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Zmena letného
času na zimný

v nedeľu 31. októbra
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Parné rušne
na Zemplíne

150. výročie trate

3

Okres
Michalovce
v čiernej farbe

4

Národný
šampionát

8

v mas-wrestlingu

Spomienková lipa pripomína tragédiu pandémie už aj v Michalovciach

PIETNE MIESTO
OBETIAM COVID-19
Strom, ktorý bude stáročia symbolicky dýchať a žiť za zosnulých, bol zasadený
v centre mesta. Slávnostným pietnym aktom v piatok 22. októbra si mesto uctilo
pamiatku všetkých obetí pandémie. Lipu zasadili na Námestí slobody pri Dúhovej
fontáne, kde bude prístupná všetkým obyvateľom.

M

ichalovce sú tak už siedmou samosprávou zapojenou do veľkého spomienkového projektu Živých pietnych
miest, ktoré budú stáročia pripomínať nešťastné udalosti pandémie a jej
následky. Organizuje ho občianske
združenie Skutočné obete.
„Boj s covidom je nesmierne náročný a pre tisícky pacientov sa skončil bohužiaľ prehrou. Ich rodiny
sa vyrovnávajú s náhlou, tragickou
a veľmi bolestnou stratou. Viac ako
15 000 obetí si budeme vďaka žijúcim a dýchajúcim lipám navždy pripomínať,“ povedala Lenka Straková
z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a podporuje pozostalých.
Na pietnom akte sa zúčastnil Jozef Sokologorský, zástupca primátora
mesta Michalovce. „Pandémia a jej
nepriaznivé dôsledky zasiahli celé Slovensko, mesto Michalovce nevynímajúc. Je to nová skúsenosť pre každého
z nás a ovplyvňuje všetky sféry nášho
života. Pristúpili sme k opatreniam,
ktoré boli nevyhnutné pre poskytovanie služieb mestského úradu, ochranu
našich seniorov, ale snažili sme sa tiež
vyjsť v ústrety materským a základným školám, ktoré to v tomto období
nemajú vôbec jednoduché. Na pamätnej tabuli je napísané, že nikdy
nezabudneme. Nezabudnime sa však
správať zodpovedne a aj svojím konaním prispieť k tomu, aby obetí pandémie bolo čo najmenej,“ uviedol Jozef

aktuality
MESTSKÝ ÚRAD
MICHALOVCE

poskytuje
až do odvolania služby
občanom výlučne
v týchto klientskych
dňoch a hodinách
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 iba bočným vchodom
od OD Dodo.
Služby zabezpečované
prostredníctvom
elektronickej služby miest
a obcí, tzv. ESMAO,
budú poskytované
v plnom rozsahu.

Sokologorský, zástupca primátora
mesta Michalovce.
O ťažkom boji s ochorením covid-19 a vyťaženosti zdravotníkov
v prvej línii hovoril aj Marián Haviernik, riaditeľ Nemocnice Svet
zdravia Michalovce: „Zdravotníci
momentálne zvádzajú súboj už s treťou vlnou pandémie Covid-19. Jej
druhá vlna si na Slovensku vyžiadala množstvo obetí. Je veľmi dôležité,
aby si verejnosť uvedomila, ako sa
proti tomuto ochoreniu chrániť. Očkovanie a neustále dodržiavanie epidemiologických opatrení sú jediným
účinným spôsobom, ako minimalizovať počet hospitalizovaných a ďalších vyhasnutých životov.“

OZ Skutočné obete odštartovalo
projekt Živé pietne miesta koncom
júna. Prvé lipy vysadili v Banskej
Bystrici. Členovia iniciatívy vybrali
na výsadbu lipu, pretože patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach.
Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva
sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri
ochorení dýchacích ciest. Covid-19
zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné
symbolické pietne miesto, pri ktorom
sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam
či zorganizovať spomienkový obrad.
red

Platobný kiosk je verejnosti
prístupný vo vestibule
počas pracovných dní.

ZBER OBJEMNÉHO
ODPADU
a odpadu s obsahom
škodlivých látok

od 8. do 19. novembra
viac informácií
na strane 7
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AKTUALITY

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 na Sídlisku východ, Bieloruská a Ukrajinská.

Zelené plochy pred bytovými domami na Bieloruskej ulici
sú vytvorené z nízkych kvitnúcich kríkov, medzi ktorými
je aj levanduľa. Nás zaujal ker veľkých sýtočervených
a voňavých ruží.

Zmena letného času
na zimný sa blíži
Máme tu jeseň a s ňou
sa nám už tradične spája
zmena času, kedy mnohé
krajiny, vrátane Slovenska,
prechádzajú z letného
času na zimný.

