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verejných priestranstiev

Motorkári
darovali krv

priamo na motozraze
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Do budovy
bývalej školy
sa vrátil život
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Plány
basketbalistov

8

v novej sezóne

Revitalizáciou kultúrnej pamiatky vzniklo príjemné miesto na oddych

OBNOVILI SME
PARK KERTA
Mesto Michalovce začalo v júni minulého roku s revitalizáciou historického parku Kerta. Rekonštrukčné práce boli ukončené a park sme slávnostne otvorili
26. augusta.

O

bnova parku bola súčasťou
projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom,
ktorý podalo mesto Michalovce spolu s partnerom, mestom Sátoraljaújhely, v roku 2019. Reagovali na výzvu
programu cezhraničnej spolupráce
Interreg Slovensko – Maďarsko.
Projekt bol úspešný a výška poskytnutého príspevku z prostriedkov
Európskej únie pre oboch partnerov predstavovala 1 018 007,60 eur.
Po schválení projektu mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Vo verejnej súťaži zvíťazila
firma C&S GROUP, s.r.o., z Michaloviec. Hlavnou architektkou bola Ing.
Arch. Kvetoslava Miľáková. Projekt
a návrh vstupnej brány a detského
ihriska realizovala michalovská firma mmm projects, s.r.o. Ďalšími
dodávateľmi na základe verejného
obstarávania boli firmy Štúdio – 21
plus, s.r.o., (stavba detského ihriska),
Ostpol Slovakia, s.r.o., (vstupná brána) a Syteli, s.r.o., (kamerový systém).
Celá obnova parku stála 650 901 eur.
Financovaná bola z prostriedkov
Európskej únie, štátneho rozpočtu
a mestského rozpočtu. Financovanie
mesta predstavovalo 51 784,60 eur.
Počas 15 mesiacov prác sa rekonštruovala existujúca sieť chodníkov,
ktorá je v súlade s historickými podkladmi. Súčasťou obnovy prírodného parku Kerta bola aj výsadba
zelene a celková úprava okolia, osa-

pozývame...
SLÁVNOSTNÉ
ODHALENIE BUSTY
METODA
DOMINIKA TRČKU
7. septembra
o 11.00 hod.
Námestie slobody

ŠPACIRKI
PO VAROŠU
11. septembra
o 16.00 hod.
Židovský cintorín
Michalovce – Hrádok

GRÉCKO
NA ÚSVITE DEJÍN

zo súkromnej zbierky
cestovateľa
Jána Hertlíka
denie drobnej parkovej architektúry
a mobiliáru. Pribudlo 1920 m nových chodníkov, 41 lavičiek, 23 odpadkových košov, altánok, vstupná
brána a dva prvky detského ihriska.
Bol nainštalovaný už spomínaný kamerový systém spolu s osvetlením
a senzorom na evidenciu návštevnosti parku. Kamery sú napojené
na mestský kamerový systém. Nové
verejné osvetlenie zabezpečuje bezpečný pohyb osôb aj v neskorších
hodinách. Svetlá lemujú sieť chodníkov a vytvárajú tak symbiózu historického a moderného vizuálu parku.
Realizáciou projektu chce mesto
prispieť k obnove historickej časti
mesta, vytvoriť kultúrnu a oddychovú zónu, a tak obnoviť význam dôle-

žitého územia v rámci mesta, ktoré
danej oblasti historicky prináleží.
Park Kerta patrí medzi 23 národných kultúrnych pamiatok na
území mesta zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
SR. Nachádza sa v ňom približne 60
vzácnych druhov drevín, medzi nimi
aj 370-ročný dub letný, dub cerový,
jaseň americký a iné.
msú

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskej únie z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
Obsah tejto tlačovej správy nemusí nevyhnutne
predstavovať oficiálne stanovisko EÚ.

od 9. septembra
Zemplínske múzeum

65. VÝROČIE
FS ZEMPLÍN
koncert

16. septembra
o 16.00 hod.
a o 19.00 hod.
veľká sála MsKS
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Mimoriadna situácia
na Mlynskej ulici
V meste Michalovce bola
23. augusta vyhlásená
mimoriadna situácia
v súvislosti s okolnosťami,
ktoré nastali po zrútení
schodiska v bytovom dome
na Mlynskej ulici. K žiadnej
ujme na životoch ani
na zdraví nedošlo.

