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Kliešťa si môžete na oblečení priniesť aj z vlastnej záhrady či parku

SEZÓNA 

KLIEŠŤOV

Pohotovosti a  urgentné príj-
my sú často zahltené ľuďmi, 
ktorí sa boja vybrať si kliešťa, 

alebo nevedia, ako na to. V mesiaci 
máj v  Nemocnici Svet zdravia Mi-
chalovce bolo na urgentnom príj-
me prijatých takmer 30 pacientov. 
Samozrejme, sú situácie, kedy je 
pomoc lekára od začiatku na mieste 
– napríklad vybratie kliešťa v oko-
lí oka alebo na inom chúlostivom 
mieste, prípadne, ak pacient žije 
sám a kliešť je na ťažko dostupnom 
mieste. Inak sa ale netreba báť a pri-
satého kliešťa po dezinfekcii možno 
vybrať pokojne doma. Aj  keď na 
internete alebo u susedov nájdete 
množstvo rôznych zaručených re-
ceptov, ako kliešťa vybrať, aktuálne 
sa v odborných kruhoch odporúča 
použiť pinzetu a vytiahnuť ho drob-
nými kývavými pohybmi. V lekárni 
sú tiež dostupné špeciálne karty na 
jeho odstránenie.

Ak sa aj odtrhne nožička alebo 
hlavička, možno sa pokúsiť vybrať 
ju sterilnou ihlou. Miesto ešte raz 
dezinfikovať po vybratí a sledo-
vať prípadné začervenanie. Ľahké 
sčervenanie pokožky okolo miesta 
vpichu do cca 1 – 2 cm a jeho svr-
benie, ktoré zmizne do niekoľkých 
dní, nie je závažné. Ak sa však vý-
razné a bolestivé začervenanie zjaví 

do 48 – 72 hodín, došlo k tzv. se-
kundárnej infekcii ranky, teda že sa 
tam prostredníctvom kliešťa za-
niesli rôzne choroboplodné zárod-
ky. V tomto prípade treba navštíviť 
lekára a  vtedy sú často na mieste 
aj celkové antibiotiká.

Ako je známe, kliešte tiež pre-
nášajú obávanú a nebezpečnú 
lymskú boreliózu a kliešťovú en-
cefalitídu. Preto je vhodné miesto 

prisatia, prípadne jeho okolie, sle-
dovať v priebehu cca 2 – 3 týždňov 
a ak sa s odstupom času vyskytne 
kruhovité začervenanie okolia pri-
satia väčšieho priemeru, nesvrbí 
ani nebolí, prípadne má tendenciu 
sa rozširovať, treba navštíviť svojho 
všeobecného lekára. Najmä u detí 
sa môže v tomto štádiu vyskytnúť, 

najčastejšie na ušnici, sýtočervený 
alebo modročervený uzlík, kto-
rý nebolí a  nesvrbí, tzv. boréliový 
lymfocytóm. Je tiež prejavom prvej 
fázy boreliózy a je potrebná anti-
biotická liečba.

Takisto treba sledovať svoj cel-
kový zdravotný stav a v prípade 
chrípkových príznakov, ako sú ho-
rúčka, bolesti hlavy, kĺbov a svalov, 
navštíviť lekára a spomenúť tzv. 
„zaklieštenie.“ Vyšetrovať protilát-
ky proti lymskej borelióze nemá 
zmysel v období do 4 – 6 týždňoch 
po prisatí, ani ak sa vyskytne začer-
venanie svedčiace o prvom štádiu 
lymskej boreliózy – vtedy je po-
trebné podať antibiotiká v správnej 
dávke a dostatočne dlhom čase. 
Ani po antiobiotickej liečbe nie 
je sledovanie protilátok potrebné, 
pretože pretrvávajú dlhodobo a ne-
svedčia o imunite.

Proti lymskej borelióze aktuálne 
v Českej republike začínajú testovať 
vakcínu, ale kým bude dostupná, 
zostáva len prevencia a správne 
ošetrenie a liečba. Proti kliešťovej 
encefalitíde máme vakcínu k dis-
pozícii, odporúča sa očkovať naj-
lepšie v jesenných mesiacoch, aby 
sa vytvorili dostatočné protilátky 
do nasledujúcej kliešťovej sezóny.

