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Desiatky
dobrovoľníkov
skrášlili mesto
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Starajú sa
o naše zdravie
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MUDr. P. Bačinský, MBA

Cyklozraz
vo Vrútkach
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pozývame...

Klub slovenských turistov

Začala sa regenerácia medziblokových priestorov Sídliska západ

VÝBER Z TVORBY
MYRON ŠPENÍK
autorská výstava

ŠPORT A RELAX
UPROSTRED SÍDLISKA
Dlhodobá ucelená rekonštrukcia michalovských sídlisk sa začala od roku 2007.
Vyčlenené finančné prostriedky umožňujú Mestu rekonštruovať v prvom rade
prístupové komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, ale neumožňujú vybudovať
na všetkých sídliskách ihriská rôzneho druhu pre všetky vekové kategórie, vytvoriť
oddychové zóny a zrevitalizovať zeleň.

E

šte v roku 2018 sme získali nenávratný finančný príspevok
z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov na projekt revitalizácie vnútrobloku na Sídlisku
západ vo výške 662 917 eur. Mesto
sa bude na projekte spolupodieľať
sumou 34 890 eur. Pôvodný časový harmonogram predpokladal
zrealizovanie stavby do konca roka
2018. Procesy schvaľovania realizáciu projektu pozdržali. Až v tomto
roku koncom septembra bola stavba odovzdaná a začalo sa s prácami.
Ukončenie je plánované do konca
roka 2020. Cieľom projektu je zregenerovať vnútroblok ulíc Švermova – Masarykova – Humenská s veľkosťou 11 772,7 m2. V jeho blízkosti
sa nachádza základná škola a dve
materské školy.
Vybudovanie ihrísk v uvedenom
vnútrobloku zahŕňa fitnes zónu
s fitnes prvkami s gumeným liatym
povrchom, multifunkčné ihrisko
s oplotením a taktiež gumeným
liatym povrchom, detské pohybové
ihrisko pre staršie deti, detské ihrisko pre 2 – 5-ročné deti s gumeným
povrchom a prvkami vhodnými
pre malé deti a pieskovisko z prefabrikovaných dielcov s jemným
pieskom. Osadené prvky detských
ihrísk budú slúžiť na rozvoj pohybových zručností detí aj z neďalekých materských škôl a základnej
školy, multifunkčné ihrisko bude

do 31. októbra
malá galéria
MsKS

VŠETKO DOBRE
DOPADNE
ĽUDMILA
TOKÁROVÁ
autorská výstava
do 31. októbra
galéria ZOS

VÝSTAVA
KOZMICKÝCH
MODELOV

využiteľné pre tínedžerov aj pre dospelých na rôzne športové aktivity.
Projektová dokumentácia rešpektuje už existujúce vyšliapané
cestičky v tomto priestore. Na ich
trasách budú vybudované spevnené plochy a vytvoria sa oddychové
stretávacie zóny. Nové bezbariérové spevnené plochy sú navrhnuté
tak, aby prirodzene absorbovali
dažďovú vodu. Súčasťou projektu
sú aj prístrešky a altánok s pergolou, ktoré poslúžia na relax obyvateľov, spevnené zatrávnené plochy,
doplňujúce chodníky a vonkajšie
osvetlenie, ktorého súčasťou budú
bezpečnostné kamery pripojené do
mestského monitorovacieho systému. Dôležitou časťou bude riešenie zelene a drevín. Po vybudovaní
všetkých stavebných objektov bude
pri zachovaní všetkých ekologic-

kých princípov pridaná nová zeleň
vo forme krov a stromov a založený
nový trávnik. Súčasťou revitalizovaného priestoru sa stane aj prístrešok
vo výbehu pre psov, ktorý ich majiteľom poskytne tieň v horúcich dňoch
a ochranu pred poveternostnými
vplyvmi počas daždivého obdobia.
Vytvorením atraktívnej, bezpečnej, zelenej oddychovej zóny pre
ľudí rôznych vekových kategórií,
s ihriskami s modernými hracími
prvkami pre deti, s drobnou architektúrou a funkčným prepojením vnútrobloku, projekt prispeje
ku skvalitneniu života na sídlisku. Vznikne tu voľne prístupný
priestor pre občanov, ktorí vyhľadávajú možnosti realizácie športových, pohybových, ale aj spoločenských a oddychových aktivít.
anma

papierové modely
kozmických sond,
rakiet a družíc
od 6. októbra
Hvezdáreň Michalovce

ŠPACIRKI
PO VAROŠU

Varošska chiža
a Starý súd
Facebook
TV Mistral

2

AKTUALITY

Sieť UrbSecurity
začína svoje aktivity
Sieť UrbSecurity bola
jednou z 23 sietí v rámci
programu URBACT III,
ktorú 7. mája Monitorovací
výbor operačného
programu URBACT schválil
do druhej fázy pre akčné
plánovanie.
Koncom septembra, po období
adaptácie na pandémiu COVID-19,
začala sieť svoje aktivity na čele
s vedúcim partnerom, portugalským mestom Leiria, symbolickými
iniciatívami v každom partnerskom
meste. Mesto Michalovce začalo
druhú fázu s podporou žiakov Základnej umeleckej školy v Michalovciach, ktorí prispeli svojimi prácami
a ukázali, ako by bezpečné mesto
malo vyzerať.
Partnerská sieť UrbSecurity je
v rámci projektu „Plánovanie bezpečnejších miest“ vedená mestom
Leiria v Portugalsku a združuje ďalších osem európskych miest a regiónov: Longford (Írsko), Madrid
(Španielsko), Mechelen (Belgicko),
Michalovce (Slovensko), Parma
(Taliansko), Pella (Grécko), Zdru-

