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MUDr. M. Málincová
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tvorba
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pozývame...

zemplínskych aristokratov

Ďalší úspešný projekt Mesta Michalovce v programe cezhraničnej spolupráce

VÝBER Z TVORBY
MICHAL ZÁVACKÝ
autorská výstava

OBNOVA
PARKU KERTA
Mesto Michalovce spolu s partnerským mestom Satoraljaújhely vypracovalo a podalo 17. decembra 2019 spoločný projekt s názvom „Revitalizácia parkov Kerta
a Széphalom“, čím reagovalo na výzvu programu cezhraničnej spolupráce Interreg
Slovensko – Maďarsko.

N

a základe rozhodnutia monitorovacej komisie programu z 13. júla Mesto so svojím projektom uspelo. Tento projekt
bol svojím obsahom a charakterom
zaradený do prioritnej osi 1.2. Spoločný rozvoj prírodného dedičstva
a bol podporený bez krátenia rozpočtu v celkovej výške 1 018 007,60
eur. Rozpočet pre Michalovce je
vo výške viac ako 650 tisíc eur, pričom Mesto sa bude spolupodieľať
piatimi percentami z tejto sumy,
teda približne 33 tisíc eurami.
V platnom Ústrednom zozname
pamiatkového fondu Slovenskej
republiky má mesto Michalovce
23 národných kultúrnych pamiatok. Medzi najvýznamnejšie patrí
kaštieľ Sztárayovcov, dnešné Zemplínske múzeum, a priľahlý park,
nazývaný aj „Kerta“. Prírodno-krajinársky Park Kerta nutne potrebuje revitalizáciu zelene a drevín,
z kompozičného ale aj zdravotného
hľadiska, a zároveň aby sa zachovala jeho významná historická hodnota. Rovnako je to jediné miesto
v meste, ktoré pre občanov predstavuje najrozľahlejší park na oddych,
prechádzky s deťmi a pobyt na čerstvom vzduchu.
Na zachovanie pamiatkových
hodnôt parku bola navrhnutá jeho
celková revitalizácia, zameraná najmä na obnovu porastovej štruktúry,
kompozície parku a ošetrenia väč-

šieho množstva drevín. Z dôvodu
výrazného úbytku kostrových drevín a zhoršeného zdravotne-biologického stavu súčasnej vegetácie je
v projektovej dokumentácii navrhnuté obnovenie periférneho porastového venca (od rieky Laborec,
v juhovýchodnej časti parku a v západnej časti od rodinných záhrad).
Porastový veniec je nutné založiť
z dôvodu ochrany pred veternými
kalamitami ale aj z hľadiska pohľadového členenia od okolitého prostredia. Vo vnútornej časti parku
je navrhnutá výsadba porastovými
skupinami, solitérmi a voľnými
trávnatými plochami tak, aby bola
zachovaná vyváženosť prírodno-krajinárskej kompozície.
Projekt rieši aj úpravu existujúcich chodníkov v parku, ich obnovu a prístupnosť celého územia.
Kvalitnejšie podložie chodníkov
a následná úprava povrchu umožní pohyb aj občanov a návštevníkov parku s telesným postihnutím. Na celom území parku bude
pozdĺž chodníkov osadený nový
mobiliár, lavičky a odpadkové
koše, ktoré svojím vzhľadom zapadajú do historickej podoby parku.
Mobiliár má jednoduchú formu
v modernom dizajne s uplatnením
ušľachtilých prírodných materiálov. Celá komunikačná sieť chodníkov je vytvorená podľa historických podkladov, vďaka ktorým

sme vymedzili a vytýčili jednotlivé
tvary parku.
Rovnako sa vybuduje nové verejné osvetlenie v celom parku, ktoré
zabezpečí bezpečný pohyb osôb
aj v neskorších hodinách. Osvetlenie bude lemovať sieť chodníkov
a vytvorí tak dokonalú symbiózu
historického a moderného hľadiska Kerty. Pri budovaní verejného
osvetlenia v parku budú rešpektované všetky odporúčania rozhodnutí,
realizované prípadné podvrty koreňových sústav stromov. V rámci prevencie voči vandalizmu a ochrany
parku bude zrealizovaná aj inštalácia
vedenia na kamerový systém spolu
s osvetlením. Kamery budú napojené na mestský kamerový systém.
Doplnkovým prvkom parku
bude obnova altánku, ktorý bol
vždy jeho súčasťou. Altánok, navrhnutý na pôvodnej betónovej
ploche kruhového pôdorysu, bude
slúžiť aj ako priestor pre hudobné
či divadelné podujatia malého rozsahu, keďže v minulosti bol tento
priestor vyhradený na tanec.
Realizáciou tohto projektu má
mesto Michalovce za cieľ pokračovať v procese obnovy tejto historickej časti mesta a vytvoriť tak
kultúrnu a oddychovú zónu, obnoviť význam a postavenie dôležitého
územia v rámci mesta, ktoré danej
oblasti historicky prináleží.
jama

do 31. augusta
malá galéria MsKS

ROK 1938
FOTOGRAFIE
A DOKUMENTY

putovná panelová
výstava
do 31. augusta
chodba vedľa
antikvariátu
1. poschodie MsKS