MUDr. Katarína Varechová

Opäť tu máme sezónu kliešťov. Dôležité je vyhýbať sa vysokej tráve, pri pohybe 
v prírode používať repelent, dlhé nohavice a po príchode domov sa vyzliecť, ob-
lečenie vytriasť napr. na balkóne a skontrolovať si celé telo. Kliešte sa s obľubou 
prisávajú napr. v slabinách, pod pazuchami, u mužov aj na pohlavných orgánoch, 
u žien na hrudníku, u oboch pohlaví sú to tiež stehná a ramená. Prekontrolovať 
treba aj pokožku hlavy.
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Aj tento rok sme sa 
ako mesto Michalovce 
prihlásili do národnej 
kampane Do práce na 
bicykli. Jej hlavným 
cieľom je podporiť 
rozvoj nemotorovej, 
predovšetkým cyklistickej 
dopravy v mestách.

Princíp tejto súťaže je jednodu-
chý – dochádzať počas septembra 
do práce na bicykli, čím človek pod-
porí myšlienku ekologickej, zdravej 
a finančne výhodnej dopravy do za-
mestnania. V minulom roku sa do 
súťaže zaregistrovalo takmer 13 tisíc 
ľudí. Zároveň budú registrovaní za-
mestnanci súťažiť o  viaceré zaují-

mavé ceny, podporia svoje mesto 
v celoslovenskej súťaži samospráv, 
ale najmä – spravia niečo pre svoje 
zdravie. Bezplatná registrácia dvoj 
až štvorčlenných tímov, ktoré môže-
te vytvárať podľa vlastného uváženia 
spolu s kolegami, je možná najne-
skôr do 7. septembra na internetovej 
stránke www.dopracenabicykli.eu. 

Hoci je súťaž najmä o bicyklova-
ní, môžu sa do nej zapojiť aj zamest-
nanci, ktorí dochádzajú do práce 
verejnou dopravou alebo pešo. Tí 
takisto zabojujú o zaujímavé ceny, 
zistia, koľko CO2 svojím ekologic-
kým spôsobom dopravy do práce 
v  porovnaní s cestou autom ušet-
rili, a pomôžu tiež vylepšiť celkové 
štatistiky ich spoločnosti a  nášho 
mesta.
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Na území mesta 
evidujeme momentálne 
65 pieskovísk. Ich údržbu 
a kontrolu zabezpečujú 
a vykonávajú Technické 
a záhradnícke služby 
mesta Michalovce. Údržba 
sa vykonáva pravidelne 
počas roka od začiatku 
marca do konca novembra. 
Vizuálne kontroly sa robia 
týždenne a prevádzkové 
kontroly sa vykonávajú raz 
za tri mesiace. 

Bežná údržba pieskoviska pozo-
stáva z prekopávania, čistenia a zvlh-
čovania piesku a z natierania dreve-
ných častí. V  minulom roku bola 
realizovaná nadštandardná údržba, 
ktorá spočívala vo výmene piesku vo 
všetkých mestských pieskoviskách. 
Povinnosť výmeny piesku zákon 
ani vyhláška taxatívne prevádzko-
vateľom nestanovujú. Dôvodom je 
skutočnosť, že prevádzkovateľ je po-
vinný zabezpečiť pravidelné čistenie 
a  udržiavanie pieskovísk tak, aby 
nepredstavovali riziko ohrozenia 

zdravia v dôsledku ich mikrobiálne-
ho alebo iného znečistenia. Skutoč-
nosť, či požadovanú kvalitu piesku 
zabezpečí jeho výmenou alebo prís-
nejším režimom údržby pieskoviska, 
má v  kompetencii  každý prevádz-
kovateľ. V  tomto roku sa v  rámci 
protiepidemiologických opatrení 
od  marca až do júna na  pieskovis-
kách aplikoval dezinfekčný roztok 
v týždenných intervaloch.

Že je piesok zdravotne neškodli-
vý, deklaruje jeho dodávateľ vyhlá-
sením o zhode. Následne sa tento 
stav udržiava čistením a kontrolami 
pieskovísk. Nad rámec povinnosti 
plánujeme pokračovať v pravidelnej 
aplikácii dezinfekčného prostried-
ku v mesačných intervaloch.

