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� aktuality

Retro na Šírave
Leto 2016 sa bude 
niesť v znamení osláv 
50. výročia začiatku 
turistickej sezóny 
na Zemplínskej šírave. 
Pri tejto príležitosti 
pripravujú členovia 
Zemplínskej oblastnej 
organizácie cestovného 
ruchu (ZOOCR) viacero 
zaujímavých podujatí 
v tzv. RETRO štýle. 
Jednou zo sprievodných 
aktivít bude aj 
zriadenie „RETRO izby 
dovolenkárov“. 

Vyzývame preto všetkých, aby 
nám priniesli k zapožičaniu staré 
stany, nafukovačky, kotlíky, tran-
zistory, stolíky, stoličky, deky, člny, 
plávacie kolesá, skrátka čokoľvek, 
čo sa vám spája s letom na Šírave 
v minulosti. 

Všetky tieto predmety môžete 
priniesť do Turistickej informačnej 
kancelárie, Námestie osloboditeľov 
30, číslo dverí 105, a to od 15. apríla 
do 17. júna 2016.

Viac informácii: Iveta Pazičová, 
e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, 
tel.: 056/686 41 05

4. 4.  prijatie úspešných 
hádzanárok a futbalistov 
z Gymnázia P. Horova
4. 4.  prijatie reprezentantov 
mladých hokejistov HK Mládež 
Michalovce
5. 4.  rokovanie mestskej rady
6. 4.  rokovanie Dopravnej 
komisie Zastupiteľstva KSK
6. 4.  zasadnutie Riadiaceho 
výboru programu Terra Incognita
6. 4.  rokovanie Školskej 
komisie Zastupiteľstva KSK
7. 4.  stretnutie s partnermi 
Plesu mesta 2017
7. 4.  účasť na slávnostnom 
ukončení hrubej stavby 
Nemocnice novej generácie
8. 4.  rokovanie Nadácie 
prof. Čolláka
9. 4.  účasť na otvorení 3. kola 
II. slovenskej ligy v boxe
11. 4.  účasť na zasadnutí 
dozornej rady spoločnosti 
FIN.M.O.S., a.s. a rokovanie 
na Úrade vlády SR v Bratislave
13. 4.  prijatie delegácie 
z Rzesowského kraja v Poľsku
14. 4.  rokovanie prípravnej 
skupiny k novému Plánu 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta 2016 – 2025
14. 4.  stretnutie ZOOCR  
k 50. výročiu turizmu  
na Zemplínskej šírave
15. 4. porada primátora mesta
15. 4. otvorenie výstavy Dom, 
interiér a záhrada v mestskej 
športovej hale
15. 4.  účasť na otvorení 
multifunkčného ihriska pri 
Základnej škole na Školskej ulici

aktivity primátora

pobačeňe miža z varoša

Jak slunočko po žime kuščok vecej prihreje, ta ja už ňeobšedzim dnuka. 
Stromi kvitňu, trava rošňe, ptački špivaju. No a hľina, kec še z ňu kuščok po-
bavice z motiku, abo riľom, ta je prepachňaca. Ľem kebim vecej išče biroval. 
No i oddichnuc pod rozkvitnutu čerešňu ňeplano. I travka z dobru ostru kosu 
pokošena inakši pachňe, jak u ľece abo u ješeňi. 

No jak popatrim do kaľendara, ta še obačim. Šak to ňe maj, aľe išče ľem 
začatok apriľa. A už tak ceplo, jak kebi rovno zos žimi ľeto začalo. Odrazu 
še až zľekňem. Ľem žebi do toho dajaka pakojsc ňeprišla. Bo išče i tote pčolki  
ľitaju z kvitka na kvitok, jak kebi to ani pravda ňebula, že prišlo tak naraz 
ceplo. Ozdaľ to vitrime a ňepridze šicko navňivoč.

Vaš Mižo z varoša

Mojo trapeňe

Michalovčanka na svetovej 
abilympiáde 2016 vo Francúzsku
Vo francúzskom meste 
Bordeaux sa koncom 
marca uskutočnila 
9. svetová abilympiáda. 
V konkurencii účastníkov 
z 35 krajín sveta, ktorí 
sa na prestížnej súťažnej 
prehliadke pracovných 
schopností a zručností 
zdravotne znevýhodnených 
ľudí predviedli, zabodovala 
aj Michalovčanka Valéria 
Mitrová,ktorá prezentovala 
Slovenskú úniu sluchovo 
postihnutých.

Slovenská 18-členná výprava 
pod vedením zástupcov Sloven-
skej abilympijskej asociácie (SAA) 
a jej predsedu Aurela Bittera vyslala 
do Francúzska 11 súťažiacich, ktorí 
sa hrdo vrátili domov. Cieľom najväč-

šej súťažnej prehliadky pre zdravotne 
postihnutých z celého sveta bolo pre-
konanie seba samého. Tomu zodpo-
vedal aj tohtoročný slogan Common 
Skills, Uncommon People – Obyčaj-
né zručnosti, neobyčajní ľudia.

Pri organizovaní podujatia po-
máhalo 500 dobrovoľníkov z Fran-
cúzska.

Tisícky účastníkov súťažilo o ví-
ťazstvo v 49 súťažných disciplínach. 
Slováci zápolili vo vyšívaní, cukrár-
stve, pletení, košikárstve, maľova-
ní na hodváb, maľbe, háčkovaní, 
reportážnej fotografii a vo varení. 
Michalovčanka Valéria Mitrová, 
ktorá vďaka postupu na Slovenskej 
abilympiáde v Bratislave 2014 zís-
kala možnosť hájiť farby Slovenskej 
republiky, maľovala na hodváb a aj 
keď to nebolo na medailu, zožala 
svoj najväčší osobný úspech v prvej 
desiatke.

