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pozývame...Interaktívne 
tabule
pre základné školy

2 Nová aplikácia
Zemplín región
výlety, relax, podujatia

3 Európsky 
týždeň športu
na školách

7História 
Michaloviec
tretie pokračovanie 
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150 ROKOV 
ŽELEZNIČNEJ TRATE 

MICHAĽANY 
– HUMENNÉ

16. októbra 
o 10.25 hod.

Železničná stanica 
Michalovce

slávnostný akt 
VÝSADBA 

SPOMIENKOVEJ 
LIPY 

pre obete pandémie 
covid-19

22. októbra 
o 10.00 hod.

pri Dúhovej fontáne 
na Štefánikove ulici

JOZEF BANÁŠ
NÁDHERNÁ SMRŤ 

V ALTAJI
stretnutie s autorom

26. októbra o 16.30 hod.
Zemplínska knižnica 

G. Zvonického

MYRON ŠPENÍK 
FAREBNÝ ŠAT 

JESENE
výstava

do 12. novembra
malá galéria 

MsKS

V Mesiaci úcty k starším Mesto otvorilo ďalšie zariadenie pre seniorov

NOVÉ DENNÉ 

CENTRUM SENIOROV

Centrá slúžia ako spoločenské 
strediská, sú miestom zába-
vy a odpočinku pre dôchod-

cov. Hlavným cieľom tejto činnosti 
je podnecovať aktivity seniorov, za-
čleňovať ich do života spoločnosti 
a zbavovať ich pocitu osamelosti.

Je priam symbolické, že prá-
ve v Mesiaci úcty k  starším Mesto 
otvorilo v  Michalovciach v  poradí 
už desiate denné centrum pre se-
niorov. Nachádza sa na Vrboveckej 
ulici, v  objekte bývalej materskej 
školy. Otvorenie sa uskutočnilo 
vo štvrtok 7. októbra. Mesto s opra-
vami budovy bývalej škôlky zača-
lo už v  roku 2017. Postupne boli 
na  objekte realizované stavebné 
práce, ktoré zahŕňali opravu stre-
chy, fasády, elektrorozvodov, vodo-
mernej šachty a hromozvodu. Ďalej 
boli vymenené okná, opravené ste-
ny, stropy, podhľady a schody, uro-
bili sa nové omietky, bolo urobené 
sedenie v záhrade. V  roku 2021 
bolo centrum vybavené nábytkom. 
Celkové finančné náklady na zria-
denie denného centra na Vrbovec-
kej ulici predstavovali sumu 92 tisíc 
eur a boli hradené z vlastných zdro-
jov Mesta.

Seniori tvoria neoddeliteľnú 
súčasť našej spoločnosti. Staroby 
sa  dožíva stále viac ľudí a  je nor-
málne, že toto obdobie života chcú 
prežívať kvalitne. Mesto Micha-
lovce podáva preto seniorom po-

mocnú ruku a aj prostredníctvom 
denných centier im pomáha prijať 
starobu pozitívne a nepoddať sa jej. 

PREHĽAD DENNÝCH CENTIER 
V MICHALOVCIACH

V súčasnosti v meste funguje desať 
denných centier, ktoré združujú 
takmer 850 členov: 
DC 1 na Ulici obrancov mieru (260 
členov), DC 2 na Ulici školskej (62 
členov), DC 3 na Ulici obrancov 
mieru (218 členov), DC 4 na Uli-
ci zakarpatskej (70 členov), DC 5 
na Ulici J. A. Komenského (35 čle-
nov), DC 6 na Ulici J. Hollého (63 

členov), DC 7 na Ulici okružnej 
(70 členov), DC 8 na Ulici A. Šán-
dora, Močarany (76 členov), DC 9 
na Nám. osloboditeľov (32 členov), 
DC 10 na Ulici vrboveckej (prihla-
sovanie členov ešte prebieha).

Náklady na prevádzku a činnosť 
denných centier sú hradené z mest-
ského rozpočtu a v priemere na rok 
predstavujú výšku 45 tisíc eur. Senio-
ri, ktorí majú záujem stať sa členom 
niektorého z denných centier, môžu 
kontaktovať pracovníčku odboru so-
ciálnych vecí Mgr. Renátu Cibíkovú 
renata.cibikova@msumi.sk, ktorá im 
poskytne viac informácií.
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Mesto Michalovce zabezpečuje ambulantnú sociálnu službu pre seniorov – denné 
centrum (DC), v podstate ide o bývalé kluby dôchodcov. V dennom centre sa po-
skytuje sociálna služba počas dňa tým občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, 
a osobám so zdravotným postihnutím. 



Mesto Michalovce aj tento 
rok získalo od Nadácie EPH 
finančný príspevok vo výške 
5 000 eur. Na financovaní sa 
Mesto podieľalo sumou viac 
ako 2 600 eur.

Z nových interaktívnych tabúľ 
sa tešia žiaci a  pedagógovia na ZŠ, 
Moskovská 1, ZŠ, Komenského 1, 
ZŠ, Školská 2 a ZŠ, Krymská 5. Zá-
merom projektu bolo zlepšiť a skva-
litniť výučbu na 1. stupni vybraných 
základných škôl. Interaktívna tabuľa 
je výborný nástroj s  veľkým poč-
tom možností využitia. Základným 
prínosom projektu bolo zlepšením 
podmienok výučby zvýšiť efektivi-
tu a zatraktívniť proces vyučovania 
tak, aby sa vyučovanie stalo hrou 
a  učenie zábavou. Využívanie in-
formačno-komunikačných techno-
lógií motivuje žiakov a  zvyšuje ich 
záujem o  vyučovanie. Žiakov bude 
možné ľahšie a  aktívnejšie zapojiť 
do vyučovania, vytvorí sa  im mož-
nosť spoluvytvárať hodinu, podporí 
sa samostatná práca žiaka. Nové ta-
bule vo vyučovacom procese skva-
litnia pedagogickú zásadu názor-
nosti, žiak aj učiteľ získajú okamžitú 
spätnú väzbu. Pravidelným využí-
vaním interaktívnych tabúľ dôjde 

k  zlepšeniu počítačovej gramot-
nosti, ktorá je pre dnešný život ne-
vyhnutnosťou. Ďalším nemenej vý-
znamným prínosom je  zabezpeče-
nie bezprašnosti a čistoty prostredia 
v  triede. Koncepcia projektu je po-
stavená na trvalej udržateľnosti jeho 
prínosov. Interaktívne tabule majú 
všestranné využitie na rôznych ho-
dinách a rôznymi spôsobmi pri pre-
zentáciách, výukových programoch, 
pri preberaní, precvičovaní i opako-
vaní učiva.

Realizáciou projektu sa zabezpe-
čilo vytvorenie dlhodobo prístup-
nej modernej vzdelávacej pomôcky 
podporenej materiálnym vybave-
ním, didaktickými postupmi, zna-
losťami pedagógov a  existujúcimi 
nástrojmi na jeho udržanie a  trva-
lé zlepšovanie. Interaktívne tabule 
budú využívané v  rámci vzdeláva-
cieho procesu aj v  ďalších rokoch. 
Nadväzujúcimi aktivitami bude 
aj ďalšia modernizácia vzdelávacie-
ho programu škôl. Úžitky projektu 
tak budú mať dlhodobé účinky. 