Malí umelci tvorili
v galérii
V Mestskej galérii Zlatý
býk sa v minulom týždni
konal posledný zo štyroch
turnusov detských letných
táborov s názvom Malí
umelci v galérii.
Tábory sa konali v rámci projektu Umením búrame hranice
z programu ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina, z ktorého aj boli
financované. Detské letné tábory
malých umelcov vrcholili vždy
v piatok vernisážou. Štvrtá a zároveň posledná vernisáž sa konala
19. augusta.
Každého turnusu sa zúčastnilo pätnásť detí vo veku od sedem
do pätnásť rokov. Malí umelci pracovali pod vedením lektoriek Anny
Matty a Jany Andrejkovej, ktoré
si pre deti pripravili program bohatý na rôzne techniky a aktivity.
Najväčším zážitkom pre deti bolo
jednoznačne maľovanie na plátno,
pri ktorom zažívali pocit ozajstného umelca – maliara, ale ani os-

tatné techniky nezaostávali. Práca
s ovčím rúnom im priniesla nového kamaráta, ktorému vymaľovali
domček z textilu a spravili z neho
hlavného hrdinu svojho komiksu.
Pri inštaláciách sa v skupinkách zamýšľali nad problémami, ktoré ich
trápia, pričom pochopili silu umenia, ktoré môže na problémy sveta
poukazovať, a tým pomôcť začať
ich riešiť.
Výsledok svojej práce deti prezentovali rodičom počas vernisáže
v pripravenom videu, a tiež formou
výstavy svojich originálnych prác.
Každá výstava zaznamenala priebeh celotýždenného úsilia, nadšenia a myšlienok zhmotnených do
reálnej podoby. Výstavy zároveň
odhalili rozmanitosť detskej tvorby,
kreativitu a vnímanie problémov
detskými očami.
Počas všetkých turnusov bolo cítiť radosť z tvorby a chuť tvoriť. Veríme, že aj vďaka táborom budú deti
ďalej rozvíjať svoj talent, vnímať význam umenia a stanú sa z nich pravidelní návštevníci galérií.
mh

The project „Through Art we Ruin Borders“ is being implemented
in the programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border
Co-operation Programme 2014 – 2020 Co-financed by the European Union.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

Hneď v tento deň zasadol krízový
štáb. Ďalšieho zasadnutia na druhý
deň sa zúčastnil aj splnomocnenec
vlády pre rómske komunity Ján
Hero a jeho spolupracovníci. Krízový štáb prijal všetky nevyhnutné
opatrenia, ktoré si vzniknutá situácia vyžaduje. Mesto pomohlo dotknutým ľuďom aj napriek tomu,

že s obyvateľmi spomínaného bytového domu nemá nájomné zmluvy.
V deň nešťastia vo večerných hodinách boli pre týchto približne 120
obyvateľov zabezpečené nevyhnutné potreby vrátane prechodného
nocľahu v priestoroch miestnej školy. Ide o krátkodobé riešenie, Mesto
sa momentálne snaží zabezpečiť inú
formu krízového ubytovania.
Bytový dom, v ktorom sa nešťastie stalo, vykazoval nevyhovujúci technický stav, preto boli
nájomné zmluvy s jeho obyvateľmi ukončené a obyvatelia boli
požiadaní o opustenie priestorov.
Aj napriek tomu však títo občania
objekt naďalej obývali. Stav ďalších
bytových domov v lokalite Mesto
posudzuje.
MsÚ

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
pozýva na

10. ročník preventívnej roadshow

SPOLU ZA ZDRAVÝ
A KRÁSNY ÚSMEV

10. septembra • 10.00 – 18.00 hod.
Michalovce, Nám. osloboditeľov (pri pošte)