Hodinky sa pri prechode nastavujú o hodinu späť, takže v noci
môžeme počítať s ďalšími 60 minútami spánku navyše. Tento rok
čas budeme meniť v noci zo soboty
30. októbra na nedeľu 31. októbra.
O 3.00 hodine si posunieme hodiny o hodinu späť, t. j. nastavíme ich
na 2.00 hod.
Európska únia ešte v roku 2018
avizovala, že dôjde k zrušeniu striedania času. V lete 2018 prebehla
online anketa občanov Európskej
únie, ktorých sa náhodne pýtali,
aký čas preferujú. Výsledkom an-

kety bolo, že väčšina ľudí by si ponechala letný čas, aj keď napriek výsledkom ankety jednotlivé vlády by
skôr preferovali ponechanie zimného času. Avšak pandémia koronavírusu túto tému zatlačila do úzadia
a k definitívnej dohode zatiaľ nedošlo. Zrušenie striedania letného
a zimného času sa nateraz opäť odkladá, a to najmenej do roku 2027.
nč

michalovce_srdce_zemplina

Predzáhradky na Ukrajinskej ulici sú tiež plné zelene.
Za zmienku stojí rohový priestor medzi dvomi bytovými domami.
Domáci ho vyplnili okrasnými kríkmi a tujami, ktoré pekne
strihajú, jedna z nich je takto vyformovaná do tvaru špirály.

pobačeňe Miž a z varoš a

Reforma
Každi, chto dňeška použiva take slovo, še muši cešic. I ten, co čuje, že reforma prichodzi. Bo ľem nove veci še tim dumaju. No ňeľem nove, aľe i ľepše.
Co ľepše, same najľepše. Daco, co tu doteraz ňebulo. Prevratňe nova činnojsc, chtoru ňeľem treba podporic. Dachtori o ňich hutorja jak o revoluciji.
Ľem šľepi ňevidzi, že i jak to pomože.
Každi, chto bi tomu še braňil, ta ho treba zavric do basi. Aňi žic sebe
ňezasluži. No kec še kuščok zadumaš nad dachtorima spojitoscami, jak to
funguje, ta odrazu jak kebi ši ostal u ohňu. Prejdu ce srandi. I žimňi pot
na tebe vijdze. Šak toto je jaka reforma? Bo už daco ši zažil. Zoz dajakima
reformami nas doteraz už preveriľi.
Kec sebe vežmeš take zdravotňictvo, pred paru rokami še jedňim podpisom ministra Zajaca – „veľkoho reformatora“ zdravotňictva – šicke
ňemocňice vtedi okresne staľi nemocňicami VUC-ok. Bez jednoho centu,
bo štat ňemal peňeži na jich utrimaňe jak štatňich. No taki príľepok, žadna
z ňich ňemala najmeňšu šancu še utrimac. Co VUC-ka spravila? Prenajala
jich. Tak, že še staľi sukromnimi ňemocňicami. Funguju, jak funguju. Peňeži dostavaju zos zdravotnoho poisceňa za ľičeňe chorich. No ministerstvo
ma u rukoch, keľo budze za chtori vikon placic pres poisťovňu. Pritim štat
utrimuje, keľo budze placic do zdravotnoho poisceňa za dzeci, starich, invalidov.
I stalo še. Dachtore zdravotne vikoni še pre dachtore ňemocňice prestaľi
placic zo zdravotnich poisťovňi. Čom bi jich bez peňeži prevackoval špitaľ?
Abo z čoho bi zaplacil personal? Prestaľi u tim špitaľu fungovac cale oddzeľeňa. Očne, krčne, gerijatrija, zubne, laboratorija, rehabiľitacija. Dňeška ma
nova reforma premeňic dachtore špitaľe na išče šťihlejše. Bo zaš ňit peňeži na
špitaľ u okreše. Pravda je, že ňit aňi peňeži na zaplaceňe personalu u tich špitaľoch. Ňepomaha aňi ponuka pre Ukrajincov. Dňeš aňi voňi ňevižiju z toho,
co bi tu zarobiľi. Zato še može zoz internoho – akutnoho špitaľu stac špitaľ
doľičovaci. Tam teľo šestričok i dochtorov ňetreba. Budzeme še cešic na take
reformi? Dokedi?
Vaš Mižo z varoša
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AKTUALITY
POĎAKOVANIE HASIČOM
Krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Košiciach
zabezpečuje pre mesto Michalovce
úlohy dobrovoľného hasičského
zboru prostredníctvom hasičskej
stanice v Michalovciach. V stredu
13. októbra hasičskú stanicu
v Michalovciach navštívil
primátor Viliam Zahorčák spolu
so svojím zástupcom Jozefom
Sokologorským, aby hasičom
za ich činnosť poďakovali
a ako formu odmeny za túto
činnosť im odovzdali pracovné
prostriedky a pomôcky, ktoré
využijú pri svojich zásahoch.
Medzi takýmito darmi boli okrem
iného aj záchranárske rukavice,
cvičné záchranárske figuríny,
páčidlá či dymostroj.
ma

