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Míľniky historického vývoja Michaloviec

SYMBOLY MESTA
MICHALOVCE
Mesto Michalovce si po celý rok 2021 pripomína 777. výročie prvej písomnej
zmienky. Pri tejto príležitosti našim čitateľom postupne prinesieme v novinách sedem na seba nadväzujúcich článkov z pera michalovského historika. Ich spoločnou
témou budú zásadné okamihy a míľniky historického vývoja Michaloviec. Pretrvávajúce opatrenia v súvislosti s pandémiou aktuálne nedovoľujú osláviť toto výročie
tak, ako by sme si želali, ale veríme, že po ich skončení tomu tak bude.

V

roku 1991 Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
v ktorej sú zastúpení aj poprední
odborníci z oblasti histórie, heraldiky a archívnictva, po posúdení
a schválení v mestskom zastupiteľstve do heraldického registra
zapísala pre mesto Michalovce takýto erb: „v modrom štíte zo zlatej
korunky vyrastajúce strieborné čiernomurované cimburovité opevnenie
s čiernymi oknami a s čiernou do polovice vytiahnutou mrežou v otvorenej bráne. Na každej z dvoch
cimburových veží stojace privrátené
čierne striebrokrídle vtáky, držiace
zobákmi strieborný prsteň.“ Podobným procesom prešlo aj schvaľovanie vlajky mesta Michalovce
pozostávajúcej „z dvoch rovnako
široko pozdĺžnych pruhov – modrého a žltého. Vlajka je ukončená
zástrihom siahajúcim do jednej
tretiny jej dĺžky“. Novodobý autor
erbu, heraldik prof. Jozef Novák,
vychádzal hlavne zo zobrazenia
mestského symbolu (na kamennej
bráne čelom k sebe sediace dva
vtáky, ktoré zobákmi držia prsteň)
na pečatidle vyhotovenom v roku
1836. Mestský symbol z roku 1836
korenil v rodovom erbe Sztárayovcov. Pre lepšie pochopenie proble-

matiky mestského erbu sa musíme
vrátiť do minulosti.

K HISTÓRII VÝVOJA
RODOVÉHO ERBU RODINY
NAGYMIHÁLYI A SZTÁRAY
Rod Nagymihályi a Sztáray
mali spoločného predka Jakova,
ktorý v 13. storočí získal majetky
v Michalovciach. Doteraz najstaršie známe vyobrazenie erbu rodiny
pánov z Michaloviec (Nagymihályi) je doložené na pečati užského

župana Jána z Michaloviec z roku
1370. Neskôr kráľ Žigmund Luxemburský listinou vydanou v Kostnici
29. marca 1418 polepšil priorovi Albertovi z Michaloviec a jeho príbuzným už dovtedy používaný rodový
erb o zlatú korunku. Polepšený erb
mal takúto podobu: v modrom
štíte zo zlatej koruny vyrastajúca

aktuality

zlatá, ľavým krídlom otvorená brána, na nej sedia dve straky, držiace
medzi sebou zlatý prsteň. Klenot
ako v štíte.
Rod Nagymihályi postupne významovo a majetkovo upadal. Majetky po nich získal Imrich Sztáray
(1698 – 1769). Popis i zobrazenie
zemianskeho, barónskeho i grófskeho erbu rodiny Sztáray sa nachádza
v publikáciách Wappenbuch vydaných v rokoch 1891 – 1893.
Pokiaľ ide o rodové erby, v minulosti sa do nich postupne dostávali
aj symboly rytierskych rádov a to
v podobe vedľajších figúr, napríklad
erb člena Dračieho rádu – drak obkolesuje štít. Ako konštatuje slovenský heraldik I. Graus, o nepochopení pôvodnej funkcie jednej z insígnií
(drak) uhorského Dračieho rádu
svedčí aj jeho neoprávnené používanie príslušníkmi rodiny Sztáray.
To vyústilo až do zakomponovania
draka do mestského erbu Michaloviec, istý čas používaného.
ERB MESTA
MICHALOVCE
Z dôvodu administratívy aj mestečká, hlavne od 15. storočia, používali vlastnú pečať (reliéfny symbol).

pokračovanie na 2. strane

Občianske združenie

DIAĽNICA
NA ZEMPLÍN

viac informácií
na strane 3

HK DUKLA
INGEMA
bojuje
v semifinále

viac informácií
na strane 8

ZÁBAVNÝ
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uhádni a vyhraj
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G. Zvonického
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DEŇ ZEME
pripomíname si,
že zemské zdroje
nie sú nevyčerpateľné
22. apríla
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Symboly mesta Michalovce

Praktické dôvody – negramotnosť
väčšiny vtedajšieho obyvateľstva,
vyžadovali zvoliť si do pečate znamenie jednoduché a ľahko zapamätateľné. Znamenie bolo všeobecne
známe, zastupovalo podpis richtára, a tak reprezentovalo vôľu
obyvateľov. V neskoršom období
po heraldickej úprave sa tieto dlhodobo používané a ustálené pečatné
znamenia stali skutočnými erbami.
Podľa slovenského heraldika prof. J.
Nováka je najstaršie známe michalovské pečatidlo (typárium) z roku
1589. V pečatnom poli má okrem
dátumu vyhotovenia iba siglu M.

Odtlačok spomínaného pečatidla
na písomnosti z roku 1595 sa nachádza v Maďarskom krajinskom
archíve v Budapešti. Nevyjasnená zostáva záhada okolo údajného pečatidla Michaloviec z roku
1609, ktoré bolo nájdené začiatkom
20. storočia na brehu Laborca. Pravdepodobne Michalovce pôvodne
používali ako svoj symbol siglu M
a z neznámych dôvodov najneskôr
od začiatku 19. storočia využívali
erb (veduta mesta, pečatidlo z roku
1836) vychádzajúci z erbu zemepánov – rodiny Sztáray.
Dr. Martin Molnár

To najlepšie, čo v meste Potravinová pomoc
pre rómsku komunitu
máme
Potravinová banka
Slovenska je občianske
združenie s humanitárnym
zameraním a vďaka jej
činnosti sa prebytočné
potraviny nestanú
odpadom, ale poslúžia
na charitatívne účely.