pobačeňe Miž a z varoš a

Stracic še?
Kec še viberece na kozare, staňe še dakedi. I kec sce u ľeše, chtori dobre
poznace, može še to stac. Zbačice jeden kozar. Odložice do košara a vidzice daľši na paru kroki. Zoberece tot a vidzice daľše tri. Kec še to opakuje,
zbirace, zbirace, i naraz dzvihňece hlavu a u tim momence odrazu stracice
istotu, keľo sce prešľi, no hlavňe dze sce prišľi. Odrazu ňeznace, dze sce.
Perše še pokušice hľedac mesto, chtore je vam zname. Každim daľšim chodzeňom še vam objavuju nove kozare. No pocit, že znace, dze še teraz
pohnuc, še straca.
Že še to ňemože stac? Každi, chto bul na kozare, še s tim štretnul. Kec ňe,
ta chodzil ľem po kraju ľesa. Najvecej še to stava i u inakšich vecoch. Pobludzeňe še može stac každomu u živoce. Plano sebe vibereš školu. Ňetrafiš
še do profesije. Tri raz še rozvedzeš. No ňelem jeden človek še može pobludzic. Vibereme sebe takich vodcov, co nas možu privejsc do skazi. Ňemuši to
buc ľem davovou psichozou. Odhaľic plitkojsc, glupojsc, ňevzďelanojsc, zakernojsc, ňespulupracu, chibaňe fantaziji a inovativnojsci u politikoj še ňeda
ľehko objavic. Je to tragedija. Narobja veľo škodi i ňeščesca. Často o tim aňi
ňeznaju, jak plano robja. Bo voňi sebe dumaju o sebe, že su spasiteľmi. Bez
ňich bi aňi trava ňerosla, ani kravi bi mľiko ňedaľi. Čom su šicki proci ňim,
kec robja šicko tak dobre? Každi, chto tomu ňechce uveric, je ich ňeprjateľ.
Tak veckaľ i biju šicko kolo sebe, hlava-ňehlava. Ňit tomu konca, kraja. I spojic še zos choč kim su schopňi. Ľem žebi sebe moc utrimaľi. Zato bi ľudze maľi
bars merkovac, komu dac u demokraciji totu možnojsc, vejsc spoločnojsc.
Na utrimovaňe pokroku, rozvoja, spokojnosci. Utrimovaňe ľem toho, co bulo
včera, dneška ňestači. Muši še pohnuc daľej. Poznaňe zveľaďovac. Švet kolo
sebe co najveccej skušac vistavovac novim opitaňam. Ňevracac še gu starim
chibom. Poučic še zoz ňich. Ňestracic še u novim švece.
Vaš Mižo z varoša
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PIETNY AKT KLADENIA
VENCOV 78. VÝROČIE SNP
Pietny akt kladenia vencov pri
príležitosti 78. výročia SNP sa konal
26. augusta o 10.00 hod. pri pamätníku
na Bielej hore. Pokloniť sa hrdinom,
ktorí padli v boji za našu slobodu,
prišli za mesto Michalovce primátor
Viliam Zahorčák, viceprimátor
Miroslav Dufinec a prednosta
mestského úradu Jozef Sokologorský.
Nikdy nezabudneme na tých, ktorí
boli ochotní obetovať v boji proti
fašistickému režimu vlastné životy.
Spomienkové podujatie zorganizoval
Okresný úrad Michalovce.
rr

Manuál tvorby verejných priestranstiev
Vďaka projektu
URBSecurity bol tímom
expertov a architektov
vypracovaný Manuál
tvorby bezpečných
verejných priestranstiev
Mesta Michalovce.
Manuál ponúka návrhy riešení
v meste tak, aby ho pretváralo na
živé, zdravé, bezpečné a udržateľné
mesto s jednotným rázom. Navrhované riešenia boli prezentované
aj na Urbact City Festivale v parížskom Pantine v júni 2022.
„Dobré mesto sa nepozná podľa
toho, že aj chudobnejší ľudia jazdia
autom, ale podľa toho, že aj bohatí
jazdia verejnou dopravou.“ A. Peñalosa
Manuál vznikol vďaka projektu URBSecurity realizovanom

v programe URBACT III, ktorý
umožňuje európskym mestám
v rámci celej Európy spolupracovať
na vypracovaní riešení hlavných
problémov miest a zdieľať osvedčené postupy, poznatky a riešenia
so všetkými zainteresovanými
stranami, ktoré pôsobia v mestskej
politike. Program pomáha mestám
vyvíjať pragmatické riešenia, ktoré
sú nové a udržateľné a ktoré integrujú hospodárske, sociálne a environmentálne dimenzie, podporovať inovatívne mestské politiky
v oblasti ochrany a bezpečnosti naprieč celou EÚ, zahŕňa integrovaný
a participatívny prístup k mestskej
bezpečnosti s cieľom zlepšiť kvalitu
života občanov, hospodársky rozvoj, ale aj inteligentný, udržateľný
a inkluzívny rast miest.
Vytvorený manuál analyzuje
aktuálny stav mesta Michalovce,

poukazuje na jeho pozitíva i negatíva, ponúka východiskové riešenia,
ale najmä obsahuje základné normy
pri budovaní logického a využiteľného mestského priestoru. V jednotlivých logických a štruktúrovaných kapitolách sú definované
princípy a pravidlá pre vytvorenie
kvalitného verejného priestranstva.
Je nástrojom, ktorý má ovplyvňovať
úroveň verejných priestranstiev stanovením celkovej vízie a zásad ich
rozvoja, obnovy a tvorby. Manuál
má slúžiť na plánovanie a stratégiu
mesta, ako podklad pri zadávaní zákaziek riešiacich verejný priestor. Je
určený všetkým subjektom, ktoré sú

súčasťou tvorby a obnovy verejného
priestoru mesta.
Manuál spracovali architekti firmy mmm projects, s.r.o., vybranej
v procese verejného obstarávania.
Dokument je spracovaný pútavou
formou, s názornými obrázkami,
fotografiami a príkladmi, svojím
obsahom a spracovaním zaujme
aj laickú verejnosť.
Kompletný dokument, včítane
doplnku Mesto očami architekta,
je prístupný na web stránke mesta.
Manuál je súčasťou koncepčného
dokumentu Bezpečné Michalovce,
ktorý bude finalizovaný v roku 2023.
jama

