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k výročiu basketbalu

KLIENTSKE DNI

na Mestskom úrade
Michalovce

Aj Michalovce budú mať zberateľskú bankovku

NULA EURO
SOUVENIR
Mesto Michalovce si v tomto roku pripomína 777. výročie prvej písomnej zmienky
o meste. Pri tejto príležitosti Mesto za účelom pripomenutia si významnej udalosti a na zvýšenie propagácie a popularizácie mesta vydáva výnimočnú bankovku –
Nula Euro Souvenir.

I

de o originálny a jediný oficiálny koncept výroby napodobenín bankoviek slúžiacich
ako suvenír. Bankovky Nula Euro
Souvenir sa tlačia na originálny 100 % bavlnený papier, ktorý
sa používa aj pri výrobe pravých
eurobankoviek. Sú identické s pravými bankovkami s tým rozdielom,
že nie sú určené na použitie v platobnom styku a sú zabezpečené
proti prípadnému zneužitiu v automatoch prijímajúcich bankovky, ako aj v čítačkách bankoviek.
Zberateľská bankovka s nominálnou hodnotou nula eur obsahuje množstvo ochranných prvkov
(mikrotlač, hologram, UV ochranné prvky a i.) rovnako ako pravé
eurobankovky. Každý kus je unikát
vďaka číslovaniu a sériovému kódu.
Oficiálne a originálne Nula Euro
Souvenir bankovky majú veľkosť
eurobankovky nominálnej hodnoty 20 eur a sú vyrábané vo fialovej
farbe, pripomínajúcej eurobankovku nominálnej hodnoty 500 eur.
Ich koncept a dizajn je chránený
patentom a ochrannou známkou.
Fenomén nula euro bankoviek
ako suvenírov vznikol v roku 2015
vo Francúzsku za účelom podpory
turizmu, najmä prostredníctvom
propagácie kultúrnych pamiatok,
múzeí a galérií, zoo, zábavných

pondelok
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30
streda
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
piatok
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00
Vstup do budovy
je cez hlavný vchod.
utorok a štvrtok
Iba matrika na úkony
spojené s aktuálnym
úmrtím a podateľňa
na služby spojené s príjmom
a odoslaním pošty.
Vstup do budovy
je bočným vchodom
od OD Dodo.

OČKOVANIE
BEZ REGISTRÁCIE
aj v Nemocnici
Svet zdravia
Michalovce

atrakcií a rôznych ďalších turistických stredísk. V roku 2020 pri príležitosti 5. výročia vydania prvého
nula eurového suveníru sa vytlačili
aj tzv. anniversary foldre, zložky
s podrobnejším popisom a grafikou k bankovke. Tieto sú pre zberateľov zvlášť atraktívne.
Na michalovskej nula euro
bankovke je na prednej strane zobrazená veduta mesta Michalovce
ako jeden z najlepších historických
motívov znázorňujúcich mesto.
Na druhej strane bankovky sú zobrazené európske národné pamiatky. Autorsky a organizačne pripravil vydanie michalovskej bankovky
zamestnanec Mesta Michalovce

a zberateľ tohto artiklu, Andrej Koli,
pod gesciou zástupcu primátora Jozefa Sokologorského a s odborným
posúdením historikom Martinom
Molnárom. Bankovka bola vydaná
prostredníctvom firmy Nunofia,
s.r.o., ktorá je výhradným držiteľom
licencie a vydavateľom konceptu
Euro Souvenir.
Predaj michalovskej suvenírovej
bankovky sa začne v sobotu 20. novembra o 9.00 hod. v Informačnej kancelárii mesta Michalovce,
Nám. osloboditeľov 10, v budove
Zlatý býk. Cena jednej bankovky
je 3 eurá. Na predaj bude aj neoficiálny folder v cene 30 eur.
MsÚ

www.health.gov.sk
/?Ockovanie-bezregistracie

OKRES
MICHALOVCE
v 3. stupni
ohrozenia

fakty o covid-19
a aktuálne opatrenia
nájdete na
korona.gov.sk
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Predzáhradky na sídliskách – miesta zelene
a oddychu
Pokračujeme ďalším príspevkom v seriáli o predzáhradkách pred bytovými domami na michalovských sídliskách.
Starostlivosť obyvateľov o tieto zelené plochy prispieva k skrášleniu a skvalitneniu životného prostredia a aj takto
chceme oceniť ich snahu. V tomto čísle prinášame pohľad z ulíc  Humenská a Tulipánová.

Obyvatelia bytových domov na Humenskej ulici
si vytvorili príjemné zelené prostredie aj napriek blízkosti
frekventovanej hlavnej cesty. Nájdete tu kvety, kvitnúce
kríky, skalky a na stromoch aj búdky pre vtáčiky.

Predzáhradka na Tulipánovej ulici v sebe kombinuje
tradičnú zeleň a kvety so skalkami a kamienkami rôznych
veľkostí a odtieňov. Keď sa prizriete bližšie, všimnete
si malého ježka, ktorý na chrbte nesie šišky.

pobačeňe Miž a z varoš a

REŽIM NÁVŠTEV

V MICHALOVSKOM DOMOVE SENIOROV
Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov
v Michalovskom domove seniorov (MDS) na Hollého
ulici sa realizujú v súlade so všetkými aktuálne platnými
nariadeniami na základe registrácie návštevníka.
Na návštevu je potrebné sa objednať telefonicky na
čísle 056 641 95 31, alebo prostredníctvom e-mailu
lackova@mids.sk každý pondelok v čase od 10.00
do 15.00 hod.
Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v regióne
MDS požaduje, aby sa návštevník preukázal negatívnym
antigénovým testom z daného dňa. Test je možné
absolvovať aj priamo v zariadení.
Za priaznivého počasia sa návštevy konajú
v exteriérových priestoroch zariadenia, inak
v návštevných miestnostiach vyhradených na tento účel.
Klientov, ktorí sú v ťažkom zdravotnom stave alebo
paliatívnej starostlivosti, je možné s povolením štatutára
zariadenia navštíviť aj v izbe.
Spolupráca s rodinou a priateľmi seniorov patrí
k základnej filozofii profesionálnej starostlivosti
o seniorov v našom domove.
mds

