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Zdolaj vrcholy
Vihorlatu
olympijská výzva
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Majstri Európy
z Michaloviec
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pozývame...

v džude kata

MUZIKA NOBIS

Míľniky historického vývoja Michaloviec

UMELECKÉ PODOBY
MICHALOVIEC
Do druhej polovice 19. storočia, ešte predtým, ako sa u nás rozšírila fotografia, podobu ľudí i krajiny zachytávala maľba. K podporovateľom umenia v tomto období patrili
predovšetkým príslušníci šľachtického stavu, niektorí z nich sa pokúšali aj o vlastnú
tvorbu. Z rodiny Andrášiovcov (Andrássy), ktorej členovia vlastnili majetky v Trebišove a okolí, maľoval napríklad Emanuel Andráši (1821 – 1891) či jeho bratranec
Dionýz Andráši (1821 – 1891). V okruhu Andrášiovcov sa pohybovalo i viacero maliarov, ktorých buď priamo zamestnávali, alebo si u nich objednávali obrazy (v tejto
súvislosti možno spomenúť umelca rakúskeho pôvodu Karla Steria).

V

18. a 19. storočí vzniklo
tiež niekoľko portrétov
príslušníkov rodiny Stáraiovcov (Sztáray) a ich príbuzných. Rozmach portrétnej tvorby
na Zemplíne bol pritom spätý
s vytváraním galérií bohatších
šľachtických rodov. K vášnivým
zberateľom diel výtvarného umenia v našom regióne možno zaradiť
grófa Antona Stáraiho, majiteľa michalovského kaštieľa, a jeho manželku Františku, rodenú Baťániovú
(Batthyány) – obaja tiež sami tvorili. S Michalovcami sú spájaní aj niektorí maliari – František Wrabec (?
– 1799) či miestny rodák Vojtech
Pállik (1845 – 1908 Budapešť).
Pravdepodobne začiatkom 19.
storočia vznikla veduta Michaloviec, ktorá dodnes reprezentuje
najstarší pohľad na toto mestečko
(záhadou však i naďalej zostáva,
či bola vytvorená iba jedna alebo
viacero vedút). S uvedeným storočím súvisia tiež dve bližšie neurčené vyobrazenia michalovského
kaštieľa, patriaceho v tom čase Stáraiovcom, ako aj obraz, zachytávajúci michalovský rímskokatolícky
farský kostol i časť kaštieľa.

Náš príbeh sa však viaže k Thomasovi Enderovi (3. január 1793
– 1875), uznávanému rakúskemu
krajinárovi a profesorovi krajinomaľby na viedenskej Akadémii
výtvarných umení. Tento umelec
sa narodil vo Viedni ako jedno
z dvojčiat. Neskôr študoval u známych akvarelistov svojej doby,
veľa tiež cestoval, po habsburskej
monarchii i po zahraničí – z exotickejších krajín navštívil napríklad
Brazíliu. Postupne si získal obdiv
aj uznanie vtedajších mocných mužov. Podporoval ho aj knieža Metternich. V roku 1824 sa dokonca
stal členom Akadémie umení.
V rokoch 1829 až 1853 pôsobil ako dvorný maliar arcikniežaťa
Jána, s ktorým podnikol viacero
ciest do bližších i vzdialenejších
krajín. V rámci nich navštívil tiež
Uhorsko, kde s obľubou maľoval známe aj menej známe miesta
na brehu Dunaja. Do najvýchodnejších oblastí dnešného Slovenska
sa tento významný umelec dostal
prostredníctvom grófa Jána Nepomuka Valdštajna (Waldsteina),
príslušníka starobylého českého
šľachtického rodu.

Ján Nepomuk sa narodil v roku
1809 vo Vinnom, kde istý čas žili
jeho rodičia. Matka Terézia bola
dcérou Jána Filipa Stáraiho a Barbory Migazzi (po praslici teda patril do šľachtického rodu Stáraiovcov), otec sa volal Emanuel Waldstein de Wartenberg. Syn sa neskôr
zapísal do uhorských dejín ako člen
akadémie vied, amatérsky maliar
a zberateľ historických diel.
Thomas Ender žil nejaký čas
aj v kaštieli rodiny Medňanských
(Mednyanszky) v Strážkach, kde
bol prvým učiteľom kreslenia vtedy
ešte malého Ladislava Medňanského (1852 – 1919). A keďže Medňanskí boli príbuzní Stáraiovcov
i Sirmaiovcov, Ladislav neskôr istý
čas tvoril aj na Zemplíne.
Vďaka dobrým vzájomným
osobným kontaktom tento rakúsky maliar v rozmedzí rokov
1861 – 1863 pôsobil tiež na veľkostatku Jána Nepomuka Waldsteina
vo Vinnom, neďaleko Michaloviec.
Nový užský župan si vtedy u umelca objednal niekoľko akvarelov
s tematikou dediny Vinné a blízko

pokračovanie na 2. strane

večer komornej
hudby
25. júla
o 19.00 hod.
Zemplínske
múzeum

NA ZEMPLIŇE
TAK

11. ročník festivalu
30. júla
o 18.00 hod.
tribúna
na Nám. osloboditeľov

JÁN NUS
LÍNIE DREVA

autorská výstava
do 13. augusta
galéria ZKCH

DAJTE SVOJIM
KNIHÁM
NOVÝ ŠMRNC

výstava ručne šitých
obalov na knihy
do 31. augusta
Zemplínska knižnica
G. Zvonického
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Najstaršie umelecké
podoby Michaloviec