V nádhernom Výstavnom cen-
tre le Parc des Expositions na sever-

nom okraji mesta Bordeaux a brehu 
veľkého jazera dokazovali “neoby-
čajní ľudia“ celého sveta zdravému 
obyvateľstvu, že postihnutý človek 
môže byť rovnocenným partnerom 
pri vykonávaní pracovných činnos-
tí. Počas celého podujatia Výstavné 
centrum navštívilo skoro 80 000 
ľudí.

Prvá celosvetová abilympiáda 
sa konala v roku 1981 v Tokiu. Od 
roku 1995 sa aj slovenskí talento-
vaní zdravotne postihnutí ľudia 
zúčastňujú celosvetových abilym-
piád, kde dosahujú vynikajúce ús-
pechy. Za 21. rokov reprezentovali 
Slovensko v Južnej Kórei, Japonsku, 
Austrálii, v Českej republike, Indii 
a tento rok vo Francúzsku.

Ďakujem mestu Michalovce za 
finančnú podporu a tým aj mož-
nosť prezentovať nielen Slovensko, 
ale aj naše krásne mesto Micha-
lovce.

Valéria Mitrová

Tvorba 2016
Zemplínske osvetové 
stredisko v Michalovciach 
pozýva na regionálnu 
postupovú súťažnú výstavu  
prác neprofesionálneho 
výtvarného umenia 
okresov Michalovce 
a Sobrance pod názvom 
Tvorba 2016. 

Tvorba je postupová súťaž ne-
profesionálnej výtvarnej tvorby, ur-
čená pre mládež od 15 rokov a do-
spelých. Súťaž sa vyhlasuje a reali-
zuje každoročne a nie je žánrovo ani 
tematicky vymedzená. Podporuje 
rozvoj záujmovej umeleckej činnos-
ti, neprofesionálnej výtvarnej tvor-
by v celej jej žánrovej rozmanitosti 
– v kresbe, grafike, maľbe, kombi-
novanej technike, plastike, úžitkovej 

tvorbe, v prácach intermediálneho 
charakteru, v počítačovej grafike 
a v samostatnej súťažnej kategórii 
D – insita, art brute, naivné umenie, 
umenie outsiderov. 

„Súťaž tohto typu dáva možnosť 
voľby výberu žánru, techniky a ná-
metu. Je to zaujímavá mozaika nie-
len výtvarných diel, ale i charakte-
rov, pováh a osobností ich tvorcov,“ 
uviedla pracovníčka ZOS Micha-
lovce Marianna Chvastová. 

Vyhlasovateľom súťaže je Ná-
rodné osvetové centrum a poz-
náme ju pod názvom Výtvarné 
spektrum. Krajská súťažná výsta-
va neprofesionálnych výtvarníkov 
sa volá Košická paleta. Súťaž je 
založená na dobrovoľnej činnosti 
jednotlivcov alebo členov združe-
ní, klubov, spolkov a amatérskych 
výtvarníkov. 

Mgr. Erika Marcinčinová

čítajte nás 
aj na 

www.michalovce.sk
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Predvečer prvého mája považuje-
me za zaujímavý z pohľadu zvykov 
na Zemplíne, ktoré sa viažu k tomuto 
obdobiu a dátumu. Traduje sa stava-
nie mája mládencami svojim dievča-
tám na verejných priestranstvách.

Recesistické preberanie vlády nad 
mestami a obcami mládencami z rúk 
starostov a primátorov. Májové vese-
lice. Prvomájové huncútstva chlapcov, 
napr. premiestňovaním bránok, vozov 
a iných hospodárskych predmetov 
na iné miesta ako boli pôvodne ulo-
žené. Bolo to aj individuálne stava-
nie ozdobených briezok mládencami 
na oplotenia pred domom svojej milej. 
Tieto zvyky boli príznačné pre obdobie 
tradičnej poľnohospodárskej činnosti 
v tomto regióne. Zmenou života, hlav-
ne mladej generácie v zmenených spo-
ločenských a hospodárskych podmien-
kach, sa tieto zvyky vytratili z bežného 
života. Na ich pripomínanie si a ucho-
vávanie pre súčasnosť spolupracuje sa-
mospráva so súbormi, ktoré sa snažia 
ich zachovať a nacvičiť vo folklórnych 
súboroch. Preto myšlienka usporadú-
vať v tomto termíne jarmok v meste 
a spojiť ho s prezentáciou týchto zvy-
kov, bola úplne prirodzená. 

Druhým dôvodom bol samotný 
prvý máj. Je medzinárodným sviat-
kom pracujúcich proti nezamestna-
nosti a za zlepšovanie pracovných 
podmienok. Je štátnym sviatkom 
a symbolom pripomínania si význa-
mu práce pre život človeka. Práce spo-
ločensky významnej pre vytváranie 
hodnôt, ale aj pre finančné ocenenie 
človeka za vykonanú prácu. Tá je 
zdrojom uspokojovania základných 
životných a spoločenských potrieb 
človeka. Dôvodom na oslavu môže 
byť samotná práca, ale aj snaha o čo 
jej najlepšie ocenenie. Preto mesto 
v programe jarmoku vytvára priestor 
i na politické vystúpenia v rámci jar-
ných trhov. Tradične na tribúne pri 
fontáne na prvého mája od 9. hodiny. 

Samotný časový program jarmoku 
nájdete na inom mieste Michalovčana. 
Z neho je jasné, že okrem tradičných 
jarmočných atrakcií pripravujeme 
pestrý kultúrno-spoločenský, športový 
a zábavný program na víkend 30. ap-
ríla a 1. mája. Pevne verím, že dobré 
počasie umocní príjemnú jarnú atmo-
sféru i tohtoročných jarmočných dní. 

Dovoľte mi pozvať všetkých Mi-
chalovčanov i hostí z okolia mesta 
na otvorenie jarných trhov v sobotu 
30. apríla o 10. hodine pred Mestský 
úrad v Michalovciach. 

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

Pozvánka na 
Jarný Jarmok

z pera viceprimátora

Slovenská republika 
sa prostredníctvom 
Štatistického úradu SR 
zapojila do realizácie 
Zisťovania o príjmoch 
a životných podmienkach 
domácností v rámci 
projektu európskych 
štatistických zisťovaní. 