Jeden hota, druhi čihi
Kec še chceme do dačoho puščic, treba robic porjadnu robotu. Furt to
placilo a i dňeška jagbač placi. Pri každej činnosci treba znac o ňej daco. Kec
idzem zrezac vischnuti strom, mušim mac dobru pilu. Ľepši jak jednomu
še budze rezac vtedi, kec mi dachto pomože cahac pilku. Nešmim zapomnuc
nadrezac stroma tak, žebi spadnul ňe na nas. Išče žebi me ho ňepuščiľi ani
na dom, motor na dvore, aňi na pšovsku buďu. Treba zvoľic taku taktiku
rezaňa, žebi me strom daľi het. Kec to ňepujdze naraz, ta postupňe od verchu
až po žem. Ňeplaci to ľem pri rezaňu stromov.
Pri taktikoj robeňa politiki u ostatňim čaše še ňeprestavam čudovac.
Že šicki chceju ľem dobre, šicki verime. Chceju ľepše Slovensko. Žebi me
šicki buľi zdravi, maľi šicki robotu, žebi bul porjadok, žebi ma maľi dze
bivac. Žebi mal každi spravodľivi sud, žebi na sudoch bulo dojs odborňikov,
žebi sudi buľi spravodľive. Žebi choroti ľičiľi najľepši odborňici. Žebi priroda
bula prekrasna. Najľepši taka, jak ňigda doteraz ňebula. No hlavňe žebi
me do ňej ňikoho ňepuščiľi. Bo bi me hluchaňe poplašiľi. Kec strom zlame
kalamita, ta ho treba tak ochabic. Počekame, šak novi sam narošňe. Vitvorime skanzen taki, jaki tu ňebul aňi pred miľijonom rokov. Postavime veľo
najomňich bitov pre mlade rodzini. Bo dňešna drahota bivaňa nuci mladich
žic zoz roďičmi.
Toto a išče veccej sluchame skoro dva roki. Voda dolu Laborcom ceče,
reči furt rovnake. I prekažki furt rovnake. Mame tu covid, mafiju, testovaňe,
očkovaňe. Bojujeme statočňe zo šickima. Covid stražime všadzi, mafiju
zavirame do basi, testovaňe je „Slovenske narodne povstaňe 2“. Očkovaňe
nam ľudze ňechcu ňijak raz pochopic. Čom asi? Jagbač bo jeden zos tej našej vladi hutori, že to treba robic tak! No posluchaš druhoho a ten hutori,
že naopak. Treci pridze zo svoju verziju. Štvarti že treba gu tomu zrjadzic
komisiju. Dakedi to vižira, jak kebi jeden bul taľijan a druhi špaňjel. Calkom
še ňechceju podučic zos fotbalu. To jedno, chto da gola, kec chceme vihrac,
ta ňe do vlastnej branki. No jagbač zos tej partiji ňichto fotbal aňi inakši
šport ňepestoval.
Vaš Mižo z varoša
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Medzinárodné stretnutie zástupcov
európskych miest
Šieste medzinárodné
stretnutie účastníkov
projektu UrbSecurity,
od plánovania po mestskú
bezpečnosť v rámci
programu URBACT III,
sa konalo počas dvoch
dní od 27. do 28. októbra
vo virtuálnom priestore
prostredníctvom aplikácie
Zoom.
Účastníci partnerskej siete pochádzajú z portugalského mesta
Leira, zo španielskeho Madridu,
talianskej Parmy a Faenzy, írskeho
Longfordu, belgického Mechelenu,
gréckej Pelly, maďarského Szabolcsu a nášho mesta Michalovce.
Zúčastnených privítal viceprimátor Jozef Sokologorský. Mesto
Michalovce sa v krátkom videu

predstavilo ako miesto kultúrneho,
športového a spoločenského života.
V ďalšom vstupe sme odprezentovali výsledky dvoch aktivít v rámci
projektu. Prvú aktivitu, pocitovú
mapu, sme uviedli s vizuálom kampane, ktorej heslo „Budujeme bezpečné mesto“, je kľúčovým bodom
európskej urbárnej agendy. Priblížili
sme novovytvorenú vrstvu pocitov
v mestskom geografickom informačnom systéme (GIS) s popisom
formulára na vyplnenie v mape
a následne sme rozanalyzovali údaje
zozbierané od júna do konca septembra. Niektoré príspevky respondentov sme priblížili prostredníctvom fotodokumentácie ako príklady negatívnych a pozitívnych pocitov. Samotné zverejnenie výsledkov
vo vrstve GIS zúčastnených partnerov zaujalo a viacerí ocenili nástroj
pocitovej mapy ako efektívny spôsob
podpory participácie a komunikácie

s ľuďmi, aby sa podieľali na tvorbe
priestoru spolu s mestom. V závere
sme stručne informovali o krokoch
druhej aktivity, a to o príprave dizajn manuálu, ktorý bude slúžiť ako
inšpirácia pre tvorcov projektovej
dokumentácie pri rekonštrukcii verejných priestranstiev a na zvýšenie
estetizácie nášho mesta.
Ďalšími témami medzinárodného stretnutia boli evalofóbia s uvedením príkladov z iných miest,
efektívna integrácia a komunikácia
s ohľadom na publicitu ako dôležitú súčasť projektu. Spomenuli sme
aj dátum 8. november, ktorý je sve-

tovým dňom urbanizmu, a ktorému
ešte budeme venovať pozornosť.
Zo stretnutia sme odchádzali
s uznaním dobre vykonanej práce
a požiadavkou zo strany experta
projektu Pedra Soutinho (Portugalsko), aby sa naša pocitová mapa
mohla využívať ako dobrý a účinný
príklad komunikácie s občanmi
mesta na európskej úrovni.
Najbližšie stretnutie účastníkov
je naplánované v januári v gréckom
meste Pella, pravdepodobne však
bude prebiehať rovnako v online
priestore.
Mária Hoľanová