Nová športová hala (Zekon) v roku 1979

Z histórie basketbalu
1970 – 1986
Podľa historických
záznamov sa organizovaný
basketbal hrá
v Michalovciach už 85
rokov. Pri tejto príležitosti
pripravil 1.BK Michalovce
seriál článkov, ktorými
priblíži históriu basketbalu
v meste.
O začiatkoch od roku 1936 po
rok 1970 sme v novinách písali
v predošlom čísle. Začiatkom 70.
rokov minulého storočia sa sformovalo nové vedenie klubu, ktorý
v súťažiach vystupoval pod názvom
TJ Lokomotíva. V tom čase basketbal ťahalo najmä funkcionárske trio
Ján Dóczy, František Feňák a Jozef
Ihnácik. Družstvo mužov sa postupne z okresného preboru prebojovalo
do najvyššej slovenskej ligy (1. SNL),
kde hrávalo dlhé roky. Najväčší
úspech dosiahlo v ročníku 1979/80,
keď obsadilo piate miesto, len o skóre za štvrtým juniorským tímom Interu Bratislava. Keď zarátame aj československú ligu, tak michalovský
tím skončil ako deviaty najlepší spomedzi všetkých slovenských klubov.
A to v čase, keď mužský basketbal
hralo na Slovensku viac ako 40 družstiev. Pekný výsledok patrí medzi
najväčšie, ak nie k tomu najlepšiemu, v histórii michalovského basketbalu. Hneď v ďalšom roku skončili
Michalovčania na ôsmom mieste len
o skóre za Ekonómom Bratislava.
Oduševnení funkcionári pritiahli na Zemplín hráčov z iných miest,
či už na vojenskú službu alebo výpomoc, a začali systematicky pracovať
s mládežou. Podarilo sa im podchytiť dobrých trénerov a práca s mládežou sa stala prioritou a zmyslom
pre budúcnosť klubu. Tréneri mládeže ako Stanislav Hudzik, Viliam

Nižník, Jozef Marcin, Juraj Jánošík
a ďalší dosiahli so svojimi družstvami viacero pekných výsledkov,
ako napríklad tretie miesto starších
žiakov na majstrovstvách Slovenska
v roku 1980 a v roku 1985.
V ženskom basketbale sa Vladimír Staško venoval dievčatám
i ženám. Dorastenky a žiačky hrávali v krajskej súťaži. Ženy pôsobili
striedavo medzi krajom a 1. SNL.
V druhej polovici sedemdesiatych
rokov sa rozvoj ženského basketbalu v meste zastavil. Odchovankyňa
Michaloviec Darina Balážová bola
v sezóne 1971/72 členkou družstva
Slávia VŠ Strojstav Prešov, ktoré
hralo najvyššiu súťaž žien v Československu (1. liga žien).
Zásluhou šikovných michalovských funkcionárov sa v našom meste odohralo v tomto období hneď
niekoľko medzinárodných zápasov.
K tým najatraktívnejším určite patrilo v roku 1974 stretnutie Výberu Východoslovenského kraja proti reprezentačnému tímu z Kuby. Preplnená
telocvičňa strednej poľnohospodárskej školy videla víťazstvo Kubáncov
74:49. Trénerom mužstva Východoslovenského kraja bol domáci Ján
Dóczy a v samotnom stretnutí nás
reprezentovali Stano Sabo a Mikuláš Polievka. V roku 1976 sa tu zase
v prípravnom stretnutí proti michalovskému tímu predstavila reprezentácia Grécka pripravujúca sa na
majstrovstvá Európy.
V osemdesiatych rokoch bol tím
mužov stabilným účastníkom 1. slovenskej národnej ligy. Družstvo ťahali vlastní odchovanci. O rozvoji
mládeže svedčí aj fakt, že Ľudovít
Kmetony ako starší žiak prestúpil
do Svitu, kde sa potom ako 17-ročný
presadil v prvoligovom kádri mužov.
Viac o tomto období sa dočítate
na stránke www.1bkmi.sk.
Peter Biganič

stojacich zrúcanín hradu. Gróf zoznámil umelca i s príbuznými, a tak
Thomas Ender namaľoval aj akvarely, zachytávajúce michalovský
kaštieľ rodiny Stáraiovcov. Tohto
rakúskeho krajinkára počas cesty
po Slovensku hostili tiež Andrášiovci vo svojom kaštieli v Parchovanoch.
Akvarely Thomasa Endera
zo Slovenska sú, až na malé výnimky, nakreslené na papieri. Na dolný
okraj svojich obrazov umelec spravidla ceruzkou napísal, čo zachytil.
Tieto poznámky sú v nemčine, písané švabachom či latinkou, často
sa vyskytujú i skratky. Na dolný
alebo horný okraj tiež nezriedka

uvádzal názvy dôležitejších lokalít
(vzdialenejších dedín, kopcov, údolí), prípadne si zapísal meno majiteľa kaštieľa či statku. Na väčšine
akvarelov však chýba jeho podpis.
Mnohé zo „slovenských“ obrazov Thomasa Endera sa pôvodne
nachádzali v zbierke Jána Nepomuka Waldsteina. Neskôr, konkrétne 8. mája 1868, ich gróf daroval
Maďarskej akadémii vied. Spomínaný súbor, ktorý tvorí 22 unikátnych diel vytvorených na Slovensku i v ďalších častiach vtedajšieho
Uhorska, je tak dodnes uložený
v knižnici akadémie, v oddelení
rukopisov.
Martin Molnár