Jeho účelom je vytvoriť spo-
ločný rámec na systematickú 
tvorbu štatistík krajín EÚ o príj-
moch a životných podmienkach 
domácností.

Na Slovensku bolo do zisťo-
vania pre rok 2016 vybraných 
takmer 500 obcí a viac ako 6 000 
domácností, medzi nimi aj naše 
mesto. Zisťovanie prebieha od 
13. apríla do 16. mája 2016.

V tomto období vybrané do-
mácnosti v Michalovciach nav-
štívi pracovník poverený funkci-
ou opytovateľa, ktorý sa preukáže 
osobitným poverením. Všetky 
informácie, ktoré mu členovia 
domácností poskytnú budú ano-
nymné a použité výlučne na šta-
tistické účely. Za ochranu dôver-
ných a osobných údajov zodpo-
vedá Štatistický úrad SR.

Štatistický úrad SR

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na VIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
23. februára 2016. (pokračovanie)

pokračovanie v nasledujúcom čísle

mgr. Ján várady
1. Na podnety občanov okrajových častí mesta, zvlášť Ul. kapušianskej 
a vrboveckej, žiadame orgány mesta, aby bolo zintenzívnené osvetlenie 
priechodu pre chodcov, križovatiek a zastávok MHD. Verím, že aj iné 
správcovské organizácie budú ústretové a nápomocné pri realizácií týchto 
cieľov. Verejné osvetlenie chodníkov má slabšiu intenzitu kvôli prerastenej 
zeleni v predzáhradkách. Zeleň je potrebné regulovať a citlivo orezávať.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Požiadali sme zodpovednú organizáciu o uskutočnenie merania intenzity 
osvetlenia vo vami spomínanej lokalite. Po obdržaní výsledkov budeme na 
ne reagovať. Orez drevín, ktoré obmedzujú intenzitu verejného osvetlenia, 
sme zrealizovali v 10. týždni. 
2. Osobne ma požiadali občania – obyvatelia bloku B2 na Sídl. Východ 
(Ul. užhorodská), aby pracovníci TaZS mesta Michalovce vyčistili vpust 
do kanála na parkovisku pred blokom, konkrétne oproti vchodu č. 31, 
ktorý je úplne upchaný. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu kanálového vpustu pred blokom B2 sme zrealizovali v 9. týždni. 
3. V mene vedenia školy Obchodnej akadémie na Ul. kapušianskej 
aj SOŠT, s ktorou zdieľame spoločné parkovisko na Ul. užhorodskej, 
žiadame TaZS mesta Michalovce o umiestnenie aspoň dvoch odpadko-
vých košov na tomto parkovisku.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Odpadkové koše sme umiestnili na parkovisko v priebehu 10. týždňa. 
4. V súvislosti s prípravou nového Programovacieho obdobia na roky 2016 
– 2020 a prípravou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Michalovce na ďalšie obdobie, chcem upozorniť na oblasť školstva a vzde-
lávania, konkrétne dopravnú výchovu, projektovanie ďalších mini doprav-
ných ihrísk pri materských školách, ale aj rekonštrukciu bývalého centrál-
neho parku pri 8. ZŠ, respektíve vybudovanie nového dopravného ihriska.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru školstva a športu
Mesto pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Michalovce na obdobie rokov 2016 – 2025 a v oblasti školstva a vzdelávania 
bude zahrnutá aj časť týkajúca sa dopravnej výchovy tak, ako to bolo aj v pred-
chádzajúcom období. V súčasnosti sú vybudované dve mini dopravné ihriská 
v areáloch MŠ, Ul. Švermu 8 a MŠ, Ul. školská 5. Tieto ihriská využívajú po 
dohode s riaditeľkami týchto materských škôl aj iné materské či základné školy. 
Dopravné ihrisko v Parku mieru ( pri VIII.ZŠ) je v prenájme súkromnej osoby, 
ktoré ale slúži pre všetkých občanov mesta. Ohľadom rekonštrukcie tohto ihris-
ka bude Mesto jednať s prenajímateľom. Vybudovanie nového dopravného ih-
riska Mesto plánuje na Sídlisku Východ, a to v areáli ZŠ, Ul. krymská alebo ZŠ, 
Ul. moskovská a zahrnie ho do priorít pri podávaní žiadostí v rámci projektov. 

Štatistika 
príjmov



Naši malí umelci
Mesiac marec tradične 
spájame nielen 
s príchodom jari, ale aj 
s čítaním kníh. „Nemilovať 
knihu znamená nemilovať 
múdrosť a nemilovať 
múdrosť znamená stávať 
sa hlupákom.“

V minulosti patrili knihy do rúk 
výlučne vzdelaným, vysoko posta-
veným ľuďom, dnes sú neodmysli-
teľnou súčasťou mladých i starých, 
mužov i žien. Sú formou pasívneho 
oddychu, obohacujú slovnú záso-
bu, zlepšujú vyjadrovacie schop-

nosti čitateľov, rozvíjajú fantáziu 
i tvorivosť.

Miestom stretnutí s knihou sú 
knižnice či kníhkupectvá. A do 
jedného z nich sa v krásny mar-
cový deň vybrali naši najmladší 
žiaci spolu so svojimi učiteľkami 
na „posedenie s rozprávkou“. Spo-
ločne čítali a debatovali o knihách, 
spoznali horúce knižné novinky 
a zahrali sa na ilustrátorov. Kresli-
li, vymýšľali, smiali sa a tvorili. Ich 
nádherné kresby zdobia knižnicu 
Základnej školy na Moskovskej uli-
ci a ešte dlho im budú pripomínať 
toto krásne dopoludnie.

Mgr. Martina Popiková 

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín patrí 
k najstarším súťažiam 
v umeleckom prednese, 
ktoré sa na Slovensku 
organizujú. Zemplínske 
osvetové stredisko je 
organizátorom okresného, 
regionálneho a krajského 
kola (Metamorfózy slova 
– 22. ročník). 