ženie obcí Szabolcs 05 (Maďarsko)
a Unione della Romagna Faentina
(Taliansko).
Prostredníctvom participatívnej
metódy, do ktorej sa zapoja miestne zainteresované strany, je hlavným cieľom siete študovať, vytvárať
a rozvíjať nové prístupy a stratégie
zamerané na inovatívne riešenia
mestského plánovania a predchádzať tak trestnej činnosti, zlepšovať vnímanie bezpečnosti v meste
a zlepšiť kvalitu života občanov
v mestskom prostredí.
Prostredníctvom medzinárodných stretnutí, miestnych stretnutí
a verejných podujatí sa bude UrbSecurity snažiť prispieť k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu miest. Výsledkom
projektu bude akčný plán, ktorý
nastaví efektívnejšie a cielené opatrenia na vytváranie bezpečnejšieho
mestského priestoru. Aktivity siete
budú prebiehať do polovice roku
2022, kedy budú predstavené výsledky. Všetky aktivity siete UrbSecurity je možné sledovať na webovej stránke www.michalovce.sk/sk/
clanok/urbsecurity a na webových
stránkach Twitter a Facebook.
md

Nemocnica informovala

V Nemocnici Svet zdravia
v Michalovciach sa v stredu
16. septembra konala
tlačová konferencia.
Týkala sa súčasného
stavu v nemocnici,
ktorý je ovplyvnený
stúpajúcim číslom
pozitívne testovaných osôb
na koronavírus.

Riaditeľ siete polikliník ProCare
a nemocníc Svet zdravia Vladimír
Dvorový uviedol, že zákaz návštev
stanovený pre celú nemocnicu potrvá pravdepodobne až do konca
roka. Nemocnica umožňuje pacientom videohovory s ich rodinnými
príslušníkmi poskytnutím tabletov. V prípade, že dôjde k zvýšeniu
počtu pozitívne testovaných osôb
na koronavírus, nemocnica pristúpi k zvýšeniu odberových kapacít.

V súčasnosti je vykonávaných vyše
sto odberov denne. Ak by došlo
k ďalšiemu zvyšovaniu počtov pozitívne testovaných osôb, pre pacientov sú pripravené štyri podtlakové
miestnosti, v ktorých je pripravená
pľúcna ventilácia, nevyhnutná pri
ťažkom priebehu ochorenia.
Prítomný primár pracoviska intervenčnej angiológie MUDr. Špak
ozrejmil dôležitosť tejto ambulancie pre záchranu ľudského života,
vysvetlil postupy lekárov a demonštroval použitie jedinečného prístroja, ktorým disponuje michalovská nemocnica. V súčasnosti sa toto
pracovisko zameriava len na odstraňovanie krvných zrazenín dolných a horných končatín. Nemocnica Svet zdravia v Michalovciach si
preto vytýčila cieľ stať sa koncovým
pracoviskom, na ktorom budú realizované zákroky aj u pacientov
s upchatými mozgovými cievami.
Simona Pažinková

pobačeňe Miž a z varoš a

Naš švet

ZBIERKA

DNI NEZÁBUDIEK
prispieť môžete ľubovoľným príspevkom
do pokladničiek dobrovoľníkov

od 7. do 11. októbra
Môžete tiež poslať prázdnu SMS na číslo 833 v hodnote 3 € alebo
poukázať ľubovoľnú sumu na číslo účtu SK79 6500 0000 0000 2026 6500.
Zastavme sa na chvíľu a doprajme si pokoj v duši.
Doprajme ho aj ľuďom, ktorých duša trpí. Ďakujeme.

Ňeda še calkom ľem doma šedzec a ňigdze še ňepohnuc. Za dzverami
obisca ňečeka takoj ľem ňeščesce, choroti , banditi, zlodzeji i všelijake inakše
gaľibi. Ňeda še zavric doma a čekac, dokedi še toto šicko dajak ňeutreše. Dzecom treba chodzic do školički, bo učic še pres počitač da, no škola ňe ľem
o učeňu. Čľoveku treba i druhoho čľoveka gu dobromu fungovaňu. Zname,
že me ňerovnake. Jeden mudrejši, druhi šikovnejši, treci richlejši. No na toto
zisceňe treba fungujuce prirovnaňe. I do roboti treba isc. Bo dňeška še da veľo
roboti robic z domu, ľem zaš ňe šicko. Šmece už davno ňevisipujeme z oblaka,
i kec taka doba bula a dagdze do dneška ostala. Funguje toto, že jeden zna
robic mlatki i kľince. No muši buc dachto, co jich zna spravňe použic. Dachto
virabja motori, druhi jich šoferuje i opravuje. Jeden zašeje pšeňicu, druhi ju
zomeľe a treci z ňej upeče chľeba. Domu mi ho dachto muši doňejsc. Inakši bi
mi umar od hladu. I do šveta še treba vibrac a ňešedzec ľem doma. Pri dňešnich možnojscoch ňe ľem pešo, no i všeľijakima dopravňima prostrjedkami.
Patri to gu oddichovaňu, poznavaňu i nabiraňu šili gu dobromu fungovaňu.
I duchovnej potravi čľoveku treba. Žebi calkom ňezdzivel. Bo ľudska potreba
široka a taka pestra, jak samotna priroda, co čľoveka obklopuje. Ľem novinka
do toho šickoho prišla. Zname, že prišla nova, ňebezpečna chorota, chtora
može veľo pakojsci narobic. Treba sebe zato dobre rozdumac, jak še pred ňu
chraňic, žebi me to prežiľi. Dokedi še najdze pred ňu učinna ochrana. Trimme
sebe paľce a hlavňe rozdumujme dobre, co robime.
Vaš Mižo z varoša
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AKTUALITY