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Vyšla nová kniha v edícii História Michaloviec
Súčasťou slávnostného
otvorenia Zemplínskeho
jarmoku v piatok
19. augusta bola tiež jedna
milá udalosť. Do života
bola uvedená nová
publikácia z edície História
Michaloviec. Ide v poradí už
o štvrtú knihu a nesie názov
Šport v Michalovciach
do roku 1960.
Autormi publikácie sú Martin Molnár, Tibor Tabak a Martin
Urban. V knihe je zmapovaná história michalovského športu, jeho
počiatky od monarchie, Československa, Slovenskú republiku až
po rok 1960.
Knihu uviedli do života minister
práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a primátor mesta Mi-

chalovce Viliam Zahorčák za prítomnosti dámy v šatách nášho mesta. Prítomný bol aj jeden z autorov
publikácie Martin Molnár. Knihe

pri krste zaželali veľa nadšených čitateľov a zároveň aby si našla miesto
v mnohých knižniciach. K želaniam
sa tiež pripájame.

Knihu bude možné si zakúpiť
v Informačnej kancelárii mesta Michalovce v budove Zlatého býka.
rr
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Pre pacientov darovali krv aj motorkári
Hematologickotransfuziologické
oddelenie Nemocnice
Svet zdravia Michalovce
v spolupráci
so Slovenským Červeným
krížom zorganizovali
mobilný odber krvi
priamo na 19. ročníku
Medzinárodného
motozrazu sveta
motocyklov, ktorý sa konal
na Zemplínskej šírave.
Motozraz sa aj preto niesol
v duchu súdržnosti a úprimnej
snahe pomôcť. Svoju krv prišlo
ochotne darovať 42 darcov, no pre
obmedzenia týkajúce sa cestovania

do zahraničia, mohlo krv nakoniec
darovať 25 ľudí. Celý tím hematologicko-transfuziologického oddelenia úprimne ďakuje každému
darcovi, ktorý si našiel čas a prišiel
darovať tú najvzácnejšiu tekutinu.
Záujemcovia, ktorí chcú darovať
krv alebo plazmu, tak môžu urobiť
v Darcovskom centre Nemocnice Svet zdravia Michalovce, ktoré
sa nachádza v areáli nemocnice.
V týchto letných mesiacoch je akútny nedostatok krvi, preto nemocnica uvíta každú pomoc a podporu
vo forme darovania krvi, ktorá je
nevyhnutná nielen pri operačných
výkonoch, ale aj v rámci ďalších
liečebných postupov. Všetky potrebné informácie darcovia nájdu
na webe www.darujemkrv.sk alebo
www.darujemplazmu.sk.
Bianka Krejčíová

Výstava o časoch nedávno minulých
Pred 60 rokmi,
13. augusta 1961, začal
komunistický režim
vo východnom Nemecku
s výstavbou Berlínskeho
múru. Po 28 rokoch,
9. novembra 1989,
Berlínsky múr padol.
Predzvesťou jeho pádu, rovnako i pádu komunistického režimu,

boli viaceré udalosti v krajinách
pod kuratelou Moskvy. Jednou
z nich bola aj Sviečková manifestácia v Bratislave (25. marca 1988),
ktorá bola potlačená vodnými delami a obuškami. Podiel Slovenska
a ďalších krajín strednej Európy
na páde Berlínskeho múru pripomína aj pamätník odhalený v roku
2017 v Berlíne priamo pri Berlínskom múre.
Výročie významnej historickej
udalosti chce pripomenúť Nadá-

cia Konrada Adenauera prostredníctvom výstavy, ktorú pripravila
Spolková nadácia pre analýzu diktatúry SED v spolupráci s nemeckými novinami Bild a Die Welt.
Berlínsky múr – výstavu o časoch
nedávno minulých si môže verejnosť pozrieť v Mestskej galérii
Zlatý býk ešte do 14. septembra.
V spolupráci s Nadáciou Konrada
Adenauera výstavu v Michalovciach realizuje mestské kultúrne
stredisko.

„Výstava zachytáva dramatické
osudy národov, rodín i jednotlivcov. Každý z týchto osudov sa spája s Berlínskym múrom rozdelenia.
Na dvadsiatich plagátoch prináša
množstvo zaujímavého dokumentárneho materiálu a približuje textom i obrazom historické udalosti,
ako aj každodenný život v rozdelenej krajine,“ približuje projektový
manažér z Nadácie Konrada Adenauera Michal Petrík.
msks

michalovce_srdce_zemplina
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Do budovy bývalej
školy sa vrátil život
Budova bývalej základnej
a materskej školy
vo Vrbovci ožila v auguste
2021 stavebným ruchom.
Roky, počas ktorých
nebola užívaná, zanechali
svoje stopy na interiéri
i vonkajšom vzhľade
budovy.
Na dvore náletové dreviny
a trávnatá plocha si vyžiadali odborný zásah pracovitých rúk nadšencov z Občianskeho združenia
Vrbovčan. Počas roka sa urobili
potrebné zmeny: oprava strechy,
okien, nové omietky, dvere, oprava
sociálnych zariadení, ďalej vnútorné inštalácie a podlahy. Všetko
sa konzultovalo s mestom, vďaka
pochopeniu a ústretovosti sa vec
podarila a Služby mesta Michalovce rekonštrukciu výborne zvládli
a vznikol príjemný priestor na stretávanie seniorov z tejto lokality.