Mestské zastupiteľstvo
Michalovce už tradične
začiatkom kalendárneho
roka schvaľuje udelenie
titulu Čin roka. Návrh
na jeho udelenie môže
podať poslanec mestského
zastupiteľstva, primátor
mesta, mimovládne
organizácie, stavovské
profesijné organizácie
a občan najneskôr
do 31. decembra.
Tento titul sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí
v predchádzajúcom roku dosiahli
mimoriadny výsledok v rôznych
oblastiach života. Inakosť roka 2020
poznačeného pandémiou a všemožnými opatreniami sa odzrkadlili aj
v množstve návrhov na udelenie
tohto titulu. Sú iba dva.
Návrh v kategórii jednotlivcov by sme mohli charakterizovať
aj myšlienkou amerického filmového režiséra Walta Disneyho: „Všetky naše sny sa môžu splniť, ak máme
snahu ich realizovať.“
SLÁVKA JALČOVÁ
Titul Čin roka získala za vydanie
svojej prvotiny Kamienok v roku
2020. Vydaniu tejto knihy predchádzalo absolútne víťazstvo v celoslovenskej literárnej súťaži Slovo
2018, organizovanej vydavateľstvom
Orbis Pictus Istropolitana, čo Slávke umožnilo vydať literárne dielo
v tomto vydavateľstve. Slávka Jalčová je nielen prvou Michalovčankou,
ale aj prvou slovenskou autorkou,
ktorá takúto možnosť pretavila
do reality, a tým vstúpila do sveta
skutočných spisovateľov. Kniha Ka-

Vďaka spolupráci s touto inštitúciou zabezpečili v marci pracovníci
odboru sociálnych vecí Mestského
úradu Michalovce tri dovozy potravinovej pomoci z potravinového
skladu v Lipanoch. Spolupráca po-

kračuje aj v apríli. Pomoc obsahovala trvanlivé potraviny ako napríklad
cestoviny, múku, cukor, zaváraniny,
trvanlivé mlieko či sirupy. Okrem
trvanlivých potravín časť potravinovej pomoci tvorilo čerstvé ovocie
a zelenina, ktoré sa podarilo získať
od Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie vďaka tajomníkovi pre
filantropiu Michalovi Džuganovi.
Balíčky potravín sú určené výlučne tým rodinám z marginalizovanej
rómskej komunity v lokalite Mlynskej ulice, ktoré sa pre ochorenie
covid-19 ocitli v povinnej karanténe.
red

pobačeňe Miž a z varoš a
mienok bola uvedená na knižný trh
8. septembra 2020. Týmto dielom
zviditeľňuje nielen seba, ale aj mesto
Michalovce a región Zemplína.
INFEKČNÉ ODDELENIE
NEMOCNICE SVET ZDRAVIA
Ocenenie v kategórii kolektívy
získali pracovníci infekčného oddelenia pod vedením primára MUDr.
Štefana Zambu za ich maximálne
profesionálny, empatický a hlboko
ľudský prístup pri poskytovaní odbornej zdravotníckej starostlivosti.
Celý kolektív aj v záťažových situáciách, spôsobených pandemickou
situáciou, zodpovedne a ochotne
vykonáva svoje pracovné povinnosti. Napriek možnosti ohrozenia vlastného zdravia sú pre nich
pacienti a ich úspešná liečba vždy
na prvom mieste.
Sošky michalovského Pegasa spolu s diplomom čakajú na slávnostné
odovzdanie. Veríme, že sa do rúk
svojich majiteľov dostanú ešte v tomto kalendárnom roku.
ma

Cešime še...
Prišla Veľka noc. Šicki, co me dotrimovaľi pust, me še radovaľi na novi
život. Znovuzrodzeňe še nastalo ňeľem u nas. I po žime še priroda zobudzila.
Jagbač toten znova zrodzeni život še preňis i na našich politikoch. Naraz,
z ňičoho ňič, prestaľi po sebe brechac. Už jich jagbač ošvicilo, že treba sebe
dac nove darunki. Už našľi spoločnu reč. Už mohľi ňeľem hutorec, no i dac
še zaš dokopi. Šicki, co zoz vladoj odešľi, buľi še naraz ochotňi zaš vracic
za miňistrov. Ľem jeden, co še ma starjac o robotu pre ľudzi, kuščok zaspal.
No jagbač aňi ľepšoho ňenašľi. Ta mušel pristac na ňekoňečnu starojsc o ľudzi. „Žebi še maľi dobre!“ Chtore? Doteraz to ňichto ňezna. No šak dajakich
najdze. Ozdaľ horňich dzešec tišic. Čuduj še švece, jak kebi calu „Veľku noc“
šibaľi.
Ozdaľ sebe ňedumace, že še daco zmeňilo. Calkom zhola ňič. Tot, co už
ňe je premjer, sebe furt duma, že može šicko. Ostatňi brechaju, kusaju,
no zubi jim naprazdno cvakaju. Zoz ministrov še staľi rečujuci. Na tlačovkoj
jim kladzu logicke opitaňa. Voňi še tvarja, jak kebi buľi hluchi i šľepi. Majster je novi premjer. Ja o kože a voňi o vože. Jagbač nadluho nam u švece
ostaňe pečatka na chribtoch. Kec poviš, že ši Slovak, ta každi sebe na čolo
ukaže. Bo šicki budu dumac, že mame toho najľepšoho spomedži nas. A ostatňi muša buc išče „ľepši“. Kec doteraz sebe miľiľi Slovensko zos Slovinskom,
ta odteraz budze vonkaľ každomu šicko jasne. Najvekši šaľeňaci su predsa
Slovaci. Ňichto ňepovi, že chudaci. Ľem sebe poduma, že glupaci. Bo podľa
zvoľenoho predstaviteľa nas na dluho zaradza.
Češko budze ňeľem z koroni. I z toho ňeščesca še budzeme dluho dostavac
i spametovac.
Vaš Mižo z varoša
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Nový areál na oddych aj šport
V rámci projektu
Regenerácia
medziblokových priestorov
Sídliska západ vyrástlo
počas posledných
mesiacov uplynulého
roka nové ihrisko. Stavba
bola odovzdaná koncom
septembra 2020 a cieľom
projektu bolo zregenerovať
vnútroblok ulíc Švermova
– Masarykova – Humenská
s veľkosťou 11 772,7 m2.
Práce boli ukončené do konca roka a v súčasnosti je obyvateľom sídliska aj návštevníkom
z priľahlých ulíc k dispozícii fitnes
zóna s fitnes prvkami a gumeným
liatym povrchom, multifunkčné
ihrisko s oplotením a taktiež gumeným liatym povrchom, detské
pohybové ihrisko pre staršie deti,
detské ihrisko pre 2 – 5-ročné deti
s gumeným povrchom a prvkami
vhodnými pre malé deti a pieskovisko z prefabrikovaných dielcov
s jemným pieskom. Projekt rešpektoval existujúce vyšliapané cestičky
v tomto priestore a na ich trasách
boli vybudované spevnené plochy