Na Zemplín sa vrátili parné rušne
V sobotu 16. októbra sme
si pripomenuli 150. výročie
prevádzky trate Michaľany
– Humenné. Trať postavili
ako jednu z prvých a za čias
Rakúsko-Uhorska bola
strategickou dopravnou
tepnou. Spájala centrálnu
časť Uhorska s Halíčom
a významnú úlohu mala
aj počas prvej svetovej
vojny, kedy sa po nej
presúvalo vojsko.
Pri príležitosti výročia bol po
trati vypravený slávnostný parný
vlak, ťahaný historickým parným
rušňom 475.196 Šľachtičná. Vo vlaku bol radený vozeň s predajom
občerstvenia a suvenírov. Na konci
vlaku bol zaradený historický motorový vozeň M 131.1125 Hurvínek. Súčasne bol na trati Humenné
– Trebišov vypravený návozný parný vlak ťahaný historickým parným
rušňom 477.013 Papagáj. Parné vlaky sa stretli v stanici Trebišov. Parný
rušeň Papagáj sa dozbrojil vodou,
súpravy obidvoch parných vlakov

sa spojili a s parnými rušňami 475
a 477 vyrazili smerom na Humenné. Za parným vlakom z Michalian
do Humenného išla ako požiarny
vlak súprava s historickým motorovým rušňom T 679.1312 Sergej.

Podujatie organizoval Klub priateľov železníc východného Slovenska
spolu so svojimi partnermi.
Historický parný vlak sa zastavil
aj v stanici Michalovce, kde cestujúcich privítal a pozdravil primátor

Viliam Zahorčák a viceprimátorka
Jana Cibereová. Parné rušne si prišli
prezrieť veľkí aj malí nadšenci vlakovej dopravy a záujem zo strany
verejnosti bol veľký.
rr

Poznáme výsledky pocitovej mapy
Mesto Michalovce v rámci
európskeho projektu
URBACT vytvorilo mapový
prieskum – Pocitovú mapu
zameranú na bezpečnosť
verejných priestranstiev,
dizajn a návrh riešení
týchto priestranstiev.

Oslovili sme obyvateľov nášho mesta s prosbou zapojiť sa do
prieskumu zameraného na bezpečné verejné priestranstvá prostredníctvom označenia lokality
na mape a na identifikáciu problémov. Výsledky – názory našich
obyvateľov prostredníctvom vrstvy v Geografickom informačnom
systéme, sú dostupné na webovej

stránke https://michalovce.web-gis.
sk. V mapových vrstvách si stačí
zvoliť „Výsledky – pocitová mapa“.
Mapa je aj naďalej prístupná
na pridávanie vašich ďalších názorov a námetov, budeme radi, čiarka ak do nej prispejete prostredníctvom tlačidla „Pridať miesto
do mapy“.
jama

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan
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Vrátenie kníh do knižnice bude jednoduchšie
V snahe neustále
skvalitňovať svoje služby
ponúka Zemplínska
knižnica Gorazda
Zvonického v Michalovciach
svojim čitateľom novú
službu, možnosť vrátenia
požičaných kníh aj mimo
otváracích hodín knižnice,
a to prostredníctvom
biblioboxu.

Od 21. októbra je pred budovou
knižnice na Štefánikovej ulici 20 oficiálne sprevádzkovaný nový bibliobox.
Na jeho zakúpenie získala knižnica
finančné prostriedky od zriaďovateľa,
ktorým je Košický samosprávny kraj,
vo výške takmer 4 700 eur.
„Župa sa snaží návštevníkov knižníc motivovať k čítaniu rôznymi spôsobmi aj v čase pandémie. Najnovšie
im chceme ukázať pohodlnejšiu a jednoduchšiu cestu vrátenia publikácií
spolu v šiestich knižniciach po celom
kraji. Verím, že čitatelia privítajú túto

možnosť najmä teraz, v dobe kedy je
potrebné dbať na vyššiu spoločenskú
opatrnosť, ohľaduplnosť a zdravie,“
povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Zakúpením biblioboxu chce
knižnica rozšíriť, zjednodušiť a zatraktívniť ponuku služieb a vyjsť v
ústrety svojim čitateľom. Zemplínčania tak nebudú obmedzovaní
otváracími hodinami v prípade, že
im pracovné, zdravotné alebo iné
povinnosti neumožnia vrátiť vypožičané knihy.