Do roka a do dňa od začiatku
rekonštrukcie, 18. augusta, bolo
denné centrum otvorené. Členovia Denného centra seniorov č. 10
za prítomnosti viceprimátorov
Jany Cibereovej a Miroslava Dufinca, vedúceho odboru sociálnych
veci Jána Jasovského, referentky
Renáty Cibikovej, poslanca Mariána Sabovčíka a predsedu denného centra seniorov Mariána
Bašistu vyjadrili potešenie, že aj
obyvatelia Vrbovca a blízkych ulíc
budú môcť využívať pekné priestory počas roka pri organizovaní
spoločenských podujatí. Marián
Bašista zrekapituloval, ktoré akcie
pre deti, spoločenské stretnutia
a zájazdy sa zorganizovali za roky
2021 a 2022. Poďakoval občanom,
ktorí sa aktívne podieľali na rekonštrukcii, údržbe areálu a výsadbe
okrasných drevín. Napokon si seniori pri káve a kotlíkovom guľáši
zaspomínali a tešili sa na blížiace
akcie v dennom centre.
Ing. Miroslav Prega

Janka Mészáros
a jej začiatky
Začiatok jesene bude
v galérii mestského
kultúrneho strediska
patriť Janke Mészáros.
V priestoroch galérie sa verejnosti nášho mesta predstaví prvou
autorskou výstavou pod názvom
Moje začiatky. Doba, ktorú prežívame, nie je pre nikoho jednoduchá.
Každý si zrejme pamätá prvé pocity preľaknutia a obavy z izolácie,
s ktorými sa bolo treba vyrovnať.
Samotná autorka prezentovanej
expozície tiež nezostala voči tomu
ľahostajná a skeptická.
Pomaly a postupne začala vyjadrovať svoje pocity ťahom štetca na
plátno. Práve z tohto prístupu, kto-

rý je charakterizovaný ako pomalý
a postupný, sa celkom spontánne
zrodila u autorky óda na život.
Že nie je čiernobiely, ale hýri farebnosťou, svedčia aj prezentované
obrazy. Ide o celkom jasnú a čitateľnú výpoveď o tom, že život je o človeku, o vôni kvetu, o šírej krajine,
ktorá nás obklopuje aj napriek zložitým okamihom, ktoré máme v živote zvládnuť. Ako ľudia máme na
to dostatok odvahy a vnútornej sily.
Svedectvom toho je symbolický let
motýľa. To je naša radosť a nádej
pre budúce dni. Prezentované diela
sú olejomaľby. Milovníci umenia
sa môžu v galérii zastaviť do konca
septembra. Tešíme sa na vašu návštevu.
PaedDr. Ivana Mochorovská

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. 1224/2, k.ú. Michalovce, evidovaná na LV
č. 6438, o výmere do 265,00 m² na Ulici Štefana Kukuru v Michalovciach,
za účelom realizácie rekonštrukcie parkovacej plochy, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 19. septembra 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.
michalovce.sk.

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
SLÁVNOSTNÉ OHALENIE BUSTY METODA DOMINIKA TRČKU
7. septembra o 11.00 hod., Námestie slobody
SRDCE AKO DAR
prehliadka, 10. septembra o 9.00 hod., veľká sála MsKS
SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV
preventívna roadshow, 10. septembra od 10.00 hod., Nám. osloboditeľov
ŠPACIRKI PO VAROŠU
pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia
11. septembra o 16.00 hod., Židovský cintorín Michalovce – Hrádok
KONCERT FS ZEMPLÍN
65. výročie, 16. septembra o 16.00 hod. a o 19.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
JAMÉS – MOJE ZAČIATKY 2021 – 2022
Janka Mészáros, maľba, do 30. septembra, malá galéria MsKS
GRÉCKO NA ÚSVITE DEJÍN
prezentácia súkromnej zbierky cestovateľa a zberateľa Jána Hertlíka
od 9. septembra, Zemplínske múzeum
EKO ART
výstava prác neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov
do 23. septembra, Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
BERLÍNSKY MÚR – HRANICA NAPRIEČ NEMECKOM
výstava o časoch nedávno minulých, v spolupráci s Nadáciou
Konrada Adenauera, do 14. septembra, Mestská galéria Zlatý býk
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