Počas Týždňa dobrovoľníctva sme mali
„srdce na správnom meste“
Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše
Mesto sa od minulého roka nesie pod sloganom „Mám
srdce na správnom meste“. Tento rok sa nekonalo
v tradičnom júnovom termíne, ale bolo presunuté
na 18. september. Situácia v súvislosti s koronavírusom
si vyžiadala nielen presunutie podujatia, ale zároveň
aj sprísnenie bezpečnostných a hygienických opatrení
na dobrovoľníckych aktivitách.
14. ročník podujatia je tento
rok súčasťou Týždňa dobrovoľníctva, ktorý prebiehal od 16. do 22.
septembra. Ten je zameraný predovšetkým na podporu organizácií
prostredníctvom dobrovoľníkov zo
širokej verejnosti. Tento rok bol piatok 18. septembra venovaný práve
firemnému dobrovoľníctvu.
ZAMESTNANCI MESTA
MICHALOVCE VYMAĽOVALI
OPLOTENIE
Sedemnásť dobrovoľníkov z radov zamestnancov mestského
úradu sa postaralo o nový náter
oplotenia areálu organizácie Služby mesta Michalovce. Nový náter
dostalo vďaka desiatim dobrovoľníkom z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Michalovce, a deviatim z mestského úradu aj oplotenie areálu Materskej
školy na Švermovej ulici. Ďalších
23 dobrovoľníkov, medzi ktorými
boli okrem úradníkov aj štyria
rodičia, ktorých deti navštevujú
Materskú školu na Okružnej ulici,
nanovo vymaľovali oplotenie areálu tejto školy.

kov pomohlo s obnovou povrchových náterov v tomto sociálnom
zariadení. Pomáhajú takto už tretí
rok za sebou.
Do dobrovoľníckych aktivít sa
každoročne zapájajú aj pracovníci Technických a záhradníckych
služieb Michalovce. Tento rok
podali pomocnú ruku v Topoľanoch, kde nanovo vymaľovali plot
na futbalovom ihrisku. Dobrovoľníci sa našli aj medzi klientmi
Komunitného centra na Mlynskej
ulici. Nanovo premaľovali „škôlku“ na skákanie pre deti a lavičku
svojpomocne zostrojenú zo starých pneumatík a drevenej dosky.
Využívajú ju hlavne v lete, keď je
vo vnútorných priestoroch centra
príliš teplo.
ma

VYNOVENÉ
BASKETBALOVÉ
IHRISKO

Do aktivít Týždňa dobrovoľníctva
sa zapojili aj dobrovoľníci 1.BK
Michalovce. Vyčistili a poupratovali
okolie basketbalového ihriska
SOŠ technickej v Michalovciach,
namaľovali nové čiary a doplnili
nové lavičky. Vedenie školy
zabezpečilo výmenu basketbalových
dosiek, obručí a vymaľovanie
nosných konštrukcií. Za finančný
príspevok a pomoc patrí vďaka
aj Dobrovoľníckemu centru
Košického kraja. Veríme, že ihrisko
bude slúžiť škole aj športovcom čo
najdlhšie bez poškodenia vandalmi.
1.BK Michalovce

DOBROVOĽNÍCI SKRÁŠLILI
AREÁL MESTSKÝCH JASLÍ
V sobotu 19. septembra sa
ochotný a entuziazmom naplnený
dobrovoľnícky kolektív zamestnancov firmy BSH Drives and Pumps
s.r.o. zišiel v exteriéri michalovských detských jaslí. V čase svojho
osobného voľna desať dobrovoľní-

Učenie v pohybe
Tak ako v minulých rokoch
i v tomto roku vyhlásila
Slovenská agentúra
životného prostredia
v termíne od 16. do 22.
septembra Európsky
týždeň mobility.
Kreatívni učitelia zo Základnej
školy T. J. Moussona pod Hrádkom
si pripravili pre žiakov rôzne akti-

vity spojené s pohybom. Aj vzhľadom k aktuálnej situácii s COVID-19 strávili naši žiaci príjemné
chvíle na školskom dvore či v exteriéri školy, kde sa realizovala výučba takmer vo všetkých vyučovacích
predmetoch.
Najviac si užívali učenie vonku
naši najmenší. Pani učiteľky prepojili problematiku všetkých vyučovacích predmetov s pohybom vonku.
Tancovali, prijímali energiu z prí-

rody, nakupovali a pestovali zdravé
potraviny. Starší žiaci na hodinách
fyziky skúmali fyzikálne javy prebiehajúce v prírode, v rámci chémie
hľadali chemické prvky, na hodinách matematiky skúmali geometrické tvary, zostavovali krokovací
číselný rad. Páčilo sa im aj spoznávanie zeleniny a ovocia po anglicky. Učiteľky geografie si pre žiakov
pripravili križovatky obchodných
ciest. Nemčina a ruština odhalila

zdravé a nezdravé potraviny, biológia skúmala stavbu tela rastlín,
na hodinách telesnej výchovy podporovali v zdravom tele zdravého
ducha. Z historického hľadiska skúmali, ako ľudia žili kedysi a dnes.
Hodiny slovenčiny sa niesli v duchu
prísloví a porekadiel.
Učenie v pohybe, ako sme tento týždeň nazvali, sa žiakom veľmi
páči a určite si ho zopakujeme.
Lenka Paľová