MIROSLAV
BABINČÁK
POP ART
výstava

od 10. augusta
Zemplínske osvetové
stredisko

ŠPACIRKI
PO VAROŠU
michalovská
rotunda

čo (ne)viete
o michalovskom
kaštieli
Facebook TV Mistral
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Rekonštrukcia križovatky pri Kostolnom námestí
Mesto Michalovce
urobilo ďalší krok
k bezpečnejšej cestnej
premávke v rámci mesta.
Začala sa rekonštrukcia
križovatky pri hoteli
Družba. Frekventovaná
križovatka ulíc
Hollého, Sládkovičova
a odbočky na most
smerom na Stráňany
bude po rekonštrukcii
prehľadnejšia
a bezpečnejšia vďaka
svetelnej signalizácii.
V polovičke júla odštartovali
podzemné práce, aktuálne prebiehajú podvrtávky a prepichy pod cestou pre osadenie kabeláže. V rámci
stavebných prác budú vybudované
ostrovčeky, osadené svetelné se-

mafory a dôjde k zmene odbočovacieho pruhu na most smerom
na Stráňany. Zhotoviteľom stavby
je firma Eurovia a predpokladaná
doba trvania prác sú štyri mesiace.
Na realizáciu tohto diela získalo

Panoráma Zemplína
V auguste bude v galérii
mestského kultúrneho
strediska prezentovať
svoje práce michalovský
výtvarník Michal
Závacký. Je absolventom
priemyselného dizajnu VŠT
v Košiciach v roku 1979
(dnes už Fakulta umení
Technickej univerzity
v Košiciach) pod
vedením profesora
Jozefa Dirhana a maliara
Tadeusza Blonského.
Od roku 1963 absolvoval individuálne štúdium v priestoroch
Zemplínskeho múzea pod vedením
Jozefa Saloňa, neskôr Ľudovíta
Dobozyho. Na jeho ďalšom výtvarnom napredovaní sa podieľali
akademický sochár Arpád Račko,
akademický maliar Jozef Haščák

a akademický maliar Václav Nasvětil z Českej republiky.
Ako rodák zo Zemplína sa
vo svojom výtvarnom prejave venuje stvárneniu zemplínskej prírody a krajiny, v ktorej nachádza
inšpiráciu pre svoju tvorbu. Ak ste
technicky nemali tú možnosť prebrázdiť Zemplín, ponúkaná expozícia vám to zaiste umožní. Súčasťou
prírody je aj neodmysliteľná ríša
zvierat a poľovnícka tematika, ktorá bude súčasťou expozície.
Michal Závacký je umelec, ktorý si svoje dary nenecháva iba pre
seba. O svoju záľubu sa delí s ľuďmi
vo svojom okolí. Spolu s prírodou
mu učaril predovšetkým človek.
To je dôvod, prečo v jeho tvorbe nechýbajú portréty s detailne
stvárnenou tvárou ako zrkadlom
ľudského vnútra. Každá tvár hovorí
a jej rečou je mimika a pohľad. Organizátori expozície sa tešia na vašu
návštevu do konca augusta.
MsKS

mesto Uznesením Vlády SR na jej
výjazdovom rokovaní v uplynulom
roku 350 tisíc eur.
Vzhľadom na to, že ide o značne vyťažený a frekventovaný úsek
dopravy v meste budeme sa snažiť,

aby práce boli ukončené čím skôr.
Prosíme vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné obmedzenia
v tomto úseku počas trvania prác
a jazdili ohľaduplne.
ip

Možnosť riešenia Vášho právneho
alebo osobného problému

MEDIAČNÁ
PORADŇA
zdarma

s mediátorkou JUDr. et. Mgr. Janou Ulipovou
vždy prvý štvrtok v mesiaci od 14.30 do 17.00
v priestoroch Mestskej polície v Michalovciach

pobačeňe Miž a z varoš a

Už budze ľem dobre
Teraz ma muj vnuk Patrik prazdňini jak každi rok u ľece, ta je častejši
zos dzedom, bo rodiče maju robotu. Išče že maju teľo ščesca. Bo rodiče joho
kamaratov i spolužjakov robja na Čechov, u Rakusku, Ňemecku, Angľicku
a chtozna dze všadzi. Pritrafi še, že kamaraci pridu za ňim a veckaľ ma dzedo fajront. Tak jak za našich dzecinskich časov, dam jim fotbal abo inakše
športovo naraďje a puščim jich bavic še na dvur. Dakedi jim treba robic rozhodcu, no najčascejši som ľem ďivak a spravni fanušik. Kec še ňeda buc vonkaľ, ta češko jich odcahnuc od počitačov abo tabletov. Tu dobre pre dzeda,
bo daco še pri ňich priuči. Ňe furt, bo dzedo ňesciha jich zručnosci. Voňi zaš
ňemaju zoz dzedom teľo cerpežľivojsci jak ja z ňima.
Dakedi pridze i na zvedave opitovaňe. Tu še občas staňe, že dzeda zaskoča opitaňom še. Ňedavno Patrikov kamarat Jožko bul zvedavi, co robiľi
mojo rodiče, kec ja chodzil do školi. Ňechcelo še jim veric, že dzedo chodzil
jak chlapec pajsc kravi. Že še chodzilo na poľo za okopovaňom kenderici,
bandurok, cukrovej repi. Že še komaňica košila, sušila a na pujd odkladala
na žimu jak karmivo. Popri tim išče každi chodzil do roboti. Nakoňec mi pre
sebe zahlašil: „Jagbač, dobre už bulo!“ Sam ňeznam, jak to Jožko pochopil,
no joho povzdich mi vžal reč. Ozdaľ i vun u mojich rokoch sebe na to spomeňe a budze hodzen chvaľic dobu, u chtorej žil.
Vaš Mižo z varoša
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NAVŠTÍVIL NÁS VEĽVYSLANEC
KAZACHSTANU
Kazachstan je prvým štátom Strednej Ázie,
ktorý má svoje diplomatické zastúpenie
na Slovensku. Kancelária Veľvyslanectva
Kazašskej republiky sídli v Bratislave
a zriadili ju v roku 2019. Vzácnu návštevu
z tejto inštitúcie sme v Michalovciach
privítali 24. júla. Veľvyslanec Kazašskej
republiky Roman Vassilenko navštívil naše
mesto vôbec po prvýkrát. Skonštatoval,
že Michalovce sú veľmi pekné a moderné
mesto. Na pôde mestského úradu delegáciu
privítal zástupca primátora Jozef
Sokologorský a prednosta Zdenko Vasil.
nč