Zbohom „Písničko“
Tak volali Hanu
Zagorovú, ktorá opustila
tento svet 26. augusta
v dopoludňajších
hodinách vo veku
75 rokov.
Verejnosť sa už počas trvania
pandémie dozvedala z médií o jej
podlomenom zdraví. Jej odchod je
však reálny a právom zabolel ľudí
v Čechách aj na Slovensku. Odišla
legenda, ktorej hudba ovplyvnila
mnohé generácie. Svoju hudobnú
kariéru odštartovala v roku 1963.
Akceptovala množstvo hudobných
ponúk. V začiatkoch ju sprevádzal
orchester Gustáva Broma, neskôr
orchester Václava Záhradníka. Najdlhšie spolupracovala s orchestrom
Karla Vágnera.

Po odchode Petra Rezka, Zagorová spolupracovala s Petrom
Kotvaldom a Stanislavom Hložkom. Po ich boku bola pomyselne
večne mladou. Má na svojom konte deväť zlatých slávikov. Byť na jej
koncertoch bol vždy hlboký umelecký zážitok.
Speváčka spolupracovala s textárskou špičkou a snáď aj toto je dôvod, že jej piesne sú ódou na život.
Tou ódou, ktorá má v textoch punc
večnosti, lebo zostávajú pre tých,
ktorí ju milovali. V piesni Otče náš,
v ktorej túži po nebi, nazvala seba
čiernou vranou, ktorá chce vstúpiť
bránou.
Ten, kto si určí svoj životný cieľ,
aby urobil ľudí radostnými a šťastnými, čiernou vranou nikdy nebude. Hanka, ďakujeme.
via

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE moje mesto
mojemesto@msumi.sk
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Dominika Danková

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Miroslav Jakubec
a Monika Poláková
Viktor Tomčák
a Zuzana Hapaková
Jozef Hajník
a Dominika Kiralyová
Štefan Ircha
a Katarína Koucunová
Radoslav Kohut
a Mária Šepeľáková

blaho ž e l a n i e
Dňa 29. augusta oslávil krásne životné jubileum
70 rokov náš drahý otec, dedko

Ing. JOZEF HORŇÁK

Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu,
šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu.
Všetko najlepšie k Tvojim narodeninám
praje manželka Ružena s rodinou.

Sestra so srdcom
na pravom mieste
„Nie je dôležité to, čo robíme,
ale koľko lásky do svojej
činnosti vložíme. Robme malé
veci s veľkou láskou.“
(matka Tereza)
Veľa som rozmýšľala, ako sa poďakujem našej kolegyni, našej vedúcej
sestre, našej námestníčke pre ošetrovateľstvo pri príležitosti jej odchodu
do dôchodku. Ako zdravotná sestra
v tejto nemocnici môžem s čistým srdcom povedať, že veľa ľudí sa nemôže
zmieriť s tým, že nám naša Evka odchádza do dôchodku. Možno je to trúfalé písať do novín, ale chcela som urobiť niečo, čo by zostalo naveky aj pre
mnohých ľudí, ktorí to budú čítať.
Eva Bumberová je krásna, inteligentná, citlivá žena, ale predovšetkým
sestra so srdcom na pravom mieste.
Stála pri zrode Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o., od samého začiatku. Pracovala, radila, menežovala,
zabezpečovala všetky sestry, ktoré riadila. Nikdy sa neotočila nikomu chrbtom, zaujímala sa o svojich zamestnancov ako o svoju rodinu. Pred jej očami

sa menili zamestnanci, primári, lekári,
sestričky, ošetrovatelia, upratovačky,
systémy práce a ona nikdy nereptala.
Vždy sme vedeli, že sa na ňu môžeme
spoľahnúť. Aj teraz v ťažkých covidových časoch nás viedla rázne pevnou
rukou a bojovala. Za celý kolektív jej
patrí jedno úprimné poďakovanie.
Milá naša Evka, nech je pre teba každý
deň milý a priateľský ako tvoj úsmev,
štedrý ako tvoje srdce a nádherný ako
tvoja duša. Ďakujeme.
za kolektív nemocnice
Dana Spišáková

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

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
Vysielanie TV Mistral je v digitálnej TV
spoločnosti UPC.