a vytvorené oddychové stretávacie
zóny. Postavené boli aj prístrešky
a altánok s pergolou, doplňujúce
chodníky a vonkajšie osvetlenie.
Terénne úpravy trávnatých plôch,
vysadenie kvetov a kríkov sa bude
realizovať koncom mesiaca.
Areál ihriska je monitorovaný
bezpečnostnými kamerami, ktoré

sú pripojené do mestského monitorovacieho systému. Revitalizovaný
vnútroblok má slúžiť ako zóna, kde
sa stretnú mladší aj starší, aby si oddýchli, zahrali sa s deťmi, zašportovali si či stretli sa priateľmi. Apelujeme na všetkých užívateľov ihriska,
aby spoločný majetok chránili a neznečisťovali okolie hracích prvkov.

Výstavba ihriska bola financovaná prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 539 998 eur.
Mesto sa na projekte spolupodieľalo piatimi percentami, t.j. sumou
27 000 eur.
rr

Poslanec Národnej rady SR Miloš Svrček (Sme rodina), ktorý je
rodákom z Michaloviec, považuje
otázku diaľnice na východ za jednu z priorít. Podľa jeho slov netreba zabúdať, že Zemplín má 450 tisíc obyvateľov, čo z neho robí veľký región. „Som veľmi rád, že táto
debata, ktorá prebehla na pôde
ministerstva dopravy a výstavby,
bola veľmi konštruktívna a dohodli
sme sa na ďalšej spolupráci s rezortom dopravy, ako aj s občianskym
združením Diaľnica na Zemplín.
Verím, že budeme v najbližšom
čase prinášať len pozitívne správy,“
povedal Svrček.
Aj keď je Zemplín „vstupnou bránou“ do Európskej únie,
na jeho území sa nenachádza ani
kilometer diaľnice či rýchlostnej
cesty. Celá intenzita dopravy sa
tak presúva na cesty prvej, druhej
a tretej triedy, z čoho vznikajú
aj zvýšené náklady na ich údržbu.
Zároveň je potrebné dodať, že v zozname 20 najmenej rozvinutých
okresov Slovenska je až sedem z re-

giónu Zemplína. Jedná sa o okresy Michalovce, Stropkov, Snina,
Medzilaborce, Trebišov, Sobrance,
Vranov nad Topľou. Veľmi smutný fakt. I z uvedeného dôvodu má
veľké opodstatnenie vymenovanie
osobitného poradcu ministra dopravy pre tento región Zemplína.
Mesto Michalovce sa taktiež pridalo k iniciatíve usilujúcej sa o diaľničné spojenie Košíc
so Zemplínom. O vstupe mesta
do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín rozhodli vo februári mestskí poslanci. Medzi cieľmi
združenia, spájajúceho samosprávu, zamestnávateľov, odborníkov
z dopravy či aktivistov, ktorí sa usilujú o rozvoj regiónu, je okrem iného i zvyšovanie využitia potenciálu
územia Zemplína skvalitňovaním
dopravnej infraštruktúry, oživenie
hospodárskeho života a rozvoj investícií na území Zemplína či udržanie existujúcich pracovných
miest, zabránenie odlivu vzdelanej
pracovnej sily a mladých ľudí.
ms

Diaľnica na Zemplín
Región Zemplína má historicky prvého splnomocnenca
ministra dopravy pre prípravu výstavby diaľnice D1
na Zemplín. Vo štvrtok 1. apríla do funkcie vymenoval
šéf Ministerstva dopravy a výstavby SR Andrej Doležal
(Sme rodina) Ing. Jaroslava Greguša, PhD. Jeho úlohou
bude zastupovať záujmy spomenutého regiónu v otázke
cestnej a železničnej infraštruktúry, ako aj oblasti
budovania cyklotrás a rozvoja cestovného ruchu.