Tohtoročný august bude bez slávností a jarmoku
Aké by to bolo leto bez teplého slnka, vody a voľných chvíľ?
Viacerí z nás by asi trochu hundrali. Tak, ako slnko a teplo
neodmysliteľne patrí k letným mesiacom, tak patria
k mesiacu august v Michalovciach Zemplínsky jarmok
a Zemplínske slávnosti. Niekoľko desaťročí bolo toto
spojenie neodmysliteľné. Tento rok to bude v novodobej
histórii týchto podujatí po prvýkrát inak. Ani slávnosti,
ani jarmok sa pre protiepidemiologické opatrenia
v súvislosti so šírením koronavírusu konať nebudú.
Dva augustové víkendy stále zaplnili michalovské ulice i námestie
ľuďmi, vravou, hudbou, hučaním
motoriek a vôňou jedál. Pre Michalovčanov aj návštevníkov mesta boli
tradičnou a obľúbenou príležitosťou na kultúrne vyžitie, na nákupy,
na stretnutia a rozhovory s priateľmi
a známymi, ktorých dlhšie nevideli.
Áno, asi viacerým z nás to bude tento rok chýbať. Ale aj takéto udalosti
život prináša.
V krátkosti si teraz pripomenieme, aké boli jubilejné ročníky týchto podujatí. V roku 2019
podujatia oslávili okrúhle jubileá,
jarmok päťdesiatku a slávnosti dostali prívlastok diamantové, konali
sa po šesťdesiatykrát. Prebiehali
počas troch dní a predstavilo sa na
nich viac ako tisíc účinkujúcich.
Novinkou bola veľkoplošná obrazovka, na ktorej diváci mohli sledovať vystúpenia. Do histórie sa tento
ročník zapísal aj vďaka rekordnej
účasti v tancovaní karičky. Zapojilo sa 593 tanečníkov, folkloristov
aj nefolkloristov pod choreografickou taktovkou Miroslava Kistyho.
Okrem domácich folklórnych stálic
priniesli pozdravy aj zahraničné súbory, Ardealul z Rumunska a Detský
a mládežnícky folklórny súbor Holúbek z Čiech. Zemplínsky jarmok
trval dva dni a niesol sa v duchu
myšlienky „pre každého pre niečo“.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili
aj pozvaní zástupcovia partnerských

miest mesta Michalovce zo Španielska, Francúzska, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska, Českej republiky
a z Liptovského Mikuláša. Bohatý
program ponúkol aktivity pre deti,
výstavu drobnochovateľov, spanilú
jazdu motorkárov a nechýbala obľúbená a z roka na rok bohatšia Uličke remesiel. Večer to na tribúne pri
mestskom úrade roztočili kapely
No name a Heľenine oči.
Ešte jedno desaťročie skôr, v roku
2009, sa Zemplínsky jarmok a Zemplínske slávnosti konali súbežne
počas jedného víkendu. Vtedy sa po
prvýkrát uskutočnil turnaj v streetballe O pohár primátora mesta. Súčasťou programu bol aj pokus vytočiť na hrnčiarskom kruhu maxiformu na bábovku. Petrovi Kočikovi sa
pokus vydaril. Vytočil formu na pečenie bábovky s priemerom 91 cm,
vďaka čomu sme získali certifikát
a zápis do Slovenskej knihy rekordov. V rámci kultúrneho programu
vystúpil folklórny súbor z družobného mesta Vila-real v Španielsku aj
detský súbor Rosjanocka z Ukrajiny.
Zlatým klincom večerného programu bolo vystúpenie folklórneho súboru SĽUK. V Uličke remesiel zvučným cengotom zaujali okoloidúcich
plechové zvonce rôznych veľkostí
remeselného majstra zo Zázrivej.
Na záver týchto podujatí sa zvykneme lúčiť slovami, že sa tešíme opäť
o rok. Tentoraz to platí dvojnásobne.
ms
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Starajú sa o naše zdravie
Lekárka, rozhovor s ktorou vám prinášame, je absolventkou Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine.
Od ukončenia štúdia v roku 1996 pracovala v Nemocnici Štefana Kukuru v Michalovciach. Od prijatia do nemocnice
pracovala na I. internom oddelení a zároveň aj na oddelení nukleárnej medicíny. V roku 1999 vykonala
špecializačnú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo I. st., následne sa zaradila do prípravy v špecializačnom
odbore endokrinológia. Po vykonaní atestačných skúšok z odboru endokrinológia v roku 2003 začala pracovať
na endokrinologickej ambulancii. V roku 2015 prijala ponuku od vedenia nemocnice vrátiť sa na oddelenie
nukleárnej medicíny. Rozhodnutie opustiť lôžkové oddelenie a vzdať sa akútnej medicíny nebolo pre ňu ľahké.
Zaradila sa do špecializačnej prípravy a v roku 2019 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore nukleárna medicína.
V neposlednom rade sa cíti byť Michalovčanka, ktorej celý profesionálny život je spätý s michalovskou nemocnicou.