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých
informácii nájdete na

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

pobačeňe Miž a z varoš a

Ľeto
Každoho interesuje, jake budze. Bo každi choľem kuščok, jedňim očkom
pokukuje mac u ľece choľem kuščok dovoľenku. Jeden chce buc z rodzinu,
bo u calim roku ľem u ľece je fajňe buc zos rodzinu. I vibrac še dagdze, dze
me išče ňebuľi, može buc pre šickich ňezapomenuteľňi zažitok. Pre dakoho i ľem ňič ňerobeňe i povaľovaňe še biva oddichom. Nakoňec, dovoľenka
je na oddich a každi oddichuje inakši. Vivetraňe hlavi abo oddichnuce celu
každomu inakši chasnuje.
Toho roku navecej zos ľetom prišľi postcovidove novinki. Mušiš buc zaočkovani. Kec idzeš vonkaľ z repubľiki, jak še vraciš? Ňehroži karantena? Veľo
novich faktorov še prejavuje. Aňi poľitici ňeišľi na dovoľenki. Co vidumaju?
Čim nas zaš prekvapja? Išče ščesce, že pres ľeto ňe šicki ľem dovoľenkuju.
Bo treba pozbirac pšeňičku, žebi bulo na novi chľebik. Dze sucho, tam treba
poľivac. Dze zarosnuto, treba košic. Dze dožriva ovoc, treba z ňu spravic
porjadok. Bo vitaminov u živej podobe je najľepša prevencija chorotov. I drahi še najvecej u ľece davaju do porjadku.
No až u ješeňi obačime, co šicko me sebe z dovoľenki priňešľi. Dachto
ochrannu skuru D vitaminu, dachto polamanu nohu zos vodnoho skutra,
no jagbač budu i taki, co ňespodzivaňe i dachtori z novich varijantov covidu.
Kec sebe dumame, že už ňič horše pris ňemože, ta bizovňe dajakich prekvapeňi še dočekame od našich milovanich poľitikov. Bizovňe spac ňemožu
z toho, že treba vidumac nove daňe, poplatki, testovaňe, dostac našo peňeži
na spravne investovaňe. Abo choľem vidumaju novu vihlašku, kec nahodou
ustavňi sud predchadzajucu pozastavi. Aľe šak šicko robja, žebi me še dobre
maľi. Dachtori až na druhim švece. Pametajce na sebe vecej jak našo politici
na vas. Budzce zdravi.
Vaš Mižo z varoša
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Zemplínsky jarmok nebude ani tento rok
Na základe rozhodnutia Organizačného výboru 51. ročníka
Zemplínskeho jarmoku a v súlade s odporúčaním
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Michalovce
dospelo Mesto Michalovce k rozhodnutiu neorganizovať
tradičný Zemplínsky jarmok ani tento rok.
Aj keď mnohým z nás bude
jarmok chýbať, sme presvedčení,
že ešte stále je dôležité správať sa
v súvislosti s covid-19 zodpovedne
a nepodceňovať riziko šírenia nákazy. Ďalším dôvodom sú aktuálne
platné epidemiologické opatrenia,
ktoré sa týkajú organizovania hromadných podujatí, a ktoré nie je
možné dodržať pri organizovaní
takého veľkého podujatia. Michalovčania a návštevníci nášho mesta sa však môžu tešiť na Zemplín-

ske slávnosti, ktoré sa uskutočnia
14. augusta. Toto podujatie pripravujeme s výraznými obmedzeniami
a skráteným programom – počas
jedného dňa. Zemplínske slávnosti
sa uskutočnia len v prípade, že sa
do uvedeného dátumu nezhorší
epidemiologická situácia.
Veríme, že budúci rok bude situácia priaznivejšia. Budeme vďační, ak verejnosť toto rozhodnutie
akceptuje s pochopením.
rr