Vrátené knihy sa budú odpisovať z čitateľského konta v najbližší
pracovný deň. Vzniknuté sankcie
si budú môcť čitatelia vyrovnať pri
najbližšej návšteve knižnice. Box
však nie je určený na vrátenie novín,
časopisov a kníh z pobočiek knižnice, ani na vrátenie starých kníh, ktoré patria do burzy knižnice.
Zakúpené biblioboxy sú určené
na prevádzku v interiéri aj v exteriéri. Ich vnútro je vybavené tak, aby sa
knihy pri vhadzovaní nepoškodili.
PhDr. Alena Vasiľová

Čierny okres Michalovce
Covid automat je systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti
od intenzity šírenia choroby covid-19. Automat určuje päť farieb rizikovosti okresov – od zelenej (monitoring),
cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia), až po čiernu (3. stupeň
ohrozenia). Od 25. októbra bol okres Michalovce zaradený do čiernej farby. Z tejto skutočnosti vyplývajú viaceré
opatrenia. Ich prehľad prinášame v tabuľke.
ne/očkovaní, s testom, po covide
rúško / respirátor

povinný je respirátor v interiéri
a rúško v exteriéri s výnimkami

obmedzenie pohybu

bez obmedzení, na obmedzenia
je potrebné vyhlásenie
núdzového stavu

hromadné podujatia

zakázané

svadba / kar / oslava

očkovaní, s testom, po covide

očkovaní

zakázané

max. 100 ľudí, povinný je zoznam
účastníkov a prísne epidemické
opatrenia

zakázané

zakázané

obrady – sobáš, krst,
pohreb, a pod.

max. 6 osôb s výnimkou pohrebov

max. 6 osôb s výnimkou pohrebov

podľa hromadných podujatí

bohoslužby

max. 1 osoba na 25 m²,
povinný je zoznam účastníkov

max. 1 osoba na 15 m²,
povinný je zoznam účastníkov

max. 100 ľudí,
povinný je zoznam účastníkov
a prísne epidemické opatrenia

povolené po súhlase
zriaďovateľa, alebo riaditeľa

povolené po súhlase
zriaďovateľa, alebo riaditeľa

návštevy v nemocniciach /
ZSS / väznice
športové súťaže – limity
pre športovcov

zakázané

len profesionálne ligy

bez obmedzení

lanové dráhy

zakázané

otvorené vleky (bez kabínkových
lanoviek). Povinný je respirátor

otvorené vleky, kabínkové lanovky
max. 25 % kapacity, vetranie,
po každej jazde dezinfekcia

fitness

zakázané

zakázané

zakázané

wellness / aquapark /
kúpele

zakázané

zakázané

zakázané

bazény / plavárne

zakázané

zakázané

max. 10 osôb

obchody / služby

max 1 zákazník na 25 m²
predajnej plochy obchodu

max 1 zákazník na 15 m²
predajnej plochy obchodu

reštaurácie

okienkový predaj
(zachovaný zostáva aj rozvoz)

okienkový predaj
(zachovaný zostáva aj rozvoz)

okienkový predaj
(zachovaný zostáva aj rozvoz)

múzea / galérie / výstavné
siene / knižnice

zatvorené

zatvorené

individuálne prehliadky /
1 návštevník na 15 m² plochy

ubytovacie zariadenia

zakázané

zakázané okrem karanténnych
zariadení a ubytovanie v súvislosti
s výkonom povolania, ubytovanie
dlhodobého charakteru

zakázané okrem karanténnych
zariadení a ubytovanie v súvislosti
s výkonom povolania, ubytovanie
dlhodobého charakteru

taxi

max.2 klienti vo vozidle, sedenie
na zadných sedadlách, respirátor,
pravidelné vetranie, dezinfekcia
po každom klientovi
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Konferencia
pracovníkov školstva
Konferencia Rady
základných organizácií
Odborového zväzu
pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku
v Michalovciach, ktorá
je najvyšším orgánom Rady
základných organizácií,
sa konala 7. októbra
v hoteli Družba.

Mária Bandasová, Monika Bežovská,
Ľuboslava Čižmárová, Viera Gribová, Ján Ivan, Miriam Marjovová, Michal Polák, Judita Szuperáková, Eva
Štefanová, Anetta Vargová, Anna
Vámošová. Konferencia ocenila
najaktívnejších členov za ich prácu
v prospech členov základných organizácií a zamestnancov školstva kyticou kvetov aj finančnou odmenou,
ktorú si z rúk predsedníčky Rady
prevzali: Beáta Černochová, Mária

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
výstavy
MYRON ŠPENÍK – FAREBNÝ ŠAT JESENE
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
Galéria moderného umenia BOD
VÝSTAVA ILUSTRÁCIÍ NOEMI RÁCZOVEJ
do 31. októbra, Zemplínska knižnica G. Zvonického
ZEMPLÍN BEZ HRANÍC
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
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Takáto konferencia sa koná raz
za päť rokov a rozhoduje o zásadných otázkach činnosti Rady a odborových organizácií.
Konferencia vyhodnotila prácu
a činnosť Rady za uplynulé obdobie, schválila základné dokumenty,
ktorými sa bude Rada a základné
organizácie riadiť v nasledujúcom
volebnom období. Zvolila predsedu
Rady, ktorou sa opätovne stala Viera
Dojčáková. Staronová predsedníčka
vyjadrila snahu čo najlepšie pracovať v prospech členov základných
organizácií a zamestnancov školstva.
Zvolený bol aj výbor Rady v zložení:

Čižmárová, Eva Dančíková, Ján Ivan,
Ján Majher a Judita Szuperáková.
Na zasadnutie boli pozvaní aj významní hostia: podpredsedníčka
Odborového zväzu PŠaV na Slovensku a predsedníčka Združenia
základného školstva na Slovensku
Ingrid Gamčíková a špecialistka
Odborového zväzu a promovaná
právnička Yvonne Furdíková. Ingrid
Gamčíková prítomných oboznámila
s činnosťou odborového zväzu za
posledné obdobie a načrtla činnosť
odborového zväzu v nastávajúcom
období.
Viera Dojčáková

Po stopách A. Warhola
V úvode školského roka
2021/2022 SOŠ sv. Cyrila
a Metoda v Michalovciach
zrealizovala projekt pod
názvom Po stopách Andyho
Warhola, ktorý finančnou
dotáciou podporilo mesto
Michalovce.
V rámci projektu 84 žiakov školy
navštívilo v septembri Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
v Medzilaborciach. Bolo založené
v roku 1991 a ako prvé na svete venované osobnosti pop-artu. V expozícii
sú zastúpené všetky tvorivé obdobia
umelca. Expozícia pozostáva z cca

200 umeleckých diel, z originálov
diel Andyho Warhola zapožičaných
múzeu nadáciou Andyho Warhola
pre vizuálne umenie v New Yorku,
zo zbierok súkromných zberateľov
a z diel, ktoré sú majetkom múzea.
Projekt bol pre žiakov študijných
odborov propagačná grafika, informačné služby a systémy, vlasová
kozmetika, kozmetik. Mali možnosť
spoznať výtvarnú tvorbu umelca
a nabrať inšpiráciu pri vlastnej tvorbe na odbornom vyučovaní.
Ďakujeme Mestu Michalovce za
možnosť zrealizovať netradičnú formu výučby, ktorou sa chceme začleniť medzi školy, ktoré uprednostňujú moderný prístup k vzdelávaniu.
Mária Baranová

Kapustové slávnosti

Život v materskej škole
je plný rozmanitých
činností. V jesennom období
poznávali deti v Materskej
škole, Komenského 2,
tradičné jesenné práce ale
aj predmety, ktoré s prácou
súvisia. V piatej triede mali
deti Kapustové slávnosti.
V triede to vyzeralo ako u starej
mamy po zbere plodov zo záhrady. Hlávky kapusty, strapce hrozna,
mrkva a ďalšie druhy ovocia a zeleniny predstavili farby jesene. Nechýbali
ani krásavice – tekvice. Súdok, hoblík na strúhanie kapusty a očistená
kapusta boli pripravené a deti netrpezlivo čakali, kým zistia, na čo všet-

ky tie veci slúžia a ako sa používajú.
Na stole boli pripravené aj ďalšie prísady – cibuľa, soľ, jablká. Deti si okolo súdka zakrepčili na ľudovú nôtu,
trošku sa posilnili nakrájanými jabĺčkami, mrkvou i kyslou kapustou.
Rozprávali o svojich skúsenostiach
so zberom úrody a využitím plodov,
ktoré majú z rodinného prostredia
a potom sa pustili do práce. Čistili
jablká i cibuľu, pri ktorej si aj poplakali a ochutnať ju nechcel nikto.
Ďalšia skupina pri koši s hoblíkom
usilovne rezala kapustu na tenké rezančeky. Nakrájanú kapustu všetci
ochutnali a naložili do súdka.
Za všetky plody, ktoré deti na kapustových slávnostiach spoznali
a väčšinu aj s chuťou skonzumovali,
ďakujeme rodičom.
Vlasta Paľová
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Sofia Virčíková
Viliam Paľo

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Milan Petrovka
a Diana Voropayeva

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom časti pozemku parcela C-KN č. 3253/1, k. ú. Michalovce na Ulici zeleninárskej, o výmere do 1.872,00 m2, na záhradkárske účely, na dobu
neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, do 15. novembra 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

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

Záznam

Zemplínska heligónka
repríza z mája 2017
29. októbra – 4. novembra
vždy o 14.00 hod.

Piatok

Diskusná relácia na tému
Osloboďme národné parky
v piatok 29. októbra, v pondelok 1. novembra
a v stredu 3. 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.

