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Získali sme peniaze na podporu moderných riešení v meste

SMART CITY
MICHALOVCE
Realizácia projektu s názvom Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce prinesie prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov
a zariadení vďaka čomu získame dáta, ktoré pomôžu zaviesť výrazné zlepšenie
v oblastiach, ktoré sú v správe mesta. Na tento účel sme získali nenávratné finančné
prostriedky z fondov Európskej únie vo výške viac ako 445 tisíc eur.

M

esto 20. júla podpísalo
zmluvu o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
na základe schváleného projektu.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške takmer 470 tisíc
eur, spolufinancovanie mesta predstavuje sumu vyše 23 tisíc eur. Cieľom projektu je prostredníctvom
moderných technológií vyriešiť
štyri doménové oblasti spadajúce
do správy mesta: manažment odvozu odpadu, dynamickú pasportizáciu založenú na videotechnológii,
monitorovanie ovzdušia a dohlaď
nad plynulosťou a bezpečnosťou
cestnej premávky.
Manažment odvozu odpadu
modernými technológiami zahŕňa
presnú evidenciu množstva odpadu podľa domácností, príslušnosti domácnosti k zbernej nádobe
a zároveň zdokumentovaný proces
vysýpania, resp. samotnej obsluhy
nádoby. Mesto chce takto vytvoriť
efektívny a hospodárny odpadový
systém, ktorý zabezpečí ekologickejšie a ekonomickejšie nakladanie s odpadmi vyprodukovanými
na území mesta. Na základe toho
bude možné poskytnúť občanom jednoduchšiu a pohodlnej-

šiu možnosť odovzdať vytriedené
zložky komunálnych odpadov,
a tým znížiť celkový objem odpadu
na skládke. Nové riešenie zavádza
adresné váženie každej odpadovej
nádoby a kontajneru. Systém bude
využívať RFID čipovú identifikáciu umiestnenú na nádobách, automatický vážiaci systém, čítačky
RFID čipov a na zberových vozidlách bude umiestnený kame-

rový systém pre dokumentovanie
akcie vysýpania. Mesto takto získa
podrobné informácie, ktoré umožnia zaviesť progresívny systém
platenia za vyprodukovaný odpad
a automatické vybavovanie reklamácií občanov.
Súčasťou projektu je tiež dynamická pasportizácia (spracovanie
informácií, ktoré popisujú stav) za-

pozývame...

ložená na videotechnológii. V praxi to znamená, že na vozidlách pre
odvoz komunálneho odpadu budú
osadené kamery, ktoré umožnia
snímanie dopravnej infraštruktúry
a k nej priliehajúcich plôch (verejného priestranstva) čelným, bočným a zadným pohľadom. Systém
zaznamená a okamžite upozorní
na výskyt takých situácií či javov,
ktoré sa odlišujú od bežného stavu
(napr. vznik skládky odpadu, rozkopávka). Ide o inovatívny prístup
k sledovaniu verejných priestranstiev. Riešenie je navrhnuté ako
otvorené a množinu rozlišovaných
skutočností v okolí pohybu zberových vozidiel bude možné neustále
zvyšovať.
Treťou oblasťou, ktorú projekt
rieši, je monitorovanie ovzdušia.
Na tento účel budú nainštalované
špeciálne moduly, ktoré dokážu
merať kvalitu ovzdušia a fyzikálne
veličiny ako teplota, vlhkosť, tlak,
svetlo, hluk, prachové častice, oxid
uhoľnatý, oxid dusičný, ozón, čpavok a podobne. Namerané veličiny
následne odošlú do centrálneho
systému vo zvolených intervaloch.
Moduly na monitorovanie kvality
a vlastností ovzdušia budú osadené

pokračovanie na 2. strane

MOZARTOV
ČAROVNÝ
BASETOVÝ ROH
koncert

28. augusta
o 19.00 hod.
Zemplínske múzeum

moderné tanečné
divadlo

RÓMEO + JÚLIA
v réžii
Jána Ďurovčíka
28. augusta
o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

PIETNY AKT
KLADENIA
VENCOV
30. augusta
o 12.00 hod.
pri pamätníku
na Bielej hore

CZECH
INNOVATION
EXPO

interaktívna výstava
do 31. augusta
Zemplínska knižnica
G. Zvonického
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d o ko n če n i e čl á n ku z p r ve j s t ra ny

Moderné technológie
v Michalovciach
v centrálnych častiach jednotlivých
sídlisk.
Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky bude
zabezpečený osadením vozidiel
mestskej polície komplexnou technológiou schopnou zbierať dáta
o dopravných priestupkoch. Projekt
v tejto oblasti rieši automatizáciu
a automatický záznam priestupkov
v cestnej premávke. Výrazne sa tak
zefektívni práca mestskej polície.
Všetky uvedené oblasti budú
riešené pomocou implementá-

cie IoT prvkov za pomoci cloud
platformy, mobilnej aplikácie, vytvorené inštruktážne videá budú
slúžiť pre obyvateľov na názornú
demonštráciu prístupu k obsahu.
Prostredníctvom výsledkov projektu predpokladáme silnú motiváciu
obyvateľov mesta na triedenie odpadu, znižovanie množstva odpadu ako aj na udržiavanie poriadku
verejných priestranstiev a dodržiavanie zásad všeobecne záväzných
nariadení mesta.
jama

