastúpil v roku
1988 ako učiteľ predmetov geografia, ruský jazyk a etická
výchova. Od roku 1997 pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľky
E. Kanócovej, ktorá v tomto roku odišla do dôchodku.
ma
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
ŠANSÓNY: NIE, NIČ NEĽUTUJEM
koncert, Gabriela Kozmová, Monika Biačková, Slávka Gerberyová
7. augusta o 20.00 hod., Nostalgia garden
OSKAR NEDBAL – ČESKÁ HUDBA NA PRELOME STOROČÍ
prednáška, 8. augusta o 15.00 hod.
galéria Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne
MICHALOVSKÝ ORGAN – XV. ROČNÍK
koncert, 11. augusta o 19.45 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia
Panny Márie, Imrich Szabó – organ (SR), Peter Michalica – husle (SR)
62. ROČNÍK ZEMPLÍNSKYCH SLÁVNOSTÍ
12. augusta od 16.00 hod., 13. augusta od 13.30 hod., tribúna pri MsÚ

výstavy

Detský DIA tábor

PARIKRUPOVCI: JÁN 80
výstava keramiky pri príležitosti životného jubilea
do 28. augusta, Zemplínske múzeum

Pre detských diabetikov
zo Zemplína pripravil Zväz
diabetikov a edukátorov
Slovenska v roku 2022 letný
rekondično-integračný
a rehabilitačný DIA tábor
vo Vysokých Tatrách.

VÝBER Z MALIARSKYCH SYMPÓZIÍ
do 31. augusta, malá galéria MsKS

Podujatie bolo zorganizované
po rokoch, kedy sme museli dbať
najmä na zdravie našich diabetických detí v boji s covid-19. V ostražitosti sme však nemohli poľaviť
ani v roku 2022. Dbali sme na ich
osobné bezpečie a k tomu sme
prispôsobili aj program tábora.
Tohto letného tábora sa zúčastnili
deti zo všetkých kútov Slovenska
a 16 detí z organizácie diabetikov
Michalovce. Zišli sa pod Roháčmi
vo Vysokých Tatrách. Náš dočasný
domov, hotel Spojár, nám pripravil
dokonalé prostredie, starostlivosť
a služby. Všetko bolo pre deti pripravené tak, aby mali čo najlepšie
podmienky a aby bola pre ne zabezpečená čo najvyššia odborná zdravotná starostlivosť, akú
si vyžaduje detský diabetik. Zväz
zabezpečoval pre deti kompletný
servis zdravotnej starostlivosti,

či už išlo o deti liečené inzulínovou pumpou alebo deti na inzulínovom pere.
Deti sa veľmi tešili na návštevu
akvaparkov Tatralandia a Bešeňová. Počasie nám bolo naklonené,
a tak sme im túto radosť splnili.
Deti sú s vodou kamaráti, čo dokázali aj na toboganoch a v bazénoch. Nebol hádam jediný tobogan, ktorý by vynechali. Súťažili,
zabávali sa, užívali si. Zaujímavou
atrakciou bola aj návšteva obľúbeného miesta Habakuky na Donovaloch. Aspoň na chvíľu sa preniesli
do sveta rozprávok, princezien,
princov, ježibáb a iných rozprávkových bytostí. Súčasťou tábora bola
aj návšteva horských záchranárov
a jazda na koňoch. No a čo by to
bol za tábor, keby nebola diskotéka? Najťažšie bolo poslať deti spať,
lebo si ju užívali plným priehrštím.
V programe tábora však nechýbali
ani edukácie zamerané na správne
stravovanie, správnu aplikáciu inzulínu a nutnosť merania si hladiny cukru v krvi. Deti počas pobytu
nadviazali množstvo nových kamarátskych vzťahov a na záver sa lúčili
slovami „o rok sa znovu stretneme“.
Mgr. Ing. Jozef Borovka

Výber z maliarskych
sympózií
August bude v galérii
MsKS patriť jedinečnej
expozícii.
Zahŕňa výber z maliarskych
sympózií, ktoré dlhé roky organizovalo mestské kultúrne stredisko
v spolupráci s mestom. Účastníkmi týchto sympózií boli výtvarní
umelci z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Čiech a Slovenska. V symbolickom vyjadrení možno pove-

dať, že to bude „z každého rožka
troška.“ Autori sa počas týchto
stretnutí snažili stvárniť ulice nášho mesta s jeho dominantami,
no milovníci výtvarného umenia
sa budú môcť nadchnúť aj vydarenou abstrakciou, realitou krajiny či krásou Šíravy, ktorá k Zemplínu patrí. Oku diváka ulahodia
farebné kvetinové zátišia. Výstava
je verejnosti prístupná do konca
augusta.
MsKS

UMENÍM PROTI VOJNE
výstava ukrajinských autorov
do 12. augusta, Mestská galéria Zlatý býk

KATARÍNA MIKULOVÁ
autorská výstava, do 31. augusta, 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