Najdôležitejším opatrením 
ovplyvňujúcim nevyhovujúci stav 
piesku je disciplína chovateľov do-
mácich zvierat. Tí by mali venčiť 
zvieratá ďaleko od miest, kde sa 
hrajú deti. To, ako budú vyzerať 
pieskoviská v meste, záleží nielen 
na prevádzkovateľovi a kontrolnom 
orgáne, ale najmä na samotných 
obyvateľoch sídlisk, ktorým by malo 
v prvom rade záležať na tom, v akom 
prostredí sa budú hrať ich deti.
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2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Dostac darunok isce každoho poceši. Ňeplaci to ľem o dzecoch, no i o nas 
skorej narodzenich. Hutori še, že darovanomu koňoj na zubi nepať. Ta pod-
ľa toho še ňepatri utrušic poznamku pri prijimaňi darunku: „Naco mi to 
budze?“ abo „Šak doma už take mam dva.“ Pred taku dilemu mi stal pri 
okruhlim jubileu svojoho peršorodzenoho. Perše mi išol na radu gu ňevestoj. 
Ozda najskorej vona budze znac, co mu spravi radojsc a ňebudze u obiscu 
zavadzac. Bo pri takej viňimočnej chviľkoj ňebars še čľovek trafi. Priznam še, 
že už davno virosnul a ňeznal mi, jak najsc reč o joho terajšich koňičkoch. Ňe 
žebi mi ňeznal, že je fanatik do počitačoch, no tu konča mojo schopnosci pri 
zapnucu. Peňeži ňikda ňe je dojsc a z ňima še daju plňic prjaňja. Ta nakoňec 
mi še rozhodnul darovac peňeži, žebi mi ňič ňepohubil. 

I prišlo na tu slavnostnu chviľku. Obalka prišla gu obviklej fľaškoj. 
Na druhi dzeň mi še doznal od oslavenca ňevešelu novinu. Zos peňeži, co mi 
mu dal, budze mušec zaplacic daň, bo teraz placi taki zakon, že štat muši 
dostac daň zos každoho finančnoho prijmu. Ňeľem daň, no i odvod do zdra-
votnoho poisceňa. Jagbač mi mal mac vecej rozumu a ňehaňbic še opitac 
še ho, co bi mu spravilo radojsc.

Vaš Mižo z varoša

Darunok

Staráme sa o pieskoviská

Do práce na bicykli 

PRÍRODOVEDNÁ 
EXPOZÍCIA

Zemplínskeho múzea v Michalovciach
je od 21. júla 

OTVORENÁ 



3 AKTUALITY 

Aj napriek tomu, že veľa ľudí 
si myslí, že tu nič nemáme, podľa 
slov Martina Molnára bolo veľmi 
ťažké vybrať iba sedem tém. Je pre-
svedčený, že v  meste máme pekné 

pamiatky, aj významné osobnosti 
spojené s naším mestom. 

V  prvej časti seriálu sa budú 
historici venovať rotunde – je to 
najstarší kostolík na území mesta 

a  najvýchodnejšie posadená ro-
tunda, ktorá existuje na Slovensku 
a v Čechách. V ďalších častiach sa 
dozvieme zaujímavé informácie o 
kaštieli a kaštieľskom areáli, v tretej 
časti sa bude hovoriť o stredovekom 
kostole, ktorý stojí na Kostolnom 
námestí, štvrtá časť bude venova-
ná významným budovám v meste, 
vrátane radnice. Piata časť bude o 
Bazilike minor, Chráme sv. Ducha 
pri kláštore redemptoristov, šiesty 
diel predstaví neogotickú kapln-

ku na Hrádku, bývalý Moussonov 
dom, židovský cintorín a Cintorín 
Červenej armády. Siedma časť ostá-
va nateraz prekvapením. 

Jednotlivé diely seriálu Špa-
cirky po varošu si môžete pozrieť 
na webovej stránke TV Mistral, 
facebookovej stránke TV Mistral 
aj  Zemplínskeho múzea. Zverej-
nené budú tiež na stránkach Mesta 
Michalovce a mestského kultúrne-
ho strediska.

mm

Špacirki po varošu v čase korony

Michalovská nemocnica 
ma sms správou vyzvala, 
aby som zhodnotila 
svoju hospitalizácii 
na urologickom oddelení. 
Vzhľadom na to, 
že spôsoby tejto modernej 
formy komunikácie 
neovládam, ale som 
stálou čitateľkou novín 
Michalovčan, vyjadrím 
sa touto cestou.

Na urologické oddelenie som 
bola prijatá v  júni. So zdravot-
níckou starostlivosťou som bola 
nadmieru spokojná. Lekári, sestry 
aj asistentky svoje povolanie vyko-
návali na vysokej profesionálnej 
úrovni. Absolvovala som rôzne vy-
šetrenia. V  každom prípade bola 
zo strany zdravotníckeho perso-
nálu ochota veci mi zrozumiteľne 
vysvetliť, poukázať na všetky plusy 
i  mínusy zákrokov a  rešpektovali 
môj názor. Keďže som čiastočne 
imobilná, zdravotníci mi všemož-
ne vychádzali v ústrety. Po zazvo-
není sestrička alebo asistentka 
do pol minúty boli pri mne, v prí-
pade, že som sa dlhšie neozývala, 

často sa chodili spytovať, či niečo 
nepotrebujem, tak vo dne, ako aj 
v noci.