Výzva pre darcov krvi
Nemocnica Svet zdravia
Michalovce potrebuje
doplniť zásoby krvi,
ktoré počas letných
mesiacov klesli
na kritické minimum.
Pandémia koronavírusu odsunula mnohé plánované operácie.
Nemocnica ich dokáže vykonať
jedine s dostatočnou rezervou krvi.
Do konca roka k plánovaným operáciám ako sú výmena bedrového
kĺbu či kolena, gynekologické, urologické, neurochirurgické operácie
aj cisárske rezy potrebuje 607 litrov
krvi, čo je krv od 1350 darcov. Do
nemocnice tiež stále prichádzajú

aj akútni pacienti po úrazoch, krvácaniach alebo chronickí pacienti
s ochorením krvi (ako sú anémie,
leukémie), ktorí krv rovnako nevyhnutne k svojej liečbe potrebujú.
Nemocnica prosí darcov, aby
pomohli rozpulzovať život na operačných sálach a pri záchrane pacientov. Chýbajú jej všetky krvné
skupiny.
Darovať krv môžu prísť záujemcovia každý utorok, štvrtok a piatok
od 7.00 do 10.00 h. Pred darovaním
krvi je potrebné objednať sa vopred
na telefónnom čísle 056/6416 916.
Viac informácií nájdu darcovia
krvi na webe www.procare.sk/darujemkrv.
nszmi

Okresný úrad Michalovce
oznamuje

PIETNY AKT
KLADENIA VENCOV
pri príležitosti 77. výročia SNP

sa uskutoční 30. augusta o 12.00 hod.
pri pamätníku na Bielej hore

pobačeňe Miž a z varoš a

Športový deň seniorov
Cieľom športových
hier pre klientov
Michalovského domova
seniorov, ktoré sa konali
v piatok 13. augusta,
bola pohybová aktivita
pre zdravé a aktívne
starnutie.
Záhrada domova dôchodcov
so svojimi priestormi a stromami
vytvorili optimálne podmienky
nielen pre súťaženie, ale tiež pre
prítomných divákov z radov seniorov, ktorí aktívne povzbudzovali.
Dôsledná príprava akcie a organizácia úspešného podujatia bola
na pleciach vedenia MDS na čele
s riaditeľkou domova PhDr. Zlatušou Popaďákovou. Nezastupiteľné
miesto tu malo oddelenie sociálnych pracovníkov, ktoré vedie Mgr.
Andrea Lešková. Športový deň
otvoril viceprimátor mesta Ing. Sokologorský.

Táto aktivita sa skutočne vydarila a celý deň prebehol k plnej spokojnosti všetkých zúčastnených.
Športové výkony v jednotlivých
disciplínach boli adekvátne veku
súťažiacich, ale zápoleniu nechýbala snaha, povzbudzovanie či spev
trojice speváčok. Dobre fungovala
práca rozhodcov a výsledky boli
regulárne. Na bezpečnosť pri súťažení dohliadalo družstvo zdravotných sestier.
Záver športového dňa bol
v znamení radosti z dosiahnutých
výsledkov v jednotlivých disciplínach. Pani riaditeľka a vedúca sociálneho úseku sa tešili z úspešnej
akcie a s radosťou udeľovali víťazom medaily a vecné a úžitkové
ceny.
Kamera a fotoaparáty zdokumentovali tento úspešný deň, ktorý
sa aj takto zapíše do histórie MDS,
i napriek tomu, že piatok a trinástka sa v tomto kraji berú ako menej
šťastlivé. Ďakujeme
Dr. Š. Poľaško