4

Starajú sa o naše zdravie
V tomto čísle novín vám prinášame rozhovor s MUDr. Petrom Bačinským. Od roku 2018 pracuje ako hlavný neurochirurg
v Nemocnici Svet zdravia Michalovce. Dlhé roky pôsobil ako zástupca primára a neskôr ako primár Neurochirurgického
oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Počas svojej praxe absolvoval už viac ako 40 špecializovaných
kurzov, kongresov a školení v USA, Švajčiarsku, Spojených arabských emirátoch, Nemecku, Indii či v Českej republike.
MUDr. Bačinský je zakladateľ a hlavný organizátor pravidelného neurochirurgického kongresu Žilinské neurochirurgické
dni, medzinárodný školiteľ miniinvazívnych operačných techník na chrbtici, člen Slovak Neurosurgical Society, člen
Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti a pôsobil ako učiteľ biomedicíny na Žilinskej Univerzite.

MUDr. Peter Bačinský, MBA

hlavný lekár špecializovaného neurochirurgického
pracoviska Nemocnice Svet zdravia Michalovce
Predstavte nám bližšie vaše
pracovisko.
Naše pracovisko je vstupnou
bránou do nemocnice novej generácie za účelom operácií centrálneho
nervového systému a chrbtice. Dostať sa k nám možno cez Neurochirurgickú ambulanciu v Michalovciach. Vyšetrovaní sú pacienti, ktorí
pre neúspech konzervatívnej (neoperačnej) liečby vyžadujú operačný
zákrok. Predtým, ako pacient príde
do našej ambulancie, je potrebné,
aby bol riadne liečený neurológom
alebo ortopédom. Ak sa jeho zdravotné problémy aj napriek tomu nezmiernili, tak by mal byť odoslaný
od odborníka k nám s výsledkom
magnetickej rezonancie, prípadne
s výsledkami z CT alebo RTG.
Ako ste spokojný s prístrojovým vybavením nemocnice?
Dovolím si povedať, že máme
absolútne všetko, čo je potrebné
na operáciu chrbtice, a to všetky
typy degeneratívnych ochorení, úrazov a operácií nádorov – nádorov
kostí, miechového kanála a miechy.
Vybavenie máme naozaj výborné,
môžeme sa porovnávať s hociktorým iným pracoviskom.
Po operácii je potrebná rehabilitácia. Aký je váš rehabilitačný tím?
Oceňujem ich vysokú odbornosť. Keď som sa začal rozprávať
s dvoma fyzioterapeutmi, s ktorými spolupracujem, o tom, ako
cvičiť s pacientom po operáciách
chrbtice, po krátkom objasnení
potrieb z mojej strany vypracovali
celý rehabilitačný proces – komplexný systém cvičení. Nič odbor-

né som neriešil a dozvedel som
sa veľa iných faktov z oblasti cvičenia chrbtice. Pokiaľ sú pacienti
v nemocnici, cvičia pod dohľadom
nášho tímu a následne pokračujú
v tomto cvičebnom pláne doma.
Ako ľudia vnímajú a definujú
bolesť chrbta?
Chrbtom rozumieme časť
ľudského tela, ktorá začína pod
hlavou a končí niekde na úrovni,
kde začínajú sedacie svaly, v skutočnosti krížovou kosťou. Ľudia
to vnímajú tak, že ich bolí chrbát
a nerozlišujú, či ich bolí kosť, väzivo alebo sval. Najčastejšou príčinou bolesti chrbtice sú degeneratívne zmeny alebo opotrebovanie
chrbtice. Chrbtica sama o sebe
má kostnú štruktúru, stavce sú

SLOVENSKÁ ÚNIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH
V MICHALOVCIACH

POZÝVA

na slávnostný program venovaný
20. výročiu svojho pôsobenia
8. októbra o 14.00 hod.
Zlatý býk

na sebe naukladané a pospájané
väzivovým tkanivom, kde zaraďujeme aj medzistavcovú platničku.
Degenerácia alebo opotrebovanie
postihuje kostné tkanivo, ktoré sa
môže meniť, napr. zväčšovať. Závažné je taktiež postihnutie väzivovej štruktúry, ktorá je zdrojom
častej bolesti, keďže obsahuje nervové zakončenia.
Ako postupovať, ak človeka
sekne v krížoch?
Keď je stav veľmi zlý, pacient sa
nemôže ani pohnúť, je najlepšie zavolať záchrannú zdravotnú službu,
následne sú podané lieky od bolesti priamo do svalu. V ťažkých
a nelepšiacich sa prípadoch sa takíto pacienti hospitalizujú. Ak stav
nie je až taký vážny, je na mieste
mierne telesné šetrenie, ale to neznamená, že majú ľudia úplne ostať
ležať na posteli. Môžu sa pohybovať
s tým, že užijú tabletky od bolesti.
Niekedy sa to liečilo bežným acylpyrinom, ktorý bol veľmi účinný,
dnes je viac dostupných možností.
Stará skúsenosť hovorí, že každá bolesť chrbta sa do 3 týždňov
aj sama zmierni.
Dá sa seknutiu v krížoch vyvarovať?
Najčastejším dôvodom „seknutia“ je dlhodobé preťažovanie chrbta. Potom príde moment, často nemusí byť spojený so žiadnou záťažou, kedy dôjde k „seknutiu“. Preto
by sa mal človek vyvarovať takým
pohybom, ako je napríklad hlboký
predklon alebo dvíhanie ťažkých
predmetov. Za ťažší predmet považujeme dvíhanú váhu viac ako 5
kg v predklone. Odporúča sa suché
teplo. Problémy by sa nemali riešiť
kúpeľom v horúcej vode. Na druhej
strane, ak je chladnejšie, pomáha
nosenie driekového pásu.