michalovce_srdce_zemplina
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Deň lekárov a začiatok novej tradície
V Nemocnici Svet zdravia
Michalovce si pripomenuli
Deň lekárov, ktorý
sa oslavuje 30. marca.
Pri tejto príležitosti
nemocnica poďakovala
lekárkam a lekárom za ich
každodennú náročnú
prácu, ocenila ich drobným
darčekom a odznakom
s červeným karafiátom,
ktorý je symbolom tohto
dňa. V michalovskej
nemocnici aktuálne pôsobí
176 lekárov.
V sieti nemocníc Svet zdravia,
vrátane michalovskej nemocnice, taktiež začali novú tradíciu. Pri
príležitosti sviatku lekárov oceňujú
najdlhšie slúžiacich kolegov (40+)

a tých, ktorí dosiahli za obdobie
posledného roka v nemocnici svoje
okrúhle pracovné jubileum. Riaditeľ
nemocnice Marián Haviernik a námestníci pripravili pre ocenených
jubilantov darčekové tašky a dámy
obdarovali aj kytičkami. Nemocnica
ocenila celkovo 11 lekárov, z toho
štyria oslavovali 25-ročné pracovné
jubileum, jeden 40-ročné jubileum
a zvyšní šiesti sa starajú v nemocnici o pacientov už viac ako 40 rokov.
V sieti ProCare a Svet zdravia si
pri príležitosti Dňa lekárov pripomenuli aj významné lekárske osobnosti, po ktorých sú pomenované
niektoré nemocnice siete. V tomto
roku sa rozhodli pripomenúť si prvých troch z nich, aby ich medicínsky odkaz mohol inšpirovať aj súčasné generácie lekárov – MUDr.
Andreja Leňa z humenskej nemocnice, MUDr. Štefana Kukuru z michalovskej a MUDr. Eugena Gressnera z topoľčianskej nemocnice.

Očkovanie seniorov
Od začiatku vypuknutia
pandémie robíme
v Michalovskom domove
seniorov všetko pre to,
aby sme čo najviac ochránili
klientov a zamestnancov
nášho zariadenia. Proti
ochoreniu covid-19
bojujeme všetkými
dostupnými zbraňami. Tou
najsilnejšou je vakcína.

Seniori patria medzi rizikovú skupinu a najviac ohrozenú časť bežnej
populácie, preto očkovanie je nesmierne dôležitým krokom. Začiatkom
marca naši klienti boli na dobrovoľnej
báze zaočkovaní prvou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech. Druhou dávkou
vakcíny boli zaočkovaní 6. apríla.
Michalovský domov seniorov je
v okrese kapacitne jedným z najväč-

ších zariadení, poskytujúcim sociálne služby. Vekový priemer klientov
je 81 rokov. Zo 115 zamestnancov sa
rozhodlo dať zaočkovať 70 a zo 193
klientov 138. Najstarší zaočkovaný
klient má 99,5 roka, najmladší 56.
Aj touto cestou chceme vysloviť
veľké poďakovanie mobilnému vakcinačnému tímu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, ktorý realizoval očkovanie.
Aj po očkovaní stále existuje šanca, že ochorením covid-19

sa môže jedinec nakaziť. Zatiaľ
štúdie neodhalili, či vakcína dokáže zabezpečiť, aby človek po zaočkovaní vírus ďalej nešíril, takže
klienti aj naďalej musia dodržiavať
opatrenia vydané orgánmi verejného zdravotníctva: nosiť rúško,
dodržiavať odstup a pravidelne
si umývať ruky.
PhDr. Zlatuša Popaďáková

V michalovskej nemocnici zároveň natáčali video o doktorovi
Kukurovi a vedenie nemocnice
sa rozhodlo umiestniť originálnu
bustu MUDr. Kukuru na čestné
miesto do átria nemocnice. Ľudia

budú mať možnosť vo vitríne vidieť
aj dobové predmety, ako napríklad
umelé srdce na mimotelový obeh
alebo chirurgické nástroje z daného obdobia.
Jana Fedáková

Súťaž o naj knihu
Zemplína
Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického
v Michalovciach, ktorej
zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj,
v spolupráci s neziskovou
organizáciou Priatelia
Zemplína, OZ Zemplínska
spoločnosť a OZ Entrée
pri ZKGZ v Michalovciach
vyhlasuje súťaž o najkrajšiu
a najzaujímavejšiu knihu
zemplínskeho regiónu
pod názvom Kniha
Zemplína 2014 – 2020.
Súťažiť môžu knihy vydané
v rokoch 2014 – 2020, ktoré sú
späté s regiónom Zemplína tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Môžu to byť
tlačené knihy, graficky a knihársky
spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie
s prideleným číslo ISBN. Knihy
môžu obsahovať výlučne text, alebo môže ísť o obrazovú publikáciu
či text kombinovaný s obrazovou
časťou. Knihy môžu nominovať
samotní autori, zostavovatelia, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh, knižnice či obecné úrady
a, samozrejme, čitatelia. Nominovať knihy sa bude dať online alebo
vytlačeným nominačným listom.
Spôsoby nominácie budú zverejnené na webovej stránke knižnice.