Prestaľi me
Ňigda ňichto ňevidzel ježibabu. No u každej rozpravkoj še objavuje.
Dakedi robi šicko plano každomu. Staňe še, že še spoji zos chočkim. No furt
žebi plano robila. U rozpravkoj nakoňec je prekabacena, figľom obalamucena. Rozpravka muši furt skončic ľem dobre. Hutori še, že drahu do pekla
dlažďa ľem same dobre snahi, umišľi. Nakoňec, chto bi še priznal, že toto,
co hutori i robi, može dakomu ubľižic? I krescanske šicke kroki vedze ruka
najviššoho. Chto z minulojsci davnej či ňedávnej ňebul nošiteľom totich
viznaňi. Dokonca i najverchňejši vtedajšoho režimu tajňe še sobašiľi u kosceľe. Až kec jim z toho ňič ňehrožilo, še veckaľ chvaľiľi.
Popatrime vecej nazad? Chto švecil puški i ďela, chtore košiľi i ľudzi bezbranňich. Ňichto druhi šicko toto ňerobil, ľem ľudze. I dňeška na každim
kroku čujeme: šak chceme ľem dobre. No ňezname odpovec, či sebe abo svojim spojencom, svojim tutorom, kamaratom. Abo cudzim podporovateľom?
Bo stava še i u najľepšich rodzinoch. Frajirkoj kupil šicko možne a joho dzeci
chodziľi bose. Zato gazdovaňe z veľku kasu išče vecej zvadza. Pred voľbami
me čuľi, keľo še rozkradlo. Dňeška bi malo buc toho o teľo vecej. Bo už ňichto
ňekradňe. No ňevidno to. Furt še zadlužujeme vecej a vecej.
Jeden muj znami mal taku reč: „Kec čuješ, že budze še zňižovac papirovaňe abo uradňici, ta čekaj jej zvyšeňe aspoň o trecinu.“ Jagbač to placi
i indze. Chto išol bojovac zos korupciju, ta jagbač zabul zobrac sebe džveridlo. Jagbač chto išol bojovac za spravodľive sudňictvo, zavid pravdu zlodzejov. Kec ňekradňeš, okradaš sam sebe. Najľepši bi jakbač bulo zavric šickich
občanov aspoň na dva roki do basi. Chto bi še chcel dostac von, mušel bi
še priznac. Ozdaľ to už i pripravuju, bo zakon o „mimorjadnej situaciji“
už placi.
Treca vlna koroni po dovoľenkoch pridze. I „dobrovoľne očkovaňe“ trecou
davkoj budze na spadnuce. Jagbač ňit toho, žebi zadzvoňil. Koňec rozpravki.
Abo konečňe še zobudzime a začňeme rozdumovac? Bo to život a ňe rozpravka.
Vaš Mižo z varoša
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Zemplínske slávnosti, folklórny festival
spevu a tanca
Zemplínske slávnosti
sú už vyše šesťdesiat rokov
neodmysliteľne späté
s letom v Michalovciach.
V roku 2019 sme oslávili
ich 60. výročie veľkolepým
trojdňovým programom
netušiac, že na 61. ročník
si budeme musieť počkať
viac než jeden rok.
Nakoniec sme sa dočkali a v sobotu 14. augusta sa stretli milovníci
folklóru tradične na Námestí osloboditeľov, v hľadisku pred tribúnou
pri mestskom úrade. Pre aktuálne
platné protiepidemiologické opatrenia sa slávnosti konali s obmedzeniami a programom výrazne
skráteným na jeden večer. Tento rok
sa v programe predstavili iba domáci účinkujúci.
Všetkých priaznivcov ľudovej
hudby, spevu a tanca svojím vystúpením potešili známe a obľúbené michalovské folklórne súbory Zemplín
a Jurošík. FS Zemplín bol založený
v roku 1957 a doposiaľ vystupoval
v 34 štátoch na piatich kontinentoch
sveta. FS Jurošík je podstatne mladší,
vznikol v roku 2011, ale svojou kva-

litou patrí medzi najlepšie amatérske
súbory na Slovensku. Na pódiu sme
túto sobotu mohli vidieť aj folklórne
duo Dvojo z Mihaľovec a súčasťou
večerného programu bol krst ich hudobného nosiča.

Hoci to bol iba dvojhodinový
program počas jedného večera,
ambícia pripomenúť si a vytvoriť atmosféru letných folklórnych
slávností tak, ako sme ich v našom
meste roky poznali, sa naplnila.

Inšpiratívne základné
školy v našom meste
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR na svojom
oficiálnom facebookovom
profile vysiela od polovičky
júla letný seriál. Predstavuje
v ňom školy po celom Slovensku,
ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia
mnohým iným. Pozornosti
rezortu školstva neušli ani dve
michalovské základné školy.
Základná škola Pavla Horova upútala
pozornosť svojim triedami budúcnosti.
Škola je vďaka nim európskym unikátom
a je to jediná škola v rámci krajín V4, ktorá
je zapísaná v zozname najinovatívnejších
vzdelávacích priestorov v Európe. Ako má
vyzerať ideálna trieda, pomáhali projektovať samotní žiaci na hodinách informatiky
a podieľali sa aj na realizácii svojich návrhov.
V popoludňajších hodinách napríklad
maľovali steny alebo kládli novú podlahu.
Nie je to odborná učebňa či laboratórium,
vyučujú sa tu všetky predmety. Trieda
je rozdelená na zóny: pracovnú, oddychovú, čitateľskú, kreatívnu a zelenú.