Z otvorenia Zemplínskeho jarmoku 2019

Podpora energetickej efektívnosti
Mesto Michalovce je vlastníkom viacerých
administratívnych budov, v ktorých sídlia verejné inštitúcie,
sociálne zariadenia, kultúrne stredisko, umelecké
školy, charita a pod. Všetky tieto budovy boli postavené
pred niekoľkými desaťročiami a vyžadujú celkovú
rekonštrukciu a zlepšenie hospodárnosti pri prevádzke.
S týmto zámerom Mesto pre desať svojich budov vytvorí
účelový energetický audit ako nutnú podmienku na ich
rekonštrukciu, resp. garantovanú energetickú službu.
Audit sa bude realizovať v rámci
projektu Podpora energetickej efektívnosti budov v meste Michalovce
v Operačnom programe Kvalita životného prostredia. Na projekt sme
získali nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 53 942
eur. Spolufinancovanie Mesta je vo
výške 5 %, čo predstavuje 2 679 eur.
Mesto už podpísalo so Slovenskou inovačnou a energetickou
agentúrou zmluvu o nenávratnom
finančnom príspevku, súčasne
po realizácii verejného obstarávania
začalo hlavnú aktivitu podpisom
zmluvy o dodávke služieb. Energetický audit sa týka nasledujúcich

budov: budova Mestského úradu na
Námestí osloboditeľov č. 30, budova
Mestského úradu na Námestí slobody 1, Starý súd na Námestí osloboditeľov č. 77, Dom služieb na Námestí osloboditeľov č. 82, Základná
umelecká škola na Štefánikovej ulici,
Zlatý bažant na Ul. saleziánov, Mestské kultúrne stredisko na Námestí
osloboditeľov č. 25, Zlatý býk na Námestí osloboditeľov č. 10, Stredisko
služieb škole na Ul. okružnej 3567
a bývalé SOU stavebné – sídlo mestskej spoločnosti Služby mesta Mi-

chalovce na Partizánskej ulici č. 23.
Všetky vybrané budovy sú vo výlučnom vlastníctve mesta.
Výsledkom projektu bude energetický audit za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej
efektívnosti uvedených budov. Audit poslúži ako dokument potrebný
na využitie garantovanej energetickej služby, resp. na prípravu projektovej dokumentácie rekonštrukcie
uvedených budov. Vytvorený účelový energetický audit Mesto zverejní na svojom web portáli www.
michalovce.sk. Projekt by mal byť
ukončený v apríli 2022.
V minulosti Mesto Michalovce
aj vďaka externým zdrojom zvýšilo
hospodárnosť a zefektívnilo prevádzku viacerých svojich budov
(všetkých základných a materských
škôl, zariadenia pre seniorov) či verejného osvetlenia a pod. Všetky
projekty zároveň prispeli k zlepšeniu
environmentálnych ukazovateľov.
jama

Svetová výstava prišla aj k nám
Výstava Czech Innovation
Expo už bola prezentovaná
v tokijskom múzeu
Miraikan aj v popredných
inštitúciách pre vedu
a inovácie v Šanghaji,
Pekingu, Berlíne, Mníchove,
Ríme, Prahe a Aténach.
Teraz si ju môžete pozrieť
aj v Zemplínskej knižnici G. Zvonického. Pripravili ju v spolupráci
s Českým centrom v Bratislave.

Dozviete sa, čo priniesli svetu
Česi vo sfére vedy. Pomocou virtuálnej reality si pripomeniete 100 rokov histórie českej vedy a výskumu,
celosvetovo známe značky, ktoré
vznikli v medzivojnovom období,
ako napr. Škoda, Jawa, Tatra, Kohi-noor alebo Baťa. Pozriete si vynálezy Otta Wichterleho, Františka
Křižíka a ďalších slávnych Čechov.
Jedinečnosť Czech Innovation Expa
(CIE) spočíva v prepojení interaktívneho audiovizuálneho umenia,
dizajnu a najmodernejších technológií na báze virtuálnej reality.

Návštevníci vstupujú do zdanlivo
prázdneho priestoru s abstraktnými
symbolmi na stenách. Do svojich
prístrojov si najprv stiahnu aplikáciu CIE AR pre iOS alebo Android
a potom už len objavujú príbehy
a informácie o vedeckom vynáleze
či inovácii. Keď je prístroj namierený na konkrétny symbol na stene,
na displeji sa objaví príbeh konkrétneho vynálezu. Ak nemáte smartfón, môžete si požičať náš tablet.
Výstava je prístupná na internetovom oddelení do konca augusta.
ZKGZ

ODIŠLI
OSOBNOSTI
V nedeľu večer 18. júla
pribudli v umeleckom
nebi ďalšie hviezdy.
Vo veku 81 rokov odišiel
herec, humorista,
režisér a textár Milan
Lasica a tiež legendárny
český folkový hudobník
František Nedvěd
(73 rokov). Obaja umelci
ovplyvnili generácie
Československa, obom
patrilo pódium a aplauz.
Milan Lasica bol pre mnohých školou múdrosti, inteligencie a zápasu o pravdu, ktorá
formovala nie len jeho samého,
ale aj jeho okolie. Práve preto,
že dokázal nastaviť zrkadlo sebe
samému, v slobode myslenia
ho nastavil tam, kde to bolo potrebné. Odišiel z miesta, kde to
miloval. Jeho srdce sa zastavilo
počas koncertu s orchestrom
Hot Serenaders v divadelnom
Štúdiu L+S v Bratislave. S úklonom, za potlesku divákov.
V rovnakých intenciách
možno uvažovať o Františkovi
Nedvědovi. Spolu s bratom Honzom vedel folkom potešiť a vyspievať ódu na život so všetkým,
čo v talóne ukrýva. Gitarista
a pesničkár sa liečil na rakovinu
pľúc, hoci sa mu v posledných
mesiacoch darilo lepšie, zákerná
choroba bola napokon silnejšia.
Ďakujeme, páni.
im
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Letná florbalová škola
Covidom poznačený
školský rok rýchlo ubehol,
ale vo florbalovom klube
Eastern Wings sa brány
nezavreli. V spolupráci
so ZŠ T. J. Moussona
a Olympijským klubom
Michalovce sme v termíne
od 1. do 9. júla pripravili
pre malých florbalistov
Letnú florbalovú školu.
Školu preto, lebo náplň denného
tábora nebola len športová. Deti vo
veku 6 – 12 rokov prichádzali ráno
od siedmej hodiny a až do obeda sa
v športovej hale venovali zlepšovaniu kondície, obratnosti a florbalových zručností. Nechýbal strečing,
vyrovnávacie cvičenia a zábava