Ak knihu nominuje autor, zostavovateľ, redaktor, vydavateľ, kníhkupec či distribútor kníh, jeden
výtlačok nominovanej knihy spolu
s nominačným listom doručí osobne alebo poštou na adresu knižnice
do 30. apríla. Po tomto termíne sa
nominácie skontrolujú, knižnica vytvorí krátke anotácie a spolu
s fotografiami kníh ich zverejní na
svojej webovej stránke.
O najlepšej knihe Zemplína rozhodnú Michalovčania prostredníctvom online hlasovania, ktoré bude
prebiehať na webe knižnice. Ak nebude dohodnuté inak, po ukončení
súťaže sa knihy vrátia svojim majiteľom. Hlasovanie bude prebiehať
od 3. do 21. mája. Víťaza spoznáme
2. júna 2021. Kniha, ktorá získa najviac hlasov, dostane ocenenie Kniha
Zemplína 2014 – 2020. Finančné
ocenenie získa trojica autorov víťazných publikácií v sumách 1. miesto –
100 eur, 2. miesto – 75 eur a 3. miesto
– 50 eur. Troch hlasujúcich čitateľov
knižnica odmení vecnými cenami
a bezplatným členstvom na 365 dní.
Z doručených nominovaných kníh
bude zostavená výstava, ktorá bude
umiestnená v knižnici a prístupná
aj v online priestore.
Cieľom tejto súťaže je propagácia regionálnej literatúry medzi verejnosťou a poskytnutie priestoru
autorom na prezentáciu svojej tvorby. Podrobnejšie informácie a podmienky súťaže nájdete na www.
zkgz.sk.
ZKGZ
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Dobrovoľnícka
činnosť Mesta
Národné dobrovoľnícke
centrum CARDO
zastrešuje podujatie
Dni dobrovoľníctva
po celom Slovensku
a v spolupráci s krajskými
dobrovoľníckymi centrami
udeľuje cenu Srdce na
dlani v rámci podujatia
Dobrovoľník roka.
Dobrovoľnícke centrum pôsobiace v košickom kraji nominovalo na ocenenie Dobrovoľník roka
2020 aj Mesto Michalovce. Celkovo
prišlo z krajov 60 nominácií, z nich
sa 22 posunulo do užšieho výberu.
Podľa vyjadrenia zástupcov národného tímu tento rok nominácia
Mesta Michalovce v užšom výbere
nebola nie preto, lebo by nebola
dostatočne kvalitná, ale z kapacitných dôvodov. Vyjadrili uznanie,
že aj v tomto náročnom období
sme to nevzdali a pomoc rozdáva-

me ďalej, a poďakovanie, že Mesto
prispieva k tvorbe krajšieho a lepšieho sveta.
Podujatie Dobrovoľník roka 2020
– odovzdávanie ceny Srdce na dlani
sa uskutočnilo 11. marca formou
online prenosu. Záznam z podujatia
nájdete na webovej stránke www.
dobrovolnictvo.sk a na sociálnych
sieťach dobrovolnictvo.sk.
Ocenenie Srdce na dlani Mesto
Michalovce získalo už v roku 2017
v kategórii Mesto priateľské k dobrovoľníctvu. V roku 2019 sme získali krajské ocenenie Srdce na dlani
za mimoriadne nasadenie pri vykonávaní dobrovoľníckych činností, ktoré významným spôsobom
prispeli k zmene života jednotlivcov
alebo skupiny. Aj touto cestou ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí sa každoročne s ochotou
zapájajú do činností s myšlienkou
pomôcť niekomu inému. Tešíme sa,
že s ich pomocou budeme môcť rátať aj v tomto roku.
jj

DEŇ ZEME
22. apríla

Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie
životného prostredia a oslavujeme ho od roku 1970.
Cieľom je pripomenutie si našej závislosti na daroch
poskytovaných Zemou. Zemské zdroje nie sú
nevyčerpateľné. Je nevyhnutné chrániť našu planétu
a jej poklady pre budúce generácie ľudí a všetko
živé na Zemi. Začať môže každý od seba, napríklad
aj tým, že bude dôsledne separovať odpad.

„Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná
rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme,
že peniaze sa nedajú jesť.“
Indiáni kmeňa Cree

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

MICHALOVCE
moje mesto
mojemesto@msumi.sk

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
VIDEOPOKUSY Z FYZIKY
optika – rovinné zrkadlá
Hvezdáreň Michalovce, hvezdaren-mi.sk/videopokusy-z-fyziky
UROBTE SI KVÍZIK – MESIAC
online kvíz
Hvezdáreň Michalovce, hvezdaren-mi.sk/urobte-si-kvizik
ZEMEPISNÉ HÁDANKY
online hádanky, Čo je to? Kde je to?
Hvezdáreň Michalovce, hvezdaren-mi.sk/zemepisne-hadanky
ZO ZÁKUTÍ MÚZEJNEJ KNIŽNICE
virtuálna prehliadka starých tlačí
Zemplínske múzeum, www.zemplinskemuzeum.sk
ZÁBAVNÝ HLAVOLAM 2
uhádnite a vyhrajte knihu
Zemplínska knižnica G. Zvonického, www.zkgz.sk
DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY
online literárny kvíz
Zemplínska knižnica G. Zvonického, www.zkgz.sk

Jedálny lístok ako téma
vo vyučovaní
Základná škola
Teodora Jozefa
Moussona je zapojená
do medzinárodného
projektu Zelená škola.
Život v ňom sa nezastavil,
a preto v online priestore
prebehli veľmi zaujímavé
aktivity.
Čo vám napadne, keď sa povie: „Môj jedálny lístok“? Pravdepodobne jedlo, ktoré ste si dali
v priebehu dňa. Zamýšľali ste sa
niekedy nad tým, čo všetko je za
naším jedlom ukryté? Ako a odkiaľ sa k nám dostalo? Je zdravé?
Dáva nám dostatok energie? Čo
jedia ľudia v iných krajinách? Obsahujú naše potraviny len potrebné
alebo aj škodlivé látky? Nad týmito
otázkami sa zamýšľali žiaci v rámci
všetkých vyučovacích predmetov.
Najskôr si každý žiak vytvoril
svoj denný jedálny lístok. S ním
potom pracoval na všetkých vyučovacích predmetoch. V rámci hodín
geografie žiaci skúmali, z ktorého
kúta Zeme k nám daná potravina
pricestovala. Na dejepise zistili,
v ktorom storočí sa dostala do Európy, skúmali, čo ľudia jedli v staroveku, stredoveku. Na hodinách
matematiky počítali potravinové
míle, percentuálne vyjadrili zloženie jedálneho lístka, urobili grafické
znázornenie. Hodiny fyziky im dali
zabrať. Museli počítať energetickú
hodnotu potravín, hľadať v jedálničku fyzikálne veličiny a ich meradlá. Skúmali možnosti šetrenia