Technologické vybavenie je naozaj bohaté a moderné: počítač, interaktívna tabuľa, 65 palcový 4K televízor, wifi, tablet
pre učiteľa, ktorý zrkadlí svoju obrazovku
na TV, pre žiakov 2v1 zariadenia, virtuálna
realita, kvalitné ozvučenie, bezdrôtové nabíjanie mobilov, fotoaparáty, videokamera.
Všetko je napojené na cloudové online
služby. Trieda obsahuje aj akustické prvky
znižujúce hluk.
Základná škola Teodora Jozefa Moussona je svojou polohou predurčená na kvalitné vyučovanie environmentálnej výchovy.
Schátrané átrium školy sa rozhodli obnoviť
a zakomponovať do vzdelávacieho procesu.
Vznikol zaujímavý prírodný priestor plný
zelene, rastlín, s jazierkom a rybičkami
uprostred, ktorý nájde uplatnenie počas hodín biológie, vlastivedy, prírodovedy, techniky, ale napríklad aj výtvarnej výchovy.
Okrem toho vybudovali v areáli školy
pocitový chodník, bylinkovú špirálu a dažďové záhrady, ktoré slúžia na zvod dažďovej
vody zo strechy, aby neodtekala do odpadu.
Navyše vypozorovali, že skvalitnením životného prostredia v okolí školy sa zlepšili
vzťahy nielen medzi žiakmi, ale aj medzi
učiteľmi.
red

A opäť vyjadrujeme vieru, že o rok
sa stretneme už naplno a so všetkými sprievodnými podujatiami,
ktoré k našim Zemplínskym slávnostiam patria.
ma

OČKOVANIE
AJ BEZ REGISTRÁCIE
Vo vakcinačných centrách nemocníc
siete Svet zdravia v Michalovciach,
Vranove nad Topľou a Humennom
od pondelka 9. augusta očkujú aj vopred
nezaregistrovaných záujemcov
o očkovanie proti ochoreniu covid-19.
V michalovskej nemocnici budú očkovať nezaregistrovaných v pondelky až piatky, v čase
od 12.30 do 14.00 hod., a čas je vyhradený pre 90
záujemcov.
V humenskej nemocnici tiež očkujú každý pracovný deň, a to od 12.30 do 13.30 hod., vyhradený
čas je pre 90 záujemcov.
Vo vranovskej nemocnici budú neregistrovaných očkovať dva dni v týždni, a to v pondelky
a piatky, v čase od 12.45 do 14.00 hod., a majú vyhradený čas pre cca 70 záujemcov.
Termín vo vakcinačnom centre nie je možné
dohodnúť vopred. Registrovaných záujemcov, dospelých a deti od 12 rokov, budú nemocnice očkovať v nezmenenom režime.
Nemocnice očkujú vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNtech.
Jana Fedáková
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LETNÉ TÁBORY POKRAČUJÚ
Leto, slnečné dni a prázdniny ešte nekončia. Preto aj v auguste pokračujú letné detské tábory. Organizujú
ich michalovské základné školy a pre deti nachystali pestrý program plný aktivít zameraných na rozvoj
pohybu a kreativity, ale nechýbal ani obyčajný relax. Všetkým deťom i pedagógom želáme ešte pekný zvyšok
letných prázdnin.

Prázdninový program plný zábavy
Základná škola,
sídliaca na Okružnej
ulici, zorganizovala
v období od 1. do 9. júla
a od 9. do 13. augusta
letný denný mestský tábor
pre deti michalovských
základných škôl.
Už tradične ich čakalo množstvo zaujímavých, zábavných ale aj
vzdelávacích aktivít. Počas prvého
turnusu deti navštívili Zemplínske
múzeum v Michalovciach, hvezdáreň, Múzeum v Trebišove, farmu
v Malčiciach a Gazdovský dvor
vo Veľkých Raškovciach. Súťažné
popoludnia sa niesli v duchu rôznych pohybových hier, hier s lop-

tou, relaxačných aktivít ako stavanie z piesku, maľovanie kamienkov.
Zábava nechýbala ani pri maľovaní
tričiek, spoločenských hrách a stavaní stavebníc. Deti 2. turnusu
navštívili Mestskú políciu v Michalovciach, kde mali možnosť nazrieť do každodennej práce polície.
Na dopravnom ihrisku v Sobranciach si osvojili informácie o pravidlách cestnej premávky a mohli
si ich aj prakticky vyskúšať jazdou
na dvoj, troj a štvorkolesových vozidlách.
V závere týždňa čakala deti sladká odmena, prechádzka do mesta na zmrzlinu. Žiaci si odniesli
množstvo zážitkov, vytvorili nové
priateľstvá a dúfame, že sa takto
v tábore stretneme o rok opäť.
ZŠ, Okružná

Comenius technique team
Základná škola na Ulici
J. A. Komenského
1 privítala v prvý
augustový týždeň
v letnom tábore
Comenius technique team
2021 malých i veľkých
milovníkov lega.