vo forme športových hier a súťaží.
Obed nám pripravili tety kuchárky
v školskej jedálni a potom sme sa
trošku vzdelávali. Raz na dopravnom ihrisku, inokedy zábavnými šifrovacími hrami na rozvoj logického
myslenia a čítania s porozumením
s využitím vzdelávacieho programu
Slovenského olympijského a športového výboru s názvom OVEP
(olympic values education programme). Nechýbal geocaching, športová
olympiáda ale ani neľahký výstup
na Vihorlat, ktorý preveril nie len
fyzické, ale aj vôľové vlastnosti detí.
Záverečný turnaj všetci zvládli ako
profesionáli a nám bol odmenou
detský úsmev a radosť. Celý tábor
sa niesol v duchu hesla Pripravení
na Tokio a my sa už tešíme sa na nových kamarátov v II. turnuse.
rh

Hlasujte o Top lekára
na Slovensku 2021

Vedia vodiči poskytnúť
prvú pomoc?
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru
v Michalovciach vykonalo
16. júla na Zemplínskej
šírave dopravnopreventívnu akciu
s účasťou Slovenského
Červeného kríža.
Akcia bola zameraná na kontrolu
lekárničiek a overenie vedomostí vodičov pri poskytovaní prvej pomoci.
Zúčastnili sa jej dvaja príslušníci dopravnej polície, referent špecialista

skupiny prevencie vnútorného oddelenia Okresného riaditeľstva PZ
v Michalovciach a dve pracovníčky
Slovenského Červeného kríža. Počas akcie policajti skontrolovali 12
vodičov a lekárničky v motorových
vozidlách, kde v jednom prípade lekárnička chýbala a jedna bola v nekompletnom stave. V priebehu akcie
pracovníčky Slovenského Črevného
kríža overovali u vodičov taktiež
vedomosti pri poskytovaní prvej
pomoci, pričom len dvaja nevedeli
odpovedať na otázky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci.
OR PZ MI

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto
mojemesto@msumi.sk

Odborný týždenník
Zdravotnícke noviny
sa rozhodol aj tento rok
realizovať projekt TOP
lekári na Slovensku.
Cieľom projektu
je vyzdvihnúť úspechy
lekárov, o ktorých
sa nie vždy hovorí,
najmä v dnešnej dobe.
Zdravotníci majú za sebou
asi najťažší rok. Rok
poznačený pandémiou,
plnými nemocnicami, rok
nadľudských výkonov,
ale aj obdobie beznádeje,
že nevedia pomôcť, hoci by
chceli.
Lekárov do ankety nominovali
jednotlivé nemocnice a zdravot-

nícke zariadenia, hlavní odborníci
pre jednotlivé špecializácie, čitatelia Zdravotníckych novín, jediného
odborného týždenníka pre zdravotníkov, a v neposlednom rade
samotná redakcia Zdravotníckych
novín.
Sieť nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia do ankety prihlásila svojich deviatich výborných
špecialistov. Medzi nimi o titul TOP
lekár na Slovensku vo svojich kategóriách sa uchádzajú aj hlavný neurochirurg v michalovskej nemocnici MUDr. Peter Bačinský a vedúci
lekár pneumodiagnostického centra v nemocnici v Michalovciach
MUDr. Ľubomír Slávik.
Hlasovať v jednotlivých kategóriách môžete do 25. júla 2021
online na webovej stránke: https://
mediweb.hnonline.sk/top-lekari/4709828-top-lekari-2021.
Jana Fedáková