MUDr. Monika Málincová

primárka oddelenia nukleárnej medicíny,
Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Čo je to nukleárna medicína?
Nukleárna medicína je špecializovaným odborom medicíny,
ktorý na účely diagnostiky a liečby
rôznych ochorení využíva otvorené
rádionuklidové žiariče vo forme rádioaktívnych prípravkov, ktoré sú
zdrojom ionizačného žiarenia. Rádiofarmaká podávame pacientom
bezprostredne pred vyšetrením.
Na vyšetrenie rôznych orgánov
a tkanív pripravujeme a používame
špeciálne látky pre daný orgán v individuálnych dávkach.
Priblížite nám činnosť vášho
oddelenia?
Oddelenie nukleárnej medicíny
v Nemocnici Š. Kukuru v Michalovciach vzniklo v r. 1994 a patrí
medzi 12 nukleárnych pracovísk
na Slovensku. Je špecializovaným
diagnostickým
nadregionálnym
pracoviskom, zatiaľ jediným pracoviskom nukleárnej medicíny v sieti
nemocníc Svet zdravia. Za službami, ktoré poskytuje, museli pacienti
v minulosti cestovať minimálne
do Košíc či Prešova. Naše oddelenie
pracovalo 26 rokov pod vedením
primárky MUDr. Danice Ninčákovej, ktorá sa od vzniku oddelenia
zaslúžila o rozvoj všetkých nových
vyšetrovacích metodík, ktoré oddelenie prinieslo medicínskej verejnosti a najmä pacientom.
Verejnosť sa častejšie stretáva
s vyšetreniami na rádiologických
pracoviskách. V čom je odlišné vyšetrenie na pracovisku nukleárnej
medicíny?
Nukleárna medicína je často
chybne zamieňaná s rádiologickými vyšetreniami, ako sú RTG, CT,
MR, USG. V rádiológii sa využíva
vonkajšie ionizujúce žiarenie (zdroj
žiarenia je mimo tela pacienta), pri
našej metóde po podaní rádiofarmaka pacienti sa prechodne stávajú zdrojom ionizujúceho žiarenia.
Na rozdiel od rádiodiagnostických
metód, ktoré poskytujú informáciu
o tvare a štruktúre orgánov, našimi

vyšetreniami získavame informáciu
o funkcii orgánov a tkanív. Treba
tiež zdôrazniť, že rádiofarmakum
nie je kontrastná látka, ako je často
verejnosťou mylne interpretované.
Prečo je dôležité vyšetrenie
funkcie orgánov?
Pri viacerých ochoreniach dochádza najprv k poruche funkcie.
V tom čase ešte nemusia byť viditeľné morfologické zmeny (zmena
tvaru a veľkosti), ktoré sa zisťujú rádiologickým vyšetrením. V tomto
je výhoda nukleárnych metód, lebo
získavame potrebné diagnostické
informácie o chorobnom procese
oveľa skôr, (aj o niekoľko mesiacov
– napr. kostné metastázy pri zhubných nádoroch) ako sa zistia inými
zobrazovacími metódami (RTG,
CT, MR, USG), pričom pri týchto
vyšetreniach by nevzbudili žiadne podozrenie. Ďalšou výhodou
väčšiny diagnostických metód
nukleárnej medicíny je celotelový
charakter, čo nám veľmi pomáha,
ak hľadáme v tele pacienta niečo,
čo nevieme, kde sa to presne nachádza a ako vyzerá. Môže to byť
aj niečo maličké, kdekoľvek v tele,
čo vykazuje chorobnú aktivitu a my

pri vyšetrení zobrazíme celé telo
pacienta.
Aký je princíp zobrazenia
v nukleárnej medicíne?
Na zobrazenie vždy používame
vhodný značkovač vyhľadávajúci
bunky a tkanivá, ktoré sú predmetom
záujmu. Značkovač obsahuje látku,
ktorú bežne využívajú tieto bunky.
Rádionuklidom označená látka, ktorú pacientovi najčastejšie podáme
do žily, sa hromadí v mieste chorobného procesu a vysiela gama žiarenie.
Voľným okom nie je viditeľné, ale
možno si ho predstaviť ako „svetielko“, ktoré zaznamenáme pomocou
špeciálneho prístroja – gamakamery.
Čo čaká pacienta, keď príde
na vaše pracovisko? Je potrebná nejaká špeciálna príprava
pred vyšetrením?
V ambulancii lekár oboznámi
pacienta s postupom vyšetrenia
a zároveň zisťujeme ťažkosti a objektívny stav pacienta so zameraním na orgán, ktorý je predmetom
scintigrafického vyšetrenia. Vo väčšine prípadov nie je potrebná žiadna
špeciálna príprava a vyšetrenie u nás
môžu absolvovať aj pacienti s poruchou funkcie obličiek a so známou
alergiou na jód (kontrastné látky),
ktorí nemôžu byť vyšetrení napríklad CT. Pacient nemusí byť nalačno, môže užiť pred vyšetrením lieky,
ktoré dlhodobo berie.
Je opodstatnená obava pacienta z podania rádioaktívnej látky?
Pri našom vyšetrení je dávka podanej látky malá, preto môžu
byť vyšetrované aj deti. Ľudia si
často neuvedomujú prítomnosť
prírodného žiarenia vo vonkajšom
prostredí, aj pri dlhšom lete v lietadle dostanú niekedy vyššiu dávku
žiarenia ako pri našom vyšetrení.
Denne pracujete s rádioaktívnymi prvkami. Ako sa chránite?
Používame ochranné pracovné
pomôcky a dozimetre. Pred radiáciou sa chránime časom, vzdialenosťou a tienením. Najvyššie dávky
radiácie dostávajú rádiofarmaceuti, ktorí rádiofarmaká pripravujú
v osobitných priestoroch. S pacientom komunikujeme prevažne