11. a 12. apríla sa konal už 
62. ročník tejto prestížnej súťa-
že. Do okresných a regionálnych 
kôl sa zapojili všetky malotried-
ne a plne organizované základ-
né školy a stredné školy v okrese 

Michalovce. Súťaž bola dvojdňová 
a prebiehala v piatich kategóriách 
jednotlivcov (osobitne v poézii 
a v próze). Dlhoročná tradícia 
a vynikajúce výsledky našich reci-
tátorov poukazujú na vyspelú úro-
veň „michalovskej recitátorskej 
školy“ a osobností, ktoré v našom 
meste máme, a ktoré recitátorov 
pripravujú. Spojením síl chceme 
aj naďalej pokračovať v tomto 
duchu a šíriť dobré meno micha-
lovskej recitátorskej školy a mesta 
Michalovce. 

Víťazi postúpili do krajského 
kola súťaže pod názvom Metamor-
fózy slova, ktorá sa uskutoční 2. – 4. 
mája 2016 v Michalovciach. 

ts

�  kúltúra – školstvo

HrnčiarSTvo v pozdišovciacH – Seminár
15. 4. o 17.00 hod., malá sála MsKS

Super žena – derniéra
18. 4. o 18.00 hod.,veľká sála MsKS

Lenka FiLipová a HoSTia
20. 4. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
Tak To vidíme my – výSTava FoTograFií 
Stanislav Orolín a František Demský
do 30. 4., malá galéria MsKS

kreSťanSké SymboLy vo FoToobrazocH 
mikuLáša Jacečka
do 25. 4., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

program kina
15. 4. piatok o 17.30 hod. (2D)
16. 4. sobota o 19.15 hod. (3D)
17. 4. nedeľa o 17.30 hod. (2D)

kniHa džungLe  2016
dobrodružný, rodinný, akčný, fantasy USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

16. 4. sobota o 17.30 hod.
TeÓria Tigra  2016
tragikomédia  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

15. 4. piatok o 19.15 hod.
17. 4. nedeľa o 19.30 hod.

oroL eddie  2016
komédia, dráma, životopisný  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

15. – 16. 4. piatok, sobota o 21.10 hod.
Somnia: zLo nikdy neSpí  2016
horor, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

19. 4. utorok o 19.30 hod.
Ja, oLga Hepnarová  2016
dráma  ČR/PL/SR/FR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

21. 4. štvrtok o 18.00 hod.
24. 4. nedeľa o 18.00 hod.
27. 4. streda o 19.30 hod.

zázraky z neba  2016
dráma  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

21. 4. štvrtok o 20.00 hod.
22. 4. piatok o 21.00 hod.
23. 4. sobota o 19.00 hod.

Hardcore Henry  2016
ultra akčný  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

22. 4. piatok o 19.00 hod. (2D ČD)
23. 4. sobota o 17.00 hod. (3D ČD), o 20.45 hod.(2D ČD)

24. 4. nedeľa o 20.00 hod. (2D ST)
Lovec: zimná voJna  2016
fantasy, dobrodružný  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  
 ČD – Český dabing, ST – Slovenské titulky

24. 4. nedeľa o 16.00 hod.
kniHa džungLe  2016 
dobrodružný, rodinný, akčný, fantasy USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

POďakOVaNie
Týmto by sme sa chceli poďakovať Zariadeniu opatrovateľskej 
služby na Ulici J. Hollého 9, 8. poschodie, pod vedením sestry 
Agáty a celému kolektívu, ktorý sa staral o moju mamu Má-
riu Borkovú, ktorá zomrela 22. marca 2016. Boli sme spokojní 
s opatrovateľkami, ktoré sa o ňu starali počas celého pobytu až do 
poslednej chvíle jej života.

 
Ďakujeme 

syn s rodinou



michalovčan informuje

VíTaME MEdZI NaMI NaŠICH NaJMENŠíCH...

Martin Marián Matta
Štefan Somogyi
Matej Michlík

Šimon Procházka
Michaela Sabová

Oleg Baňas

michalovčan informuje

�  kúltúra – školstvo

Noviny Mistral
a športové správy

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Dokument
Téma: Život cudzincov na slovensku

Dokumenty TV Prievidza
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Michalovce s Michalmi Michalom a Michaelám

repríza z júna 2013 / denne od 14.00 hod. 

dO STaVu MaNžELSKéHO VSTúPILI...

Mgr. Michal Vaľo  
a Bc. Petra Orosová

Mgr. Vladyslav Jankovyč  
a Ivana Džurbalová

V týchto dňoch oslavuje 80. narodeniny

AnnA Soročinová
Popriať Ti chceme radosť a zdravie do mnohých 

ďalších rokov. Popriať Ti chceme zdravie i šťastie 
a čas nech ide krokom. Srdečne blahoželajú 

k sviatku dcéry Iveta a Valika s rodinami. 
Za všetkých bozkávajú Lilinka, Karolínka a Nelinka.

blahoželanie

HVEZdÁREŇ V MICHaLOVCIaCH
organizuje 21. 4. 2016 v Lesoparku Hrádok

ďalší ročník ekologickej súťaže ku Dňu Zeme

E K O B E H
spojenej s orientačným behom pre štvorčlenné 

družstvá (2 chlapci + 2 dievčatá) 
žiakov 5. ročníkov ZŠ v meste. Zraz účastníkov 

je o 8.30 hod. na parkovisku pod Hrádkom, 
predpokladané ukončenie súťaže do 12.00 hod. 

Súťažiaci nech sa dostavia v športovom oblečení.Vidiečanova Habovka
Zemplínske osvetové 
stredisko v Michalovciach 
zorganizovalo 8. apríla 
detský festival ľudovej hudby 
– Vidiečanova Habovka. 

Okresná súťaž detských ľudových 
hudieb, speváckych skupín, sólistov, 
spevákov a inštrumentalistov je urče-
ná všetkým, ktorí sa venujú hudobné-
mu folklóru.