Voľný čas sme venovali aj kultúre, umeniu a športu. V stredu
sme navštívili Múzeum a Kultúrne
centrum južného Zemplína v Trebišove, kde sme mali možnosť
nahliadnuť do viacerých expozícií
a dozvedieť sa niečo nové. Jedna
z nich bola zameraná na tradičné
remeslá na Zemplíne, historické
traktory, spaľovacie motory a parné oračky. Popoludňajší čas strávili
deti v tvorivej dielničke, kde tvorili
a maľovali. Čas strávený v tábore
si spestrili aj športovými hrami na
multifunkčnom ihrisku. Všetky
deti si domov okrem sladkých odmien, diplomov a vlastných výtvorov odniesli aj veselé spomienky
na chvíle s kamarátmi.
ZŠ, J. A. Komenského

Program tábora bol zameraný
hlavne na zážitky s lego stavebnicami, ktoré umožnili deťom dizajnovať a vytvárať zábavné roboty,
dynamické zariadenia a iné interaktívne modely. Našich programátorov pohltil programovací jazyk Scratch, ktorý uviedol všetky
ich výtvory do pohybu.

Onko klub Venuša navštívil Poloniny
Národný park Poloniny
si členky občianskeho
združenia Onko klub
Venuša vybrali za cieľ
poznávacieho výletu.
A keďže chceli nielen vidieť,
ale aj sa niečo dozvedieť,
sprevádzala ich Mgr. Iveta
Buraľová zo správy NP,
ktorá im ukázala niektoré
nevšedné miesta.

Prvá zastávka bola pri vodnej
nádrži Starina vybudovaná v rokoch 1981 až 1987. Je to najväčšia
nádrž na pitnú vodu a zásobuje veľkú časť východoslovenského regiónu. Z vyhliadky nad hlavnou cestou
je úchvatný pohľad na trblietavú
hladinu a na okolité hory.
Ďalšou zastávkou bola obec
Runina, odkiaľ sa vybrali k pútnickému miestu Tri studničky. Tam
sa vraj zjavila Panna Mária a voda
v prameňoch je údajne liečivá.

Cestou späť spoznávali rastliny lemujúce turistický chodník. V obci
Topoľa je asi najväčším lákadlom
drevený gréckokatolícky Chrám
svätého Michala archanjela z polovice 17. storočia. Sú v ňom vzácne
ikony a ikonastas zo 17. a 18. storočia. Súčasťou chrámového interiéru je expozícia venovaná rodákovi
z Topole Alexandrovi Duchnovičovi. V blízkosti chrámu sa nachádza vojenský cintorín z 1. svetovej
vojny, kde je pochovaných 240

vojakov. Poslednou zastávkou bola
obec Ulič. V parku je umiestnená
minigaléria replík drevených kostolíkov. Účastníčky výletu obdivovali aj drevené sochy rozmiestnené
v okolí. Za obcou sa nachádza veľmi pekný oddychovo-náučný areál
Dvere do Polonín.
Všetci sa zhodli, že NP Poloniny
je nádherná lokalita. Aj touto cestou ďakujeme mestu Michalovce
za poskytnutú finančnú dotáciu.
Eva Čechová
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Srdce Zemplína
na maliarskom plátne
Mestské kultúrne
stredisko je ďalšou
inštitúciou, ktorá rozšírila
spektrum tvorby Ľudmily
Lakomej-Krausovej. Časť
expozície je prezentovaná
v Zemplínskom múzeu.
Expozícia v galérii MsKS je špecificky zameraná na mesto a jeho
architektúru či sakrálne motívy.
Nechýba panoráma zemplínskej
krajiny a folklórne motívy, ktoré
región Zemplína charakterizujú.
Autorka do osobitého výtvarného
prejavu pomyselne vložila svoje
srdce, aby sa k rodnému Zemplínu
takto priznala.

Výstavná expozícia je realizovaná
pri príležitosti 777. výročia písomnej
zmienky o meste. Preto je vzácnosťou, že v ucelenej prezentácii diel
môže milovník umenia či rodený
Michalovčan vidieť mesto vo farbách
minulosti i súčasnosti. Je evidentné,
že vzťah k regiónu Zemplína je u autorky umocnený spomienkami, ktoré sú stále živé. Svedectvom toho sú
konkrétne domy reálnych ľudí, ktorí
už nie sú medzi nami, alebo ulice,
ktoré dnes majú už iný vzhľad. Samotná autorka je vo svojom požehnanom veku autentickou pamäťou.
Právom jej v týchto dňoch patrí celý
Zemplín, ktorý ťahom štetca pomyselne a fenomenálne zveční.
MsKS

O krajanoch v Amerike
Vo štvrtok 5. augusta
sa v Integre, o.z.,
uskutočnila pre klientov
zariadenia prednáška
na tému 85 rokov
s krajanmi v Amerike.
Prednášala riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej v Martine Zuzana Pavelcová. Cieľom
prednášky bolo zaujať našich klientov a priblížiť im dejiny našich krajanov v Amerike. Klienti Zariadenia
podporovaného bývania a Rehabilitačného strediska v Michalovciach

sa preniesli do 30. rokov 20. storočia, kedy matičná delegácia začala
historickú poznávaciu osvetovú
cestu do New Yorku. Táto cesta slovenskou Amerikou v rokoch 1935
a 1936 naštartovala vzťahy a starostlivosť o Slovákov v zámorí. Prednáška bola doplnená ukážkami materiálov z dejín Matice slovenskej.
Týmto by sme sa chceli veľmi
pekne poďakovať za výborne odprezentovanú prednášku a Karine
Obšatníkovej, riaditeľke Domu
Matice slovenskej v Michalovciach,
za sprostredkovanie.
zp