pred podaním rádiofarmaka. Keď sú
už rádioaktívni, čakajú vo vymedzených priestoroch v čakárni pre rádioaktívnych pacientov. Po skončení
vyšetrenia pacient odchádza, výsledok zasielame ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Pacient po absolvovaní vyšetrenia u nás nie je nebezpečný pre svoje
okolie, príbuzných, ale upozorníme
ich, aby sa v deň vyšetrenia vyhýbali
kontaktu s tehotnými ženami či malými deťmi. Na Slovensku platia
prísne legislatívne predpisy.
Čo ponúka vaše pracovisko
pacientom v súčasnosti?
V súčasnosti vyšetrujeme pacientov na jednohlavovej SPECT
gamakamere, ktorá má obmedzené
možnosti presnej lokalizácie ochorení a vyšetrenia sú časovo náročnejšie. Aktuálne najväčšiu skupinu
tvorí scintigrafia kostí pre onkologických, ortopedických a neurologických pacientov. Máme výbornú
spoluprácu s Mammárnym centrom Nemocnice Svet zdravia Michalovce, kde naším lymfoscintigrafickým vyšetrením predoperačne
pri rakovine prsníka, krčka maternice a vulvy vieme zobraziť sentinelové lymfatické uzliny. Je tzv. „strážna
uzlina“, za ktorou by už rakovinový
proces z nádoru nemal pokračovať.
Na našom pracovisku tieto uzliny
zobrazíme, označíme na pokožke
pacientky a onkogynekológ/onkochirurg ich počas operácie nájde
a odstráni. Ďalším vyšetrením je
perfúzna scintigrafia pľúc, ktorá je
veľmi nápomocná pri diagnostike a
hodnotení efektu liečby pľúcnej embólie. Ďalej je to funkčné vyšetrenie
obličiek a scintigrafia štítnej žľazy.
Pripravujete nejaké novinky
na vašom oddelení?
Aktuálne pripravujeme otvorenie
oddelenia nukleárnej medicíny v nových priestoroch s novým technologickým vybavením. Okrem iného,
na prípravu rádiofarmák budeme
mať nový laminárny box, ktorý je
prvým laminárnym boxom na slovenskom pracovisku nukleárnej
medicíny od slovenského výrobcu.
Na novom pracovisku plánujeme
rozšíriť paletu ponúkaných vyšetrení.
red
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
ŠPACIRKI PO VAROŠU
michalovská rotunda, čo (ne)viete o michalovskom kaštieli
Facebook TV Mistral
DEŇ S... MICHALOVSKÝMI HRNČIARMI
videofilm, Facebook Zemplínske múzeum
DEŇ S... VÝROBCOM PASTIERSKYCH BIČOV
videofilm, Facebook Zemplínske múzeum
ADELA, ANI TO NESKÚŠAJ!
čítanie z knihy Petra Karpinského, Facebook Knižnica G. Zvonického
Michalovce

Výstavy

Denný letný tábor
Tretí turnus denných
letných mestských táborov
sa uskutočnil na Základnej
škole T. J. Moussona. Od 13.
do 17. júla sa zaplnila
škola veselým smiechom
25 detských táborníkov.
Cieľom bolo aktívne
prežiť letné prázdniny,
spoznať nových kamarátov
a vychutnať si pestrý
program, v ktorom si každý
mohol nájsť niečo svoje.
V rámci tvorivých dielní deti
súťažili pri maľovaní táborových
vlajok, ktorými sme si vyzdobili chodbu školy. Jedno dopoludnie sme strávili v jazdeckom klube
Klokočina pri obci Klokočov. Ranč
má k dispozícii niekoľko desiatok
koní a všetky deti dostali možnosť
previezť sa na koňoch Tramp alebo
Missy. Zážitkom bola aj prechádzka
po ranči, kde mohli deti obdivovať
jaštericu, kozy, capa Kuba, poníky
a na záver im majiteľ jazdeckého
klubu dovolil kŕmiť aj lamy.
Prechádzku mestom Michalovce
sme spojili s prehliadkou zrekonštruovaného Zemplínskeho múzea.
Deti obdivovali neolitickú keramiku, pastierske predmety z rohoviny
a kože, výtvarné diela T. J. Moussona
a tiež si vyskúšali hrať na vyše storočnom klavíri. Čas v tábore všetkým spríjemnil aj americký lektor
Johnny. V rozhovore s ním si deti