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Čo ukázala pocitová mapa
Mesto Michalovce
je zapojené do európskeho
projektu UrbSecurity
a programu Urbact, ktorý
hľadá spôsoby ako zlepšiť
kvalitu života svojich
obyvateľov zavedením
inovatívnych prístupov
k bezpečnosti a ochrane
v mestskom prostredí.
V rámci tohto projektu mesto
Michalovce vytvorilo pocitovú
mapu. Je to nástroj, ktorý dáva
možnosť občanom aktívne sa zapojiť do zberu informácií a názorov na verejné priestory v meste.
Umožňuje označiť na mape lokality

a identifikovať problém. Ide vlastne
o prieskum, ktorým sme oslovili
verejnosť – obyvateľov aj návštevníkov Michaloviec, aby označili lokality na mape a identifikovali problémy. Od 1. júna do 30. septembra
sme v pocitovej mape zaznamenali
247 príspevkov. Výsledky za toto
obdobie boli vyhodnotené, tematicky zaradené do spoločných
skupín s rovnakými problémami
a odprezentované na medzinárodnom stretnutí partnerov projektu.
Najviac príspevkov sa týkalo
bezpečnosti na cestách a chodníkoch. Medzi podnetmi boli chýbajúce priechody pre chodcov,
cesty a chodníky v zlom technickom stave, ale občania sa sťažovali
aj na nedodržiavanie predpísanej

OBNOVA STUDNIČKY KADLUBEC
Občianske združenie Vrbovčan a jeho sympatizanti
obnovili bývalú dedinskú studničku. Podľa povesti
ju postavili pred asi 700 rokmi Tatári. Zrealizovanie
obnovy sa podarilo vďaka dotácii z nadácie Pontis
– Tesco a peňazí z dvoch percent z dane. Studnička
sa nepoužívala približne 40 rokov a postupne upadala
do zabudnutia. Dnes má však vyhotovený nový
betónový sarkofág, uzavretý studničným poklopom.
Nad ním je osadená drevená nadstavba s rumpálom.
Na čistinke v okolí studničky bolo vybudované
aj príjemné drevené sedenie na trávenie voľných
chvíľ v prírode pre domácich ale aj pre turistov
či cykloturistov, ktorí sa rozhodnú oddýchnuť
si pri našej studničke. Za výrobu drevenej nadstavby
studne a sedenia ďakujeme Jánovi Poškrobovi.
OZ Vrbovčan

rýchlosti a agresívnu jazdu vodičov. Druhá najpočetnejšia skupina
podnetov sa týkala asociálneho
správania problémových skupín
obyvateľov ako sú bezdomovci
alebo príslušníci marginalizovanej
rómskej komunity. Ľudia poukázali na to, že tieto skupiny sa stretávajú a popíjajú alkohol, sú hluční. Respondenti ďalej poukázali
na zanedbané a chátrajúce budovy, vyznačili na mape miesta, kde
vnímajú problém so znečistením
verejných priestranstiev, upozornili na chýbajúce odpadkové koše
či čierne skládky. Pocitová mapa
ukázala tiež slabé miesta v súvislosti s osvetlením.
Teší nás, že tretiu najpočetnejšiu
skupinu podnetov tvorili pozitívne

reakcie. Týkali sa najčastejšie detských ihrísk (ihriská pre menšie
deti na Nám. osloboditeľov, nové
multifunkčné ihrisko na Sídlisku
západ, okolie jazera Baňa). Kladne
označený bol aj park Kerta, ľudia
sa tešia z prebiehajúcej rekonštrukcie. Dozvedeli sme sa aj to, že
v Michalovciach máme „najlepšiu
zmrzlinu na svete“.
Riešením opodstatnených podnetov, ktoré sú v kompetencii Mesta, sa postupne bude zaoberať mestská polícia a technické služby. Mapa
je stále živá, aj naďalej sa do nej dajú
vkladať podnety. Veríme, že zverejnením výsledkov sa budú inšpirovať
ďalší respondenti a konštruktívne
podnety budú pribúdať.
nč
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Detská majsterka Európy
Mimoriadne úspešnú
športovú jeseň zažila
Nelka Kucáková.
Skvelé účinkovanie
v atletických pretekoch
začala predvádzať hneď
pri prvom veľkom štarte
na Európskych atletických
hrách v Brne.

od roku 2017. Trénuje pod odborným dohľadom bývalých reprezentantov Československa/Slovenska: Stanislava Návesňáka a Janky
Velďákovej v klube Atletika Košice,
o.z., a v Michalovciach s učiteľkou
Ingrid Štefaniskovou.
V septembri zvíťazila aj na podujatí Street athletics JBL Jump fest
v Košiciach. V tomto dvojboji pozostávajúcom z dvoch disciplín (behu
na 60 yardov a skoku do diaľky)
nenašla premožiteľku od roku 2017.
Nasledovalo celoslovenské finále
pretekov Čokoládová tretra Slovensko, kde ju rovnako päť rokov nikto neprekonal. Preteky vygradovali
postupom do medzinárodného kola.
To sa konalo už tradične v Ostrave v Českej republike. Po skvelom