Mgr. Petra Šuličová

Tento projekt sa uskutočnil vďaka 
podpore z Nadácie EPH

2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Ňigda ňebulo tak dobre, žebi tu bul raj na žemi. Jagbač furt še sam čľovek 
mušel bac o zdrave i  svuj život. Bo každi dzeň vidzel kolo sebe, jak jeden 
privid do ňeščesca toho druhoho. Sušid zos chtorim ši bul večar u karčme, 
še rano ňezobudzil. Išol ši do roboti a autobus še zražil zos kamijonom. Au-
tobus odrucilo na druhi bok. Ten, co šedzel za šoferom, ňeprežil. Kec šidaš 
rano na bicigeľ, na chtorim idzeš do roboti, mušiš merkovac. Žebi ši ňespad-
nul z bicigľa, žebi ši dakoho ňezražil, žebi ce dachto ňezražil. U roboce še 
tiž muši merkovac. Bo na každim kroku dajaka bida i ňeščesce. Bo ňit takej 
roboti, žebi z ňej ňič ňehrožilo. Išče i u tej politikoj še ľudze dzeľa. Jednomu 
še ľubi Janko, druhomu Igor. 

Kebi to bulo ľem o simpatijoch gu politikom, dalo bi še to prežic. Kebi to 
ňebulo o tim, že jeden druhoho bi u ložkoj vodi zatopil. Jeden furt hutori, jak 
ten perši furt ľem plano robil. Pri šickej robotoj še staňe, že daco še ňepodari. 
Nakoňec ňe každi je majster šveta. Druhej stranoj še tiž da veľo planoho 
ukazac. Co šicko spravila tak, že ľem ľudze na to doplaciľi. Pri tim šicki špi-
vaju, jak jim na ľudzoch zaľeži. Jakbač bi maľi hamovac. Gu dobromu gaz-
dovaňu še richtovac. Merkovac kolo sebe. Bo pri šickim hutoreňu jagbač ľem 
o moc jim idze. Za mocu, peňežmi i majetkami pre sebe. 

Tak še vidzi, že gazduju jak vitor z  muku. Ľudze cerpja i  strachovac 
še začinaju. Žebi nakoňec zos prirodzenoho strachu nas zľeknuce še i panika 
ňeprepadľi. Bo kuščok bac še treba. Bo co dňeška vižira jak „boj z mafiju“, 
žeby še z večara na rano „na mafiju ňeobracilo“. A išče strašňejšu, jak sebe 
ľem zname dneš predstavic. Trimce sebe kalapi, bo jagbač pujdzeme frišno 
dolu. 

Vaš Mižo z varoša

Treba še bac?

Interaktívne tabule 
pre základné školy

Starostlivosť obyvateľov o zelené plochy pred bytovými domami prispieva k skrášleniu a skvalitneniu životného 
prostredia na michalovských sídliskách. Každú takúto snahu si ceníme a v seriáli o predzáhradkách pokračujeme. 
V tomto čísle prinášame pohľad z Ulice prof. Hlaváča a Fialkovej ulice. 

Predzáhradky na sídliskách – miesta zelene 
a oddychu

Bytové domy na Ulici prof. Hlaváča majú predzáhradky 
plné zelene. Nájdete tu kvitnúce kríky, trávniky, farebné 
kvetinové záhony, ba aj zátišia vytvorené z rôznych 
drevených dekorácií a doplnkov.

Predzáhradky na Fialkovej ulici sú vytvorené v dvoch 
kontrastoch. Jedna je plná zelenej trávy, olemovaná živým 
plotom. Pri druhej domáci stavili na kamienky a skaly, doplnili 
ich zeleňou a dekoráciami z prírodných materiálov.

michalovce_srdce_zemplina



3 AKTUALITY 

Stiahnite si novú aplikáciu Zemplín región
Po komplexnej 
rekonštrukcii časti 
objektu Zlatý býk získala 
jedna z najkrajších 
budov v meste nový šat. 
Slávnostné otvorenie 
nových galerijných 
priestorov a turistického 
informačného centra 
sa konalo 24. septembra 
a bolo spojené s vernisážou 
výstavy Zemplín bez 
hraníc.

Pri tejto príležitosti bola ofici-
álne predstavená aj nová mobilná 
aplikácia Zemplín región. Použí-
vateľom a priaznivcom moderných 
technológií prináša jednoduché 
riešenie, ako online objavovať zem-
plínsky región a mať prehľad o ak-
tuálnych podujatiach. 

Užívateľské menu aplikácie 
pozostáva z  tejto ponuky: miesta 

v  okolí, podujatia, tipy na výle-
ty, tipy na relax, 3D prehliadky 
a  položky obľúbené. Virtuálne 
prehliadky sú úplnou novinkou 
a sú dostupné vďaka 3D kamere 
Matterport Pro 2, ktorá je súčas-
ťou vybavenia galerijných priesto-
rov. Ovládanie aplikácie je naozaj 
jednoduché a z pohodlia domova 
si  tak môžete prejsť celú galériu 
a  zastaviť sa pri akomkoľvek ob-
raze. Súčasťou virtuálnej prehliad-
ky sú, samozrejme, aj informácie 
o vystavovaných dielach. Aplikácia 
po nainštalovaní zobrazuje užíva-
teľovi tzv. push notifikácie na pri-
pravované či plánované podujatia, 
ktoré užívateľa vždy informujú včas 
pred konaním podujatia, v prípade 
záujmu o  notifikované podujatie 
si ho môžete vložiť do obľúbených 
položiek.

Stiahnite si novú aplikáciu a za-
žite Zemplín v jeho plnej kráse. 
Objavujte nové miesta a pridajte 
si ich medzi obľúbené. Inšpirujte 
sa tipmi na výlety či tipmi na re-

lax a získajte prehľad o aktuálnych 
podujatiach. 

Mobilná aplikácia bola vytvore-
ná v  rámci projektu „Through Art 
we Ruin Borders – Umením búrame 
hranice“, realizovaného v programe 
ENI cezhraničná spolupráca Ma-
ďarsko – Slovensko – Rumunsko 
– Ukrajina 2014 – 2020, spolufi-
nancovaného z Európskej únie a  je 
prístupná pre užívateľov platformy 
Android na Google Play a pre uží-
vateľov platformy iOS na App Store. 
Stačí naskenovať QR kód a môžete 
objavovať krásy Zemplína. 

ms

JESENNÝ ZBER OBJEMNÉHO BIOODPADU 
O D  1 8 .  D O  2 9 .  O K T Ó B R A

Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) sa v lokalitách 
pri rodinných domoch bude zberať vo vašom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad. Vetvy stromov a kríkov 

vykladajte do priestoru zeleného pásu pred vaším domom, do dostupného priestoru dvora a pod. 

PODMIENKY ODBERU BIOODPADU:
• nesmie obsahovať žiadne prímesi iných odpadov (kamene, plasty, sklo a pod.)

• vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku väčšiu ako 3 m
• musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku 

a nesmie blokovať komunikáciu alebo chodníky.
Zber bioodpadu do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených po meste sa tohto roku neuskutoční. Bioodpad môžete 

celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce (Partizánska ul. 55 a Lastomírska ul. 2). 

INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 
MESTA MICHALOVCE 
SA PRESŤAHOVALA
Z pôvodného sídla na prízemí mestského 
úradu sa kancelária koncom septembra 
presťahovala do vynovených priestorov 
budovy Zlatý býk. V utorok 12. októbra 
kanceláriu navštívil primátor Viliam 
Zahorčák. Informačná kancelária 
na novom mieste naďalej poskytuje 
svoje služby tak ako doteraz. Bezplatne 
poskytujú informácie o meste, o chode 
Mestského úradu aj informácie o regióne 
Dolného Zemplína. K dispozícii je kiosk 
s elektronickou úradnou tabuľou mesta. 
Kancelária prijíma tiež občiansku 
inzerciu do novín Michalovčan a naši 
čitatelia tu aj naďalej nájdu každý 
druhý piatok najnovšie vydanie novín.

ma
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Systém duálneho vzdelávania 
vytvára podmienky pre spojenie od-
borného vzdelávania s praxou. Za-
mestnávatelia vstupujú do vzdeláva-
nia už pri tvorbe študijných plánov, 
zaškolení majstri odborného výcvi-
ku sa starajú o žiakov počas praxe. 
Okrem štipendií dostávajú študenti 
pracovné pomôcky, stravovanie, 
príspevok na dopravu a ubytova-
nie. Po  ukončení štúdia získavajú 
absolventi certifikované osvedčenia 
a  majú istotu budúceho zamestna-
nia v prostredí, ktoré už oni dôverne 

poznajú, a ktoré pozná ich. Nezane-
dbateľným prínosom vzťahu škola 
a zamestnávateľ je, že školy môžu 
modernizovať svoje učebné plány 
podľa požiadaviek praxe. Na zákla-
de partnerstva potom vzniká spo-
lupráca, ktorá vedie k spokojnosti 
zamestnávateľov, škôl, ich študentov 
a samozrejme rodičov. 

Ide o nový druh spolupráce 
a vzdelávania študentov a my verí-
me, že bude obohatením pre všet-
kých zapojených. 

nč

Mesto Michalovce, srdce 
Zemplína, si v roku 2021 
pripomína 777. výročie 
prvej písomnej zmienky. 
Pri tejto príležitosti 
sme pripravili tretiu 
publikáciu z edície História 
Michaloviec. Autori 
sa v nej zamerali najmä 
na „michalovský“ Peší 
pluk 20, ktorý od roku 
1921 sídlil v tunajších 
kasárňach. 

Michalovce majú nesporne 
bohatú a zaujímavú históriu. Spo-
menúť možno také osobnosti, aký-
mi boli stredoveký rytier Albert 
z  Michaloviec, gróf Imrich Sztá-
ray či „maliar zemplínskeho sln-
ka a  ľudu“ Teodor Jozef Mousson. 
Aj  vďaka významným udalostiam 

– návšteve cisára Františka Jozefa 
I. v  roku 1852, michalovskej ži-
dovskej synode v roku 1865 alebo 
vzniku československej Zemplín-
skej župy – sa mestečko zapísalo 
do celoštátnych dejín. 

Po vzniku Československej 
republiky bola v Michalovciach 
zriadená stabilná vojenská posád-
ka, o čo sa v mestečku snažili dlhé 
roky. Do provizórnych barakových 
kasární umiestnili vojakov Pešieho 
pluku 20 – vtedajší novinári tak 
Michalovce nazvali „matkou dvad-
siatnikov“. 

Vďaka armáde zaznamenalo 
mestečko hospodársky, sociálny, 
stavebný i kultúrno-spoločenský 
rozvoj. Príslušníci pluku sa dosta-
li aj na filmové plátno. V posádke 
tiež pôsobilo niekoľko dôstojníkov, 
ktorí sa zaradili medzi významné 
osobnosti československej armády. 

Autor v  publikácii v  celkovo 
ôsmich kapitolách zmapoval udalos-

ti v Michalovciach od prvej svetovej 
vojny, cez vznik Československej 
republiky, po príchod Pešieho plu-
ku 20 do Michaloviec v  roku 1921, 
až  po „horúcu“ jeseň 1938 a  zimu 
1939. Autor sa nevyhol ani témam, 

ako boli boje československého voj-
ska s  Maďarskou červenou armá-
dou, neprijatie vzniku novej repub-
liky častou prouhorských Micha-
lovčanov, jedinej vojensko-civilnej 
poprave v meste, zavraždeniu české-
ho vojaka v roku 1919, odovzdaniu 
novej bojovej zástavy Pešiemu pluku 
20 v  roku 1926, ale aj hroziacemu 
stretu medzi autonómii naklone-
ných Michalovčanmi a  vojakmi 
„michalovského“ pluku v pohnutých 
marcových dňoch roku 1939.

Vydavateľmi publikácie je ne-
zisková organizácia Priatelia Zem-
plína v spolupráci so Zemplínskym 
múzeom v  Michalovciach a  Mest-
ským kultúrnym strediskom v Mi-
chalovciach.

Publikáciu si záujemcovia môžu 
zakúpiť v  Turisticko-informačnej 
kancelárii v  budove Zlatého býka 
a v Zemplínskom múzeu v Micha-
lovciach.

Martin Molnár

Aj v tomto roku sa členovia 
občianskeho združenia 
sluchovo postihnutých 
nedali zaskočiť 
a aktivitami prispeli 
k rozvoju svojej komunity.

Vďaka finančnému príspevku od 
Mesta Michalovce sa mohli naďa-
lej realizovať v tvorivých dielňach 
a naučili sa nové techniky. Počas 
sociálno-rehabilitačného pobytu v 
Zemplínskych Hámroch obdivo-
vali prírodu a históriu tejto krás-
nej dediny. Navštívili múzeum a 

historickú železnicu, krásny kostol 
a  kúpalisko s vyhrievanou vodou. 
V rámci pobytu si zopakovali zákla-
dy posunkového jazyka a odzeranie 
a riešili problémy, ktoré ich trápia 
počas pandémie. 

Folklórna skupina Michaľov-
čan nezabudla ani na ďalší, už 
11.  ročník festivalu Na Zempliňe 
tak. Spomínali na tradície a zvyky 
nášho Zemplína v pásme „pľetki 
na valale“ a chlapi pripomenuli 
„verbovaňe regrutov“. Festival po-
zdravila viceprimátorka Jana Ci-
bereová a riaditeľka Domu Matice 
slovenskej v Michalovciach Karin 

Obšatníková. Hosťom festivalu bol 
aj predseda MS Marián Gešper. 
V tomto roku sa festival uskutočnil 
v lete a program spestril aj FS Svoji-
na a Divadlo pri fontáne. 