Už od detstva nám starší hovorili, aby sme sa nehrbili a chodili
vystretí. Prečo je správne držanie
tela dôležité?
Vystretím sa cieli na to, že svalstvo aktívne odťahuje stavce od seba,
čiže odľahčuje medzistavcové platničky a medzistavcové kĺby. Vystrieť
sa v praxi znamená, že ak sa človek
oprie o stenu zadkom, pätami a lopatkami, tak za hlavu sa mu zmestí
vystretá dlaň. Pri vystretí sa zároveň
naťahuje, ako keby chcel byť čím
vyšší, pričom vypína hrudník dopredu a brucho sťahuje.
Je pravda, že vplyv na degeneráciu chrbtice má aj pevnosť
brušných svalov?
Brušné svalstvo je kľúčové práve pri tomto ochorení. Brušný lis
je súčasťou panvového kruhu, kde
stavce, chrbticové svalstvo a brušné
svalstvo drží človeka vzpriameného.
Vplýva chôdza na vysokých
podpätkoch na bolesť chrbtice
v neskoršom veku?
Všímam si, že niektoré ženy
chodia vo vysokých podpätkoch
tak, ako má chodiť dáma, vystreté. Ale niektoré sú pokrčené v kolenách a sú v ľahkom predklone.
Týmto ženám to určite na chrbát
neprospieva, no a tá prvá skupina, myslím si, že má skôr problém
s bolesťami nôh ako chrbta.
Aké plány máte na vašom oddelením do budúcna?
Naša vízia v najbližšom období
je získať úplnú dôveru pacientov
a lekárov z nášho okolia. Presvedčiť
ich operačnými výsledkami o tom,
že lepšie, ako na neurochirurgii
v Michalovciach, už nie je. Môže to
byť iba podobné.
red

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER

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

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM

za účelom prenájmu na dobu neurčitú nebytové priestory, nachádzajúce sa v objekte Základnej školy na Ul. Komenského 1 v Michalovciach.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 19. októbra 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.
michalovce.sk.
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
ŠPACIRKI NA KAVEJU
Michalovce a 2. svetová vojna, Facebook TV Mistral
ŠPACIRKI PO VAROŠU
varošska chiža a Starý súd, Facebook TV Mistral

Výstavy
VÝBER Z TVORBY – MYRON ŠPENÍK
autorská výstava, do 31. októbra, malá galéria MsKS
MOJA DUŠA
výstava výtvarných a remeselných výrobkov ľudí s duševným postihnutím
do 23. októbra, salónik ZOS

Detský vodičák
Do kampane Európskeho
týždňa mobility
sa každoročne zapája
aj Materská škola, Okružná
19. Tento rok to bolo
projektom Detský vodičák.
Pre hygienicko-epidemiologické opatrenia ho realizovali s deťmi
v jednotlivých triedach. Úlohy projektu plnili deti v interiéri aj exteriéri materskej školy. Prostredníctvom rozhovorov, oznamov na nástenke v šatni i na našom webe sme
vyzvali rodičovskú komunitu k zapojeniu sa do týždňa mobility spolu s nami: ,,Ak je to možné, nechajte
auto doma a využite na prepravu
bicykle, kolobežky, alebo sa jedno-

ducho prejdite pešo.“ Cieľom bolo
nielen motivovať deti a rodičov k
uprednostneniu prepravy bicyklom, kolobežkou, prípadne pešo,
ale aj poznať a dodržiavať pravidlá
cestnej premávky v úlohe cyklistov
a chodcov. Za týmto účelom sme
realizovali viacero aktivít, v rámci ktorých deti získali „detský vodičák“.
Plnili úlohy, prostredníctvom
ktorých spoznávali najdôležitejšie značky pre cyklistov a chodcov
(cestička pre cyklistov, zákaz vjazdu
cyklistom, prechod pre chodcov,
stop – daj prednosť v jazde), učili
sa predpisy cestnej premávky pre
cyklistov a chodcov a telefónne čísla záchranných zložiek.
Ľuboslava Čižmárová

Virtuálna 3D učebňa
V septembri sa opäť
otvorili brány škôl. Stredná
odborná škola obchodu
a služieb v Michalovciach
v novom školskom roku
pripravila pre žiakov milé
prekvapenie v podobe
virtuálnej 3D učebne.