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
MOZARTOV ČAROVNÝ BASETOVÝ ROH
koncert 28. augusta o 19.00 hod., Zemplínske múzeum

RÓMEO + JÚLIA
moderné tanečné divadlo, 28. augusta o 19.00 hod., MsKS
ŠPACIRKI PO VAROŠU – ZÁVEREČNÁ ČASŤ
777. výročie 1. písomnej zmienky o Michalovciach, Facebook TV Mistral

výstavy
MOJE VNÚTORNÉ DIEŤA/ŽENA
SYLVIA SZEGENYOVÁ HOSPODÁROVÁ
autorská výstava, do 10. septembra, galéria ZKCaH
CZECH INNOVATION EXPO
neviditeľná interaktívna výstava
do 31. augusta, Zemplínska knižnica G. Zvonického
ĽUDMILA LAKOMÁ KRAUSOVÁ – SRDCE ZEMPLÍNA
autorská výstava, do 31. augusta, malá galéria MsKS
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
RADOSLAV KOCÚR – KRAJINA V GEOMETRII
výstava, do 28. augusta, Galéria moderného umenia BOD
ĽUDMILA LAKOMÁ KRAUSOVÁ – ZEMPLÍN V MOJOM SRDCI
výstava, do 15. septembra, Zemplínske múzeum
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

Oddych v kúpeľoch
Seniori zo všetkých
denných centier a Jednoty
dôchodcov Michalovce
sa v dňoch 7. – 12. júla
zúčastnili I. turnusu pobytu
v piešťanských kúpeľoch.
Po absolvovaní procedúr sa
v popoludňajších hodinách vybrali
na dva výlety. Vystúpili na Bradlo,
kde je mohyla M. R. Štefánika,
a pozreli si mesto Trenčín. Na celodennom výlete sa boli osviežiť
a okúpať v novobudovanom kúpalisku v obci Poľný Kesov, kde je viac
bazénov. V jednom z nich je slaná

voda, zložením podobná tej v Podhájskej. Každý večer bol bohatý
program plný tanca, hudby a spevu s neobmedzeným množstvom
nealko nápojov, vína a piva podľa
chuti. Bohatý výber bufetových jedál doplnený ovocím a zmrzlinou
vytvoril u seniorov výbornú náladu
na večernú zábavu. Niektorí si pobyt predĺžili a viacerí sa zúčastnia
aj II. turnusu v auguste.
Prejavená radosť a spokojnosť
veľkého počtu seniorov je najväčšou odmenou a zároveň poďakovaním pre vedúceho pobytov Miroslava Kučku.
mk

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto
mojemesto@msumi.sk

SPOZNÁVALI TOKAJSKÚ OBLASŤ
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých Michalovce zorganizovala 5. augusta pre 35
svojich členov zájazd do Tokajskej oblasti. Cieľom výletu
bola návšteva zrenovovaného kaštieľa Františka II. Rákocziho
v malej dedinke Borša blízko hraníc s Maďarskom. Renesančný
kaštieľ s parkom bol postavený v polovici 16. storočia
a po nedávnej rekonštrukcii na nás urobil veľmi dobrý dojem.
Program dňa pokračoval návštevou najnižšie položeného
miesta na Slovensku (94,3 m n.m.) v Kline nad Bodrogom.
Zájazd si všetci účastníci pochvaľovali, aj počasie nám
vyšlo v ústrety. Naše poďakovanie za finančnú pomoc
pri organizovaní zájazdu patrí Mestu Michalovce.
Jaroslav Koščo
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Adela Mizeráková
Liliana Brnčalová
Richard Varga

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Ivan Gombár
a Vladena Gažiová
Róbert Skvašik
a Valentína Semanová
Gabriel Dzurko
a Eva Jakimová
Viliam Danko
a Dominika Rozmošová
Karol Majerník
a Beáta Pandová
Rudolf Kozár
a Dominika Paňková

Devíza zvaná zdravie
Ak je človek pri sile
a v súvislosti so zdravím
mu nič nechýba, možno
si ani neuvedomí, že v istom
zmysle vlastní poklad.
Asi takto nejako to bolo aj v mojom prípade. V istom momente
sa však moje zdravie podlomilo a začali ma sprevádzať problémy v oblasti
mobility. Klamlivo som si namýšľal,
že si možno zvyknúť na všetko. Nie
je to tak. Ale je reálne, že všetko sa dá
riešiť a nemusíte si zvykať na život
s obmedzeniami a v bolestiach. S dô-

verou vo vedu a modernú medicínu
som v uplynulých dňoch podstúpil
zákrok, ktorý v našej michalovskej
nemocnici realizoval neurochirurg
MUDr. Vladimír Balik, PhD.
Vďaka jeho profesionálnemu prístupu a odbornému výkonu sa budem môcť vrátiť do bežného života
s možnosťou stáť pevne na vlastných
nohách, za čo lekárovi srdečne ďakujem.
Moje poďakovanie patrí aj zdravotníckemu personálu za príkladnú
starostlivosť počas môjho pobytu
v nemocnici.
Rastislav Praskaj

Staňte sa fanúšikom oficiálnej
facebookovej stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

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

Záznam

Zemplínske slávnosti 2021 – 1. časť
FS Zemplín
20. – 26. augusta vždy o 14.00 hod.