Okrem týchto aktivít podpore-
ných mestom sa členovia zúčastnili 
aj pobytu na Zemplínskej šírave, 
Vinianskom jazere, kúpeľného 
pobytu v Sklených Tepliciach a za-
športovali s JDS v Zalužiciach a Las-
tomíre. Tiež pripravili ďalší ročník 
abilympiády sluchovo postihnu-
tých a rôzne kurzy v  Jacht-klube 
na  Zemplínskej šírave. Srdečná 
vďaka patrí predsedníčke Valérii 

Mitrovej za organizáciu, všetkým 
členom za účasť a hlavne vedeniu 
mesta za každoročnú podporu.

vm

Mesto je partnerom v duálnom vzdelávaní

Tretie pokračovanie edície o histórii mesta

Vďačná komunita sluchovo postihnutých

Mesto Michalovce sa zapojilo do duálneho vzdelávania. 
Partnerom Mesta je Obchodná akadémia Michalovce. 
Pracovníci mestského úradu odovzdajú svoje skúsenosti 
štyrom študentom, ktorí od 4. októbra pôsobia na 
viacerých odboroch mestského úradu – organizačný, 
finančný, odbor hospodárenia s majetkom a odbor 
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja.



Vrbovskí včelári, Občianske 
združenie Vrbovčan 
a sympatizanti usporiadali 
24. a 25. septembra brigády 
pre skrášlenie životného 
prostredia a zlepšenie 
podmienok pre život včiel 
a opeľovacieho hmyzu.

Túto akciu sa podarilo zrealizo-
vať prostredníctvom Slovenského 
zväzu včelárov Michalovce a vďaka 
dotácii z Poľnohospodárskej pla-

tobnej agentúry pod názvom Za-
bezpečenie efektívnych pastevných 
podmienok včelstiev.

Počas troch hodín sa účastní-
kom brigády podarilo vysadiť živý 
plot z  približne 100 peľo- a  medo-
dajných rastlín. Týmto krokom sa 
vytvorila hodnota potrebná na pre-
žitie ľudstva, ale taktiež sa aj do-
tvorila východná strana pozemku 
pri kostole, vrbovského kostolného 
námestíčka. Brigádnici odchádzali 
síce vyčerpaní, no o to viac spokojní 
a s pocitom dobre vykonanej práce.

Marián Bašista

Brigády Vrbovčanov 
pomohli prírode

Materské centrum 
Drobec realizuje projekt 
s názvom Drobci, umenie 
a arteterapia aj iné 
relaxačné techniky, zdravý 
životný štýl a posilnenie 
imunity. 

Projekt bol podporený z gran-
tu Mesta Michalovce 2021 a  jeho 
cieľom je sprostredkovať účastní-
kom projektu virtuálne prehliad-
ky galérií umenia a  zaujímavé 
umelecké diela online formou. 
Súčasťou projektu je aj oboznámiť 
sa s  terapiou umením – artetera-

piou prostredníctvom webiná-
rov a námetov na tvorivé aktivity 
najmä pre deti. V  rámci projektu 
sa  pokúsia v  cieľovej skupine ob-
javiť skryté talenty a  vydať zbor-
ník ich prác, zorganizujú súťaže 
vo virtuálnom priestore. Spoznajú 
relaxačné techniky a  budú sa ve-
novať aj  zdravému životnému 
štýlu vo  forme rád odborníkov 
i praktických receptov. 

Materské centrum zabezpečí 
kreatívny materiál pre účastníkov 
projektu a bude o projekte priebež-
ne informovať na svojej webovej 
stránke a na sociálnej sieti. 

Mgr. Adriana Jacečková

Drobci a terapia 
umením
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
15. októbra o 19.00 hod., 22. a 29. októbra o 18.30 hod., 
Hvezdáreň v Michalovciach

150 ROKOV ŽELEZNIČNEJ TRATE MICHAĽANY – HUMENNÉ
16. októbra o 10.00 hod., Železničná stanica Michalovce

NÁDHERNÁ SMRŤ V ALTAJI
autorské stretnutie s Jozefom Banášom
26. októbra o 16.30 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického

výstavy 
MYRON ŠPENÍK – FAREBNÝ ŠAT JESENE
výstava, do 12. novembra, malá galéria MsKS

MAĽOVANÉ ŠTETCOM A SVETLOM
autorská výstava obrazov Mišky Černej Mitrovej a fotografií Petra Pochylého
do 31. októbra, galéria ZKCaH

VÝSTAVA MODELOV KOZMICKÝCH SOND, RAKIET, 
DRUŽÍC
do 30. novembra, Hvezdáreň v Michalovciach

ALŽBETA MEŇKYOVÁ – PLAY HARDER
výstava, Galéria moderného umenia BOD

MANDALKOVANIE
prierez tvorbou Ivony Čičákovej
do 17. októbra, Zemplínska knižnica G. Zvonického

VÝSTAVA ILUSTRÁCIÍ NOEMI RÁCZOVEJ
do 31. októbra, Zemplínska knižnica G. Zvonického

ZEMPLÍN BEZ HRANÍC
výstava, do 31. októbra, Mestská galéria Zlatý býk

DUCHOVNÉ DEDIČSTVO ZEMPLÍNA A SÚČASNOSŤ
výstava sakrálnych predmetov východného obradu
do 16. decembra, Zemplínske múzeum

VENDULKA – CESTA ZA SVOBODOU
výstava v rámci Dní českej kultúry
od 3. novembra, Zemplínska knižnica G. Zvonického

MICHALOVCE DO ROKU 1945
výstava k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach, 
Galéria pod nebom

Naši maličkí sa tak učili, ako 
sa bezpečne správať na ceste, spo-
znávali prírodu vo svojom okolí, 
určovali svetové strany, skúmali 
farby prírody, učili sa počítať stro-
my, rozlišovali pojmy väčší, menší 
ap. Starší žiaci sa orientovali v te-
réne pomocou buzoly, v rámci vý-
tvarnej výchovy tvorili z prírodnín, 
na matematike merali dĺžku, počí-
tali obsah útvarov, skladali a merali 
úsečky z prírodnín, v rámci jazykov 

vznikli pekné práce opisu prírody, 
čítali a  pozorovali krásy prírody, 
hľadali slovesá pohybu, v  rám-
ci fyziky merali teplotu, počítali 
rýchlosť pohybu, v  rámci biológie 
a  techniky sa zaoberali zberom je-
senných plodov. Aktivity boli na-
ozaj pestré a zaujímavé. Najdôleži-
tejšie je, že sa žiaci veľa naučili ale 
aj hýbali, čo je v dnešnej dobe veľmi 
potrebné.

Mgr. Lenka Paľová

Netradičné vyučovanie
V rámci Európskeho týždňa mobility žiaci a učitelia 
Základnej školy Teodora Jozefa Moussona 
v Michalovciach realizujú už tradične netradičné 
vyučovanie pod názvom Učenie v pohybe. Jeho cieľom 
je realizovať čo najviac vyučovacích hodín vo vonkajších 
priestoroch školy a docieliť, aby sa žiaci pri aktivitách 
čo najviac hýbali. 