Jej cieľom je podporovať u detí po-
zitívny vzťah k tradičnej ľudovej kul-
túre. Poskytuje priestor na prezentá-

ciu umeleckej činnosti detských folk-
lórnych súborov. Súťažná prehliadka 
sa koná v dvojročných cykloch. 

Podľa vyjadrenia odbornej pra-
covníčky A. Navrátilovej táto súťaž 
ponúka priestor na aktivizovanie čle-
nov a vedúcich detských folklórnych 
súborov k vyhľadávaniu, interpreto-
vaniu a rozvíjaniu hudobného folkló-
ru z nášho regiónu.

Dievčenská spevácka skupina Juro-
šík zo SZUŠ Jurošík postúpila do kraj-
ského kola tejto súťaže, ktorá sa usku-
toční 29. mája 2016 v Buzici. 

Mgr. Erika Marcinčinová

Ocenení pedagógovia

Slávnostné stretnutie pri 
príležitosti dňa učiteľov sa 
uskutočnilo 31. marca 2016 
v obradnej sieni Mestského 
úradu v Michalovciach.

Primátor mesta Viliam Zahorčák 
prijal pedagógov, ktorí pôsobia v ško-
lách na území mesta. Vo svojom prího-
vore vyzdvihol prácu pedagógov a vy-
slovil im veľké poďakovanie.

Pozvaných bolo 45 pedagógov (11 
učiteliek materských škôl, 23 učiteľov 
základných škôl a základnej umeleckej 
školy, 9 pedagógov stredných škôl a 1 

pedagóg z detského domova a 1 pe-
dagóg zo spojenej školy internátnej). 
Na stretnutia sú pozývaní aj pedagó-
govia súkromných a cirkevných škôl.  

Všetci boli ocenení ďakovným 
listom a kyticou jarných kvetov. Sláv-
nostný akt bol ukončený zápisom 
do kroniky mesta. Poďakovanie za 
ocenenie práce učiteľov predniesla 
Mgr. Ľudmila Kulíková, učiteľka Zá-
kladnej školy na Ulici okružnej č. 17. 
Príjemným spestrením slávnostného 
dopoludnia bolo vystúpenie žiakov 
Základnej školy na Ulici krymskej 
č. 5 v Michalovciach. 

Mgr. Juliana Pregová

Noc s andersenom 2016
Perfektné nočné dobrodružstvo 

medzi svojimi obľúbenými knihami 
sme strávili 1. apríla v Zemplínskej 
knižnici Gorazda Zvonického. Každý 
si doniesol spacák, karimatku, obľú-
benú plyšovú hračku a dobrú náladu. 
Bol to výborný pocit, keď sme sa do-
zvedeli, že takmer vo všetkých kniž-
niciach na Slovensku a v zahraničí, 
práve v tomto čase, prežívajú malí 
čitatelia podobné dobrodružstvo.

Zabavili sme sa na výbornom 
bábkovom divadielku, pochutnali si 
na chutnej kráľovskej večeri, prežili 
vesmírne dobrodružstvo a konečne 

zažili aj detské nočné predstavenie 
v Kine Centrum. Nočná prechádz-
ka mestom bola aj cestou odvahy, 
a v knižnici na nás čakal spánok me-
dzi knihami.

Veľmi pekne ďakujeme tetám 
knihovníčkam za jedinečne stráve-
né popoludnie plné zábavy a nových 
objavov, vzrušujúcu noc a krásne 
ráno v našej knižnici. Tešíme sa, že aj 
v dnešnej uponáhľanej dobe sa náj-
du ľudia, ktorí si nájdu čas a energiu 
na to, aby ju venovali iným.

Deti a učiteľky z III. A a III. B triedy 
ZŠ T. J. Moussona
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Zemplínski heligónkari
V uplynulých dňoch členovia 
OZ Zemplínski heligónkari 
na výročnej schôdzi 
hodnotili svoje doterajšie 
pôsobenie. 

Ochota pomôcť jeden druhému, 
nezištne darovať radosť, úsmev, dobrú 
náladu, odovzdať skúsenosť a podeliť 
sa aj o trápenie, to sú hodnoty, kto-
ré spájajú tento kolektív nadšencov, 
ktorým učaroval nádherný zvuk heli-
gónky. Aj oni sa hlásia k veľkej rodine 
folkloristov, ktorí nesmierne bohaté 
dedičstvo našich otcov chcú udržia-
vať a prezentovať ho nastupujúcej ge-
nerácii. Už v máji chcú zorganizovať 
tretí ročník Zemplínskej heligónky 
– nadregionálnej prehliadky sólovej 
aj skupinovej interpretácie spevu aj 
hry na heligónke, akordeóne a ústnej 
harmonike. 

Vďaka vynikajúcej pomoci a spo-
lupráci so Zemplínskym osvetovým 
strediskom, MsKS, Domom Matice 
Slovesnkej, s mestom Michalov-
ce a jeho primátorom Viliamom 
Zahorčákom, VÚC – Košice, a za 
výdatnej finančnej pomoci stálych 
sponzorov a členov OZ Zemplínski 
heligónkari, sa toto podujatie teší 
veľkému záujmu nielen doma, ale aj 
v iných regiónoch Slovenska, o čom 
svedčí aj zvýšený počet záujemcov 
o účinkovanie. 

Občianskemu združeniu sa poda-
rilo zorganizovať aj prvý samostatný 
koncert v galérií ZOS v Michalov-
ciach Vianoce s heligónkou. Počas 
vianočných sviatkov absolvovali nie-
koľko samostatných aj spoločných 
vystúpení s inými súbormi, ako napr. 
Hnojňaňe a Harčarky. Veľký záujem 
o tieto podujatia ich inšpiruje k to-
mu, aby v spolupráci s ochotnými 
folklórnymi súbormi a skupinami 
pripravili v MsKS spoločný prog-
ram vianočných kolied a zvykosloví, 
s ktorým sa predstavia v decembri. 
V týchto dňoch pripravujú v nahrá-
vacom štúdiu CD s koledami a vin-
šami.