ORGANOVÉ KONCERTY SA TEŠIA OBĽUBE
Michalovský organ patrí k tým kultúrnym podujatiam,
ktoré v Michalovciach píšu svoju históriu už niekoľko
rokov. Pätnásty ročník ponúkol na tohtoročnom
druhom koncerte vystúpenie ženskej dvojice. Vo štvrtok
28. júla hru na organ predviedla Michaela Káčerková
z Českej republiky a svojím spevom očarila všetkých
prítomných kanadská speváčka Laura Nielsen. Koncerty
pokračujú aj v auguste. Opäť vo štvrtok 11. augusta
sa v Michalovciach predstavia slovenskí umelci, Imrich
Szabó v hre na organ a husľový virtuóz Peter Michalica.
Všetkých srdečne pozývame, koncerty začínajú vždy
o 19.45 hod., vstup je voľný.
rr
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Adam Bela
Natália Megisová
Sabina Kaločaiová
Adrián Bruňák
Richard Tkáč
Marta Melchiorri
Oliver Paliga

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Peter Romančák
a Mgr. Marika Vetrecinová
Mgr. Ján Kopáč
a MUDr. Anna Fedorčáková
Bc. Patrik Hamrák
a Bc. Stanislava Mihalčinová
Lukáš Kolesár
a MVDr. Ivana Lacová
Bc. Patrik Astaloš
a Ing. Eva Dynisová
Martin Matišín
a Mária Zálešáková
Ing. Maroš Murin
a Olexandra Kurťaková
Tomáš Kešeľ
a Jana Badyová

Vytriedený odpad vážil
1 474 269 kg
Mesto Michalovce je súčasťou
systému ENVI – PAK,
ktorý prevádzkuje triedený
zber odpadu v slovenských
mestách.
Úspora produkcie CO2, ktorú
ENVI – PAK za rok 2021 dosiahol, je
v množstve 78 747 000 kg. Predstavuje
množstvo skleníkových plynov, ktoré
by vyprodukovalo priemerne osobné
auto, ak by prešlo 291 798 960 km,
a teda 7 281-krát obišlo zemeguľu.
Mesto Michalovce taktiež prispelo
k celkovej úspore emisií skleníkových
plynov, a to množstvom vytriedeného komunálneho odpadu v objeme
1 474 269 kg, realizovaného prostredníctvom spoločnosť ENVI – PAK,

a. s., za čo patrí vďaka hlavne vám,
občanom mesta.
Cieľom systému popri neustále
rastúcom množstve komunálneho
odpadu je, aby narastalo zároveň
aj množstvo triedeného zberu s dôrazom na čo najvyššiu mieru jeho zhodnotenia a recyklácie. Napriek protipandemickým opatreniam v roku
2021 sme zabezpečili vyzbieranie
takmer 228 tisíc ton odpadov a zároveň medziročne vzrástlo využitie
tohto odpadu zhodnotením vrátane
recyklácie o 30 tisíc ton, čo predstavuje nárast o 16,27 %.
Čisté životné prostredie bez odpadov, šetrenie primárnych zdrojov
a znižovanie skládkovania sú súčasťou trvalej udržateľnosti.
envipak

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk
Televízne vysielanie TV Mistral
v analógovej podobe v sieti UPC
bolo ukončené k 31.7.2022.
Pre pokračovanie sledovania
digitálnej TV
si je potrebné ju preladiť.
Alebo navštívte www.upc.sk/kvalitnejsiatv
Skúšobné vysielanie TV Mistral
je v digitálnej verzii UPC zaradené do 31.8.2022
Premiérové vysielanie Novín Mistral
vždy od štvrtka nájdete na 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

ŠKÔLKARI SA UČILI O ŽIVOTE VČIEL
Počas slnečného dopoludnia koncom školského roka k deťom
do Materskej školy na Ul. Jána Švermu 8 v Michalovciach
prišla vzácna návšteva. Včielky. Priniesla ich v živom úli ich
majiteľka Adriana Bodajlová. Pre deti pripravila zaujímavú
prednášku o živote včiel, akú úlohu majú v úli robotnice
a čo robí ich kráľovná, aké dôležité a významné sú včely pre celý
svet. Predviedla deťom rôzne včelárske potreby a vysvetlila,
na aký účel včelárom slúžia, ukázala rozličné včelie produkty,
napríklad med, propolis a včelí vosk. Dovolila deťom ovoňať
včelí úľ a započúvať sa do bzučania včielok v ňom. Dokonca
mohli pozorovať, ako sa v úli liahnu mladé včely. V závere
prednášky včelárka dávala deťom otázky a vytvorila priestor
na debatu o živote včiel. Deti jej sľúbili, že nebudú včelám
ubližovať, práve naopak, budú ich chrániť, aby včielky mohli robiť
záslužnú prácu, nevyhnutnú pre ďalší život na našej planéte.
Mgr. Adriana Jacečková

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,
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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 19. augusta od 8.00 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. priemyselná č. d.
5152, ČOM 0000439246, Ul. stavbárov č. d. 1, 3, 6, 8, 10, 1709/3, 5961,
6266, ČOM 0001353572, 0001295691, 0000644040, 0001406619
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
po ďakovan ie
Vyjadrujeme úprimné poďakovanie bývalým
kolegom, spolupracovníkom z polikliniky, priateľom
a známym, ktorísa zúčastnili na rozlúčke
s manželom, otcom a starým otcom