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 
a získajte prehľad o aktuálnom kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 
mojemesto@msumi.sk
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Vedúca sestra klastra 
anestéziológie 
a multiodborovej 
intenzívnej starostlivosti 
a urgentného príjmu 
Nemocnice Svet zdravia 
Michalovce Juliana Seničová 
získala ocenenie Biele 
srdce. Ocenenie každoročne 
udeľuje Slovenská komora 
sestier a pôrodných 
asistentiek pri príležitosti 
Medzinárodného dňa 
sestier a Roku sestry 
a pôrodnej asistentky. 
V piatok už štrnástykrát 
na slávnostnom podujatí 
odovzdali Biele srdce 28 
sestrám a jednej pôrodnej 
asistentke. 

Biele srdce je celosvetový sym-
bol sestier. Jeho tvar je prejavom 
humánnej komunikácie a  pomoci 
a  súčasne miestom, odkiaľ prame-
ní kvalita ošetrovateľskej starostli-
vosti. Biela farba zas symbolizuje 
prelínanie sa všetkých farieb, ktoré 

svet pozná, tak ako sestra prijíma 
všetkých ľudí sveta. 

„V prvom rade pociťujem veľkú 
radosť a dojatie z toho, že si moju 
prácu vážia. Zamýšľam sa nad pre-
žitými rokmi a nemyslím si, že som 
nejako výnimočná. Biele srdce si 
zaslúži každá sestra, ktorá do svojej 
práce dá to svoje srdiečko. Dôležité 
je byť otvorený novým možnos-
tiam. Ocenenie   ma veľmi zaväzuje 
pristupovať do budúcna k výzvam 
ešte zodpovednejšie. Vždy sa dajú 
veci robiť lepšie a kvalitnejšie. Ak to 
uplatníme v práci, potom príde ra-
dosť, šťastie a možno i úspech,“ ho-
vorí Juliana Seničová, vedúca sestra 
klastra anestéziológie a multiodbo-
rovej intenzívnej starostlivosti a ur-
gentného príjmu Nemocnice Svet 
zdravia Michalovce.

Po ukončení štúdia v roku 1990 
v Košiciach Juliana Seničová praco-
vala na septickej chirurgii, ktorá ju 
oslovila a ostala jej srdcovou zále-
žitosťou do dnešných dní. Neskôr 
pracovala na jednotke intenzívnej 
starostlivosti chirurgických odbo-
rov v Michalovciach. V  súčasnosti 
je vedúcou sestrou klastra OAMIS 
a urgent v Nemocnici Svet zdravia 
Michalovce. Je aktívnou členkou 

RKSaPA v Michalovciach a sekcie 
sestier pracujúcich v chirurgických 
odboroch, kde sa venuje vzdeláva-
cím aktivitám. Je spoluorganizá-
torkou viacerých celoslovenských 
konferencií sestier pracujúcich 
v chirurgických odboroch i aktivít 
sústavného vzdelávania na regio-
nálnej úrovni. Dvadsaťpäť rokov sa 
aktívne venuje práci a poradenstvu 
pacientom so stómiou. Prijíma vý-
zvy a teší ju uspokojenie v zmyslu-

plnej práci. Podporuje prácu s mla-
dými ľuďmi, spolupracuje a zapája 
ich do aktivít v súkromnom i pro-
fesijnom živote. V jej prístupe cítiť 
pokoru, empatiu, trpezlivosť a  zá-
roveň radosť z každého ich úspe-
chu. Snaží sa pridržiavať životného 
kréda a nezabudnúť, že pozitívny 
prístup a úsmev vedia urobiť zá-
zraky i na takýchto často smutných 
miestach, ako je nemocnica.

Bianka Krejčíová

Biele srdce pre sestru z michalovskej nemocnice

V nedeľu 3. októbra 
Gréckokatolícka cirkev 
na Slovensku po prvýkrát 
v dejinách slávila nový 
sviatok, ktorý ustanovila 
Kongregácia pre Východné 
cirkvi v Ríme s titulom: 
Pamiatka zázračnej 
klokočovskej ikony 
Presvätej Bohorodičky, 
patrónky Zemplína.

Pri tejto príležitosti Zemplínske 
múzeum v Michalovciach v spolu-
práci so Slavistickým ústavom Jána 
Stanislava SAV v Bratislave a Gréc-
kokatolíckou eparchiou Košice 
usporiadali vedeckú konferenciu 
na tému Klokočovská Bohorodič-
ka, patrónka Zemplína. Uskutočni-
la sa 1. októbra v priestoroch Zem-
plínskeho múzea v Michalovciach, 
a to pri príležitosti 350. výročia od 
slzenia klokočovskej Bohorodičky.

V úvode konferencie všetkých 
prítomných privítal manažér mú-
zea Tibor Tabak. S pozdravným 
slovom vystúpila Stanislava Rov-
ňáková, riaditeľka Zemplínskeho 
múzea v Michalovciach, Mons. 
Bernard Bober, košický arcibis-
kup – metropolita a vladyka Milan 
Chautur, CSsR, emeritný košický 
eparchiálny biskup. Na konferen-

cii sa okrem prednášajúcich zú-
častnili aj zástupcovia Košického 
samosprávneho kraja a samospráv 
mesta Michalovce, Trebišov a obce 
Klokočov.

Na konferencii vystúpili cirkev-
ní historici Martin Mráz, Juraj Gra-
doš, Daniel Černý, Daniel Atanáz 
Mandzák a Peter Zubko, jazykove-
dec a slavista Peter Žeňuch, historik 
Róbert Letz a arcibiskup Cyril Va-
siľ, SJ. Odborným garantom konfe-
rencie bol Peter Žeňuch, ktorý celú 
konferenciu aj moderoval. Martin 
Mráz vo svojom príspevku priblížil 
kontext a dejiny ikony klokočov-
skej Bohorodičky vo svetle osob-
ných príbehov jej dvoch vlastníčok, 
kňažnej Žofie Bátoriovej a Heleny 
Zrínskej. Juraj Gradoš, ktorý sa 
už  dlhé roky venuje systematické-
mu výskumu a hľadaniu strateného 
originálu klokočovskej ikony, opí-
sal jej tajomnú cestu od momentu 
slzenia až po jej možné nedávne 
znovuobjavenie v poľskom meste 
Jaroslav. Daniel Černý rozprával 
o úcte ku klokočovskej Bohoro-
dičke v prostredí slovenskej gréc-
kokatolíckej diaspóry v severnej 
Amerike. O  redemptoristoch, ako 
správcoch gréckokatolíckej farnosti 
a  mariánskeho pútnického miesta 
Klokočov v rokoch 1968 – 1991, 
rozprával Atanáz D. Mandzák. 
Po  prestávke charakteristiky baro-

kovej mariánskej úcty a významné 
zázračné mariánske obrazy na vý-
chodnom Slovensku priblížil Peter 
Zubko. Na jeho prednášku nadvia-
zal vladyka Cyril Vasiľ príspevkom 
o historickom pozadí ikony z obce 
Blažice a  o jej origináli nachádza-
júcom sa v Transylvánii. Bolestná 
Matka Božia ako spájajúci fenomén 
východného a západného kres-
ťanstva so zreteľom na slovenský 
kontext bol názov predposlednej 
prednášky Róberta Letza. V závere 
konferencie vystúpil jej odborný 
garant Peter Žeňuch, ktorý priblížil 

Pieseň o obraze klokočovskom ako 
historický doklad o slzení Matky 
Božej a konferenciu uzavrel.