Noviny Mistral

premiérové vysielanie vždy od štvrtka večera

Záznam

z rokovania 17. MsZ Michalovce
od piatka 2.9. do štvrtka 8.9.
vždy o 14.00 hod.
Nájdete nás aj na

www.tvmistral.sk, na Facebooku a na YouTube (Redakcia Mistral)
A vo vysielaní partnerskej televízie TV ZEMPLÍN – 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 Dám do prenájmu zariadenú garsónku pre 1 osobu, blízko centra.
Tel.: 0904 033 155

KURZ BRIDŽU

Michalovský bridžový klub otvára kurz pre začiatočníkov
8. septembra o 16.00 hod., Partizánska 23
v klubovni Jednoty dôchodcov Slovenska na prízemí

STAŇTE SA KRÁĽOM ALEBO KRÁĽOVNOU
KRÁĽOVSKEJ KARTOVEJ HRY.

prerušenie distribúcie elektriny
n 5. septembra od 9.00 hod. do 12.00 hod., úseky: Ul. A. I. Dobrianskeho
č. d. 25, 27, Duklianska č. d. 1, 3, 16, 20, 1898, 1919/4, 1923, 1926, 1927,
1927/20, Ul. gen. Petrova č. d. 28, Ul. J. G. Tajovského č. d. 1, 4, 5, 7, 9,
13, 15, 17, 19, 2788, 2816/1, Ul. Kuzmányho č. d. 1, Ul. L. N. Tolstého
č. d. 1 – 21, 711/7A, 712/9A, Ul. Masarykova č. d. 1, 7, 11 – 25 nepárne,
Ul. P. O. Hviezdoslava č. d. 1, 3, 5, 6, 7, 8 – 14 párne, 18 – 32 párne, 36
– 42 párne, 2249/4, 2260/28, 2268/44, 2269/45, 3934, 5980/1, 6651/3
n 8. septembra od 9.00 hod. do 12.00 hod., úseky: Ul. S. H. Vajanského
č. d. 1782, 1783, Žabany č. d. 1782, 1784/5, 1785/7
n 13. septembra od 10.00 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. 9. mája č. d. 1
– 17 nepárne, 18 – 21, 23 – 31 nepárne, 35, 37, 39, 3424/21, 3442/33,
Borovicová č. d. 1, Brestová č. d. 1 – 7, 10, 12, 1257/5, 1281/9, 1371/11,
1468/8, Brezová č. d. 2 – 41, 43, 45, 47, 49, 51, 692/1, 734/26, 1208/17,
1637/39, Ul. Dr. Vlada Clementisa č. d. 1, 3, 5 – 11, 12 – 48 párne,
3108/13, 3120/20, 3127/30, Jedľová č. d. 1 – 29 nepárne, 616, Lipová
č. d. 1 – 39, 41 – 53 nepárne, 88/55, 146/40, 3566, 3567, 3568/1A,
Partizánska č. d. 66, 68, 76, 81, 83, 1568/216, 2991, 3091/68, 6003/85,
Ul. Pavla Horova č. d. 5 – 36, 3009/17, Ul. Samuela Tomášika č. d. 2,
3, 4 – 18 párne, Smrekova č. d. 1 – 12, 1184/8, Sosnová č. d. 1 – 12,
Topoľová č. d. 3 – 8, 10, 11, 13, 15, 17, 766/1, 849/9, 922/2, 2840/6A,
Úzka č. d. 2, 4, Široká č. d. 1, 2 – 22 párne, 822/3, 6552
n 14. septembra od 10.00 hod. do 14.00 hod., úseky: Krymská č. d.
3498/4, Minská č. d. 1, 3, Moskovská č. d. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 3497,
3497/1, 3497/6, 3880/2, 3880/4, 3880/12, Odeská č. d. 2, 3880/2
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

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

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 138/2011
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej
v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 02.09.2022
do 19.09.2022, do 9,00 hod. Žiadosti podané pred alebo po termíne
nebudú brané do úvahy.
Počet bytov: 1
Číslo bytu
Adresa
Poschodie Počet izieb Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------11 Ul. Okružná 92B 3. poschodie
2-izbový
47,60 m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 190 na prízemí – Mgr. Valéria Strajňaková. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Mesto Michalovce

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ZVEREJŇUJE ZÁMER

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
Nám. osloboditeľov č. 6 v Michalovciach,
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 19. septembra 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
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 na dobu neurčitú nebytové priestory,
nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote,
19. septembra 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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ŠPORT

Na turnaji v Pelhřimove

dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
10. 9., 18.00 hod., FORTUNA liga/muži – 10. kolo
MFK ZEMPLÍN – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
11. 9., 11.00 hod., 5. kolo, I. LSD U19
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – FK GEČA 73
11. 9., 15.30 hod., V. liga Juh, dospelí VsFZ – 6.kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – MAC BUDAPEST
9. 9.