MUDR. JAROSLAVOM MERKLOM
manželka, syn a dcéra s rodinami

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 reg. E-KN č. 9576/3, k.ú. Michalovce, o výmere
do 60,00 m² na Ulici lastomírskej v Michalovciach, za účelom prenájmu
zelene so spevnenou plochou, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 22. augusta 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 reg. C-KN č. 4730/2, k.ú. Michalovce, o výmere
do 300,00 m² na areálom TaZS na Ulici lastomírskej v Michalovciach, za účelom
výstavby kanalizačnej čerpacej stanice a prístupovej cesty, na dobu neurčitú.

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 79/2004
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej
v bytovom dome "H" v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 05.08.2022 do 22.08.2022.
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 22. augusta 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Číslo bytu
Adresa
Poschodie Počet izieb Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------B-7
Ul. konečná 18 4. poschodie 3-izbový
62,83 m2

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2. Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 190 na prízemí – Mgr. Valéria Strajňaková. Žiadatelia budú o pridelení
bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

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)
b)
c)
d)
e)
f)

Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (poliklinika, MsKS),
Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
Ul. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS),
Ul. Komenského 42 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, do 22. augusta 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto 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 reg. E-KN č. 1000/2, k.ú. Topoľany, o výmere
do 50,00 m² na Ulici topolianskej v Michalovciach, za účelom prenájmu
priľahlej zelene so spevnenou plochou, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 22. augusta 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE – FC SPARTAK TRNAVA
13. 8., 18.00 hod., FORTUNA liga/muži – 5. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – TJ DRUŽSTEVNÍK CEJKOV
14. 8., 16.30 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 2. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Hádzaná
O POHÁR MESTA MICHALOVCE
medzinárodný ženský turnaj

DŽUDISTI NA FESTIVALE ŠPORTU
Pretekári zo Športového klubu Zemplín Michalovce oddiel
judo Gabriel Čopák ml. a Tomáš Popjak sa pod vedením
reprezentačného trénera Gabriela Čopáka st. zúčastnili
Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF
v Banskej Bystrici. Najväčšie multišportové podujatie
mladých športovcov vo veku 14 – 18 rokov sa konalo
od 24. do 30. júla. Gabriel Čopák ml. sa stal najúspešnejším
pretekárom našej reprezentačnej výpravy, keď po dvoch
víťazstvách mu v treťom zápase o vlások ušiel boj
o medaily. Napokon skončil na deviatom mieste. Napriek
tomu tento výsledok možno považovať za úspech, keďže
sa tohto festivalu zúčastnilo 48 štátov. Ďakujeme za skvelú
reprezentáciu klubu, Michaloviec a Slovenska.
ŠK Zemplín

MŠK IUVENTA MICHALOVCE – JKS JAROSLAW
12. 8., 16.00 hod., Chemkostav aréna
ŽORK JAGODINA – ŽRK METALURG SKOPJE
12.8., 18.15 hod., Chemkostav aréna
JKS JAROSLAW – ŽORK JAGODINA
13.8., 16.00 hod., Chemkostav aréna
ŽRK METALURG SKOPJE – MŠK IUVENTA MICHALOVCE
13.8., 18.15 hod., Chemkostav aréna
ŽRK METALURG SKOPJE – JKS JAROSLAW
14.8., 9.30 hod., Chemkostav aréna
MŠK IUVENTA MICHALOVCE – ŽORK JAGODINA
14.8., 11.45 hod., Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Turistika
ZEMPLÍNSKE HÁMRE, SNINSKÉ RYBNÍKY
7. 8., info: p. Gazda 0902 206 926
NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ
12. – 14. 8., info: p. Horňák 0908 553 678
Info: www.kstmichalovce.sk
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Ani počas dovolenky
nestrácajte ostražitosť
Zemplínska šírava
a Vinianske jazero
patria počas letnej
turistickej sezóny
k vyhľadávaným a čoraz
častejšie navštevovaným
rekreačným oblastiam.
Z tohto dôvodu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach vyzýva všetkých návštevníkov a rekreantov Zemplínskej
šíravy a Vinianskeho jazera k maximálnej opatrnosti a ostražitosti pri
ochrane svojho majetku, osobných
dokladov, vecí a cenností, ktoré

by nemali byť ponechávané bez dozoru v autách, stanoch či na pláži.
Zároveň je dôležité pri odchode
z chatiek, hotelov a ubytovní skontrolovať uzatvorenie okien a uzamknutie dverí.
Polícia v neposlednom rade
upozorňuje rekreantov, aby na parkovanie vozidiel využívali osvetlené
a podľa možnosti platené parkoviská, nikdy nie tmavé a odľahlé miesta. Dodržaním základných zásad
je možné predísť rôznym situáciám,
ktoré by mohli pobyt na Zemplínskej šírave a Vinianskom jazere znepríjemniť.
OR PZ Michalovce

michalovce_srdce_zemplina