Celá konferencia bola odvysie-
laná v priamom prenose TV Zem-
plín a TV Logos. V ich archívoch si 
záujemcovia môžu vypočuť všetky 
prednesené referáty.

V popoludňajších hodinách bola 
slávnostne otvorená tematická vý-
stava Duchovné dedičstvo Zemplí-
na a  súčasnosť, ktorá je prístupná 
do 16. decembra.

TSKE a Zemplínske múzeum 
Michalovce

Vedecká konferencia o klokočovskej ikone
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Podujatie Deň 
pohybu zorganizovali 
29. septembra v Materskej 
škole, Švermu 8.

Aj samotný názov školy Mater-
ská škola v pohybe vypovedá o tom, 
že dávajú do popredia šport. V in-
teriéri majú telocvičňu a v exteriéri 
vybudované priestranné dopravné 
ihrisko s dopravnými značkami 
a označením. Deti si tak kedykoľvek 
môžu osvojovať a zdokonaľovať po-
hybové zručnosti, a to nielen na bi-
cykloch, kolobežkách, odrážadlách 
ale aj na kolieskových korčuliach.

Počasie prialo, a tak si užili nád-
herný jesenný športový deň. Kaž-
dá trieda mala možnosť postupne 
si vybrať stanovištia, ktoré boli 

pripravené: beh okolo prekážky, 
lezenie po lezeckej stene, cviče-
nie na fitness detských strojoch, 
šmýkačky, chôdza po pohyblivom 
mostíku s rebríkom, bicyklovanie, 
kolobežkovanie a korčuľovanie na 
kolieskových korčuliach. 

Novinkou bola chôdza po chod-
níku zdravia, ktorý vybudovali 
v spolupráci s rodičovským združe-
ním. Chodník zdravia pomôže zvý-
šiť fyzickú kondíciu detí zábavnou 
formou, posilní svaly, odbúra stres. 
Celý chodník pozostáva z  prírod-
ných materiálov, a preto ho využijú 
aj ako praktickú ukážku pri výučbe 
environmentálnej výchovy. 

Na záver dňa plného pohybu 
deti dostali pochvalu aj sladkú od-
menu.

Daniela Mišovicová

Chodník zdravia pre zvýšenie fyzickej kondície

Podujatím Hýb sa, hýb sa! 
28.  septembra rozhýbali všetkých. 
Keďže pohyb je pre predškolské 
deti prirodzený a spontánny prejav, 
deti sa s radosťou zapojili do akti-
vít a súťaží, ktoré pre nich dospelí 
pripravili. Športové dopoludnie sa 
začalo spoločnou rozcvičkou na 
rozhýbanie celého tela. Rytmická 
hudba dostala do pohybu deti aj 
pani učiteľky. Pri športovaní deti 
rešpektovali dohodnuté pravidlá, 
vzájomne sa  povzbudzovali a nie-
ktoré disciplíny si chceli vyskúšať 

viackrát. Svoje zručnosti predviedli 
v manipulácii s rôznym športovým 
náčiním ale aj v jazde na detských 
dopravných prostriedkoch. V záve-
re športového dopoludnia sa všetci 
stretli pri padáku, s ktorým sa za-
hrali. Radosť sa ešte znásobila, keď 
sa na padáku objavila pre každého 
športovca odmena.

Športovanie si v srdciach detí 
našlo miesto, takže v materskej 
škole sa určite budú hýbať po celý 
rok.

Mgr. I. Halušková 

V Materskej škole na ulici J. A. Komenského pohybové 
a športové aktivity, ktoré realizujú v triedach, telocvični, 
na dopravnom ihrisku a na školskom dvore neustále, 
ešte znásobili.

Hýb sa, hýb sa!

ŽIACI ZABEHLI TAKMER 565 KILOMETROV 
Na atletickej dráhe Základnej školy, J. Švermu, usporiadali 
súťaž vo vytrvalostnom behu. V utorok 28. septembra 
sa na štart postavilo 10 tried žiakov I. stupňa a v stredu 
29. septembra pretekali žiaci II. stupňa (15 tried). Celkovo 
žiaci II. stupňa zabehli 434 760 metrov a žiaci I. stupňa 
130 148 metrov. Gratulujeme k výkonom a všetci sa tešíme 
na ďalší ročník. Športu zdar.

 ZŠ, J. Švermu 6

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. 
Každoročne sa koná od 23. do 30. septembra. Nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. 
Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu je dôraz na prínosy pohybu pre fyzické aj duševné zdravie ešte 
vyšší. Vedia to aj vyučujúci na základných aj materských školách a pre žiakov pripravili v tomto týždni aktivity 
s dôrazom na pohyb a šport.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU NA ŠKOLÁCH



Dnes už všetci vieme, 
že čítanie prináša do života 
množstvo benefitov. Ak ich 
chceme využiť naozaj 
naplno, musíme čítať 
klasické knihy, ktoré sú 
vytlačené na papieri.

Základná škola, Komenského 
1, v spolupráci so Združením rodi-
čov a priateľov školy pri ZŠ v rám-
ci projektu Rozprávková čitáreň 

vytvorili pre žiakov v priestoroch 
školy relaxačnú zónu. Relaxačný 
kútik, slúžiaci žiakom na oddych 
a relax, je spojený s  malou škol-
skou knižnicou. Tá  obsahuje det-
skú literatúru, ktorú si žiaci môžu 
požičať.

Poďakovanie patrí Mestu Mi-
chalovce za poskytnutú dotáciu 
v  hodnote 500 eur, z  ktorej ško-
la zakúpila do relaxačného priesto-
ru päť sedacích vakov.

zrpš
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Rozprávková čitáreň 
priamo v škole

V Základnej škole 
na Švermovej ulici je počuť 
čvirikanie. To nečvirikajú 
vrabce, ale mladí a šikovní 
reportéri, ktorí sa zapojili 
do tvorby nového 
internetového školského 
časopisu Čvirik. 

Časopis bude vychádzať každé 
tri mesiace. V  minulosti už škola 
mala vlastný časopis, ale online po-
doba je jeho novinkou – z praktic-
kých aj ekologických dôvodov.

Bude prístupný širšej verejnos-
ti, ľahšie dostupný pre príbuzných 
našich žiakov, priateľov školy, mi-
lovníkov umenia i  zaujímavých 
faktov. Zároveň však nezaťažíme 
životné prostredie – nespotrebu-
jeme mnoho papiera i farieb v tla-
čiarňach. 

Žiaci si upevnia a zlepšia tou-
to formou štylistiku, gramatiku, 
vyjadrovanie, komunikáciu (pri 
interview), môžu sa kreatívne re-
alizovať vo vlastnej tvorbe, budú 
viac všímaví voči okolitému svetu 
– čo sa deje nielen v škole a v Mi-
chalovciach ale aj za hranicami 
mesta. 

Čvirik bude zverejnený na webo-
vej stránke školy (https://zssvermu-
mi.edupage.sk/), webovej stránke 
školskej knižnice (https://skolskak-
niznica.webnode.sk/e-casopis/) 
a na Facebooku. 