V najmladšej kategórii 11-ročných dievčat získala vynikajúcim výkonom striebornú medailu v skoku do diaľky a zvíťazila
v šprinte na 60 metrov. Stala sa tak
detskou majsterkou Európy. Mladučká nádejná atlétka, žiačka ZŠ
T. J. Moussona, sa venuje atletike

výkone si najlepším časom v súťaži
(aj v porovnaní s chlapcami) vybojovala triumf. Po víťazstve v behu
na 100 metrovej trati (2017), striebre a zlate na 200 metrov (2018,
2019) a po minuloročnom bronze
na 300 m sa famózne rozlúčila s touto súťažou, určenou deťom do 11
rokov. Zaradila sa tak k najúspešnejším pretekárkam vo viac ako šesťdesiatročnej histórii tejto súťaže.
Päť rokov v živote dospelého človeka nie je veľa, ale v živote
11-ročného dievčaťa takmer polovica. Budeme Nelke držať palce,
nech jej kariéra pokračuje aj naďalej a vyrastie z nej úspešná michalovská aj slovenská reprezentantka
a olympionička.
ZŠ T. J. Moussona

Diabetici z Michaloviec sa stretli
Úlohou Zväzu diabetikov
a edukátorov Slovenska
je pomáhať diabetikom
v ich zložitej situácii
v zvládaní ochorenia
akým je cukrovka.
Okrem mnohých iných
aktivít organizujeme
pre diabetikov aj
rekondično-integračné
a liečebné pobyty. Prídu
na nich na iné myšlienky,
ale sa aj stretnú s inými
účastníkmi s podobným
ochorením.
Takto sme v roku 2021 zorganizovali detský letný tábor, rekreáciu diabetik a rodina ako aj pobyt
v Chorvátsku a Nízkych Tatrách.
Každý z týchto pobytov bol niečím
zvláštny a špecifický. Kým detský
tábor bol len pre deti, rekreácia diabetik a rodina a pobyt v Chorvátsku

bol aj pre rodinných príslušníkov,
ktorí sú našimi členmi. Dospelí
diabetici sa v období začiatku tretej
vlny pandémie spojenej s koronavírusom stretli koncom septembra
a začiatkom októbra v v Nízkych
Tatrách. Samozrejme, tohto pobytu
sa mohli zúčastniť len zaočkovaní
diabetici.
Je to samozrejmé, veď práve diabetici sú so svojou nízkou imunitou
ohrození nákazou covid-19. Bolo
potešujúce, že naši diabetici to plne
chápu a nebránia sa zaočkovaniu.
Tento pobyt pre dospelých diabetikov bol však zameraný aj na
ozdravenie tela formou liečebných
procedúr, ktoré sú vhodné pre diabetikov.
Pre účastníkov sme pripravili
aj edukácie zamerané na správne stravovanie, vznik komplikácií
a spojitosť cukrovka a covid-19.
Bolo dobré, že o covide sme sa dozvedeli to, čo sme v televízii nepočuli. Museli sme uznať, že vírus je
poriadny záškodník a skutočne nás

ohrozuje na zdraví. Jediné, čo nás
ochráni, je dať sa zaočkovať.
Za to, že sme mohli všetky spomínané aktivity pre diabetikov zorganizovať, treba poďakovať všetkým
dobrovoľníkom, ktorí pracovali bez

nároku na odmenu v čase svojho
osobného voľna. Poďakovať chceme
aj Mestu Michalovce, mestskému
kultúrnemu stredisku a sponzorom,
ktorí podporili naše snaženia.
Mgr. Ing. Jozef Borovka

V letných mesiacoch sme si pripomenuli predstaviteľov Českej hudobnej moderny. Prvým bol Josef
Suk st., vynikajúci huslista a skladateľ, zať Antonína Dvořáka. Bol
členom známeho Českého kvarteta, ktoré po celom svete uskutočnilo vyše tisíc koncertov. Zaujímavosťou je, že aj jeho vnuk, Josef Suk
ml., bol husľový virtuóz. Ďaľším
predstaviteľom tohto obdobia bol
skladateľ a pedagóg Vítězslav Novák, ktorý vychoval celú generáciu
slovenských skladateľov ako Eugen
Suchoň, Alexander Moyzes, Dezider Kardoš, Andrej Očenáš. Svojim
žiakom ukázal krásu slovenskej ľu-

dovej piesne, ktorú využili v bohatej tvorbe.
Prednášky boli spojené s prezentáciou o živote a diele autorov,
nechýbali ani ukážky z tvorby. Zaujímavé stretnutia s českou kultúrou
sa konali v Zemplínskom kultúrnom centre a hvezdárni aj vďaka
finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kultminor. Podujatia sme tak
ako každý rok pripravili nielen pre
členov, ale aj pre širokú verejnosť.
Snažili sme sa o priblíženie českej
kultúry a o rozvoj československej
vzájomnosti.
Mgr. Vlasta Vojníková

České slovo a tóny
Miestny klub Michalovce
Českého spolku
v Košiciach pripravil dva
cykly prednášok z českej
kultúry. V projekte Česká
literatúra 20. storočia
sme predstavili formou
štyroch prednášok
najprekladanejších
autorov českej literatúry.
Franz Kafka, jeden z najvýznamnejších svetových prozaikov, sa zapísal do celosvetovej literatúry
svojimi románmi Proces a Zámok.