Komfort na izbách bol per-
fektný, hygiena izby vždy výbor-
ná. Strava bola bohatá a  pestrá. 
Stravné dávky boli ako pre drevo-
rubačov. Samozrejme, ako všade, 
aj tam sa našlo zopár nespoko-
jencov, ja však neviem pochopiť, 
prečo. Takáto starostlivosť nie 
je ani na západe. Pracovala som 
15 rokov v  Rakúsku ako opatro-
vateľka a  často som so svojimi 
zverencami absolvovala rôzne vy-
šetrenia a pobyty v nemocniciach 
a  ústavoch. Zdravotnícky perso-
nál tam vykonával svoju prácu 
ako roboty, so strohým výrazom 
v  tvári. Na otázky príbuzných 
a  pacientov odpovedali skúpo, 
bez citu. Strava v  ich nemocni-
ciach tiež nebola nič svetoborné. 
Výhoda bola iba v  odmeňovaní 
za ich prácu.

Touto cestou ďakujem celé-
mu zdravotníckemu personálu 
na urologickom oddelení za ich sr-
dečný prístup k pacientom a obe-
tavú prácu, ktorú vykonávajú pro-
fesionálne a s citom k spokojnosti 
pacientov.

Zuzana Adamová

Pacientka hodnotí

KOMÉTA 
NAD MICHALOVCAMI
Rok 2020 je z hľadiska pozorovania 
komét veľmi optimistický. Kométy 
Atlas aj Swan nezvládli prelet 
okolo Slnka a rozpadli sa. Kométa 
s názvom Neowise sa približuje 
k Slnku a od druhej polovice júla 
nastali na jej pozorovanie najlepšie 
podmienky. Voľným okom ju budeme 
môcť vidieť približne až do polovice 
augusta. Podľa astronómov 
je Neowise najjasnejšou kométou 
za uplynulých 13 rokov. Takto 
sa ju podarilo zachytiť objektívom 
fotoaparátu Michalovi Orosovi. 
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Slovenská agentúra 
životného prostredia, 
rezortná inštitúcia 
Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej 
republiky, na Slovensku 
koordinuje program 
kampane Európsky 
týždeň mobility (ETM) 
na národnej úrovni.

V  pozadí kampane stojí rok 
2000 a európska iniciatíva Deň bez 
áut. 22. septembra miestne orgány 
predstavili mestské centrá v novom 
svetle vďaka tomu, že obmedzili 
motorovú dopravu, podporili po-
užívanie udržateľných spôsobov 
dopravy a  pozdvihli povedomie 
o  vplyve výberu spôsobu dopravy 
na životné prostredie. Po úspechu 
Dňa bez áut sa od roku 2002 každý 
rok koná Európsky týždeň mobility 
od 16. do 22. septembra.

Do kampane sa každoročne 
zapája viac sídel z rôznych kra-
jín. Stúpajúci počet prihlásených 
je citeľný aj na Slovensku. V roku 

2019 sa do kampane pridalo až 58 
slovenských miest a obcí, čo je o 4 
zaregistrované samosprávy viac ako 
v roku 2018. Podarí sa nám spoloč-
ne pokoriť toto číslo aj v tohtoroč-
nej kampani?

Témou ročníka 2020 je Čistejšia 
doprava pre všetkých. Téma odráža 
ambiciózne ciele uhlíkovo neutrál-
neho kontinentu do roku 2050, ako 
stanovila Ursula von der Leyen, 
predsedníčka Európskej komisie, pri 
prezentácii Európskej zelenej doho-
dy. Jej cieľom je tiež zdôrazniť dôle-
žitosť dostupnosti dopravy s nulový-
mi emisiami a podporiť inkluzívny 
rámec, do ktorého sú zapojení všetci.