SLEDUJTE ONLINE

ŠPACIRKI
NA KAVEJU

YouTube Redakcia Mistral
Umelec T. J. Mousson trochu inak
Michalovské hrady
Sztárayovci a Habsburgovci
a iné témy
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KULTÚRA
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
DETSKÝ PLENÉR S MOUSSONOM
26. júla, Zemplínske múzeum
MUZIKA NOBIS
večer komornej hudby, 25. júla o 19.00 hod., Zemplínske múzeum
NA ZEMPLIŇE TAK
11. ročník festivalu, 30. júla o 18.00 hod., tribúna na Nám. osloboditeľov
ŠPACIRKY NA KAVEJU
Michalovské hrady, YouTube Redakcia Mistral
ŠPACIRKY NA KAVEJU
Umelec T. J. Mousson trochu inak, YouTube Redakcia Mistral

výstavy
DAJTE SVOJIM KNIHÁM NOVÝ ŠMRNC
výstava šitých obalov na knihy
do 31. augusta, Zemplínska knižnica G. Zvonického
INDIÁNSKE LETO V KNIŽNICI
výstavka indiánskych artefaktov a kníh s indiánskou tematikou
do 27. augusta, Zemplínska knižnica G. Zvonického
JÁN NUS – LÍNIE DREVA
autorská výstava, do 13. augusta, galéria ZKCH
CZECH INNOVATION EXPO
neviditeľná interaktívna výstava
do 31. augusta, Zemplínska knižnica G. Zvonického
LAKOMÁ – KRAUSOVÁ – ZEMPLÍN V MOJOM SRDCI
výstava, do 15. septembra, Zemplínske múzeum
LAVRA – VIOLE(N)T
autorská výstava, do 31. júla, malá galéria MsKS

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

MICHALOVCE DO ROKU 1945
výstava k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach
do 30. septembra, Galéria pod nebom
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Laura Lazorová
Sebastián Novotný
Lukáš Pulko
Desire Dulovič

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Ľubomír Kasarda
a Katarína Zolotová

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. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f) Ul. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS),
g) Ul. športová v Michalovciach (Mestská športová hala).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, do 9. augusta 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Oznámenie o obsadzovaní
pracovného miesta:
Odborný referent stavebného úradu,
stavebného poriadku

Mgr. Jozef Kužma
a Mgr. Michala Bovanová

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 časti pozemku parcela E-KN č. 9524, k. ú. Michalovce
na Námestí osloboditeľov 949/19, o výmere do 4,2 m2, za účelom
zriadenia vstupného schodu do objektu, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných
návrhov v hmotnoprávnej lehote, do 9. augusta 2021 do 9.00 hod.,
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke
www michalovce.sk.

Noviny Mistral
premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu

Záznam

Dni mesta – Dies pro honore civitatis
z júna 2014
23. júla – 29. júla vždy o 14.00 hod.

Žihadlo

Téma: Cukrovka, tichý zabijak
Hostia: MUDr. R. Žaludková, diabetologička
a Ing. J. Borovka, Slovenská diabetologická spoločnosť
v piatok 23. júla, v pondelok 26. júla a v stredu 28. júla
vždy o18.00 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 VÝCHOD.
Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV.

Zamestnávateľ: Mesto Michalovce
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 07101
Michalovce
Kontaktná osoba: Viera Klaciková, samostatná odborná referentka personálneho
referátu MsÚ, MsP a zariadení MsÚ
Mestský úrad, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
viera.klacikova@msumi.sk
tel.: +421566864230
Dátum nástupu: 1. 9. 2021
Základná zložka mzdy (v hrubom): minimálne 922,50 € za mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 13.7.2021
Dátum uzavretia prijímania žiadostí: 9.8.2021
Súčasť žiadosti: žiadosť, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných
údajov
Pracovný pomer: na dobú určitú na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu
neurčitú
Pracovná oblasť: samospráva
Náplň práce:
n príprava rozhodnutí a úkonov pre stavebný úrad v zmysle stavebného zákona,
n vykonávanie štátnej správy na úseku stavebného poriadku,
n kontrolná činnosť nad dodržiavaním stavebného poriadku,
n navrhuje a ukladá opatrenia na odstránenie prípadného protiprávneho stavu
v oblasti stavebného a územného konania,
n evidencia rozhodnutí, spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činností
stavebného úradu,
n vyrubovanie správnych poplatkov
Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine
odborov stavebníctvo
Požiadavky na zamestnanca:
Bez požiadavky na odbornú prax, pracovné miesto vhodné aj pre absolventa
Počítače – MS Office pokročilý
Vodičské oprávnenie – skupina B
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti: komunikatívnosť, analyzovanie
a riešenie problémov, organizovanie a plánovanie práce, rozhodovanie, technická
gramotnosť, samostatnosť, precíznosť (presnosť)
Osobitné predpoklady: Bezúhonnosť v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov
Forma obsadenia miesta: Výberové konanie s vybranými uchádzačmi spĺňajúcimi
podmienky na základe osobitnej pozvánky, ktorú zašle zamestnávateľ
Zverejnené: Úradná tabuľa Mesta Michalovce, www.michalovce.sk, Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny Michalovce (ISTP), Dvojtýždenník Michalovčan, TV Mistral

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. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková,
e-mail: maria.strickova@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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Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ka
Dňa 26. júla uplynie 15 rokov,
keď nás navždy opustila naša drahá mamka

IRENA DZURJOVÁ
s úctou a láskou spomína
celá smútiaca rodina

malý oznamovateľ

Medailová žatva
Slovenská liga MMA
vyvrcholila 26. júna
majstrovstvami Slovenska
v Poprade. Michalovskému
klubu MMA Team Slovakia
Michalovce sa darilo
výborne.