Činnosť OZ Zemplínski heligón-
kari v súčasnej modernej dobe nie je 
už len o hraní a spievaní našej pre-
krásnej ľudovej piesne, ale je hlavne 
o komunikácií so svetom, o pozná-
vaní a osvojovaní si najnovších tech-
nológií a ich využívaní pri prezen-
tácii. Je o vyhľadávaní a spájaní ľudí 
a inštitúcií s rovnakými záujmami 
pri dosahovaní spoločne vytýčených 
cieľov. Že sa im to darí robiť, o tom 
svedčí aj neustále sa rozrastajúci ko-
lektív, a to aj o mladých ľudí, ktorý 
dnes predstavuje 26 členov OZ. Preto 
ich to napĺňa nádejou a optimizmom, 
že aj tohtoročné ciele, ktoré si vytýči-
li na výročnej schôdzi, sa im podarí 
dosiahnuť.

Pavol Hájnik

Vyhodnotenie PHSR
V sociálnej starostlivosti bola 

upriamená naša pozornosť na ľudí 
v seniorskom veku. Domácu opat-
rovateľskú službu v súčasnosti vy-
užíva 119 klientov. Za hodnotené 
obdobie sa počet klientov každo-
ročne pohyboval od 101 do 120. 
Mesto sa snaží vyhovieť každej 
žiadosti. Opatrovateľská činnosť 
v zariadení opatrovateľskej služby 
a v zariadení pre seniorov je po-
skytovaná pre viac ako 200 klien-
tov. Vďaka externým finančným 
prostriedkom sa podarilo nielen 
zrekonštruovať Zariadenie pre se-
niorov na Ulici J. Hollého, ale aj vy-
budovať jeho prístavbu. Vďaka tejto 
rekonštrukcii patrí k nadštandard-
ným zariadeniam svojho druhu na 
Slovensku. Pozornosť venujeme 
aj vytváraniu denných centier pre 
seniorov. V minulosti sme mali se-
dem denných centier a v súčasnos-
ti pribudlo ôsme v časti Močarany. 
Mesto podporuje tiež stravovanie 
seniorov, na ktoré prispieva znač-
nou čiastkou. Využili sme aj mož-
nosť získať externé zdroje na ďalšiu 
opatrovateľskú službu poskytova-
nú doma, čo je veľké pozitívum pre 
naplnenie cieľov v sociálnej oblasti. 
V súvislosti so sociálnou oblasťou 
sa vynára celý rad ďalších otázok, 
ako sú napr. bezbariérové prie-
chody. Napriek tomu, že sa danej 
problematike venujeme, tento cieľ 
sa nám nepodarilo naplniť v plnej 
miere. Dá sa však povedať, že vo 
všetkých mestských priestoroch je 
bezbariérový prístup, s výnimkou 
historickej budovy mestského úra-
du. V budúcnosti však plánujeme 
vyriešiť aj tento stav, aby sa imobil-
ní klienti mohli dostať aj na 1. po-
schodie MsÚ.

Mesto má záujem podporovať 
občanov dlhodobo nezamestna-
ných. Pomáhame im nájsť si prácu 
využívaním možností ako sú akti-
vačné práce, obecné služby a tým 
ich zaangažovať do pracovných 
činností.

Pri zdravotnej starostlivosti 
sme si dali za ciel pôsobiť osvetovo 
a propagačne, aby sa ľudia o svoje 
zdravie viac starali, a to prostred-
níctvom televízie MISTRAL, alebo 
spolupráce s organizáciami, ktoré 
robili podujatia v meste za účelom 
prevencie a vzdelávania. To všetko 
Mesto počas celého obdobia pod-
porovalo. Kľúčovým prelomom 
v infraštruktúre zdravotníctva sa 

stala výstavba Nemocnice novej 
generácie. Vyrieši mnoho prob-
lémov, ktoré v Michalovciach 
v minulosti boli. Stav kľúčového 
zdravotníckeho zariadenia, teda 
Nemocnice s poliklinikou Štefa-
na Kukuru, zásadným spôsobom 
v blízkej dobe zmení nielen tvár, 
ale aj úroveň poskytovaných slu-
žieb, čo ocenia nielen obyvatelia 
Michaloviec ale aj široké okolie.

V oblasti bezpečnosti občanov 
smerovala naša pozornosť k mest-
skej polícii, ktorá ma pre svoju 
prácu vytvorené veľmi dobré pod-
mienky. Sídli v nových priesto-
roch a disponuje monitorovacím 
a kamerovým systémom, ako aj-
pultom centrálnej ochrany. 

V oblasti vzdelávania a školstva 
mesto investovalo do infraštruktúry 
vzdelávania. Podarilo sa nám získať 
množstvo finančných prostried-
kov na rekonštrukciu základných 
a materských škôl. Dnes už  ostala 
len ZŠ, Školská 2, ktorá potrebuje 
zásadnejšie opravy. Všetky ostatné 
školy prešli procesom rekonštruk-
cie – minimálne výmenou okien 
a inými úpravami. V niektorých 
prípadoch bola vymenená strecha, 
napr. na ZŠ, Moskovská 1. Kom-
pletné zateplenie fasády prebehlo 
na ZŠ T. J. Moussona, ZŠ, J. Švermu 
6 a na ZŠ, Komenského 1, na kto-
rej ostáva ešte čiastočne vymeniť 
okná. Mesto už má na tento účel 
prisľúbené finančné prostriedky. 
Rovnaký proces prebehol aj na ma-
terských školách v meste. Ostala  
MŠ na Vajanského ulici. V tomto 
prípade sa Mesto uchádza o exter-
né finančné zdroje. Vďaka dotácii 
z Úradu vlády SR sa vymenili okná 
na šiestich MŠ. Za vlastné financie 
sa urobili úpravy v interiéri a ob-
novili sa aj hygienické zariadenia. 
Niekde prebehli úpravy striech 
a kotolní. V minulosti sa riešila aj 
téma dostupnosti internetu. V ro-
ku 2005 to nebolo samozrejmos-
ťou. Dnes môžeme konštatovať, 
že prístup na internet majú všetci 
žiaci a pedagogickí zamestnanci 
na ZŠ, zabezpečený prístup majú 
aj učiteľky na MŠ. V meste je hustá 
sieť internetu. Je tu celý rád spoloč-
ností, ktoré túto službu poskytujú. 
Mesto zorganizovalo počítačové 
kurzy pre seniorov a prispelo tak 
k tomu, aby sa obyvateľstvo naučilo 
pracovať s internetom.