Jaroslav Hašek v diele Osudy dobrého vojaka Švejka za svetovej vojny
zobrazil vojnu z pohľadu obyčajného človeka. Tento talentovaný spisovateľ mal veľmi zaujímavý život.
Pamätné tabule ho pripomínajú
nielen u nás, ale po celom Rusku.
Švejk má sochu v našom susednom
meste v Humennom. Bohumil Hrabal písal autobiografické romány
s iróniou a humorom jemu príznačným. Novela Ostro sledované vlaky
bola predlohou pre film, ktorý získal Oscara. Milan Kundera vytvoril najviac oceňované a prekladané
české dielo vo svete – román Neznesiteľná ľahkosť bytia.
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
12., 19., 26. novembra o 17.30 hod., Hvezdáreň v Michalovciach
BOŽENA SLANČÍKOVÁ TIMRAVA – 70. VÝROČIE ÚMRTIA
videoprezentácia, YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

výstavy
MIROSLAV BABINČÁK – STREET ART MODERN
do 30. novembra, galéria Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne
VÝSTAVA MODELOV KOZMICKÝCH SOND, RAKIET, DRUŽÍC
do 30. novembra, Hvezdáreň v Michalovciach

DVOJO Z MIHAĽOVEC NAHRAĽI CEDEČKO
Nahraľi me, pokrisciľi me a teras predavame. A co? Ta našo perši
dvojcedečko, ľudze. Kupce sebe ho a posluchajce špivanky o našim
prekrasnim Zempline, o radojsci, žaľu i starojsci. Pomožu nam šickim kus
zabudnuc na toti češki časi. Kupice ho v novim otvorenim informačnim
centre u Zlatym byku. Najdzece tam 45 špivanki i štiri pripovidki o našim
Zempliňe. Idzeme nahravac do Kapury, trimce nam paľce a ňezabudnice
nam vecka poslac i dajaki hlas. A možno vam zašpivame i na kračun koľedi
a i zaviňčujeme po kosceloch, kec pomiňe tota pľaga. Veľo zdravička, ščesca
i Božoho požehnaňa vam prajeme.
Dvojo z Mihaľovec

Za Antonom Eštokom
Dňa 6. novembra ukončil
pozemskú púť životom
náš dlhoročný kolega
a premietač v bývalom
kine Mier, Anton Eštok.

Tichý, nenápadný a dobrosrdečný človek bol dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou kolektívu pracovníkov mestského kultúrneho
strediska. Presne tak ticho, ako sa

premietal film, žil aj náš nebohý
kolega. Pre mnohých bol charakteristický zodpovedným prístupom k práci, nenápadným úsmevom a záujmom o človeka. Taká
je sýtosť naplnených dní. Človek
odchádza, aby zanechal po sebe
hlbokú stopu.
Pomyselne sa stáva hlavnou
postavou filmu s názvom Šťastie
večnosti.
MsKS a kino Centrum

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

MICHALOVCE

SRDCE ZEMPLÍNA

PETER KRÁLIK – AGROGANCIA
do 15. januára 2022, Galéria moderného umenia BOD
DUCHOVNÉ DEDIČSTVO ZEMPLÍNA A SÚČASNOSŤ
výstava sakrálnych predmetov východného obradu
do 16. decembra, Zemplínske múzeum
MICHALOVCE DO ROKU 1945
výstava k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach
Galéria pod nebom
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Ambasádorská škola
Európskeho parlamentu
Kancelária Európskeho
parlamentu na Slovensku
v rámci 5. ročníka
programu Ambasádorská
škola Európskeho
parlamentu (EPAS) ocenila
desať z osemnástich
prihlásených škôl
z Košického a Prešovského
samosprávneho kraja.
Spolu 14 pedagógov a 101 študentov získalo Certifikát senior
a junior ambasádorov Európskeho
parlamentu. Školy zároveň získali
titul Ambasádorskej školy EP.
Dlho očakávané vyhlásenie
výsledkov súťaže o najlepší tím
programu Ambasádorská škola
Európskeho parlamentu EPAS potešilo hlavne junior a senior ambasádorov Obchodnej akadémie Michalovce, keďže sa umiestnili na tej
najvyššej priečke. Treba uznať,
že naozaj zaslúžene. Celý školský
rok 2020/2021 aktívne pracovali,
zúčastňovali sa online podujatí,
digitálnych webinárov a live podujatí podporovaných Kanceláriou EP
na Slovensku a EP, diskutovali s europoslancami o klimatickej kríze,
migrácii a bezpečnosti v Európskej
únii, o odhaľovaní korupcie, postavení žien, dezinformáciách a mnohých ďalších témach. Organizovali
vzdelávacie aktivity pre svojich spolužiakov, dobrovoľnícke podujatia,

zlepšili si komunikatívne zručnosti,
ale hlavne šírili povedomie o Európskej únii a európskych štruktúrach medzi mladými ľuďmi.
Veľmi zaujímavé boli online
stretnutia so študentmi zo Soulu
v Južnej Kórei a s ambasádorskou
školou Colégio de Ermesindeu,
Porto z Portugalska pri príležitosti
Dňa Európy, na ktorých sa diskutovalo o kultúrnom dedičstve našich
krajín, ochrane životného prostredia, o rodovej rovnosti, školskom
systéme, ale aj o bežnom živote
študentov. Opäť sa potvrdilo, že aj
keď žijeme v odlišných krajinách,
máme rozdielnu kultúru, tradície
a jazyky, mnoho vecí nás spája.
Bol to rok plný práce, nových
výziev a zážitkov pre junior ambasádorský tím v zložení Veronika
Kočerhová, Margaréta Fedorová,
Lucia Marcinová, Karolína Paulinová, Katarína Hirková, Alexandra
Cibereová, Katarína Čarná, Karina
Fedurcová, Laura Gaľašová a Peter
Dremmel, ktorých viedli senior ambasádorky Mgr. Andrea Korinková
a Mgr. Alena Hreščáková.
Ambasádorský tím Obchodnej akadémie sa 24. septembra
zúčastnil finále programu EPAS
a prevzal si plaketu Ambasádorskej
školy Európskeho parlamentu ako
najaktívnejší tím celého programu.
Odmenou za prvé miesto je návšteva sídla Európskeho parlamentu
v Štrasburgu.
OA MI
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VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Natália Gazdovičová
Timotej Megles