Oslavy SNP
Okresný úrad Michalovce
dňa 30. augusta 2021
zorganizoval pietny akt
kladenia vencov pri
príležitosti 77. výročia SNP
pri pamätníku na Bielej hore
v Michalovciach, a to za účasti
ministra obrany Slovenskej
republiky Jaroslava Naďa,
zástupcov štátnej správy
a samosprávy, starostov obcí
a verejnosti.
Následne minister obrany položil
kyticu aj pri pamätníku miestnych
obetí, ktorých pozostatky sú uložené v dvoch masových hroboch v lese
na Bielej Hore.
V jeseni 1944 už bolo jasné, že Nemecko a jeho spojenci vojnu nevyhrajú, pričom vojská Červenej armády
sa blížili k hraniciam Slovenska. Po
neúspešných plánoch na rýchle obsadenie štátu a po neúspechu Slovenského národného povstania sa vo veľkom rozbehli represálie. V tom čase
mali už nemeckí vojaci obsadenú celú
republiku.
Mementom daných dní je i pamätník na Bielej hore v Michalovciach.
Koncom októbra a v novembri 1944

totiž aj túto oblasť naplno zasiahli
hrôzy druhej svetovej vojny. Nemecké
a maďarské jednotky sa kruto odplácali partizánom i tunajšiemu obyvateľstvu za diverznú činnosť. Vypálené boli
obce Vinné a Poruba pod Vihorlatom,
ľudí transportovali do koncentračných
táborov. Počas jesene, pravdepodobne
išlo o dni 15. a 22. novembra 1944,
došlo na Bielej hore k masovej vražde.
Po prechode frontu, vo februári 1945,
objavili v tomto lese v dvoch masových
hroboch pozostatky 25 tiel. V prvom
hrobe ich bolo 12 – identifikovali ich
ako príslušníkov slovenskej armády,
ktorí prešli na partizánsky spôsob boja
v partizánskej brigáde Kriváň. V druhom sa zas nachádzali telesné pozostatky občanov z obcí Kusín, Jovsa
a Poruba pod Vihorlatom – najmladší
z nich, Adam Rejta z Poruby pod Vihorlatom, mal v čase smrti 19 rokov
a najstarší, Pavol Brezovič z Kusína, 51
rokov. Troch sa identifikovať nepodarilo. Svedkovia týchto represálií ale vypovedali o väčšom počte ľudí, ktorých
nemecká eskorta odvádzala do lesa
– dodnes teda nevieme, či Biela hora
vydala všetky svoje tajomstvá.
Okresný úrad v Michalovciach
ubezpečuje širokú verejnosť, že išlo
o dôstojnú spomienku, a to v súlade
s pravidlami protokolu.
MV SR

Hravé využitie
relaxačnej zóny
Možno ste si už všimli,
že tzv. relaxačné zóny sú
v súčasnosti medzi žiakmi
veľmi obľúbené. Ani
Základná škola, Švermova 6,
nie je výnimkou. Relaxačná
zóna je súčasťou školskej
knižnice, ktorá je príjemným
spojením zábavy a oddychu.

Patrí k nej aj kútik čajovne, kde si
hocikto môže pripraviť teplý čaj. Každú stredu dotvára pokojnú atmosféru
v otvorenej knižnici pohodová relaxačná hudba s muzikoterapeutickými
účinkami.
V októbri v týchto priestoroch
spojili príjemné s užitočným. V rámci
hodín slovenčiny spojili tému Argument – protiargument s Medzinárodným dňom školských knižníc. Šiestaci
pracovali v skupinách, zamýšľali sa

a hľadali argumenty a protiargumenty, plusy a mínusy, prečo je výhodné a nevýhodné hľadať informácie
v knižnici a na internete. Riešili rôzne
úlohy spojené s témou knihovníctva
– lúštili osemsmerovku, vypracovávali pracovný list, v ktorom mali rôzne
indície. V knižnici mala každá skupinka hľadať pridelený citát o knihe,
no nebolo to jednoduché – citát bol
zložený z viacerých slov, ktoré podľa
indícií museli nájsť v rôznych publikáciách. Potom tie slová mali zložiť
do súvislej vety.
Zážitková hodina sa vyznačovala všetkým, čo k nej patrí – žiackou
súťaživosťou, zvedavosťou, radosťou
z objavovania a najmä uvoľnenosťou
v spomínaných relaxačných priestoroch. Škola by chcela túto oddychovú
zónu v blízkej budúcnosti rozšíriť, aby
bola prístupná pre väčšiu skupinu žiakov.
Veronika Savková

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
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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.
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Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 24 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
d) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
e) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Ul. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS),
h) Ul. športová v Michalovciach (Mestská športová hala).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, do 15. novembra 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Zo života seniorov

Michalovský okres má
registrovaných viac
ako 2000 seniorov
organizovaných
v tridsaťjeden základných
organizáciách Jednoty
dôchodcov.