Žihadlo

Téma: Antibiotiká a deti
Hostia: MUDr. D. Jurečková, lekárka,
PharmDr. O. Mareková, farmeceutka
a G. Dzurková, podnikateľka
v piatok 20. augusta, v pondelok 23. augusta
a v stredu 25. augusta
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

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

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,
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týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk.
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.
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malý oznamovateľ
Rôzne
n Predám použité akváriá rôznych rozmerov. Cena dohodou.
Tel.: 0905 746 530
n Predám traktor so zadnou nápravou (bez motora), 4 ks letné
pneumatiky na Fiat Uno, 250 l miešačku, šrotovník. Tel.: 0903 852 374

prerušenie distribúcie elektriny
n 27. augusta od 10.30 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. astrová č. d. 2,
2/6116, 4, 4/6116, 6, 6/6116, 8, 8/6116, 8/H6, 6116, 6116/2, 6116/4,
6116/6, 6116/8, 6116/64, 6116/F2, 6116/G4, 6116/H6, Ul. muškátová
č. d. 8, 10, 6116, 6116/8, 6116/10, Ul. púpavová č. d. 2, 4, Ul. ružová
č. d. 1, 3, 5, 7, 9, 5789/3, 6116, 6116/5, 6116/5, 6116/7, 6116/9, Ul.
severná č. d. 32, 34, 36, 38, 5789/34
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

HVEZDÁREŇ
MICHALOVCE
bude z technických príčin

zatvorená od 20. do 29. augusta
Ďakujeme za pochopenie.

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ka
Žiarila z nej láska, dobrota,
bude nám chýbať do konca života.
Dňa 19. augusta uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustila milovaná mamička, babička

MÁRIA ŠIMONIČOVÁ

s láskou a úctou spomínajú manžel Teodor,
deti Miloslav, Alica, Tibor a Mária s rodinami

VÝPADOK
ELEKTRICKEJ ENERGIE
Takáto situácia je zaiste nepríjemná.
Východoslovenská distribučná, a. s., zriadila preto novú
webovú stránku, kde nájdete prehľadnú mapku a zistíte,
či ide o poruchu alebo plánované prerušenie distribúcie
elektrickej energie.
Zároveň na tejto stránke môžete nahlásiť novú poruchu.
https://www.vypadokelektriny.sk/#/public/map
Aktuálne informácie o plánovaných odstávkach elektrickej
energie na území mesta Michalovce
nájdete aj na webovej stránke mesta
https://www.michalovce.sk/.../prerusenie-distribucie...
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
21. 8., 18.00 hod., FORTUNA liga muži – 5. kolo
MFK ZEMPLÍN – FC NITRA
22. 8., 11.00 hod., 4. kolo, I. LSD U19
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – FK TATRA SOKOĽANY
29. 8., 16.00 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 6. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Ľadový hokej
ROMAN MACKO V PRÍPRAVE
NA MAJSTROVSTVÁ SVETA
Viceprimátor Jozef Sokologorský privítal 6. augusta na pôde
mestského úradu trénera a dlhoročného prezidenta
Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja
Michala Čaplu, trénera ŠK Zemplín silový trojboj Ladislava
Lechana st. a michalovského športovca Romana Macka.
Roman sa v týchto dňoch pripravuje na majstrovstvá sveta
telesne znevýhodnených športovcov v tlaku na lavičke,
ktoré sa budú konať začiatkom decembra v Gruzínsku.
ms