Slová geronta
Už zase máme Mesiac
úcty k starším za sebou.
Bol významný, pretože
v tomto roku bola staršia
generácia vyhlásená
za najrizikovejšiu
skupinu.
Prognostici nás strašia demografickou krízou, stredná dĺžka
života sa zvýšila. Počty starších
ľudí nám v budúcnosti môžu
ohroziť náš blahobyt. Doba
sa zmenila, sociálne odkázanému gerontovi nestačí len ubytovanie a stravovanie v domove
dôchodcov.
Tretí vek už trvá od 65. roku
aj 20 rokov. Človek, ktorý si nasporil doživotnú rentu, chce aktívnu starobu. Nechce patriť spolu s neprispôsobivými občanmi
k najchudobnejším. Pýtam sa:
Sú diskrimináciou vyčlenené

hodiny na nákupy v obchodných
centrách? Budeme mať dosť nepredajného tovaru potravín pre
všetkých, čo prídu poň? Ešte že
máme katolícku charitu.
Vráťme sa k Mesiacu úcty
k starším. Veľa sa urobilo pre túto
vekovú skupinu, ktorá sa hlási
o svoje práva. Národný program
ochrany starších ľudí, program
aktívneho zdravého starnutia,
zdravotnícke programy, onkologický, kardiologický, geriatrický treba plniť. Nesmú ostať len
na papieri.
Pretože v budúcnosti počet
ľudí tejto vekovej skupiny narastie a očakáva sa, že sa dnes
pripravíme tak, aby sa úcta
k starším nestala len frázou.
Úroveň a vyspelosť každej spoločnosti sa hodnotí podľa toho,
ako sa dokáže postarať o svojich
starých ľudí.
MUDr. Peter Potocký

Noviny Mistral

a športové správy

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

Záznam

Zemplín POP 2017
repríza z mája 2017
12. – 18. novembra vždy o 14.00 hod.

Žihadlo

Črevné choroby
Hostia: MUDr. Marián Štefan, gastroenterológ
a Marcel Špišák, bývalý pacient
v piatok 12. novembra, v pondelok 15. novembra
a v stredu 17. novembra 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

Zdravie je naša priorita
Takto znel názov odbornej
stáže, ktorú absolvovalo 24
žiakov Strednej zdravotníckej
školy v Michalovciach
v období od 13. septembra
do 16. októbra v neštátnom
zariadení Banícka
nemocnica, a.s., Karviná
v Českej republike.
Žiakov sprevádzali štyri učiteľky
odborných predmetov, ktoré monitorovali pracoviská, kontrolovali stážistov a komunikovali s agentúrou.
Na základe výzvy Európskej komisie
a národnej agentúry SAAIC škola v januári 2019 vypracovala projekt Zdravie je naša priorita. Po výberovom konaní bol v rámci programu Erasmus+
pre vzdelávanie a odbornú prípravu
schválený grant vo výške takmer 45
tisíc eur na jeho realizáciu. Cieľovou
skupinou boli žiaci štvrtého ročníka
v študijnom odbore zdravotnícky asistent, ktorí sa zúčastnili stáže v dvoch
dvojtýždňových mobilitách.
Partnermi v projekte boli česká
agentúra Agamos, ktorá sprostredkovala stáže, a neštátna Banícka nemocnica, a. s., Karviná, ktorá starostlivosťou o pacientov a poskytovanými službami patrí k tým najlepším v Čechách.
Naším spoločným cieľom bolo zabezpečiť žiakom kvalitnú odbornú prax
so zreteľnými výstupmi a využitím

jednotiek výsledkov učenia ECVET
(Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu).
Stážisti pracovali na jedenástich
oddeleniach podľa stanoveného harmonogramu a pod vedením staničnej
sestry v zdravotníckom tíme dopoludňajšej zmeny. Oboznámili sa s organizáciou a metódami práce zahraničného partnera, osvojili si pracovné
návyky, posilnili sebadôveru, samostatnosť a zodpovednosť za seba i komunitu. Cieľom projektu bolo najmä
zvýšenie kvality odbornej prípravy
žiakov a zlepšenie ich hodnoty na európskom trhu práce. Po vyhodnotení
súvislej praxe získali všetci účastníci
certifikát a Europas mobility.
Odborná prax žiakov však nebola iba o práci, spoznávali aj moravsko-sliezsku oblasť. Navštívili historické mesto Olomouc a banícke mesto
Karviná. Okrem fotografií a darčekov
si domov priniesli aj veľa zážitkov
a skúseností, ktoré zostanú navždy
v ich pamäti.
Touto cestou sa chceme poďakovať
Európskej komisii, ktorá nám poskytla
štedrý grant, taktiež národnej agentúre
SAAIC, ktorá projekt schválila, a všetkým zúčastneným žiakom aj učiteľom
za ich usilovnú prácu a nadšenie. Odborné vzdelávanie a výchova mladej
generácie tak získali širší európsky
rozmer a zvýšili úroveň i prestíž michalovskej zdravotníckej školy.
SZŠ