Európsky týždeň mobility je 
príležitosťou na objasnenie výziev, 
ktorým mestá čelia. Otvára ces-
tu pre zmenu správania a posun 
k udržateľnejšej dopravnej stratégii. 
Dáva ľuďom možnosť zamyslieť sa, 
na čo skutočne ulice mesta slúžia, 
a predebatovať konkrétne riešenia 
problémov, ako je nadmerný hluk, 
znečistenie ovzdušia, zápchy, prob-
lémy s parkovaním, dopravné ne-
hody a zdravotné problémy.
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Európsky týždeň 
mobility

Zemplínske múzeum pripravuje pre nadšencov histórie 
špeciálne Špacirki po varošu. Tento rok sa uskutočnia bez 
obyvateľov a turistov, pretože aktuálna situácia neumožňuje 
hromadné stretávanie sa. Historici Martin Molnár a Matej 
Starják plánujú natočiť sedem častí, v ktorých predstavia 
najvýznamnejšie pamiatky nášho mesta. 



4  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

V súvislosti 
s koronakrízou sa 
veľa hovorilo o tom, 
že nevykonávanie 
preventívnych prehliadok 
bude mať za následok 
zvýšenú mieru 
odvrátiteľnej úmrtnosti. 
Treba však povedať, 
že miera účasti pacientov 
na preventívnych 
prehliadkach je stále 
veľmi nízka. 

Urobte preto počas letných 
mesiacov niečo pre svoje zdravie, 
aj s ohľadom na obávanú jesennú 
vlnu koronavírusovej epidémie 
a ak ste v posledných dvoch ro-
koch neabsolvovali preventívnu 
prehliadku, navštívte po telefonic-
kom objednaní vášho všeobecné-
ho lekára.

Súčasťou preventívnej prehliad-
ky sú okrem celkového fyzikálneho 
vyšetrenia aj krvné testy. Zahŕňajú 
vyšetrenie sedimentácie červených 
krviniek, krvný obraz a diferenci-
álny krvný obraz, glukózu nalačno, 
kreatinín ako ukazovateľ funkcie 
obličiek a ALT ako najcitlivejší 
marker funkcie pečene. Ďalšia ná-
plň krvných testov sa odvíja od vá-
šho veku a pridružených ochorení. 
Vyšetria vám tiež moč, zmerajú 
hmotnosť, výšku a krvný tlak. 
Skontrolujú očkovanie proti tetanu 
a záškrtu, ktoré u nás patrí k povin-
ným očkovaniam a preočkúva sa 
v intervale 10 – 15 rokov. 

U ľudí nad 40 rokov sa vy-
hodnocuje hladina cholesterolu 
a  triglyceridov a EKG záznam 
a v závislosti od poisťovne sa do-
plní aj test na skryté krvácanie 
zo stolice, ktorý je súčasťou národ-
ného skríningu karcinómu hrubé-
ho čreva. V  rámci skríningu kar-
cinómu prostaty sa u  mužov nad 

40 rokov, tiež v závislosti od po-
isťovne, dopĺňa aj urologické vy-
šetrenie. U žien v každom veku je 
súčasťou prehliadky aj prehliadka 
u gynekológa. Samozrejme, k pre-
hliadke patrí aj následný pohovor 
o vašej aktuálnej zdravotnej ale aj 
súčasnej životnej situácii.

Všeobecný lekár aj školená 
sestra v ambulancii vám môže 
poradiť, ako sa zbaviť škodlivých 
návykov, prípadne vás nasme-
rovať k iným formám pomoci 
so  zmenou životného štýlu, ktorý 
je dôležitým faktorom udržania 
zdravia. Preventívnu prehliadku 
nie je možné absolvovať, ak máte 
infekčné alebo iné akútne ochore-
nie, napr. respiračná alebo črevná 
viróza a pod. Takisto je vhodné, 
aby ste bezprostredne, resp. 1 – 2 
dni pred preventívnou prehliad-
kou neabsolvovali výraznú nára-
zovú fyzickú záťaž (napríklad ná-
ročnú vysokohorskú túru, oslavu 
spojenú s deficitom spánku, veľmi 

vyčerpávajúcu prácu a pod.), ta-
kisto sa odporúča večer pred od-
berom nekonzumovať ťažké jedlá 
a alkohol. Všetky uvedené aktivity 
môžu viesť u niektorých jedincov 
k skresleniu laboratórnych výsled-
kov. Vzhľadom na to, že pri me-
raní krvného tlaku v ambulancii 
sa  často vyskytuje tzv. syndróm 
bieleho plášťa, teda situačné zvý-
šenie krvného tlaku pri návšteve 
lekára, ak máte doma tlakomer, 
je vhodné odmerať si ho ešte pred 
prehliadkou niekoľkokrát v domá-
cich podmienkach, v pokoji. Po-
kyny na správne meranie krvného 
tlaku sú súčasťou návodu na pou-
žitie na každom tlakomeri.

Preventívna prehliadka neinfor-
muje len o vašom aktuálnom zdra-
ví, ale je tiež ukazovateľom toho, 
čo treba zlepšiť, aby ste si ho zacho-
vali. V prípade zachytenia dopo-
siaľ skrytých ochorení predstavuje 
možnosť včas a účinne ich riešiť.

Nemocnica novej generácie

Oddelenie komunikácie 
a prevencie Prezídia 
Policajného zboru 
pripravilo celoslovenskú 
preventívno-informačnú 
kampaň pod názvom 
Nezabudni na mňa v aute!

Jej cieľom je upozorniť rodičov 
a širokú verejnosť na nezodpovedné 
správanie rodičov, ktorí nechávajú 
svoje malé deti bez dozoru v  mo-
torových vozidlách počas horúčav.

Polícia opakovane eviduje prí-
pady ponechaného dieťaťa osa-
mote v  aute bez dozoru dospelej 
osoby, dokonca boli zaznamenané 
aj prípady smrti. Takéto konanie 
rodičov môže mať aj trestnoprávne 

následky. Podľa právnej kvalifikácie 
skutku by však mohlo ísť o trestný 
čin opustenie dieťaťa (§ 206), kde 
hrozí trest odňatia slobody na je-
den až päť rokov a v prípade dieťa-

ťa mladšieho ako šesť rokov tri až 
desať rokov. Kampaň sa realizuje aj 
v Michalovciach. Pri jednej z tých-
to akcii pomáhali tiež deti z letného 
detského tábora Zoskáčik, ktorý 

organizovalo Zemplínske osvetové 
stredisko v  Michalovciach. Počas 
tejto aktivity policajtka Okresného 
riaditeľstva PZ spolu s  deťmi roz-
dávala informačné letáky. Tie boli 
vložené za stierač motorových vo-
zidiel, a  to najmä tých, kde sa na-
chádzala detská autosedačka.    

V  prípade, ak si občan všimne 
dieťa osamote v aute, je na starost-
livom zvážení každého jednotlivca, 
ako bude postupovať. Ak je to mož-
né a  aj situácia to dovoľuje, treba 
urýchlene zabezpečiť prítomnosť 
majiteľa vozidla. Ak si občan nevie 
poradiť, polícia odporúča ihneď za-
volať hasičov, políciu, prípadne lin-
ku 112, kde je okamžite ponúknutá 
rada a pomoc, ako postupovať.

Polícia SR

Čo urobiť pre svoje zdravie 

Nezabudni na mňa v aute

Po tom, čo sa po ukončení 
vyučovania zatvorili brány 
škôl, sa na Základnej 
škole, Švermova ulica, 
otvoril letný denný tábor 
Švermáčik. 

Krátkych osem táborových dní 
sa nieslo v podobe zábavy, športu, 
smiechu a dobrodružstva. Ako prvé 
sme navštívili Hvezdáreň, kde nás 
čakal nekonečný vesmír so svojím 
tajomstvom. Príjemné osvieženie 
prišlo ďalší horúci deň na hasičskej 
stanici. Nemenej zaujímavá bola 

návšteva mestskej knižnice a  no-
vozrekonštruovaného Zemplínske-
ho múzea. Hlavným a najočakáva-
nejším bodom programu bol Ranč 
u Kosťa v Pozdišovciach. Deti mali 
možnosť zajazdiť si na koníkoch 
– huculoch, naučili sa niečo o sta-
rostlivosti, chove a kŕmení zvierat. 

V škole deti absolvovali športo-
vé aktivity a  basketbalový tréning 
pod vedením kvalifikovanej tré-
nerky. Poobedňajšie aktivity boli 
relaxačné a oddychové. V  tvorivej 
dielni si vyrábali indiánske čelenky, 
pirátske čiapky, lodičky či lampáše.

ZŠ, Švermova

Letný denný tábor 
Švermáčik
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Je tu leto a s ním aj čas 
detských táborov. 
Začiatok letných prázdnin 
strávilo 47 detí v letnom 
detskom mestskom 
tábore Krymkáčik, ktorý 
zorganizovala Základná 
škola na Krymskej ulici 
v Michalovciach.