pokračovanie v ďalšom čísle

pokračovanie z minulého číslaNajlepší hudobní 
teoretici Slovenska
„Hnúšťanský akord“ 
– ojedinelá a jedinečná súťaž 
v hudobnej náuke pre žiakov 
základných umeleckých škôl, 
ktorá presahuje hranice 
Slovenska. 

V marci sa konal už XVIII. ročník 
tejto súťaže v mestečku Hnúšťa, ktoré 
je rodiskom významného hudobného 
skladateľa prof. Jána Valacha – hlavné-
ho sponzora súťaže. Hudobný sklada-
teľ, organista a dirigent bol v januári 
2015 ocenený medailou prezidenta 
Slovenskej republiky za skvelú repre-
zentáciu Slovenska vo svete.

Súťaž prebieha v štyroch oblas-
tiach, ktoré pozostávajú zo štyroch 
úloh zameraných na hudobnú teóriu 
(noty, stupnice, akordy), hudobné poj-

my a hudobné formy, rytmus, ľudové 
piesne a hudobné ukážky.

Tento rok sa celonárodného kola 
súťaže zúčastnilo šesť krajov, spo-
lu 14 základných umeleckých škôl. 
Našu ZUŠ Štefánikova 20, Michalov-
ce po úspešnom zvládnutí okresného 
a krajského kola v Spišskej Novej Vsi, 
reprezentovali dve družstvá. V kate-
górii A v zložení: Martina Bálintová, 
Tamara Mikitová a Peter Ondrik, zís-
kali 2. miesto. 

V kategórii C Dominika Duran-
ková a Jana Tutková získali 1. miesto 
a postúpili do medzinárodného kola.  
Naše dievčatá zvíťazili rozdielom 60 
bodov. Obidve družstvá na súťaž pri-
pravila pani učiteľka Anetta Vargová.

Podrobnejšie informácie nájdete 
na hnustansky-akord.info.

Anetta Vargová
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NaVždy SME Sa ROZLúčILI...

spoločenská rubrika

Ján Šesták (62)
Anton Čarný (79) 
Antónia Galajdová (62) 
Juraj Mucha (61)
Jozef Baran (54)

Mária Gerberyová (76)
Ladislav Poľák (75)
Zdeno Kery (65) 
Eva Čűrőšová (61)
Vladimír Milčík (63)
Drahotín Ferenc (68)

spomienky
Slza v oku, v srdci veľký žiaľ, 
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Dňa 19. apríla uplynie rok, 
čo nás opustil manžel, otec, dedko

ĽUBoMÍr KoTorA
Ďakujeme za tichú spomienku.
manželka a dcéry s rodinami

Dňa 14. apríla uplynul rok, 
čo nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko 

MiCHAL EŠToK
s láskou spomínajú manželka 

a deti s rodinami

Dňa 26. apríla uplynie 5 rokov od chvíle, 
čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, dedko 
a pradedko 

MUDr. LADiSLAv novoTnÝ
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku. s láskou a úctou spomína manželka 
a synovia s rodinami

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva...
Dňa 9. apríla sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia 
drahého manžela, otca, starého otca 

JoZEFA MAJviTorA
Kto ho poznal, venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomína manželka, dcéry s rodinami

Dňa 19. apríla uplynie 20 rokov, 
čo navždy dotĺklo statočné srdce 

mjr. EMiLA nováKA
otca, dedka a pradedka

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte prosím tichú 
spomienku naňho spoločne s nami. Ďakujeme.

s láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami

n	25. apríl od 7.10 do 12.30 hod. úsek: Ul. SNP: č. d. 103-
79 nepárne, č. d. 42-48 párne, č. d. 56, č. d. 62, č. d. 5941, 
č. d. 5833, č. d. 3913, č. d. 3843, č. d. 5998 

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

prerušenie distribúcie elektriny

malý oznamovateľ

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám pekný 2-izbový byt v Michalovciach, Sídlisko Juh. Byt je kom-

pletne zrekonštruovaný, rolldoor (2-x), všetko je nové. Je na 1. poschodí 
v kompletne vynovenej bytovke. RK nevolať! Tel.: 0911 160 380

n	Kúpim 3 – 4-izbový byt v Michalovciach s rozlohou nad 70 m2 
v pôvodnom stave, nie prízemie, ani vrchné poschodie. Tel.: 0908 446 411

n	ZO Majetkár (Kapušianska ulica) ponúka na prenájom voľné 
záhradky. Informácie na tel.: 056 6423785

n	Prenajmem 3-izbový byt na Sídlisku SNP v Michalovciach.  
Tel.: 0907 970 595 

n	Predám poschodový RD v Michalovciach, blízko centra, dobrá 
lokalita. Cena po dohode. Informácie na t. č. 0905 338 143

n	Starší manželia kúpia v Michalovciach 2-izbový byt. Platíme 
v hotovosti. Tel.: 0948 031 202

n	Predám alebo prenajmem záhradku v záhradkárskej oblasti  
Vrbiny – pri Laborci. Cena dohodou. Tel.: 0915 344 175

Rôzne
n	Predám Škodu Felíciu LXi, rok výroby 1997, 83 000 km, 

garážovaná. STK a emisná kontrola platná do 11/2017.  
Tel.: 056 6426061, volať po 19.00 hod.

n	Kúpim parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám gaučovú súpravu + 2-x kreslo. Gauč je rozkladací 

na spanie pre 2 osoby, cena 50 €. Tel.: 0905 356 762
n	Predám 3-radličný pluh, málo používaný. Cena dohodou.  