PaedDr. Veronika Savková

Jeseň do Materskej školy, 
Okružná 19, prišla spolu 
so zážitkami, poznaním 
a zábavou. Policajný zbor 
z Michaloviec pre deti 
pripravil dopoludnie plné 
zábavy a radosti. 

Školský areál sa na chvíľu stal 
parkoviskom pre policajné autá 
a motorky a okolie sa naplnilo zvu-
kom sirén a  svetlom z  policajných 
majákov. Svoju šikovnosť a  posluš-
nosť deťom predviedli aj policajné 
psíky Bleky a  Quido. S radosťou 
a  s  plným nasadením deťom pred-
vádzali svoje schopnosti ale aj odda-
nosť tým, ktorí sa im v  policajnom 

zbore s  láskou venujú. Deň plný 
zážitkov vystriedal deň plný mlieka. 
Mlieko a mliečne výrobky boli vša-
de. Na školskom dvore, v telocvični, 
v kuchyni, v  triedach ale aj na sto-
loch a v detských pohároch. 

Zaujímavé a pestré aktivity, v kto-
rých sa deti mali možnosť dozvedieť 
všeličo o  ceste mlieka od kravičky 
až na stôl, pre nich pripravila pani 
učiteľka Renáta Paľová v spolupráci 
so Syrárňou Bel Slovensko, a. s., Mi-
chalovce. 

Poďakovanie od detí a  perso-
nálu materskej školy patrí všetkým 
pracovníkom policajného zboru 
v Michalovciach a Syrárni Bel Slo-
vensko, a.s., Michalovce.

Ivana Fuleková

Mladí reportéri tvoria 
školský časopis Čvirik

Jesenné dni plné 
poznania a zábavy 

V rámci projektu 
Proaktivity 
pre biodiverzitu 
v regiónoch Slovenska, 
realizovaného v spolupráci 
s Prírodovedeckou 
fakultou UK Bratislava, 
sa žiaci štvrtého a piateho 
ročníka ZŠ T. J. Moussona 
zúčastnili tematických dní. 

Inovatívnou a zaujímavou for-
mou sa dozvedeli poznatky o biod-
iverzite v našom regióne. Prakticky 

si vyskúšali pozorovanie rastlín 
a ich plodov prostredníctvom lupy. 
Okolité vtáctvo a zvieratá pozoro-
vali ďalekohľadom. Miniatúrne ži-
vočíchy a zloženie pôdy pomocou 
mikroskopov. Celý projekt bol rea-
lizovaný vo vonkajšom areáli školy 
a jeho blízkom okolí. Aktivity pre 
žiakov pripravili a  realizovali pra-
covníci Prírodovedeckej fakulty 
UK Bratislava. 

Deťom sa to veľmi páčilo a ve-
ríme, že získané poznatky využijú 
aj pri ďalšom poznávaní a ochrane 
prírody.

Michala Kužmová

Žiaci spoznávali 
rozmanitosť prírody

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Noviny Mistral
premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
Divadlo pri fontáne – Žimne vre 

repríza z marca 2016
15. – 21. októbra 

vždy o 14.00 hod.

Piatok 
Diskusná relácia TV Bratislava

Načo sú nám lokálne televízie
v piatok 15. októbra, v pondelok 18. októbra 

a v stredu 20. októbra 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.

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Martin Suško
Richard Rabina
Amy Šimková

Ján Rebič
Adela Hajdanková

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

MUDr. Daniel Bučko  
a MUDr. Martina Kičinková

Ing. Marián Sinčák  
a Mgr. Mária Vaľová

Tomáš Redeky  
a Zuzana Pavličová

Martin Hricik  
a Mgr. Radoslava Falisová

Mgr. Milan Dudáš  
a Mgr. Veronika Závacká 

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, 

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.

V nedeľu 3. októbra sa konala 
oslava patrocínia Kaplnky 
ružencovej Panny Márie 
v Parku mieru. Pán Boh 
zaplať kaplánovi Matúšovi 
za slúženie svätej omše 
a za homíliu.

V svätom ruženci sa nemodlí-
me k  Panne Márii, ale sa modlíme 
s  Máriou. Na  živote a smrti Márie 
nám Boh ukazuje, aká odmena čaká 
aj nás, ak budeme žiť podľa Svätého 
písma a brať si príklad zo života Ježi-
šovej matky. Ona sa celý život borila 
s problémami a ťažkosťami. Žila v Bo-

žej prítomnosti a plnila Božiu vôľu. 
V nebi bola korunovaná na Kráľovnú. 
Kto pozná Sväté písmo, ľahko sa mu 
rozjíma o  tajomstvách posvätného 
ruženca. Pri rozjímaní o nich máme 
možnosť rozjímať aj o svojom živote. 

Vyslovujem úprimné Pán Boh za-
plať všetkým zúčastneným za rozhodo-
vanie, organizovanie, prípravu, opravu 
a čistenie exteriéru Kaplnky ruženco-
vej Panny Márie aj za farbenie ohrady 
pred oslavou Patrocínia. Bohu vďaka 
za slnečné počasie. Ľudia dodržiavali 
rozostupy, mali nasadené rúška, ruky si 
nepodávali. Za všetko, čo nám bolo do-
priate, patrí Trojjedinému Bohu vďaka.

Anna Ivanišová

Oslava patrocínia

HRAVÝ A ZDRAVÝ POHYB DETÍ 
Základná škola, Krymská 5, zakúpila pre žiakov pomôcky 
na pohybové aktivity, ktoré rozvíjajú koordináciu pohybov 
a napomáhajú k udržiavaniu správnej klenby detskej nôžky. Cieľom 
je viesť žiakov prvého stupňa k pravidelným pohybovým aktivitám, 
ktoré vplývajú na správne držanie tela a udržiavajú telesnú 
kondíciu. Pomôcky boli zakúpené v rámci projektu Hravo zdravo 
vďaka dotácii Mesta Michalovce. K celkovej premene triedy 
pomohlo aj Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, Michalovce.

kn



n	15. októbra od 10.00 hod. do 13.00 hod., úseky: Ul. močarianska 
č. d. 1, Ul. pekárenská č. d. 1, 2, 1630/2

n	22. októbra od 8.00 hod. do 15.30 hod., úseky: Ul. letná č. d. 1, 33, 
Ul. letná ČOM 0000155258, Ul. topolianska č. d. 33, Ul. topolianska 
ČOM 0001428279

n	26. októbra od 10.00 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. priemyselná 
č. d. 1, 6, 21, 33/3852, 1714/8, 1715, 4963, 4988/2, 5048/7, 5053/1, 
5612, Ul. priemyselná ČOM 0001417189, Ul. stavbárov č. d. 1, 
5057, 5058/1, 6107, Ul. vihorlatská č. d. 8, 1703/1, 1705/6, 3856/1, 
5009/45, Ul. vihorlatská ČOM 0001381643, 0001329353 

n	27. októbra od 10.00 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. stavbárov ČOM 
0001375605, 0001374245, 0001404113, 0001447961, Ul. stavbárov 
č. d. 8, 10, 11, 12, 1278/15, 3977, 5081/6

Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny

11

Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienka
Žiarila z neho láska, dobrota, 
bude nám chýbať do konca života.
V septembri uplynul rok, 
čo nás opustil milovaný otecko, dedko a pradedko 

JOZEF JAVOR
s láskou a úctou spomínajú dcéra Darina, 
Jozefína a Stanislav s rodinami

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 a na základe Uznesení MsZ 
v Michalovciach č. 324, zo dňa 22.10.2013 a č. 230, zo dňa 26.8.2021 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) novovytvoreného pozemku p. C-KN č. 3066/373 o  výmere 263 m2, ktorý 
vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-33/2013, zo dňa 23. 9. 2013,
B) novovytvoreného pozemku registra C-KN p.č. 3729/195, druh pozemku 
orná pôda, výmera 118 m2, k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometric-
kého plánu č.36582972-116/2021, zo dňa 6.8.2021, oddelený z pôvodného po-
zemku registra C-KN p.č. 3729/55, druh pozemku orná pôda, výmera 377 m2, 
ktorý  je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, 
na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Micha-
lovce.