Počas druhej vlny pandémie
na začiatku roka bola ich činnosť
utlmená. Keď to situácia dovolila,
v máji sa začali aktivity organizovať hlavne na úrovni okresu, čím sa
dosiahli stretnutia viacerých členov.
Z akcií, ktoré sa vydarili, spomenieme aspoň tie najvýznamnejšie.
ZO JDS obce Vinné v máji zorganizovala turistické vychádzky pod
názvom Poznaj Viniansky chotár.
Seniori absolvovali vychádzku z Vinianskeho jazera na vrch Veľký Senderov. Druhú nedeľu prešli lesným
kúpeľom, ktorý bol vybudovaný
vo Vinianskych lesoch pred dvoma
rokmi. V júni sa uskutočnil nultý
ročník súťaže vo varení gulášu. Ak-

ciu pripravila ZO JDS Poruba pod
Vihorlatom a zúčastnilo sa jej dvanásť družstiev. V auguste bolo podpísané memorandum o spolupráci
medzi OO JDS Michalovce a OO
JDS Rožňava v obci Betliar. Po slávnostnom akte, ktorého sa zúčastnili
členovia michalovskej organizácie,
nasledovala prehliadka Kaštieľa
Betliar a nádherného parku. V auguste sa konal aj 7. ročník okresných
športových hier v obci Lastomír. Seniorov prišli podporiť starostovia
zúčastnených obcí aj prednostka
Okresného úradu Michalovce Mgr.
Jana Margová.
V spolupráci s okresným úradom sa konala prednáška na tému
šírenia covid-19 a významu očkovania. Problematiku zrozumiteľne
a fundovane odprezentovala MUDr.
Stašková, riaditeľka RÚVZ v Michalovciach. Keby sa o význame očkovania takto hovorilo aj zo strany ostatnej odbornej verejnosti, určite by
sme dosiahli vyššiu zaočkovanosť.
Ján Butala

Spomienka na zosnulých
Už o pár dní sa vrátime
k spomienkam na
tých, ktorí tu boli. Žili
plnohodnotný život, veľa
nás toho naučili a ešte viac
nám odovzdali vo chvíli, keď
nám darovali samých seba.
Bolo to v rôznych prejavoch
ich žitej ľudskosti. V službe,
úsmeve, plodnom mlčaní,
v radostiach i v smútku.
Či si to uvedomujeme alebo
nie, zanechali tu kus svojej
bytosti, so všetkým, čo ich
charakterizovalo.
Aj v tomto roku bude atmosféra
týchto dní možno trochu iná, než
na akú sme boli pred pandémiou
zvyknutí. Napriek všetkému mô-

žeme dať týmto okamihom punc
výnimočnosti. Tú možno odhaliť
práve v stálom spomínaní. Lebo práve v spomienke je pulz života a nádeje. Ak nasledujúce dni dokážeme
vnímať optikou viery, tak to bude
pre nás cesta nádeje. Nemali by sme
zostať len pri vnímaní chladného náhrobného kameňa. Ten je najčastejšie
pripomenutím toho, že naši zosnulí
tu žili. Dar viery a nádeje však sleduje vyšší a vznešenejší zámer. Tým
je život v plnosti. Nik z nás sa nenarodil do tohto sveta pre smrť. Ona je
len prechodom do života vo večnom
vzťahu s Bohom, ktorý jediný je život
a v ktorom je život. Boh nás nepovoláva k životu, aby ho časom zničil,
ale aby nás po prechode biologickou
smrťou zdokonalil a pretvoril v láske
a podľa svojej dokonalej predstavy,
ktorú mal o nás ako prvý.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Milión detí sa modlilo
Svetová katolícka
nadácia Kirche in Not
pravidelne vyzýva k účasti
na celosvetovej akcii Milión
detí sa modlí ruženec.

Na celom svete sa v pondelok
18. októbra o 9.00 hod. spojilo
milión detí všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca. Ako
oznámila nemecká nadácia, tento
rok bol úmyslom modlitby „Pokoj
a jednota v srdciach všetkých ľudí
na svete“.
Túto iniciatívu podporuje aj pápežská nadácia ACN na pomoc
trpiacej Cirkvi. Ako nadácia uviedla, akcia detského ruženca vznikla
v roku 2005 vo Venezuele pri soche

Panny Márie a odvtedy sa rozšírila
do celého sveta. Jej iniciátori dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď
sa milión detí bude modliť ruženec,
svet sa zmení“.
V Parku mieru v Michalovciach
sa pravidelne v októbri stretávajú
veriaci pri modlitbe svätého ruženca pred Kaplnkou ružencovej Panny Márie každú nedeľu o 15.00 hod.
V nedeľu 17. septembra sa k nim
pripojili aj niektoré deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie.
Pán Boh zaplať duchovným otcom z farnosti narodenia Panny
Márie v Michalovciach, že jednotlivo prichádzajú k zhromaždeným
veriacim, moderujú túto spoločnú
modlitbu a žehnajú im.
Anna Ivanišová