V celkovom hodnotení sa podarilo vybojovať šesť zlatých medailí,
tri strieborné umiestnenia a jedno
tretie miesto. Michalovský klub tak
získava druhú priečku v hodnotení
klubov spomedzi 24 zúčastnených
klubov v lige. Počas tohto zložitého roka prebehlo šesť kôl SOMMA. Na stupienkoch víťazov stáli

v kategóriách juniorov a mládeže
Alex Šurík, Patrik Šoffa, Eva Šimková a Ema Ďurčáková. V kategórii
detí Gregor Mitro. Medzi dospelými prvenstvo získal David Reby.
Strieborné umiestnenia v jednotlivých kategóriách získali Dominik
Drapáč, Timea Szatmary a Jakub
Čverčko. Bronzovú priečku získava
Dávid Mindžák.
Súčasťou posledného kola bolo
vyhlásenie slovenskej reprezentácie
na medzinárodné podujatia ako sú
majstrovstvá Európy a sveta. Z michalovského klubu si túto možnosť
vybojovali Alex Šurík, Patrik Šoffa
a Eva Šimková.
Tibor Šimonič

Rôzne
n Predám použité akváriá rôznych rozmerov. Cena dohodou.
Tel.: 0905 746 530

prerušenie distribúcie elektriny
n 23. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. A. S. Puškina č. d. 12,
Vyškovská ul. č. d. 2, 4, 6, 8, 12, 14
n 28. júla od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Okružná ul. č. d. 64,
1296/46, 1296/64
n 4. augusta od 8.00 hod. do 16.00 hod., úseky: ČOM 0001491755,
Partizánska ul. ČOM 0000436754, Ul. S. H. Vajanského č. d.
1782, 1783, Žabany ČOM 0001405836, ČOM 0000154939, ČOM
0000156165, ČOM 0001416338, Žabany č. d. 1782, 1784/5, 1785/7
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Olympijská výzva pre nadšencov turistiky
Zdolaj vrcholy Vihorlatu
V piatok 23 júla
sa s ročným meškaním
rozhorí olympijský oheň
na Hrách XXXII. olympiády
v Tokiu. Slovenský
olympijský a športový
výbor (SOŠV) počas celej
jari prinášal množstvo
podujatí označených logom
„Pripravení na Tokio“.
Olympijské kluby, ako predĺžené ruky SOŠV, na týchto podujatiach aktívne spolupracovali a približovali ich širokej verejnosti.
Olympijský klub Michalovce
tentokrát nie len pri príležitosti nadchádzajúcich olympijských
hier ale aj 10. výročia založenia
klubu pripravil turistickú výzvu
s názvom Zdolaj vrcholy Vihorlatu.
Výzva začína práve 23. júla a potrvá
do konca augusta, prípadne do vyčerpania zásob suvenírov. Úlohou
turistov je navštíviť aspoň päť miest
vo Vihorlatských vrchoch a urobiť
si fotografiu s nálepkou Olympijská

výzva. Kto pošle päť takýchto selfie
fotografií na email olympijskyklub.
michalovce@gmail.com, alebo ich
vloží do komentára na facebokovej
stránke klubu, získa darček – tričko, vak alebo desiatový box s logom
„Pripravení na Tokio“.
Nálepky sú umiestnené na turisticky známych aj menej navštevovaných miestach: Senderov – kostolík,
Viniansky hrad, Farárova chyžka,
Dlhá, Kyjov, Lysák, Strihovská Poľana, Nežabec, Sninský kameň, Tri
tably, Jedlinky, Motrogon, Kotlík
(jazierko), Poľana pod Vihorlatom,
Vihorlat.
Podrobnejšie informácie o týchto miestach a aktuality nájdete na
internetovej stránke olympijského klubu https://okmichalovce.
webnode.sk/olympijska-turisticka-vyzva-2021/ i na FB stránke.
Nezabudnite na turistickom mieste
nájsť nálepku a urobiť si fotografiu.
Naskenovaním QR kódu z nálepky sa dostanete priamo na stránku
klubu. Aktívne oddychujte a spoznávajte rodný kraj.
OK Michalovce
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE – FC DAC 1904 D. STREDA
25. 7., 18.00 hod., FORTUNA liga/muži – 1. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Majstri Európy
sú z Michaloviec
Počas prvého júlového
víkendu, v sobotu 3. júla,
sa vo Varšave v Poľsku
konali Majstrovstvá Európy
v džudo kata.
Reprezentovali nás členovia
Judo klubu ŠK Zemplín Michalovce – Dominika Kincelová a Milan
Ruják, zverenci Gabriela Čopáka
a Viliama Kohúta. Boli historicky
prvou slovenskou dvojicou, ktorá
sa zúčastnila majstrovstiev Európy
v kate.
Ich pôvodný cieľ, zúčastniť sa
súťaže európskeho formátu, sa im
napokon podarilo prekonať ďaleko
viac. Vo vekovej kategórii do 23
rokov v súťaži Katame-no-kata získali titul majster Európy, ktorým
sa zaradili medzi európsku špičku.