Tel.: 0907 534 726

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
Michalovce, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 

v Michalovciach Vás srdečne pozývajú

na V. ročník recitačnej prehliadky 

LITERÁRNE dNI SENIOROV 
MESTa MICHaLOVCE

Podujatie sa uskutoční v stredu 27. 4. 2016 
o 9.30 hod. v knižnici a koná sa pod záštitou 

primátora mesta Viliama Zahorčáka.



� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Baby basketbal
Po minuloročnom 
úspechu zorganizoval 
basketbalový klub 1. BK 
Michalovce opäť projekt 
Baby basketbal. 

Tento rok sa do projektu za-
pojili okrem predškolákov z MŠ, 
J. Švermu a MŠ, F. kráľa aj prvá-
ci zo ZŠ, krymská, ZŠ, J. Švermu 
a zo ZŠ P. Horova. V spolupráci 
so Slovenskou basketbalovou aso-
ciáciou a jej lektorom Richardom 
Kamenským si deti osvojili pojem 
basketbal i základnú terminoló-
giu. Následne si v praktickej časti 
vyskúšali základné basketbalové 
zručnosti ako dribling a streľbu na 

basketbalový kôš. K dispozícii boli 
nižšie koše i lopty pre baby bas-
ketbal. Tento spôsob sa osvedčil 
a deťom sa pohyb a basketbalová 
lopta očividne zapáčila. Celkovo 
športovalo okolo 200 detí. Pomoc-
nú ruku podali aj tréneri basket-
balového klubu. 

1. BK Michalovce bude v da-
nom projekte priebežne pokračo-
vať a predstaví akciu aj na ďalších 
školách. 

Fotogalériu z akcie a informá-
cie o možnosti prihlásiť dieťa do 
basketbalového krúžku nájdete na 
www.1bkmi.sk, na facebookových 
stránkach 1. BK Michalovce a SBA 
Baby basketbal.

1.BK Michalovce

basketbal
i. bk micHaLovce – mbk Lučenec
16. 4., 16.00 hod., DL kadeti –Východ, športová hala GPH
Info: www.1bkmi.sk 

Florbal
o poHár primáTora meSTa
Mestská liga mužov 
Babblers – Team Zemplín
FBK Shadows – Team Hadzi
Team Senior Michalovce – FT Mladá Matica
28. 4., 17.00, 18.00 a 19.00 hod., V. ročník, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Futbal
mFk zempLín – Fk dac 1904 dunaJSká STreda
19. 4., 19.00 hod. – FORTUNA liga muži – 28. kolo

mFk zempLín – Senica
16. 4., 11.00 a 13.15 hod. – Dôvera I. liga mladší dorast U17, U16 

mFk zempLín – 1.Fc TaTran prešov
16. 4., 15.00 hod., II. liga ženy Východ – 15. kolo

mFk zempLín – šk šTicH Humenné
23. 4., 15.00 hod., II. liga ženy Východ – 16. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

aFk Topoľany – TJ pokrok kráSnovce
17. 4., 16.00 hod., VI. liga Západ muži – 18. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

TJ SokoL močarany – ocšk pozdišovce
16. 4., 16.00 hod., V. liga Západ, dorast – U 19 - 10. kolo

TJ SokoL močarany – šk agro paLín
17. 4., 16.00 hod., V. liga mužov – 18. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
Hk iuvenTa – Hc zLín
16. 4., 17.30 hod., WHIL žien – 25. kolo
Info: www.iuventa.sk

plávanie
o poHár primáTora meSTa
Mestská súťaž žiakov a žiačok ZŠ
22. 4., 8.15 hod., 8. ročník, Mestská plaváreň

o poHár primáTora meSTa
Mestská súťaž žiakov a žiačok SŠ
22. 4., 12.00 hod., 1. ročník, mestská plaváreň
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Strelectvo
STreLecký TroJboJ – kvaLiFikačný preTek
23. – 24. 4., 8.00 hod., Klub vojakov v zálohe,
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

volejbal
o poHár primáTora meSTa
Mestská volejbalová liga dospelých
19. 4., 17.15 hod. – VII. ročník II. liga – 20. kolo
19. 4., 19.00 hod. – VII. ročník I. liga 
25. 4., 17.15 hod. – VII. ročník II. liga – 21. kolo
Info: www.vkmichalovce.sk

Ministerstvo školstva SR, Slo-
venský strelecký zväz, Športovo 
strelecký klub Podhradová Košice, 
usporiadali 1. apríla majstrovstvá 
SR v športovej streľbe žiakov základ-
ných škôl. Súťaže sa zúčastnili žiaci 
ZŠ, víťazi jednotlivých krajských kôl. 
Košický kraj reprezentovali v kategó-
rii mladší žiaci družstvo žiakov ZŠ. 
P. Horova Michalovce, členovia stre-
leckého klubu EXAPRO a Mládež 
Michalovce. Darilo sa im so strie-
davými úspechmi. Natália Padová 
si počínala výborne. Potvrdila svoj 
výnimočný talent a jednotlivými 

desať ranovými položkami 94,99,99 
bodov s celkovým súčtom 292 bo-
dov z 300 možných suverénne ob-
hájila minuloročné prvenstvo a stala 
sa majsterkou Slovenska. Menej sa 
darilo ďalším členom družstva, kto-
rí nezvládli veľký psychický nápor 
a priemernými výsledkami obsadil 
P. Vasiľ 283 b. 8. miesto a J. Hreňo 
s 255 b. 21. miesto. Družstvo ZŠ 
P. Horova skončilo na 4. mieste. 
V súťaži výprav, ktorých bolo 28, 
o cenu Prezidenta SSZ obsadila ZŠ. 
Horova 5. miesto.

J. Kisty

Máme víťazku v streľbe