Za prítomnosti riaditeľa školy
Ing. Miroslava Sivého učebňu slávnostne otvoril predseda Košického
samosprávneho kraja Ing. Rastislav
Trnka. Ten si prácu s novými technológiami aj vyskúšal a na niekoľko
minút sa prostredníctvom virtuálnej reality preniesol do krajín, ktoré
by každý z nás určite rád navštívil.
Moderne vybavenú učebňu škola získala v rámci projektu Integrovaného regionálneho operačného
programu. V súčasnosti ju využívajú
učitelia informatiky ale aj ostatných
predmetov. Žiaci prostredníctvom
virtuálneho sveta môžu na hodinách
hotelového a gastronomického manažmentu nazrieť do exkluzívnych
hotelových rezortov a ako hostia ob-

javovať ich zákutia. Počas vyučovania predmetu geografia cestovného
ruchu môžu cestovať po celom svete,
prechádzať sa po vzdialených krajinách či zostať doma a objavovať krásy Slovenska. Moderné technológie
im v rámci sprievodcovských služieb umožnia vyskúšať si prácu turistického sprievodcu a prejsť sa po
Akropole v Aténach, alebo navštíviť
Eiffelovu vežu v Paríži. Vďaka virtuálnej realite si študenti na zdravovede a biológii môžu pozrieť zblízka
ľudské telo a preniknúť na chvíľu
do záhadného sveta medicíny.
Efektívna práca s 3D okuliarmi si
však vyžaduje dobré ovládanie anglického jazyka. Moderné vyučovanie je zároveň výborným spôsobom
prepojenia cudzieho jazyka s inými
predmetmi. Vo virtuálnej realite môžu žiaci rýchlejšie pochopiť
nové informácie, o ktorých sa doteraz učili len z učebníc. Zároveň sa
zvýši atraktivita daného predmetu
a záujem o vyučovacie hodiny. Takáto forma osvojovania si nových
vedomostí určite osloví nejedného
študenta a prinesie mu veľa zážitkov.
Mgr. Eva Tomková

VŠETKO DOBRE DOPADNE – ĽUDMILA TOKÁROVÁ
autorská výstava, do 31. októbra, galéria ZOS
VÝSTAVA KOZMICKÝCH MODELOV
papierové modely kozmických sond, rakiet, družíc, od 6. októbra
Hvezdáreň Michalovce
POD TMAVOU OBLOHOU
fotografie oblohy astrofotografov, do 30. októbra, Hvezdáreň Michalovce
REVOLUČNÉ UDALOSTI 1917
A OSUDY RUSKÉHO KOZÁCTVA
historicko-dokumentárna výstava, do 25. októbra, Zemplínske múzeum
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Špeníkova farebná
jeseň
Mestské kultúrne stredisko
sprístupní v októbri širokej
verejnosti expozíciu
rodáka zo Zemplína
Myrona Špeníka. Autora
nemožno zaradiť medzi
neprofesionálnych
výtvarníkov. Na svojom
konte má niekoľko
samostatných
i kolektívnych výstav
s medzinárodnou účasťou.
Jeho výtvarný prejav verejnosť
pozná a má veľa obdivovateľov.
Prezentovaná expozícia zahŕňa
realitu prírody a krajiny, abstrak-

ciu a kombináciu oboch štýlov.
Ťahom štetca autor hovorí verejnosti o svojom vzťahu k rodnému
kraju a jeho tradíciám. V podstatnej miere ho fascinuje človek, ktorý
nemôže žiť iba sám so sebou a pre
seba, preto dosiahne svoje naplnenie iba vo vzťahoch. Úcta k žene je
zasa vyjadrená kyticami, ktoré žiaria farebnosťou. Autorova abstrakcia je výpoveďou emocionálneho
prežívania. V celkovom ponímaní autorovu tvorbu vnímame ako
ódu na život. Technika výtvarného
prejavu zostáva zachovaná, používa olej a akryl na plátne a sololite.
Expozícia je verejnosti prístupná
do konca októbra.
msks
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Tomáš Ruskovský
Adam Janičina
Maximilián Nyistor
Michal Paulovčík

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Ing. Pavel Hodáň
a Mgr. Veronika Kasardová
Bernard Čopák
a Sabina Adamová
Ing. Peter Tkáčik
a Laura Štefaničová
Juraj Seman
a Mária Dudášová
Ing. Marko Teleha
a Mgr. Lenka Tkáčová
Andrea de Lillo
a Ing. Barbora Ivanková
Juraj Janič
a Mária Jurkechová
Jozef Dzuriak
a Mgr. Jana Kušnírová

Čisté Močarany
Výzvu na dobrovoľnícku
činnosť pri skrášľovaní okolia
Denného centra na Ulici
Andreja Šándora prijalo
jeho 15 aktívnych členov
aj členovia OZ Močarany.
V piatok 18. septembra a v sobotu
poobede 19. septembra venovali svoj
voľný čas úprave okolia denného centra. Farby, štetce a pracovné rukavice
zabezpečilo Mesto Michalovce, a tak
sme mohli natrieť lavičky a detské
preliezky i hojdačky na našom malom
námestí. Dobrovoľníci vyčistili tiež
okolitý priestor, vyhrabali lístie a upravili živý plot. Spracovala sa aj agenda
a pripravoval sa materiál na nástenky

a do Pamätnej izby Gorazda Zvonického. Záver pracovného popoludnia patril súťaži v stolnom tenise pre deti, ktoré sa pridružili k brigádnikom a odťahovali konáre na zberné miesto. Malé
občerstvenie i nejaké prekvapenie pre
účastníkov potešilo. Tí prví si odnášali
tričko s nápisom Čisté Močarany 2020
a jedna vyžrebovaná účastníčka získala ako výhru služby kaderníčky.
Všetkým, ktorí priložili ruky k dielu, patrí veľké poďakovanie. Niektorí
možno neveria, ale aj takáto práca
má zmysel. Dáva dobrý pocit, že sme
prispeli k skrášleniu nášho životného
prostredia. Veríme, že nájdeme aj iné
možnosti a rôzne aktivity pri šírení
dobra okolo nás.
Anna Kostovčíková