Karpatsko-duklianska
operácia
Oblastná organizácia
Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
Michalovce zorganizovala
6. októbra autobusový
zájazd členov SZPB okresov
Michalovce a Sobrance. Konal
sa pri príležitosti 77. výročia
Karpatsko-duklianskej
operácie.
Naši odbojári sa zúčastnili na
všetkých troch pietnych podujatiach
na cintoríne padlých vojakov 1. čsl.
armádneho zboru v ZSSR gen. Ludvíka Svobodu vo Vyšnom Komárníku, pri soche arm. gen. Ludvíka Svobodu v meste Svidník a aj na cintoríne pochovaných vojakov Červenej

armády vo Svidníku. Vence sme položili za účasti vojakov OS SR čestnej
stráže z Bratislavy.
Spolu s predsedom SZPB Pavlom
Sečkárom aj s ústredným tajomníkom Viliamom Longaureom sme
si pri pamätníkoch zaspievali národné piesne ale aj piesne spojené
s bojmi na Dukle a oslobodzovaním
našej vlasti. Stredné Slovensko má
Slovenské národné povstanie a my,
východniari, máme svoju Duklu
– Karpatsko-dukliansku operáciu,
ktorá 6. októbra 1944 otvorila bránu k slobode. Za to, že sme sa mohli
osláv 77. výročia KDO zúčastniť,
patrí vďaka za nezištnú pomoc mestám Michalovce a Sobrance a ich
primátorom, Viliamovi Zahorčákovi
a Pavlovi Džurinovi.
Ing. Marián Lukáč

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@msumi.sk, redakcia:
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková,
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prerušenie distribúcie elektriny
n 23. novembra od 9.00 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. kapušianska
2, 3, 5, 7, 8 – 34, 36 – 38, 40 – 52 párne, 58 – 76 párne, 556/65,
3569/50A, 5799/19A, Ul. Samuela Tešedíka 2, 4, 5736
n 24. novembra od 8.10 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. narcisová 3
n 24. novembra od 8.40 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. A. S. Puškina
12, Ul. vyškovská 4, 12, 14, Ul. vyškovská ČOM 0001443876
n 30. novembra od 8.20 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. mlynská 15,
426/1, Ul. pri mlyne 1, 11, 13, 426/1, 3910/11
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
po ďakovan ie
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa
19. októbra nás vo veku 73 rokov navždy opustil

ZDENKO KNIEŽOV

milovaný manžel, otec a dedko.
Ďakujeme za účasť na pohrebe a za vaše kytice
kvetov. Kto v srdciach žije, nikdy nezomiera.
smútiaca rodina

Chceme zvyšovať
Modli sa a pracuj,
kvalifikovanosť žiakov čo zarobíš, zavaruj
Žiaci prvého a druhého
ročníka Strednej
odbornej školy obchodu
a služieb Michalovce,
študijného odboru
výživa, ochrana zdravia
a hodnotenie potravín,
sa na začiatku školského
roka zúčastnili kurzu
Senzorického hodnotenia
potravín a obalov, ktorý
organizovala Fakulta
chemickej a potravinárskej
technológie STU
v Bratislave.

Tento kurz je potrebný pre tých,
ktorí hodnotia potraviny a zisťujú
ich kvalitu z hľadiska senzorických
vlastností, ako sú chuť a vôňa, ktoré sú rozhodujúcim kritériom pre
každého spotrebiteľa.

Vlníme sa
tretíkrát
Doba covidová trvá už príliš dlho.
Jej vlna nás zasiahla tretí raz. Svet je
chorý. V začiatkoch pandémie sme
si mysleli, že to prejde rýchlo a my sa
vrátime do bežného života.
Asi je trochu aj na nás samých,
aby sme sa z bežného režimu prepli do toho výnimočného a začali
si vážiť každý darovaný okamih.
V strachu a obavách sa nám to dariť nemôže. Majme na mysli tú skutočnosť, že sme zodpovední jeden
za druhého.
Skúsme vnášať pokoj všade tam,
kde sme. V rodine, na pracovisku či
vo vzťahoch, ktoré vytvárame. Je evidentné, že svet zúri. Je v ňom veľmi
veľa agresivity. Staňme sa alternatívou k obrazu tohto sveta. Usilujme
o postoj lásky, pokory k životu. Len
na celkom malú chvíľu, na doživotie.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Žiaci absolvovali prednášky
a praktické cvičenia, ktoré ukončili skúškou. Získali tak osvedčenie
o absolvovaní kurzu a certifikát
vybraného posudzovateľa, ktorý
ich oprávňuje hodnotiť potraviny
na rôznych súťažiach ako kvalifikovaný hodnotiteľ. Absolvovaním
kurzu žiaci nadobudli vedomosti
a praktické zručnosti, ktoré môžu
využiť pri ďalšom štúdiu v škole
v predmetoch kontrola hodnotenia
potravín a cvičenia z kontroly hodnotenia potravín.
Získaným certifikátom si zvyšujú kvalifikáciu vo svojom odbore
a môžu sa jednoduchšie uplatniť
na trhu práce. Po skončení školy
sa svojmu budúcemu zamestnávateľovi okrem maturitného vysvedčenia preukážu aj osvedčením, ktoré je akreditované ministerstvom
školstva ako ďalšie doplňujúce odborné vzdelávanie.
SOŠOaS

Tomu mňa a mojich
súrodencov učila moja
mama od malička. Funguje
to. Neskôr som zistila,
že je to benediktínske
heslo. V októbri sa to
potvrdilo v praxi aj v Parku
mieru, pri Kaplnke
ružencovej Panny Márie.
Dospelí, deti a už aj mládež prichádzajú každú nedeľu ku kaplnke
a modlia sa. Vyprosujú požehnanie pre seba aj pre občanov mesta aj nášho Slovenska. Kňazi nám
vždy po modlitbe udelia požehnanie. Ovocie našich modlitieb sa už
dostavilo. Vzťahy medzi nami,
mestom a technickými a záhradníckymi službami sa zlepšili.
Každý piatok dopoludnia prichádzajú ich zamestnanci s trak-

torovými kosačkami, fukárom
aj vlečkou a vyzbierajú všetko,
čoho sa košaté stromy za uplynulý týždeň zbavili. Pred nedeľnou
ružencovou pobožnosťou prvé
žienky, ktoré tam prídu, už iba
očistia od lístia dlažbu aj kvety, aby
priestor určený na modlitbu bol
dôstojný.
V piatok 22. októbra ráno nás
pracovníci technických služieb
milo prekvapili. Prišli so všetkým
potrebným a v okolí kaplnky vysadili 22 ruží, ktoré už o rok uvidíme
kvitnúť. Tiež pripravili jamy pre
výsadbu trvaliek okolo plota. Ruže
a rozkvitnuté kvety a kry potešia
všetkých ľudí, ktorí budú v budúcnosti prechádzať Parkom mieru,
a aj tých, ktorí si budú chcieť na lavičkách odpočinúť aj pomodliť sa.
Za všetkých vyslovujem úprimné
Pán Boh zaplať.
Anna Ivanišová