mohli vyskúšať svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka aj naučiť
sa nové slovíčka. Ďalší deň si všetci užili dopoludnie v Sobranciach
na dopravnom ihrisku. Oboznámili
sa so svetelnou signalizáciou, križovatkou s kruhovým objazdom, jednosmernou cestou a parkoviskom.
Staršie deti mali možnosť vyskúšať
si simulátor prevráteného vozidla.
Veľká vďaka patrí pánovi Onderovi, ktorý nás dopravným ihriskom
sprevádzal. Posledný deň sa účastníci tábora zabavili a získali nové
poznatky pri výcviku štvornohého
miláčika. Trénerka Helena Hudáková so svojím psíkom Miou predviedla povely sadni, ľahni, stoj, ku mne.
Naše pozvanie prijala aj spisovateľka
pre deti a mládež Marieta Urbanová
Koščíková, ktorá si spoločne s deťmi
čítala. V závere tábora sme si spoločne vyzdobili triedu, odovzdali
diplomy, medaily a ocenenia za aktivity počas celého týždňa. Denník,
do ktorého si deti počas celého týždňa nalepovali rôzne obrázky, zapisovali zážitky a zbierali autogramy,
im pomôže, aby si aj po čase vedeli
spomenúť na krásne chvíle prežité
v letnom tábore.
O nezabudnuteľný týždeň sa
postaral kolektív vychovávateliek,
Evka, Lucia, Denisa, Zuzka, Peťa,
Miška, Táňa, Anička a asistentky
Žaneta a Lenka. Veľká vďaka patrí
aj animátorkám Karolínke Leone
a Nellke. Za organizáciu a finančnú
podporu denného letného tábora
patri vďaka Mestu Michalovce.
Andrea Cymbal

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

VÝBER Z TVORBY
Michal Závacký, do 31. augusta, malá galéria MsKS
MIROSLAV BABINČÁK – POP ART
výstava, od 10. augusta, Zemplínske osvetové stredisko
ROK 1938 – FOTOGRAFIE A DOKUMENTY
putovná panelová výstava
na chodbe vedľa antikvariátu, 1. poschodie MsKS
ROZMANITÝ SVET HÚB
výstava, do 31. augusta, Zemplínske múzeum
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Športovo-turistický
denný tábor
Aj tento rok prebiehal na
Základnej škole, Ul. J. A.
Komenského, denný
letný tábor. Stretli sme
sa v treťom júlovom týždni
a počasie sa konečne
umúdrilo.
Počas piatich dní nepršalo a doprialo našej turistike. Na prvej
výprave sme sa zoznámili počas
exkurzie v Zemplínskom múzeu.
Pokračovali sme spoznávaním Trebišova – videli sme múzeum, park

aj mauzóleum. V rámci našej turistiky sme navštívili aj zrúcaninu
hradu Brekov, samozrejmou súčasťou tejto výpravy bola tradičná opekačka. Mnohé zaujímavostí sme sa
dozvedeli aj vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Piatok uzavrel
týždeň pobytom v školskom átriu
a na multifunkčnom ihrisku, kreslením tričiek obrázkami zážitkov
a maľovaním na tvár. Nevedeli sme
sa zhodnúť na tom, ktorý kaštieľ
či hrad je najkrajší. Každý má svoju
neopakovateľnú atmosféru.
ZŠ, Komenského

Richard Müller
koncertoval v múzeu
V sobotu sa v areáli
Zemplínskeho múzea
predstavil Richard Müller
s kapelou. Nie je to prvý
koncert známeho speváka
v našom meste.
Napriek tomu je atmosféra
týchto koncertov neopakovateľná
a možno ju stále vnímať originálnym spôsobom. Richard sa vždy
hĺbkou textov jednotlivých piesní
delí s poslucháčom o seba. Koncert

tak bolo možno prirovnať k prestretému stolu. Jeho ponuka je tu
pre každého. Stačilo tak málo, prísť
a ponúknuť sa zo stola, kde je prestretá skúsenosť života, ktorá ide
ruka v ruke s človečinou a pravdou.
Je na nás, či budeme sýti, alebo
otrávení. Mojim priateľom z múzea ďakujem za starostlivosť o moju
bezpečnosť a hlboko ľudský prístup
divákov, ktorí tiež hľadali spôsob,
ako mi sprostredkovať pohodu
na voľnom priestranstve.
PaedDr. Ivana Mochorovská
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Dárius Dzura
Daniela Danková

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Slavomír Prada
a Beáta Wachovičová

HVEZDÁREŇ
MICHALOVCE
pozýva záujemcov na pozorovanie
meteorického roja Perzeíd
12. augusta o 22.00 hod.

Z kapacitných dôvodov je potrebné sa telefonicky
prihlásiť 056/644 32 60. Neprihlásených návštevníkov
nie je možné na toto pozorovanie vpustiť. V prípade
nepriaznivého počasia bude náhradný program.

Vstupné: dospelí 2,- €, deti 1,- €

Noviny Mistral
premiéra vždy vo štvrtok o 16.00
a reprízy každú párnu hodinu
počas celého týždňa

Žihadlo

Špacirki na kaveju: Zemplín a Košice
Hostia: Milan Kolcun a Tibor Tabak
reprízu relácie zo septembra 2019 uvidíte v piatok 7. augusta,
v pondelok 10. augusta a v stredu 12. augusta
vždy o 18.00

Záznam

Michalovčan storočnice
repríza slávnostného programu zo septembra 2019
od piatka 7. augusta počas celého týždňa vždy o 14.00
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.

Výnimočný klavírny
koncert
Tohto roku sa Michalovčania
márne tešili na 14. ročník
festivalu Michalovský organ.
A predsa po dlhšom čase,
keď múzy museli pre stálu
hrozbu pandémie utíchnuť,
sa dočkali výnimočného
koncertu.

Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja, pripravilo 26.
júla v portrétnej sále michalovského
kaštieľa zaujímavý klavírny koncert.
Skladby pochádzali z tvorby dvoch
zemplínskych aristokratov. Michal Sztáray a Gejza Zichy boli počas svojho
života známi skladatelia i interpreti. Je
potešiteľné, že ich hudobná tvorba nezanikla a aj po mnohých desaťročiach
prináša umelecký zážitok. Zásluhu na
tom mal aj klavirista Branko Ladič, mi-

chalovský rodák, ktorý pôsobí v Bratislave v SND ako korepetítor i dirigent.
Spolupracoval s mnohými poprednými opernými umelcami zo Slovenska
i zahraničia, i so zborovými telesami.
Toho času je tiež vedúcim katedry muzikológie na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave. Publikum v rodnom meste očaril interpretovaním klavírnych
skladieb, ale aj zaujímavým výkladom.
Gejza Zichy bol prvým profesionálnym jednorukým klaviristom na svete. O pravú ruku prišiel ako 14-ročný
chlapec nešťastnou náhodou na poľovačke, a predsa sa preslávil ako klavirista i skladateľ.
Obdiv publika patril Brankovi
Ladičovi aj za to, že Zichyho skladby
hral tak, ako boli napísané – ľavou rukou. Patrí mu vďaka za zážitky z koncertu, rovnako ako aj Zemplínskemu
múzeu za to, že pripravilo toto výnimočné podujatie.
Jela Timková

Kvôli kuchynskému
odpadu hrozí kolaps
Združenie miest a obcí
Slovenska považuje
za kľúčové, aby parlament
odsunul zákonné povinnosti
vo vzťahu k triedeniu
kuchynského odpadu.
V opačnom prípade nám
o päť mesiacov hrozí kolaps.
Národná rada Slovenskej republiky prijala koncom minulého roka
nové povinnosti v zákone o odpadoch,
ktoré sa týkajú triedenia kuchynského
odpadu. Podľa vyjadrenia výkonného
predsedu ZMOS Turčányho väčšina
samospráv je priamo dotknutá novými
povinnosťami, ktoré pod tlakom aktuálneho obdobia nedokáže pripraviť.
Príprava na triedenie kuchynského odpadu si vyžaduje aj procesy verejného
obstarávania a neraz aj posudzovanie
vplyvov na životné prostredie, pričom
obstarávania aj EIA nie sú otázkou dní,
ani týždňov. K tomuto treba ešte priradiť aj potrebu vysvetľujúcej kampane.
Práve preto ZMOS považuje odloženie účinnosti povinnosti o minimálne jeden rok, teda od 1. januára
2022, aby sa samosprávy stihli pripra-

viť. V tejto súvislosti zároveň zdôrazňujeme, že podľa Smernice 2008/98/
ES o odpade v článku 22 sa požaduje,
aby členské štáty zabezpečili triedenie
a recyklovanie biologického odpadu
pri zdroji, alebo aby zabezpečili jeho
oddelený zber do 31. decembra 2023.
Požadovaný odklad je iba snaha získať
čas na dôsledné plnenie povinností.
Triedený zber kuchynského odpadu zvýši vstupné náklady na nádoby,
zber a zvoz kuchynského odpadu, taktiež si zber vyžaduje náročnú logistiku. Tieto zvýšené náklady samospráv
sa premietnu aj na poplatku. Zber kuchynského bioodpadu by mal byť realizovaný minimálne raz za dva týždne.
Taktiež po každom zbere je potrebné
nádobu vydezinfikovať.
Systém triedeného zberu je financovaný z prostriedkov výrobcov, ktorých
k tejto platbe motivuje priama zodpovednosť za plnenie limitov recyklácie.
Napriek tomu je množstvo výrobcov,
ktorí v systéme nie sú zaregistrovaní
a chýbajúce prostriedky doplácajú iní
výrobcovia, často aj samotné obce.
V tomto roku problém výrobcov, ktorí sa vyhýbajú plateniu recyklačných
poplatkov, dosiahol rekordné rozmery.
Michal Kaliňák

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 Sabovčíková, 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 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 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.
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malý oznamovateľ
Rôzne
n Dám do prenájmu garáž na Ulici kpt. Nálepku 6, Michalovce.
Tel.: 0944 009 259
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. K domu
prináleží vínna pivnica, sad, garáž. Tel.: 0908 446 411
n Hľadám prenájom 1-izbového bytu, nezariadený, na najvyššom
poschodí (7., 8. poschodie). Tel.: 0907 084 720
n Predám rohovú gaučovú súpravu zelenej farby, rozťahovacia
s úložným priestorom + kreslo, slovenská výroba, vo veľmi dobrom
stave. Cena 455 €. Dohoda možná. Tel.: 0907 769 185

Mesto Michalovce zverejnilo dňa 30.7.2020
na ISTP – Internetový sprievodca trhu práce,
ponuku pracovného miesta

ODBORNÝ REFERENT ÚTVARU PRIMÁTORA
– SEKRETARIÁT PRIMÁTORA

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
po ďakovan ie
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali zvládať
ťažké posledné mesiace, týždne a dni života našej
drahej Alicky. Ďakujeme špecialistom z nemeckého
Wurzburgu a Heidelbergu, pražského Motola
a Ústrednej vojenskej nemocnice. V neposlednom
rade onkologickému a rádiologickému pracovisku
nemocnice Svet zdravia Michalovce. Naše špeciálne
poďakovanie patrí MUDr. Jane Dudičovej.
Osobitne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa
6. augusta prišli rozlúčiť s našou dcérkou, manželkou, sestrou, vnučkou,
krstnou dcérou, sesternicou, nevestou, priateľkou a kolegyňou