Týždeň plný zážitkov, hier a zá-
bavy začali deti zoznamovacími 
hrami a vytvorením táborovej vlaj-
ky. Na Ranči u  Kosťa si vyskúšali 
jazdu na koni a  spoznávali okolie 
pozdišovského rybníka. Dopravné 
zručnosti si otestovali na doprav-
nom ihrisku v Sobranciach.  V ba-
zénoch Penziónu Juliana na  Zem-

plínskej šírave si vychutnali čaro 
letného šantenia vo vode. Deti 
milujú zvieracích kamarátov a  tak 
medzi nás zavítal aj psík z OZ Zla-
tý pes. Návšteva hasičskej stanice 
v  Michalovciach nebola len po-
učná, zaujímavá, ale vďaka vode 
aj osviežujúca. Historické atrakcie 
čakali na deti po výstupe na Vi-
niansky hrad. Zaujímavé výlety 
dopĺňali športové a tvorivé aktivity 
v areáli školy.

Vedúce tábora ďakujú pra-
covníkom pozdišovského ranča, 
Penziónu Juliana, dopravnému ih-
risku v Sobranciach a Hasičskému 
a záchranárskemu zboru v Micha-
lovciach za ich prístup a ocho-
tu sprostredkovať deťom nezabud-
nuteľné letné zážitky.

ZŠ, Krymská

Letný tábor Krymkáčik dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

BRANKO LADIČ – HUDOBNÁ TVORBA ZEMPLÍNSKYCH 
ARISTOKRATOV
klavírny koncert, 26. júla o 17.00 hod, 
portrétna sála, Zemplínske múzeum

VÝZNAM CIRKEVNÝCH RÁDOV PRE VÝVOJ SPOLOČNOSTI. 
JEZUITI, PIARISTI, KAPUCÍNI, FRANTIŠKÁNI
prednáška, 27. júla o 15.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického

RICHARD MÜLLER S KAPELOU
letný koncert pod holým nebom, 1. augusta o 19.30 hod., 
Zemplínske múzeum

ADELA, ANI TO NESKÚŠAJ!
čítanie z knihy Petra Karpinského, 
Facebook Knižnica G. Zvonického Michalovce

Výstavy
EUGEN HOCHMAN – LITERÁRNA A HUDOBNÁ INŠPIRÁCIA 
autorská výstava, do 31. júla, Zemplínska knižnica G. Zvonického

VÝBER Z TVORBY
Marián Kopko, do 31. júla, malá galéria MsKS

ROZMANITÝ SVET HÚB
výstava, do 31. júla, Zemplínske múzeum

VÝBER Z TVORBY
Michal Závacký, od 3. augusta, malá galéria MsKS

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov  

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Ul. Štefánikova č. 20 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v  hmotnoprávnej lehote, do 12. augusta 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE 
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Yasmin Becová
Esme Szabó

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
premiéra vždy vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 
počas celého týždňa

Žihadlo 
Téma: Cestovať – zažiť aj učiť sa

Hostia: Lucián Gonda a Frederik Orenčák, cestovatelia
reprízu relácie z marca 2020 uvidíte v piatok 24. júla, 

v pondelok 27. júla a v stredu 29. júla 
vždy o 18.00 hod.

Záznam 
FS ZEMPLÍN

od piatka 24. júla počas celého týždňa 
vždy o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS 
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk, na Facebooku a na Youtube 

(Redakcia Mistral). Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN 
a TV SENIOR. Už aj 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@centrum.sk, redakcia: 
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, Mgr. Marcela Sa-

bovčíková, e-mail: marcela.sabovcikova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@
msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a foto-
grafií 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 a 105, www.
michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

Ing. Ján Pivarník  
a Ing. Martina Blašková

Košický samosprávny 
kraj podporuje kreatívne 
projekty aj v čase pandémie. 
V rámci dotačného programu 
„Tradície inšpirujú inovácie“ 
pribudne v tomto roku 
v Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach, ktorej 
zriaďovateľom je župa, 
moderná tvorivá dielňa. 

Svojim čitateľom a návštevníkom 
ponúkneme nové formy voľno-časo-
vých aktivít. 

Novovytvorená multifunkčná 
miestnosť s  bezbariérovým prístu-
pom sa bude využívať na organizo-

vanie tvorivých dielní či prednášok. 
V  dlhodobom horizonte sa tu budú 
konať aj tvorivé dielne na témy sú-
visiace s  naším regiónom. Pripome-
nieme si výrobu pozdišovskej kera-
miky, veľkonočné zvyky a  tradície 
na Zemplíne, zoznámime sa s  tkáč-
skym stavom a  tkaním „pokrovcov“. 
Po ukončení projektu bude miestnosť 
slúžiť všetkým čitateľom a návštevní-
kom knižnice. Bezbariérový prístup 
zabezpečí zdravotne znevýhodneným 
čitateľom bezpečný a voľný pohyb 
v našich priestoroch. 