Titul je o to vzácnejší, že Michalovčania bojovali v konkurencii
pretekárov, ktorí sa majstrovstiev
Európy či dokonca sveta zúčastňujú pravidelne.
Aj vďaka pomoci a podpore
Mesta Michalovce mali na tréning
a prípravu na majstrovstvá profesionálne žinenky, ktoré im umožnili
trénovať v autentických podmienkach. Poďakovanie smerovali mladí
športovci aj svojim trénerom a klubu, ktorý ich finančne podporil.
Dominika aj Milan sú v súčasnosti rozhodcami a pripravujú
sa na trénerskú dráhu, no zároveň
svoju pozornosť zameriavajú aj na
prípravu na blížiace sa majstrovstvá
sveta v Lisabone. Tie sa budú konať
v októbri a dvojica bude pretekať
v kategórii seniorov.
nč

Zraz turistov
v Nízkych Tatrách
Od roku 1954 sa vlani
prvýkrát stalo,
že vrcholová akcia Klubu
slovenských turistov bola
pre pandémiu posunutá
na toto leto. 67. ročníka
sa členovia najstaršieho
michalovského Klubu
slovenských turistov
Turista zúčastnili
už po 45.-krát za sebou.

Centrom diania od 8. do 11.
júla bol Autocamping Bystrina
v Demänovskej doline v Nízkych
Tatrách. Pripravených bolo deväť vcelku náročných trás do 20
km, no s prevýšeniami poväčšine
nad 1000 m. Menej náročné boli
doporučené cyklotrasy. V rámci
sprievodného programu sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo
otvorenie výstavy 100 rokov časopisu Krásy Slovenska, prezentácia
knihy Liptov a slávnostné odhale-

nie pamätnej tabule Milošovi Janoškovi na Poludnici. Naši členovia si prezreli skulptúru Dreveného muža za Dúbravskými baňami,
v Pavčinej Lehote sa vyštverali na
vyhliadkovú vežu, navštívili neďaleké jaskyne, obišli Vrbické pleso,
zablúdili pohľadom na skelet vyhorevšieho hotela Junior v stredisku Jasná a, samozrejme, vystúpili
aj na Chopok.
Celkovo bolo na zraze prítomných okolo 400 účastníkov, vrátane Turistických oddielov mládeže,
ktoré tu mali svoje 51. stretnutie.
V globále bol zraz veľmi vydarený
aj vďaka zanieteným organizátorom, všetko prebehlo bez zranení.
K úspechu našich prispeli veľkou
mierou sponzori a štedrý donor
Mesto Michalovce.
Štafetu nasledujúceho zrazu
prevzali organizátori z Hrabušíc,
ktorí na Podlesku v Slovenskom
raji pripravia nasledujúci turistický sviatok.
Anton Hasák

vých zápasov nezľakli, zabojovali
a domov priniesli striebro a bronz
Jakub Kaločay (lightcontact a kick
ligth, do 57 kg kad.), dve bronzové
medaily Matej Kotora (light contact a kick ligth, do 47 kg kad.),
a rovnako dvakrát bronz do zbier-

ky pridal aj Štefan Mlynár (light
contact a kick ligth, do 94 kg sn.).
Ďakujeme všetkým zúčastneným, organizátorom, SZKB, pretekárom, realizačnému tímu aj rodičom za podporu.
Elena Takáčová

Majstrovstvá Slovenska v kickboxe
Deväťčlenná pretekárska výprava z michalovského
Športového kickbox klubu štartovala 25. a 26. júna
v mestskej športovej hale Arena Poprad
na Majstrovstvách SR v kickboxe 2021.
V rekordnej účasti 506 štartov
z 34 klubov Slovenského zväzu
kickboxu (SZKB), po dlhej neplánovanej covid prestávke a krátkemu času na prípravu, nastúpili naši
pretekári v oklieštenej zostave. Pod
trénerským dohľadom Ľuboša Takáča podali skvelé výkony a obsadili medailové priečky.
Na majstrovstvách si zápasy
vyskúšali nováčikovia Matej Kotora a Jakub Kaločay, ale skvelé
výkony podali aj skúsenejší pretekári Timea Hamariková, Emma
Sabadošová, Michaela Tomková,
Ján Tomko, Dávid Havran, Štefan
Mlynár a Dávid Stanko. Spolu získali 14 medailí: tri zlaté, štyri strieborné a sedem bronzových. Dvojnásobnou majsterkou SR 2021

(lightcontact a kick ligth, obe do
55 kg kad.) sa opäť bezkonkurenčne stala Emma Sabadošová, ktorá
svoje boje vyhrávala pred časovým limitom a súperkám nedávala
žiadnu šancu na realizáciu. Tretím
majstrom SR sa stal Dávid Havran (kicklight, do 57 kg sn.), ktorý
bol v skvelej forme a rovnako ako
Emma zápasy ukončoval výhrou
pred časovým limitom. Napokon
k zlatu získal aj bronz (light contact, do 57 kg sn.). Dve strieborné
priečky obsadila v ringu Timea
Hamariková (K1, lowkick, obe
do 56 kg sn.) a ďalšiu striebornú
Michaela Tomková (light contact,
do 47 kg kad.). K nej si pridala
aj bronz (kick light, do 47 kg kad.).
Naši nováčikovia sa svojich pr-