energie pri varení. Chémia bola
tiež náročná. Čítali malé písmenká
na obaloch potravín a zisťovali ich
chemické zloženie, skúmali biogénne prvky v potravinách či množstvo vody potrebnej na výrobu
1 kg danej suroviny. Na hodinách
cudzích jazykov si pochutnávali na
tradičných jedlách Nemecka, Ruska
či Anglicka. Na slovenčine hľadali
pôvod slov, nárečové slová, tradičné
recepty, napísali pracovný postup
a dynamický opis. Občianska náuka
sa zaoberala jednotlivými zákonmi
a inštitúciami, ktoré majú na starosti potraviny. Na telesnej výchove
využili aplikácie v mobiloch a počítali energetický výdaj pri cvičení.
Všetky svoje zistenia spracovali
formou prezentácií v rámci hodín
informatiky. A navyše, na online
hodinách zrealizovali rovesnícke
vzdelávanie a svojimi poznatkami
sa pochválili spolužiakom.
Aj naši najmenší žiaci pracovali usilovne ako včeličky. Na hodinách výtvarnej výchovy navrhli
propagačný leták o zdravom jedle.
Slovenčina sa niesla v duchu tvorby sloganov. Na matematiku si doniesli letáky z obchodov a počítali
cenu svojho nákupu. Vlastiveda sa
zaoberala tradičnými jedlami, informatika tvorbou loga pre novú
potravinovú firmu. Nezabudli sme
ani na množstvo odpadu, ktoré
vzniká z potravín. Naši štvrtáci
triedili a zisťovali množstvo bioodpadu v odpadkových košoch
v triede. U starších žiakov sme tieto
kompetencie presunuli do jednotlivých domácností.
Mgr. Lenka Paľová
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Adam Sklár
Samuel Janošo
Jakub Sabo

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Patrik Tokár
a Lenka Kniežovová

Dvojo z Mihaľovec
Folklórne zoskupenie
Milovníci ľudového
spevu a hovoreného
slova Dvojo z Mihaľovec
hrá a spieva v zložení
Katarína Bodorová
– akordeón a Michal
Klima – heligónka.

V nahrávacom štúdiu v Malom Šariši sme nahrali 45 zem-

Radosť je dôležitá
Prežívame azda najkrajšie
z ročných období. Všetko
sa prebúdza k životu.
Pokojne môžeme
skonštatovať, že sme
svedkami zázraku. Pulz
života možno zachytiť
všade okolo. Stačí tak málo,
rozhliadnuť sa okolo seba
a dýchať z plných pľúc.
Aj toto je jeden z dôvodov
k radosti, ktorá je v živote
rovnako dôležitá ako štipka
soli do pripravovaného jedla.
Žijeme v dobe, ktorá už trvá príliš
dlho. Izolácia od vzťahov a kontakt
s inými ľuďmi má podstatný vplyv
na náš osobnostný rast. Aj keď sa
často správame egoisticky, predsa len
na život v samote nie sme zvyknutí.
Každý z nás niekoho potrebuje. Vnímať vôňu a teplo človečiny, je spoznať v tom druhom blízkeho človeka,
priateľa. Niekoho, od koho sa môžem

veľa naučiť, s kým sa môžem podeliť
o seba. To je tvár radosti, ktorá nám
v tomto čase chýba.
Život, ktorý prežívame, je náš. Nik
sa za nás nerozhodne, nik za nás neurobí niečo, čo sme mali urobiť my.
Preto v úsilí o udržanie si radosti
hľadajme východisko z toho, aby sme
neživili v sebe smútok z toho, čo nám
chýba, ale aby sme boli vďační za to,
čo máme. Nič z toho, čo sa práve deje,
sa neodohráva len tak. Je to darovaný
čas, v ktorom aj ticho a samota majú
svoje miesto a zmysel. V každom prípade to však nie je dôvod na to, aby
sme zastreli žitú radosť.
Ticho a samota môžu byť príležitosťou k tomu, že sa stretneme sami
so sebou. V tomto bode stretnutia objavíme vlastnú výnimočnosť
a hodnotu, ktorá bude ovlažujúcim prameňom radosti. Napríklad
z toho, že som ešte vo svete, ktorý
vlastným rozhodnutím môžem urobiť krajším a lepším. Možno vtedy
pochopíme aj skutočnosť, že ťažšie je
byť osamelý ako sám.
PaedDr. Ivana Mochorovská

plínskych ľudových piesni a 4
témy hovoreného slova o Zemplíne. Je to naša prvá nahrávku, ktorá je podkladom pre výrobu CD
nosiča. Ten by mal byť dostupný
od začiatku apríla. Ďalšie nahrávky zemplínskych ľudových piesní
Vianočných kolied a vinšov pripravujeme. Touto cestou ďakujeme nášmu mestu za finančnú
podporu v roku 2020 a tešíme
sa na stretnutie.
dm

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

Záznam

Ako bolo, je a bude
muzikál ZŠ Okružná, repríza z roku 2013
16. – 22. apríla vždy o 14.00 hod.

Dokument

Horolezci v Michalovciach
študentský projekt z roku 2008
v piatok 16. 4., v pondelok 19. 4. a v stredu 21. 4.
vždy o 18.00 hod.
SLEDUJTE NÁS

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.

VYNOVENÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM VSE
OTVORENÉ
Zákaznícke centrá spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s.
sú opäť otvorené v štandardnom režime. Vstup je možný s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, k nahliadnutiu
negatívny test na covid-19, nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie
o zaočkovaní (14 dní od druhého očkovania), maximálny počet osôb
je obmedzený (15 m2 na jedného zákazníka). Zákaznícke centrum
v Michalovciach prešlo od novembra 2020 do marca 2021 rekonštrukciou. Cieľom bolo priniesť zákazníkom i zamestnancom väčší komfort. Zväčšili sme samotný priestor čakárne a súčasne sme
dali celému priestoru nový dizajn, ktorý prináša osobnejší kontakt
a lepšiu prezentáciu produktov spoločnosti.
vse

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, JUDr. Simona Pažinková, e-mail: simona.pazinkova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk,
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prerušenie distribúcie elektriny
n 26. apríla od 11.00 hod. do 14.00 hod., úseky: Námestie slobody č. 3,
67, 72
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Mesto Michalovce
zverejnilo dňa 13. 4. 2021
na ISTP – Internetový sprievodca trhu práce,
ponuku pracovného miesta
ODBORNÝ REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU,
STAVEBNÉHO PORIADKU
Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce
Kontaktná osoba: Viera Klaciková, samostatná odborná referentka
personálneho referátu MsÚ, MsP a zariadení MsÚ, e-mail: viera.klacikova@
msumi.sk, tel.: +421 56 686 42 30
Základná zložka mzdy (v hrubom): 922,50 € za mesiac
Dátum nástupu: 1. 6. 2021
Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu, počet
mesiacov: 12
Pracovná oblasť: samospráva
Údaje o pracovnom mieste:
n príprava rozhodnutí a úkonov pre stavebný úrad v zmysle stavebného
zákona
n vykonávanie štátnej správy na úseku stavebného poriadku
n kontrolná činnosť nad dodržiavaním stavebného poriadku
n navrhuje a ukladá opatrenia na odstránenie prípadného protiprávneho
stavu v oblasti stavebného a územného konania
n evidencia rozhodnutí, spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činností
stavebného úradu
n vyrubuje správne poplatky
Požiadavky na zamestnanca:
n požadované vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine
odborov stavebníctvo
n dĺžka praxe – bez požiadavky na odbornú prax, pracovné miesto vhodné
aj pre absolventa
n bezúhonnosť v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti:
n komunikácia (jednanie s ľuďmi)
n analyzovanie a riešenie problémov
n organizovanie a plánovanie práce
n rozhodovanie
n technická gramotnosť
n samostatnosť
Vodičské oprávnenie: Skupina B
Počítače:
n Microsoft Word – vysoká
n Microsoft Excel – vysoká
Osobnostné predpoklady:
n precíznosť (presnosť)
n komunikatívnosť
n analytické myslenie
Uzávierka prihlášok 28. 4. 2021. Na prihlášky po tomto termíne sa neprihliada.
Na výberové konanie budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ka
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 26. apríla uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný manžel a otec

MUDr. LADISLAV NOVOTNÝ
s láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami

Neverte podvodníkom
Vzhľadom na súčasnú situáciu
a opatrenia v súvislosti s ochorením covid-19 policajný zbor
opakovane upozorňuje a dôrazne
apeluje na verejnosť, najmä na seniorov, aby v žiadnom prípade neverili osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú a žiadajú od nich,
aby zaplatili peniaze za očkovaciu
vakcínu pre nich alebo ich príbuzných, zaplatili rôzne poplatky
za testovanie na ochorenie covid-19 alebo inak finančne kom-

penzovali opatrenia v súvislosti
s ochorením. V týchto prípadoch
je potrebné komunikovať len s príslušnými orgánmi, v danej veci nereagovať bezprostredne (v strese),
najprv si overiť uvádzané skutočnosti i za pomoci príbuzných alebo blízkych a ak v tejto súvislosti
vznikne podozrenie z podvodného (protiprávneho) konania, je potrebné ihneď kontaktovať policajný
zbor na čísle 158.
Zuzana Rozsypalová

Zemplínska
cyklomagistrála
Košický samosprávny kraj
sa znova priblížil k projektu
výstavby Zemplínskej
cyklomagistrály, ktorá má
vytvoriť cyklistický okruh
okolo Zemplínskej šíravy
a následne cyklotrasou
prepojiť turistické
destinácie Zemplínska
šírava a Tokajská oblasť.
Výstavba prvého úseku cyklomagistrály, ktorý prepojí obce Zalužice a Lúčky, sa začne ešte v tomto roku.
Spoluprácu na realizácii cyklomagistrály podpísal predseda KSK
Rastislav Trnka s predstaviteľmi
ôsmich obcí – Hnojné, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Kusín, Lúčky, Vinné a Zalužice.
„Cyklotrasami prepojíme všetky
obce v okolí vodnej nádrže. V prvom kroku chceme vybudovať novú
cyklotrasu medzi obcami Zalužice
a Lúčky v dĺžke viac než päť kilometrov, postupne by sa mali pridávať ďalšie úseky,“ povedal predseda
KSK Rastislav Trnka.
Kraj v tomto roku zabezpečí
vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu cyklotrasy v úseku Zalužice – Lúčky,
následne bude vyhlásené verejné
obstarávanie na zhotoviteľa a sa-