Vy rozhodujete,
my pomáhame

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

Noviny Mistral

a športové správy

premiéra každý štvrtok o 16.00
reprízy každú párnu hodinu
počas celého týždňa
s výnimkou vysielania záznamu a Žihadla

Záznam

Dies pro honore civitatis – Deň na poctu mesta
z júna 2016
od piatka 02.10.2020 počas celého týždňa od 14.00

Žihadlo

Špacirki na kaveju – Klokočovská ikona
Hostia: PaedDr. M. Molnár, historik ZM
a HELic. Mgr. M. Mráz, hovorca košického eparchiálneho úradu
v piatok 02.10., v pondelok 05.10. a v stredu 07.10.
vždy o 18.00
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 VÝCHOD. Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Spoločnosť Tesco
vyhlasuje ôsmu edíciu
grantového programu Vy
rozhodujete, my pomáhame,
aby podporilo projekty
zamerané na zlepšenie
prostredia vo vašom okolí.
Chcete zmeniť detské ihrisko
vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť
verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré
projekty vo vašej miestnej komunite,
či zabezpečiť bezpečné fungovanie
Centra voľného času?
Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, materskú školu
alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa do grantového programu Vy
rozhodujete, my pomáhame. Celkovo
bude medzi 231 projektov prerozdele-

ná suma 169 400 eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať
v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú granty vo výške
1300 eur, 600 eur a 300 eur.
Územie Slovenska bude rozdelené na 77 regiónov v okolí obchodov
spoločnosti Tesco, v ktorých chceme
podporiť rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov. Uchádzači
môžu predkladať svoje žiadosti online
na portáli https://tesco.sk/pomahame/. Zo všetkých podaných žiadostí
v termíne do 18. októbra následne
grantová komisia vyberie na základe
kritérií tri najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia
do hlasovania, ktoré bude prebiehať
vo všetkých obchodoch spoločnosti
Tesco v období od 30. novembra 2020
do 3. januára 2021. Poradie víťazov sa
dozvieme v januári 2021.
Tesco

Nový singel Miluj ma
Michalovčan Vlado Bučko
svoj prvý singel Tancuj
so mnou predstavil
pred rokom.
Teraz prichádza s novinkou Miluj
ma. Producentsky ju zastrešil známy gitarista a producent Jimi Cimbala. Skladba vznikla k textu Jána
Miľovčíka, ktorý otextoval aj Vladovu prvú skladbu. Klip nakrúcali

v blízkosti Zemplínskej šíravy, na
miestach, kde Vlado vyrastal. „Scenár som si vymyslel sám. Dotvoriť,
nakrútiť a zostrihať mi ho pomohol
šikovný kameraman Dušan Pehanič.“ uviedol Vlado. Časť klipu, kde
je vidieť speváka, nakrúcali v ateliéri,
u fotografa Ľuda Földyho. Skladbu
nahrali v nahrávacom štúdiu v Seredi. Videoklip si môžete pozrieť na
Vladovom YouTube kanáli.
rš
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PONÚKA

Rôzne
n Dám do prenájmu garáž na Ulici kpt. Nálepku 6, Michalovce.
Tel.: 0944 009 259
n Hľadám do prenájmu 1,5-izbový byt, nezariadený, na najvyššom
poschodí. Tel.: 0907 474 907
n Dám do prenájmu garáž medzi bl. Z1 Rázusa 1 a kotolňou.
Tel.: 0949 684 536
n Predám poschodový RD v Strážskom v pôvodnom stave, zachovalý, suchý, slnečný, rok výstavby 1975. Plocha pozemku 747 m2, garáž, ovocná
záhrada. Cena dohodou. Tel.: 0905 346 402. Volať po 15.00 hod.

prerušenie distribúcie elektriny
n 8. októbra od 09.10 hod. do 11.40 hod., úseky: Ul. Močarianska č. d.
130 – 194 párne, 119 – 161 nepárne, 3667 Ul. J. Barča - Ivana č. d. 1
n 13. októbra od 09.00 hod. do 13.30 hod., úseky: Ul. Komenského č. 16
– 22 párne, 34 – 42 párne, Ul. okružná č. 9 – 15 nepárne, 28 – 74 párne
n 13. októbra od 09.00 hod. do 13.30 hod., úseky: Ul. J. A. Komenského
34 Michalovce, ČOM: 0000398736, EIC: 24ZVS0000067186B,
Ul. J. A. Komenského 42 Michalovce, ČOM: 0000445312, EIC:
24ZVS0000029752I
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici
obrancov mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č.116/2009
o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 01.10.2020 do 16.10.2020.
Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------28 Obrancov mieru 4 5. NP
„A-2“
garzónka
30,79 m2
Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu):
2,19 €/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, Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí
v komisii bývania.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:

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 p. C-KN č. 1837/175, k.ú. Michalovce o výmere 20,0 m2,
za účelom zriadenia predzáhradky pri rodinnom dome na Ulici remeselníckej v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 19. októbra 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

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

Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
Ul. Štefánikova č. 20 v Michalovciach,
Ul. športová v Michalovciach (Mestská športová hala),
Ul. krymská č. 5 v Michalovciach (Základná škola).