1. decembra
o 19.00 hod.
Evanjelický kostol 		
Michalovce
Masarykova 37
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
21. 11., 17.00 hod., FORTUNA liga muži – 15. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná
MŠK IUVENTA – AHT HC TATRAN STUPAVA
17. 11., 17.30 hod., MOL liga žien – 12. kolo, Chemkostav aréna

Juniori dvakrát víťazne
Po viac ako dvadsiatich
mesiacoch sa dorastenecké
družstvo juniorov U19 1.BK
Michalovce predstavilo
na domácej palubovke.
Posledný zápas odohrali
1. marca 2020 doma
ešte ako U17 proti B.S.C.
Bratislava.
V sobotu 23. októbra odohrali
zápas s BK MŠK Mileo Kežmarok.
Od začiatku domáci dali hosťom
vedieť, kto je pánom na palubovke
a doviedli zápas k jednoznačnej výhre 109:36 (59:19). V nedeľňajšom
zápase s Liptovským Mikulášom začali domáci veľmi dobre, keď najmä
bojovnosťou a rýchlym protiútokom

zvládli prvú štvrtinu. V druhej štvrtine sa hra vyrovnala, ale orli si stále
držali 10 – 15 bodový náskok. Problémom boli rýchlo pribúdajúce fauly
domácich. Do tretej štvrtiny nastúpili výborne hostia, Mikulášu sa podarilo stiahnuť na rozdiel jedného
bodu. Následne však orli otočili a po
tretej štvrtine bol ich náskok päť
bodov. Aj keď orlom viazla pri pressingu hostí rozohrávka, postupne
našli kľúč, bodovali a doviedli zápas
do víťazného konca 85:72 (52:39)
a zaslúžia si pochvalu.
Najbližšie by sa Michalovčania
v domácom prostredí mali predstaviť 20. a 21. novembra proti Spišskej Novej Vsi a v nedeľu proti Humennému. Oba zápasy sa odohrajú
v telocvični GPH.
1.BK Michalovce

Majstrovstvá sveta
V portugalskom Lisabone
sa od 21. do 27. októbra
uskutočnili majstrovstvá
sveta v kategórii veteránov
a kata, kde sa predstavili
aj pretekári z džudo klubu
ŠK Zemplín Michalovce.
Za veteránov klub reprezentoval Gabriel Čopák, ktorý po dlhých, takmer osemminútových
zápasoch nakoniec obsadil sied-

me miesto. Slovensko zároveň
malo aj prvú historickú účasť na
majstrovstvách sveta v judo kata,
o ktorú sa postarali Dominika
Kincelová a Milan Ruják v kategórii katame-no-kata. Napriek veľkej
snahe sa nedokázali prebojovať
cez silnú konkurenciu na medailové priečky, avšak nazbierali veľa
skúseností do budúcna. Ďakujeme
za reprezentáciu a prajeme veľa
ďalších úspechov.
ŠK Zemplín

MŠK IUVENTA – HC GALIČANKA ĽVOV
21. 11., 19.30 hod., 1. zápas – 3. kolo, Európsky pohár
Chemkostav aréna/TV Sport2
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC SLOVAN BRATISLAVA
19. 10., 17.30 hod., základná fáza, 17. kolo - Tipos Extraliga
Info: https://www.hkmichalovce.sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Sprievodné podujatia
k výročiu basketbalu
V tomto roku
si michalovský basketbal
pripomenul 85. výročie
nielen septembrovým
galavečerom
s ocenením trénerov,
hráčov i funkcionárov,
ale aj ďalšími sprievodnými
podujatiami.
Začiatkom septembra tréneri
a hráči klubu kategórie U13 predstavili basketbal na Námestí slobody formou ukážok z hry i basketbalových cvičení. Ďalším bol
domáci turnaj starších žiakov U15
za účasti troch družstiev. Uskutočnil
sa v mestskej športovej hale v zlepšených podmienkach pre basketbal,
za čo sa chceme poďakovať TaZS
Michalovce. Medzi podporné aktivity patrili aj dobrovoľnícke akcie
na obnovu basketbalových ihrísk,
konkrétne v areáli ZŠ P. Horova a ZŠ,
Krymská ul. Nakoniec sa uskutočnili aj krátke zápasy rôznych vekových
skupín i amatérskych športovcov
na revitalizovaných ihriskách.
Basketbal v Michalovciach má
dlhú tradíciu. Aktuálne však muž-

ský basketbal na basketbalovej
mape chýba. Klub dlhodobo pomáha vychovávať a formovať mladé generácie. Chlapci z klubu sa dostávajú aj do výberov mládežníckych reprezentácií. Veríme, že Mesto bude
do budúcna výraznejšie podporovať
basketbal v Michalovciach.
V tejto sezóne sa prvýkrát stalo,
že sa v extralige SBL stretli družstvá, za ktoré nastúpili odchovanci
klubu. V slávnom baníckom derby
Prievidza – Handlová. Súboj Sameul
Kincel – Roman Skvašik dopadol
lepšie pre hostí. Ďalší spoločný súboj
ich čaká 19. novembra v Handlovej.
Peter Biganič

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk