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU
OD 8. DO 19. NOVEMBRA

Objemný odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny
odpad (napr. starý nábytok, koberce, sedačky, dvere a pod.).
Zberať sa bude vo vašom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad. V tento deň vykladajte objemný odpad
do priestoru zeleného pásu pred domom, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod. Do objemného odpadu nepatria
napr. pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad, chladničky, televízory a pod. Takýto odpad nebude odobratý.
Zber objemného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa tohto roku neuskutoční.
ZBER ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
V rovnakom termíne sa uskutoční aj zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (rozpúšťadlá, staré farby,
lepidlá, zvyšky pesticídov, handry a rukavice znečistené škodlivinami, obaly znečistené škodlivinami a pod.).
Zberať sa bude priamo od vašich domov v ten istý deň ako komunálny odpad.
Objemný odpad, elektroodpad, bioodpad, odpad z domácností s obsahom škodlivých látok môžu občania mesta celoročne a bezplatne
odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce (Partizánska ulica 55 a Lastomírska ulica 2).
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Národný šampionát
v mas-wrestlingu 2021
V Mestskej športovej
hale v Michalovciach
sa v sobotu 9. októbra
konali Majstrovstvá
Slovenska v maswrestlingu dorastencov
13 – 16 ročných a mužov
a žien open.

veľa pretekárov, ktorí súťažili po
prvýkrát. Celkom sa aktívne zúčastnilo 38 súťažiacich z Dunajskej
Stredy, Komárna, Sološnice, Žiliny,
Banskej Bystrice, Michaloviec, Trebišova, Giraltoviec a Bardejova. Súťaž bola pripravená na veľmi dobrej
úrovni a spĺňala všetky kritériá národného šampionátu. Za odvedenú
prácu a skvele pripravený šampio-

dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK POHRONIE ŽIAR NAD HRONOM D. ŽDAŇA
30. 10., 18.00 hod., FORTUNA liga muži – 13. kolo
MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD
29. 10., 14.00 hod., 13. kolo, I. LSD U19
MFK ZEMPLÍN – MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
7. 11., 11.00 hod., 14. kolo, I. LSD U19
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – MFK SPARTAK MEDZEV
31. 10., 14.00 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 15.kolo, Topoľany
AFK TOPOĽANY – MFK SPARTAK MEDZEV
7. 11., 13.30 hod., IV. liga Juh, dospelí VsFZ – 16.kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

Hádzaná
MŠK IUVENTA – DHC PLZEŇ
30. 10., 17.30 hod., MOL liga žien – 8. kolo, Chemkostav aréna
MŠK IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA
6. 11., 17.30 hod., MOL liga žien – 10. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK DUKLA TRENČÍN
31. 10., 16.00 hod., základná fáza, 13. kolo – Tipos Extraliga
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
5. 11., 17.30 hod., základná fáza, 14. kolo – Tipos Extraliga
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HKM ZVOLEN
7. 11., 16.00 hod., základná fáza, 14. kolo – Tipos Extraliga
Info: https://www.hkmichalovce.sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Z domácich súťažiacich v kategórii mužov obsadil Ladislav Lechan ml. tretie
miesto a Erik Kondrat štvrté. V kategórii žien sa Eva Padová umiestnila na
druhom mieste. O medaily zabojovali aj chlapci a dievčatá od 13 – 16 rokov
a tiež sa im darilo. Michaela Voroňaková si vybojovala prvenstvo, Adrián
Pilník, Adam Roszypal a René Sabadoš obsadili tretie priečky, Matúš Fujak
skončil piaty.
Súťaž prebiehala podľa platných pravidiel v závislosti od počtu súťažiacich v jednotlivých
hmotnostných kategóriách kruhovým systémom, t.j. v danej hmotnostnej kategórii súťažili všetci
navzájom.
Priebeh súťaže bol plynulý a,
čo je dôležité, nedošlo k žiadnym
zraneniam. Súťažiaci v boji o najlepšie umiestnenie podávali vynikajúce výkony. Je potešujúce, že na
každej súťaži v tomto roku bolo

nát ďakujeme organizačnému tímu
ŠK Zemplín Michalovce ST na čele
s Ladislavom Lechanom st., mestu
Michalovce za poskytnutie športovej haly, za odvedenú prácu rozhodcom IT riadiacich pracovníkov,
Dávidovi Bendíkovi, generálnemu
sekretárovi a manažérovi SAMW,
ktorý na zdarný priebeh súťaže
dohliadal. Poďakovanie za predvedené výkony a účasť na šampionáte
patrí všetkým súťažiacim.
Ján Matej

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
– moje mesto
mojemesto@msumi.sk