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, do 19. októbra 2020 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme
bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4 (malometrážne byty)
v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 01.10.2020 do 16.10.2020.
Počet bytov: 2
Číslo bytu Adresa Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------55 Obrancov mieru 4 prízemie malometrážne byty 1,5-izbový 43,91 m2
103 Obrancov mieru 4 3. poschodie malometrážne byty garzónka 28,19 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach, kancelária č. 190 na prízemí, Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu
písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

OZNAM

Mesto Michalovce v súlade s bodom B 3 Uznesenia Mestského
zastupiteľstva Michalovce číslo 145 zo dňa 27.08.2020 zverejňuje
oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu mesta Michalovce
– Zmeny a doplnky číslo 9. Príslušný materiál sa nachádza na webovej
stránke mesta: https://www.michalovce.sk/sk/clanok/materialy-do-msz

AUTO NIE JE VÝKLAD
Preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Michalovciach spolu s príslušníkmi okresného dopravného
inšpektorátu realizovali v septembri pri nákupných centrách
v Michalovciach preventívnu aktivitu Auto nie je výklad.
Cieľom bolo 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, ktoré
by mohli byť lákadlom pre páchateľov trestnej činnosti.
OR PZ MI
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Florbal
FLORBALOVÝ KLUB – FBC YOUNG ARROWS SPIŠSKÁ NOVÁ VES
3. 10., 10.00 hod., dorastenecká liga Východ – 3. kolo, MŠH
FLORBALOVÝ KLUB – SABINOVSKÝ FLORBALOVÝ KLUB
3. 10., 10.00 hod., základná časť – starší žiaci Východ – 3. kolo, MŠH
Info: new.fbkmichalovce.sk

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC KOŠICE
3. 10., 15.00 hod., II. liga ženy
MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA
4. 10., 11.00 hod., I. LSD U19

PO HREBENI TATIER
Posledné letné dni turisti Prvého michalovského KST
strávili prechádzkou po hrebeni Nízkych Tatier. Vystúpili
na Kráľovu hoľu s prechodom na Orlovú. Ďalší prechod
absolvovali z Veľkej Vápenice na útulňu Andrejcová,
ktorá je v krásnom prostredí vo výške 1420 m n. m.
Keďže počasie prialo, navštívili aj Vysoké Tatry. Vybrali
sa za krásami tatranských plies, z chaty Plesnivec k Bielemu
plesu a pokračovali k chate na Zelenom plese. Obzreli
si Rohaté aj Čierne pleso.
Miroslav Kuba

Cyklozraz Klubu
slovenských turistov
Prednedávnom sa
vo Vrútkach konalo pre
pandémiu odročené
ale aj skrátené vrcholové
cykloturistické podujatie
– 42. ročník cyklozrazu
Klubu slovenských turistov.
Organizátori okrem cyklotrás
pripravili aj pešie trasy a zabezpečili tiež zaujímavý kultúrny
program. Jeho vyvrcholením bola
prezentácia knihy Na dvoch kolesách. Zostavovatelia publikácie

E. Rusnák a M. Herchl precízne
a do detailov, s množstvom fotografií, zmapovali všetky doteraz
uskutočnené zrazy cykloturistov
od prvého v roku 1978 v Komárne
až po 41. v Ružomberku, vrátane
štyroch z nášho regiónu, aj toho
jubilejného 40. vo Vinnom.
Záujemcovia o túto jedinečnú
publikáciu si ju na mieste mohli
hneď aj zakúpiť. Kto by mal o knihu ešte záujem, je možné si ju
objednať mailom na rzlevoca@
pobox.sk.
Anton Hasák

MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA
11. 10., 11.00 hod., I. LSD U19
MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA FUTBAL
14. 10., 13.00 a 15.00 hod., I. LMD U17, U16
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – MFK SPARTAK MEDZEV
4. 10., 14.30 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
TJ SOKOL MOČARANY – TJ DRUŽSTEVNÍK ČIČAROVCE
4. 10., 14.30 hod., V. zemplínska liga muži, Močarany
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – MHK BYTČA
10. 10.,15.00 hod, I. LSD – 6. kolo, Chemkostav aréna
HK IUVENTA – MHK BYTČA
10. 10., 13.00 hod, I. LMD – 6. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK MLÁDEŽ – MHK KEŽMAROK
10. 10., 15.45 hod., 1. liga juniorov
HK MLÁDEŽ – MŠHKM ŽILINA
3. 10., 15.45 hod., extraliga dorast
HK MLÁDEŽ – MŠHKM ŽILINA
11. 10., 11.15 hod., extraliga dorast
HK MLÁDEŽ – HC KOŠICE
11. 9., 15.15 hod., I. liga kadeti
Info: https://www.hkmichalovce.sk/

Strelectvo
POHÁR VELITEĽA 22. MPR
23. 8., strelecký viacboj, 16. ročník
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
NA BICYKLI ZA HISTÓRIOU – KÚPELE SOBRANCE
4. 10., info: www.kstmichalovce.sk

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk

UKONČENIE CYKLOTURISTICKEJ SEZÓNY – HRAD VINNÉ
11. 10., info: www.kstmichalovce.sk
LUPKOVSKÝ TUNEL
3. 10., info: www.kst-turista.sk
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