PharmDr. ALICOU ŠULCOVOU

rod. PAKÁNOVOU
ktorá nás opustila vo veku 27 rokov.
rodičia Viera a Viliam, manžel Jakub a brat Matej

spo mie n ky

Mesto Michalovce – Mestský úrad
Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce: Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01

Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás...
Chýbaš nám, no v našich srdciach zostaneš navždy...
Dňa 10. augusta uplynie dlhých 10 rokov,
keď nás navždy opustil milovaný manžel a otec

Kontaktná osoba: Ján Bumbera, vedúci útvaru primátora, personálny referát
jan.bumbera@msumi.sk, tel.: +421 56 686 42 24

s láskou spomína manželka a deti s rodinami

Základná zložka mzdy (v hrubom): 796 € za mesiac
Dátum nástupu: 1. 10. 2020
Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu, počet
mesiacov: 36
Pracovná oblasť: Samospráva
Údaje o pracovnom mieste:
• zabezpečovanie chodu sekretariátu primátora, zástupcov primátora
• sprava písomností a registratúry útvaru primátora
• zabezpečovanie povinností vyplývajúcich z protokolu primátora
• organizovanie porád primátora
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie – Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Dĺžka praxe aspoň 1 rok
Bezúhonnosť
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti:
• komunikácia (jednanie s ľuďmi)
• kultivovaný písomný prejav
• organizovanie a plánovanie práce
• prezentovanie
• pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
• kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Cudzie jazyky:
• anglický – elementárna: A1 a A2
Počítače:
• Microsoft Windows – pokročilá • Microsoft Word – pokročilá
• Microsoft Excel – pokročilá • Microsoft Outlook – pokročilá
• Internet – pokročilá
Osobnostné predpoklady:
• komunikatívnosť
• spoľahlivosť
• ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
Uzávierka prihlášok 20.8.2020. Na prihlášky po tomto termíne sa neprihliada.
Na výberové konanie budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

michalovce_srdce_zemplina

VASIL ŠPLIŇO

Žiarila z nej láska, dobrota,
bude nám chýbať do konca života.
Dňa 8. augusta uplynie rok, čo nás navždy opustila
milovaná manželka, mamka, dcéra a sestra

ALENKA DANKOVÁ-KOHÚTOVÁ

s láskou spomínajú rodičia
a sestra s rodinou

prerušenie distribúcie elektriny
n 26. augusta od 10.00 hod. do 12.30 hod., úseky: Ul. kpt. Nálepku č. d.
1 – 13 nepárne, 2 – 8 párne, 13A, 5211, 5217, 1215, 1210, 1219, 1217,
1216, Ul. Samova č. d. 10, Ul. farská č. d. 1, 3, Kostolné námestie č. d.
1, 9, 8/6, 15/15, 5, 6, Ul. Jána Hollého č. d. 1 – 5, 1056/6
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ
čítajte nás aj na

www.michalovce.sk

HK Dukla Ingema
na Tatranskom pohári
V prípravnom období,
ktoré odštartuje
v pondelok 10. augusta,
sa naši hokejisti predstavia
aj na prestížnom
Tatranskom pohári.
Najstarší hokejový turnaj v Európe napíše v Poprade na začiatku
septembra svoju 73. kapitolu a spolu s nami a domácim HK Poprad
sa na ňom predstavia aj Slovan

Bratislava a slovenská dvadsiatka.
Okrem tohto turnaja na nás počas
prípravy čaká aj Kaufland Cup,
kde našimi súpermi budú Spišská
Nová Ves, Poprad a Košice. V prípade umiestnenia na prvých dvoch
miestach nás ešte pred štartom ligy
čakajú štvrťfinálové zápasy. Semifinále sa bude hrať počas reprezentačných prestávok a finále je na
programe v januári budúceho roku
na neutrálnom ľade.
HK Dukla
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – SPARTAK TRNAVA
8. 8., 19.00 hod., FORTUNA liga muži – 1. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA FUTBAL
9. 8., 11.00 hod., I. LSD U19 – 2. kolo
MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN
15. 8., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 3. kolo
AFK TOPOĽANY – FK TATRA SOKOĽANY
9. 8., 16.30 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 3. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
TJ SOKOL MOČARANY – FK TATRAN ÚPOR
16. 8., 16.00 hod., JAKO V. liga zemplínska, dospelí – 2. kolo, Močarany
Info: R. Sabo, tel.: 0911 109 794

SLOVENSKÝMI POHORIAMI
Turisti prvého michalovského Klubu slovenských turistov
sa koncom júla zúčastnili trojdňovej akcie Slovenskými
pohoriami. Devätnásť členov klubu prešlo trasu Stankovany
– Šíp (1144 m n. m), druhý deň sme prešli Prosiecku
a Kvačiansku dolinu a pozreli mlyn na Kvačianskom potoku.
Tretí deň bola našim cieľom Sina (1560 m n. m), druhá skupina
sa vyviezla lanovkou na Chopok. Na záver sme vystúpili
na Veľký Choč. Počasie nám prialo. Aj napriek námahe,
ktorú sme vynaložili, domov sme prišli s novými zážitkami.
Miroslav Kuba

Turistika
OPÁLOVÉ BANE
15. 8.
Info: www.kst-turista.sk
ZEMPLÍNSKE HÁMRE – SNINSKÉ RYBNÍKY
16. 8.
Info: www.kstmichalovce.sk
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