Vďaka projektu financovaného 
zo zdrojov Košického samosprávneho 
kraja sa zlepší aj ponuka služieb kniž-
nice  s  dôrazom na autenticitu zem-
plínskeho regiónu. 

zkgz

Vstúpili sme 
do najkrajšieho z ročných 
období. Z pochopiteľných 
dôvodov to mnohých 
z nás neláka za hranice 
našej malebnej krajiny. 

V tomto výnimočnom čase 
máme jedinečnú príležitosť 
pochopiť, že aj u nás doma je 
krásne. Stačí tak málo, chodiť 
po našom Slovensku s otvore-
nými očami a neprestať žasnúť. 
Radosť je základnou ingredien-
ciou slobody. Tá podporí člo-

veka k  vďačnosti. Každá forma 
oddychu je pre každého z nás 
príležitosťou k  novému nády-
chu. Práve preto, aby sme doká-
zali byť súčasťou vzťahov, ktoré 
v podstatnej miere ovplyvňujú 
náš život. Naše dovolenky nie sú 
mimo civilizácie. Sú o stretnu-
tiach, o skúsenosti a ochote 
nanovo sa zamilovať do pulzu 
života. Patrí nám. 

Nech vás schopnosť žasnúť 
a stretnutie s ľudskosťou povzbu-
dí a dá vám odvahu kráčať živo-
tom od človeka k človeku. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Knižnica ponúkne
modernú tvorivú dielňu

Leto a dovolenky



n	5. augusta od 09.30 hod. do 13.00 hod., úseky: Ul. Jána Hollého č. 75 
– 83 nepárne, ul. Petra Jilemnického č. 38 – 46 párne

n	10. augusta od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. P. O. Hviezdoslava 
č. 9, 11, 15 a parcela č. 1247/117

n	11. augusta od 08.30 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. močarianska 
č. d. 29, 31, 35, 39, 45 – 57 nepárne, 61, 63, 1480, 46 – 22 párne

n	21. augusta od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: časť Betlenovce č. d. 
3, 5, 15, 17 a parcela č. 789/2

n	25. augusta od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: časť Betlenovce č. d. 
3, 5, 15, 17 a parcela č. 789/2

n	26. augusta od 08.00 hod. do 16.30 hod., úseky: časť Betlenovce č. d. 
3, 5, 15, 17 a parcela č. 789/2

Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny
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Rôzne
n Dám do prenájmu garáž na Ulici kpt. Nálepku 6, Michalovce.  

Tel.: 0944 009 259
n	Hľadám dlhodobý prenájom do 250,00 € pre matku a syna, 

bez depozitu. Tel.: 0908 164 380
n	Predám starší RD postavený v roku 1972 po čiastočnej rekonštrukcii 

– nová strecha a plastové okná, v prekrásnom a tichom prostredí 
dedinky Husák, 37 km od Michaloviec. V dome je plynové kúrenie, 
možné kúrenie aj tuhým palivom. Obývateľný aj ihneď. K domu 
prináleží vínna pivnica, sad a garáž. Tel.: 0908 446 411.

malý oznamovateľ Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienky
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život 
a všetkých nás...
Chýbaš nám, no v našich srdciach zostaneš navždy...
Dňa 30. júla uplynie dlhých 5 rokov, 
keď nás navždy opustil milovaný manžel a otec 

JÁN RONĎOŠ
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami

Dňa 17. júla uplynulo 10 rokov od úmrtia drahého 
manžela, otca, starého otca a praotca 

JÁNA SEMEŠA
S láskou spomína manželka, dcéry Anička a Jolka 

s rodinami

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Strelectvo
REGIONÁLNA LIGA – ŠARIŠ ZEMPLÍN / 4. KOLO
REGIONÁLNA LIGA – ŠARIŠ ZEMPLÍN PCC / 4. KOLO
27. 7. 2020, strelnica 
Info: www.daccm.sk

Turistika
KVAČIANSKA DOLINA
23. - 26. 7. 2020
Info: www.kstmichalovce.sk

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

PREVENTÍVNA AKTIVITA AUTO NIE JE VÝKLAD
Preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
v Michalovciach  realizuje aj počas letnej turistickej 
sezóny preventívne aktivity Auto nie je výklad. Cieľom 
je upozorniť vodičov motorových vozidiel, aby v autách 
odstavených na parkoviskách pri nákupných centrách 
nenechávali na viditeľných miestach tašky s nákupom, 
mobilné telefóny, doklady a iné cenné veci,  čo by mohlo 
viesť k páchaniu trestnej činnosti.

OR PZ MI
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