motná realizácia. V rámci spolupráce s obcami, cez ktoré by mali
cyklotrasy viesť, sa kraj zaviazal
podporiť aj realizáciu doplnkovej
cyklistickej infraštruktúry, takzvaných BikePointov, teda prístreškov
s vybavením pre cyklistov ako je
nabíjacia stanica pre elektrobicykle a mobily či stojany na bicykle.
Obce napríklad pripravia projektovú dokumentáciu pre realizáciu
sadových úprav pri cyklistických
cestách a pomôžu s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod budúcou cyklotrasou.
Kraj by sa mal postarať o hlavnú údržbu cyklotrasy v prípade,
že bude poškodená, obce na seba
prevzali zodpovednosť za bežnú
údržbu a jej čistenie.
Zemplínska
cyklomagistrála,
ktorá je súčasťou územného plánu
kraja, je rozdelená do dvoch etáp.
V prvej etape by mal byť vytvorený okruh okolo Zemplínskej šíravy,
v druhej etape projektu by malo
dôjsť k prepojeniu Zemplínskej šíravy s vinohradníckou oblasťou Tokaj.
Celková dĺžka by mala byť viac než
40 kilometrov.
Ak pôjde všetko podľa plánu,
verejné obstarávanie na zhotoviteľa cyklotrasy v úseku Zalužice
– Lúčky okolo Zemplínskej šíravy
by mohlo byť vyhlásené koncom
roka.
Anna Terezková
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
1. 5., 17.00 hod., nadstavbová časť o udržanie – FORTUNA liga/muži
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Hádzaná
HK IUVENTA – DHK BANÍK MOST
1. 5., 18.00 hod., MOL liga žien, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/
foto: TASR/Radovan Stoklasa

BOJUJEME V SEMIFINÁLE
Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce vo svojom
historicky prvom extraligovom playoff postúpili
do semifinále Kaufland play-off Tipos Extraligy. V šiestom
zápase štvrťfinálovej série zvíťazili 11. apríla na ľade
HC Dukla Trenčín 2:1 po predĺžení. Hrdinom duelu
bol dvojgólový Marek Bartánus. V sérii dvoch Dukiel
tak triumfovali 4:2 a postúpili do semifinále, kde sa stretli
s Popradom. Semifinálová séria začala na michalovskom
ľade vo štvrtok 15. apríla.
HK Dukla Ingema

Pandémia nás zavrela,
ale nezastavila
Olympijský klub
Michalovce je jednou
z predĺžených rúk
Slovenského olympijského
a športového výboru
a v spolupráci s ním
sa podieľa na šírení
a rozvoji olympijského
hnutia.

Realizuje športové, výchovné,
kultúrno-vzdelávacie aj environmentálne aktivity smerujúce k rozvoju olympizmu a olympijských
hodnôt.
Rok 2020 poznačila prvá vlna
pandémie covidu-19 a aktivity
klubu sa začali presúvať do online priestoru. Napriek tomu sa
nám opäť podarilo obhájiť titul
najlepšieho olympijského klubu
v SR a získať Cenu Vincenta Lafka.
Aj v novom roku 2021 sme pokračovali v aktivitách prostredníctvom sociálnych sietí. Pre mnohých
sa pobyt v prírode stal relaxom
a únikom pred tlakom spoločenského diania. Ponúkali sme preto
možnosti aktívne stráveného času
najmä formou spoznávania blízkeho, ale pre mnohých neznámeho,
prostredia Vihorlatských vrchov.
Priniesli sme videopozvánky z menej známych miest, ako sú vrcholy
Múr, Lysák, Veža, Nežabec, Motrogon, Kyjov či Dlhá a informovali

sme aj nadšencov bežeckého lyžovania o pripravených trasách
v okolí Morského oka, Vinianskeho hradu či okolia Oreského. S príchodom jari náš člen a nadšenec
cykloturistiky pripravil webovú
stránku www.cyklotrasy-michaloviec.webnode.sk s pár cyklotrasami, ktoré nie sú bežne zobrazované v mapách. Trasy sú vhodné
aj pre rodiny s deťmi a okorenené
sú skrýšami geocachingu, ktoré sú
plné prekvapení.
Ľudia sa naučili viac sledovať
médiá a siete, využívať rôzne aplikácie a zapájať sa do výziev. Práve
virtuálne výzvy sa stali hybnou silou niektorých našich aktivít. Pripravili sme v spolupráci s našou
patronátnou základnou školou T. J.
Moussona Deň vody a zapojili sme
sa do Hodiny Zeme. V krátkom
videu sme priblížili problematiku
udržania biodiverzity a na webovej
stránke sme sa venovali škodlivému vplyvu nadmerného svietenia
na faunu i flóru a najmä na organizmus človeka, u ktorého sa netvorí dostatok melatonínu, ak nespí
v dostatočnej tme.
Olympijský klub Michalovce
pripravuje viacero ďalších aktivít
a sprievodných akcií v súvislosti
s olympijskými hrami, ktoré sú presunuté o rok, ale budú mať názov
OH Tokio 2020. Viac informácií
prinesieme už čoskoro.
-rh-

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK POPRAD A.S.
15. 4., 18.00 hod., Tipos Extraliga – play off/semifinále – 1. zápas
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK POPRAD A.S.
16. 4., 18.00 hod., Tipos Extraliga – play off/semifinále – 2. zápas
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK POPRAD A.S.
22. 4., 18.00 hod., Tipos Extraliga – play off/semifinále – prípadný 5. zápas
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK POPRAD A.S.
26. 4., 18.00 hod., Tipos Extraliga – play off/semifinále – prípadný 7. zápas
Info: https://hkduklamichalovce.sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

OZNAM
PRE BEŽCOV
S ľútosťou oznamujeme, že vzhľadom
k aktuálnej pandemickej situácii
sa 36. ročník podvihorlatského maratónu
a 18. ročník michalovského polmaratónu
uskutočnia len vo virtuálnej podobe.

Každý, kto sa zaregistruje a uhradí štartovné,
môže v období 1. – 31. mája odbehnúť
maratónsku alebo polmaratónsku trať.
Výsledok spolu s odkazom na záznam
o odbehnutí (z mobilnej aplikácie
alebo hodiniek) nám zašlite
na maraton@podvihorlatskymaraton.sk.

Výsledky budú zverejnené v tabuľke
bez uvedenia poradia a každému bude doručený
štartový balíček.
organizačný tím

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