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote 1. novembra 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie 
Vám poskytneme aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Po uvoľnených 
opatreniach sa členovia 
Slovenského zväzu telesne 
postihnutých, Okresné 
centrum v Michalovciach, 
aj tento rok zúčastnili 
rekondičného pobytu 
pri mori v Chorvátskom 
Pakoštane.

Úžasné krištáľovo čisté more, 
zdravý vzduch a lúče jadranské-
ho slnka ozdravili ubolené a vy-

stresované telá. Cvičenie, pre-
chádzky, dýchanie, dobrá veselá 
nálada a pohoda prispeli k úžas-
nému pobytu po vyčerpávajú-
com obmedzujúcom covidovom 
období.

Oddýchnutí a spokojní sme sa 
bez problémov vrátili domov a  te-
šíme sa na ďalšiu možnosť vrátiť 
sa do krásneho zdravého kúta sveta. 
Za absolvovanie pobytu a  za  dob-
rú ústretovú spoluprácu ďakujeme 
Mestu Michalovce, ktoré nás pod-
porilo.

Bc. Eva Lechmanová

Slnečný pobyt pri mori

Staňte sa fanúšikom oficiálnej 
facebookovej stránky 
mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK 
17. 10., 11.00 hod., 11. kolo, I. LSD U19 

MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA 
23. 10., 11.00 hod., 12. kolo, I. LSD U17-16 
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – OŠK BUDKOVCE
17. 10., 14.00 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 13. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Hádzaná
MŠK IUVENTA – RK HADZICI INTER LOGISTIC SARAJEVO
16. 10., 16.00 hod., EHF Cup women – 2. kolo, Chemkostav aréna

MŠK IUVENTA – RK HADZICI INTER LOGISTIC SARAJEVO
17. 10., 14.00 hod., EHF Cup women – 2. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC´05 BANSKÁ BYSTRICA
17. 10., 16.00 hod., základná fáza, 9. kolo – Tipos Extraliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC 21 PREŠOV
22. 10., 17.30 hod., základná fáza, 10. kolo – Tipos Extraliga 

HK MLÁDEŽ – MLÁDEŽ HC 46 BARDEJOV
16. 10., 18.45 hod., skupina Východ – 1. liga juniorov 

HK MLÁDEŽ – MLÁDEŽ HC 46 BARDEJOV
17. 10., 11.00 hod., skupina Východ – 1. liga juniorov 

HK MLÁDEŽ – HK GLADIATORS TRNAVA
16. 10., 16.00 hod., základná časť – Kaufland extraliga dorastu 

HK MLÁDEŽ – HK GLADIATORS TRNAVA
17. 10., 10.30 hod., základná časť – Kaufland extraliga dorastu 

HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
24. 10., 11.30 hod., skupina Východ – Liga kadetov 
Info: https://www.hkmichalovce.sk/

MAJSTRI BRIDŽU Z MICHALOVIEC
Počas posledného septembrového víkendu sa v Poprade 
konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v športovom 
bridži. Od marca 2020, kedy Slovenský bridžový zväz 
zrušil plánovanú jarnú konferenciu Slovenskej bridžovej 
ligy, to bola prvá slovenská súťaž organizovaná 
na národnej úrovni. Víťazným párom sa stal Janočko 
– Vovk, ktorí sú členmi Bridžového klubu NBH Palma 
Michalovce. Michalovský bridžový klub funguje od roku 
2000. Momentálne má 14 členov, ktorí sa stretávajú každý 
štvrtok o 18.00 hod. v priestoroch na Partizánskej ulici 23. 
Klub každý rok organizuje dva turnaje, a to Novoročný 
turnaj a Karpatsky pohár, ktorý v roku 2022 oslávi svoj 
15. ročník.

Michal Šikra

STRIEBRO ZO SVETOVÝCH ŠKOLSKÝCH 
ŠPORTOVÝCH HIER 
Matej Uhľár, žiak športovej triedy so zameraním 
na atletiku Základnej školy, Komenského 1, rok narodenia 
2007 (a to súťažil so staršími), získal striebornú 
medailu na Svetových školských športových hrách, 
ktoré sa uskutočnili pod patronátom Medzinárodnej 
federácie školského športu (ISF) v srbskom Belehrade. 
Pod vedením trénera Miroslava Kostovčíka si Matej zlepšil 
osobný rekord o neskutočných 6 cm na 177cm. Na jeho 
výbornom umiestnení má zásluhu aj príspevok Mesta 
Michalovce, ktoré na činnosť klubu ŠK Comenium pri ZŠ, 
Komenského, Michalovce, prispieva.

Mgr. Roman Dobek

Hokejisti HK Dukla Ingema 
Michalovce potešili svojich 
fanúšikov počas druhého 
októbrového víkendu, 
keď na domácom ľade 
dvakrát zvíťazili. 

V zápase šiesteho kola Tipos ex-
traligy 8. októbra vyhrali nad HC 
Slovan Bratislava 5:3, hoci dvakrát 
prehrávali rozdielom dvoch gólov. 
Dva góly do siete „belasých“ zazna-
menal fínsky hráč Anti Erkinjuntti, 
po jednom pridali Peter Galamboš, 
Jakub Suja a Roman Žitný. 

Naši zverenci trénera Tome-
ka Valtonena vo víťaznom ťaže-
ní doma pokračovali aj v  nedeľu 
10.  októbra, keď privítali Spišskú 

Novú Ves. Zápas skončil výsled-
kom 3:1 pre domácich. 

V prvej tretine boli domáci 
ofenzívnejší, ale obranu Spišiakov 
neprekonali. 

Streleckú prevahu michalovskí 
hráči potvrdili v druhej tretine. 
Dvakrát skóroval obranca Macejko.

V tretej časti zápasu si oba tímy 
vyskúšali presilovky. Ďalší gól pa-
dol až v 50. minúte z hokejky spiš-
skonovoveského hráča Halamu. 
Po  tomto góle začali hostia stup-
ňovať aktivitu, ale skórovať sa  im 
už nepodarilo aj napriek odvola-
niu brankára. Udalosťou zápasu 
sa stal gól do ich opustenej bránky 
od  brankára domácich Karolusa 
Kaarlehta v 60. minúte.

rr

Víkend plný hokeja 
a víťazstiev