Počas druhého júlového
týždňa sa členovia
združenia Pozdrav
Michalovce zúčastnili
18. ročníka futbalového
turnaja (nielen) pre
ľudí so skúsenosťou
s duševným ochorením
EASI cup 2022.
Turnaj sa uskutočnil vo východočeskom meste Pelhřimov pod
mottom Jedna hra, jedna duša. Patrónom turnaja bol Tomáš Souček,
kapitán českej futbalovej reprezentácie.
V dvoch hracích dňoch sa 13
tímov z piatich krajín stretlo o čo
najlepšie umiestnenie. Turnaj začal
srdečným privítaním účastníkov
na mestskom futbalovom štadióne.
Všetci účastníci stáli nastúpení za
vlajkou svojej krajiny. Bol to skvelý
pocit, že môžeme stáť za slovenskou vlajkou, že môžeme reprezentovať nielen Slovensko, ale aj
Michalovce.
Na druhý deň sme išli už naostro. Naše mužstvo bolo spomedzi
všetkých vekovo asi najstaršie. Bojovali sme statočne. Prvý zápas sme

remizovali 0:0, v ostatných šiestich
sme prehrali s tesnými výsledkami.
Bohužiaľ, na turnaji sa zranili traja
naši hráči, našťastie, pomohli nám
hráči z domáceho mužstva, Hajlendri, za čo im patrí veľká vďaka.
Nakoniec sme vybojovali jedenáste
miesto. Vďaka a uznanie patrí všetkým našim hráčom, zvlášť A. Kasardovi, strelcovi 4 gólov, G. Záhorčákovi, obrancom Ľ. Dolobáčovi,
O. Budišovi (jeho tvrdé ciele len
o málo minuli cieľ), M. Marcinkovi a brankárovi M. Semanovi.
Víťazom turnaja sa stalo mužstvo
Minds United FC z Anglicka, ktoré
vo finále zdolalo svojich krajanov
Liverpool Football Therapy.
Atmosféra podujatia sa niesla
v znamení lásky a nadväzovania
nových priateľstiev a hlavne s vedomím, že športom upevňujeme
vlastné zdravie. Osobne si myslím,
že sme vyhrali všetci, ktorí sme
sa zúčastnili. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa pričinili o tieto krásne
futbalové dni, a to organizátorom,
zdravotníckej pomoci, sponzorom
a aj rozhodcom, ktorí pískali vcelku
dobre. Ďakujeme aj Mestu Michalovce za dotáciu, vďaka ktorej sme
sa mohli podujatia zúčastniť.
Pavol Butkovský

HK DUKLA INGEMA – PREKVAPENIE
11. 9., 17.00 hod.
prípravné zápasy na sezónu 2022/2023
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

Hádzaná
MŠK IUVENTA MICHALOVCE – HÁZENÁ KYNŽVART
10. 9., 17.30 hod., MOL liga žien – 2. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Turistika
ZA HISTÓRIOU HRADU ČIČVA
11. 9.,
Info: www.kstmichalovce.sk
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Plány basketbalistov
v novej sezóne
Na novú basketbalovú
sezónu sa už pripravujú
aj chlapci z basketbalového
klubu 1.BK Michalovce.

Postupne začali prípravu žiaci
U14, kadeti U17, juniori U19 a napokon aj chlapci U12. Všetky tieto družstvá budú hrať súťaže pod
hlavičkou Slovenskej basketbalovej
asociácie. Klub zastreší ešte prípravky chlapcov, novinkou je prípravka
dievčat. Kategórie U12, U14 budú
hrať najprv v regiónoch. U17 budú
hrať celoslovenskú súťaž skupiny
Silver Východ, kde ako nováčik
bude prvý rok najmä zbierať skúsenosti a pripravovať sa na silovejší
basketbal. Systém kategórie U19
bude obdobný ako minulý rok.
Juniori absolvujú dva kvalifikačné
turnaje o postup do skupiny GOLD
a osem najlepších družstiev na Slovensku. Turnaje skupiny východ
sa uskutočnia v Považskej Bystrici
a Prievidzi.

Družstvá sa budú pripravovať
v domácich podmienkach. V druhej
polovici augusta už absolvovali U17,
U14 a U12 kemp na Zemplínskej
šírave a neskôr aj niekoľko prípravných zápasov. U19 odohrajú domáci
turnaj za účasti družstiev Eger, Przemyśl a Humenné v termíne od 9.
do 11. septembra v Michalovciach
v rámci výmenného a športového
stretnutia pri príležitosti 100. výročia Gymnázia Pavla Horova. U17 sa
predstavia tiež doma v rámci Medzinárodného basketbalového turnaja
od 16. – 18. septembra. Mladšie kategórie odohrajú prípravné zápasy
a medzinárodný turnaj V4 v Egeri
koncom septembra.
Dúfame, že sa našim družstvám
podarí dobre pripraviť a reprezentovať klub, mesto i región. Trénerom
starších kategórií je Marinko Svitlica a mladšie kategórie vedia Zuzana Maľuková. Priebežne prebieha
aj nábor chlapcov na basketbal, informácie nájdete na www.1bkmi.sk.
Peter Biganič