EASTERN CUP
HK DUKLA INGEMA – HC SLOVAN BRATISLAVA
20. 8., 17.30 hod.
KLAGENFURT – HK DUKLA INGEMA
21. 8., 18.00 hod.
HK DUKLA INGEMA – MISKOLC
22. 8., 17.00 hod.
medzinárodný letný hokejový turnaj
Info: https://hkduklamichalovce.sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Z histórie michalovského basketbalu 1999 – 2011
Postupom do prvej
ligy v roku 1999
sa v Michalovciach začalo
nepretržité dvanásťročné
pôsobenie družstva mužov
v tejto súťaži.
Z regiónu bolo veľmi ťažké prebojovať sa do druhej najvyššej celoštátnej súťaže a následne uspieť,
nakoľko tam hrali silné družstvá
s extraligovými ambíciami i hráčmi.
Výborné výsledky a druhé miesta
prišli v rokoch 2004 a 2005 a len
tesne nám ušiel postup do najvyššej
súťaže. V tom čase hralo v najvyššej
súťaži osem družstiev, Michalovčanom teda patrilo akoby celkové desiate miesto na Slovensku.
Po niekoľkých rokoch strávených
v regionálnych súťažiach sa podaril postup do 1. ligy. Postupne sa
formoval mladý káder z bývalých
juniorských družstiev. K nim pribudol Juraj Magoč, ktorý sa neskôr stal
prezidentom klubu. Prvé sezóny boli
mimoriadne náročné. Hneď v tej
druhej, keď vypadávali tri družstvá,
Michalovčania ani po odohraní posledného zápasu nevedeli, či sa udržali v súťaži. O záchrane v hodine
dvanástej sa dozvedeli až po telefonátoch s ostatnými súpermi. Najväčšiu zodpovednosť na seba zobrali
hlavne M. Janošov, Smoľák, Magoč,
no výrazne sa presadzovali už aj
M. Mihaľko Z. Virčík a R. Rakovský.
Ako pribúdali hráčom skúsenosti,
družstvo naberalo na sile a bez obáv

o záchranárske práce zapracovávalo do tímu mladších hráčov. Prácu
s mládežou ešte vylepšil tzv. projekt
„mladí muži“ a mal neuveriteľný
úspech. Kadeti spolu s juniormi hrali mužskú regionálnu súťaž, v ktorej
dosahovali výborné výsledky. To sa
zúročilo na medzinárodnom mládežníckom turnaji Badem v Žiline
v roku 2001, kde v celom turnaji nenašli premožiteľa a vo finále porazili
Žilinu o 40 bodov. Nestor slovenského basketbalu Bohdan Iljaško poznamenal, že si nikdy nevedel predstaviť, ako Michalovce učia Žilinu
hrať basketbal. Všetci hráči z tohto
kádra okamžite zapadli do prvého družstva. Najvýraznejšie osobnosti tohto družstva boli B. Holda
a J. Žobrák. So stúpajúcou kvalitou
kádra bola i ochota cezpoľných hráčov reprezentovať Michalovce.
Najkrajšie obdobie tejto éry prišlo
v sezónach 2003/2004 a 2004/2005,
keď Michalovčania dvakrát bojovali
o postup do extraligy. Najskôr sme
bojovali so Spišskou Novou Vsou,
no po prehre v predĺžení na ŠKP
Bratislava sme neuspeli. V nasledujúcej sezóne Michalovčania zvládli
oba zápasy s najväčším konkurentom z Prievidze na výbornú. Napriek
tomu sme v nadstavbe po prehrách
v Banskej Bystrici, Považskej Bystrici a Trnave skončili na druhom
nepostupovom mieste. Bolo to síce
sklamanie, no séria víťazných zápasov v domácom prostredí v rokoch
2003 až 2006 bola najdlhšia v celej
histórii michalovského basketbalu.

V roku 2005 do Michaloviec prišla zahraničná posila Marinko Svitlica. Najskôr pôsobil v klube ako hráč,
neskôr zároveň ako tréner našich nádejí pre mužský basketbal. V ďalších
rokoch pôsobenia v prvej lige odohrali Michalovčania väčšinu v nadstavbovej časti dosahovali umiestnenia v horných priečkach. V sezóne
2010/11 skončili na ôsmom mieste.
Nevypadli, no po administratívnom
rozhodnutí mesta stratili domáci stánok – Mestskú športovú halu, ktorú
spravovali od roku 2005. Následne
sa do ligy neprihlásili, a tak ukončili svoje pôsobenie v mužskej 1. lige,
ktoré trvá dodnes.
Dlhoročný tréner a funkcionár
Imrich Rakovský si na svoje pôsobenie v michalovskom basketbale
do roku 2013 spomína takto: „Začínal som v sezóne 1980/81 s tréner-

skou licenciou II. triedy. Lokomotívu
PS Michalovce vtedy viedli predseda
klubu Feňák, Ihnácik a Janko Dóczy, tréner a organizačný pracovník.
Aj keď som prišiel ako hráč, hneď
na prvom tréningu sa to zmenilo. Pamätám si, ako po nevinnej poznámke
na adresu Dóczyho, ktorý viedol tréning, mi Janko zavesil svoju píšťalku
na krk so slovami “ta teraz si už tréner ty“. Od roku 1980 až po rok 2013
som bol trénerom od žiakov až po
mužov. Aj keď funkcionársky káder
nebol začiatkom osemdesiatych rokov početný, fungoval skoro na profesionálnej úrovni. Feňák bol neuveriteľne precízny, Ihnácik bol zodpovednosť sama, ale srdcom michalovského
basketbalu bol Janko Dóczy."
Viac o tomto období nájdete
na stránke www.1bkmi.sk.
Imrich Rakovský

