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Poetika
klavíra
súťaž ZUŠ

okresné a krajské kolo

A je tu
záver!
Gymnázium na Ulici
Ľ. Štúra vstupuje v týchto
dňoch do záverečnej fázy
dvojročného projektu
Comenius Zdravie
je nad všetko bohatstvo.
Projekt, ktorého cieľom bolo propagovať zdravý životný štýl, poukázať na
potrebu ochrany životného prostredia,
výmena pohľadov, názorov na inú kultúru a akceptácia inakosti, prispel nielen
k zamysleniu sa nad dôležitými témami
nášho života, ale i k ochote aktívne sa
zúčastniť na jednotlivých podujatiach.
Dôležitým prvkom bol i fakt, že sme
kládli dôraz na to, aby bola i michalovská
komunita informovaná o podujatí, a to
prostredníctvom TV Mistral a TV JOJ.
Našimi partnermi boli: Gimnazjum
nr2 im. ks Zygfryda Berezeckiego Chelm
v Poľsku a Zara Anadolu Lisesi Zara Sivas
v Turecku. V dňoch 6. – 12. apríla bola
celá škola na nohách. Multilaterálna partnerská návšteva urobila rozruch v každej
triede. Partneri mali možnosť vidieť naše
mesto, rôznorodosť našich kostolov a náboženstiev, navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, zámok v Betliari, mesto Košice,
krásne Morské oko, boli si zaplávať v našej
plavárni i utužiť si zdravie v saune. Športový deň školy rozhýbal našich i partnerských
študentov – zaskákali si na trampolíne, zacvičili zumbu, jogu, zahrali si futbal, basketbal, vnikli do tajov bojových umení MMA,
taiba. Členovia súborov Zemplín a Jurošík
ukázali našim návštevníkom, ako sa potešiť tancom. Študenti predviedli divadelné
scénky na tému životné prostredie a zdravý
životný štýl v rámci súťaže divadelných hier.
Ďalším podujatím bola súťaž o najlepší produkt z recyklovateľných materiálov a ich
výstavka. Z prostriedkov grantu sa nám
podarilo zakúpiť koše na separáciu odpadu
i pomôcky potrebné pri výuke biológie.
Ďakujeme Zemplínskemu múzeu
za cenné materiály o našom kraji a srdečné
privítanie u primátora Viliama Zahorčáka.
Veríme, že úspech tohto projektu bude mať
pokračovanie v našich snahách o krajšie
životné prostredie a pozitívne ovplyvní
potrebu zmeny nášho nie veľmi zdravého
životného štýlu.
Mgr. I. Biačková
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Veľkonočné zamyslenie duchovného otca Mgr. Stanislava Pavúka

V

O nádeji
pre človeka
eľkonočné sviatky i obdobie príprav na ne sú príležitosťou na zamyslenie.
Prinášame vám pohľad dekana rímskokatolíckej cirkvi na tieto sviatky
a na biblický príbeh, ktorý divákov prilákal do kina.

Prednedávnom som bol v kine na
veľkofilme Noe. Bol som prekvapený
množstvom ľudí, ktorí tam z takých
či onakých pohnútok prišli. Aj ja som
chcel v ten nedeľný večer zhliadnuť
reklamou glorifikovaný príbeh potopy
sveta s mnohými špeciálnymi efektmi,
ale predovšetkým biblický film. Bohužiaľ, očakávania moje i mnohých ďalších návštevníkov, sa nenaplnili.
Pred nami sú veľkonočné sviatky.
Podobne ako na divákov v kine, aj v celej spoločnosti cítiť evidentne vplyv reklamy a rôznorodých správ, ktoré majú
v niečom priblížiť obsah týchto dní.
Víťazí tradičný a komerčný, oddychový

i spoločenský charakter sviatkov. Ale
nie biblický, tobôž náboženský.
Spoločnosť sa triešti v otázkach politiky, športu, kultúry i náboženstva.
Toto zasahuje všetky oblasti, aj tú kresťanskú. Preto stále viac ľudí nerozumie
podstate Veľkej noci. Stačí nám jesť
z požehnaného jedla? Šibačka, či olievačka? Uspokojíme sa so skresleným
obrazom o nej ako to bolo vo filmovom nepodarku Noe?
Príbehy o záchrane sveta a človeka, ktoré sú v Biblii, sú o starostlivosti, záujme a láske Boha. O nádeji pre
človeka. Nie sú ako v prípade filmu
Noe hlavne o vegetariánstve, environ-

mentalistike, zúfalstve človeka a zlobe
Boha. Ja osobne proti prvým dvom
spomenutým nič nemám. Ale stále
hľadám viac pravdy pre život aj tu na
zemi i v nebi. Boh je ten, ktorý poslal
Syna, aby nás zachránil, nie vyhubil.
Boh Biblie je ten, ktorý miluje až do
krajnosti. Veľká noc je o záchrane človeka. V tom boji je nasadený Ježiš.
Preto mu chcem za tento boj poďakovať. Za Jeho obetu i smrť. Noemova
archa je symbol záchrany a Noe predobraz Krista. Nenechajte si zdeformovať ani jedného z nich a objavte
skutočnú veľkosť oboch záchrancov.
d.o. Stanislav

celoštátny úspech

Literárne dni
seniorov
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického v Michalovciach
vás pozývajú na 3. ročník Literárnych
dní seniorov.
Pri príležitosti stého výročia narodenia zemplínskeho barda Pavla Horova
sa 5. mája o 9. hodine predstavia seniori
s vlastnou literárnou tvorbou na viacgeneračnom stretnutí milovníkov literatúry v Zemplínskej knižnici Gorazda
Zvonického.
Prihlášky a vlastné práce doručte do
25. apríla do ZKGZ Slavomíre Pradovej
alebo Gabriele Feňákovej.
Výbor MsO JDS MI

aktuality
Organizačný výbor
XIV. jarných trhov
vás pozýva na

Šternasti
Jarni Jurmarok
30. apríla – 1. mája
tribúna pri MsÚ

XXX. ročník
Podvihorlatského
maratónu
XII. ročník
michalovského
polmaratónu
štvrtok 1. mája
Rada cirkví vás pozýva
na Ekumenický

pašiový sprievod

Rozhovor s Jakubom Šafinom

Mimoriadny študent
V predchádzajúcom školskom roku svoje stredoškolské
štúdium ukončil absolvent Gymnázia Pavla Horova
v Michalovciach Jakub Šafin, ktorý Slovenskú republiku
reprezentoval na najprestížnejších svetových súťažiach
určených pre stredoškolskú mládež. Nadaného
a úspešného študenta sme požiadali o rozhovor.

Pani Anna Drozdová je najstaršou obyvateľkou nášho mesta. V nedeľu
6. apríla oslávila svoje 102. narodeniny. K významnému životnému
jubileu jej prišiel s kyticou kvetov zablahoželať aj primátor
mesta Viliam Zahorčák so zástupcom primátora MUDr. Benjamínom
Bančejom. Jubilantke pripravili krásnu „spievanú zdravicu“ aj susedia
z obytného domu na Sídlisku Stráňany, kde oslávenkyňa býva
so svojou dcérou Máriou Volčkovou.

Víťazní
korčuliari

Začneme otázkou „cestovateľskej” povahy. Navštívili ste mnohé, niektoré
z pohľadu našinca exotické krajiny (Azerbajdžan, Thajsko, Česko, USA, Taliansko, Maďarsko, Kolumbia, Austrália). Ako ste sa vyrovnávali s rozdielnymi klimatickými i kulturálnymi podmienkami?
Atmosféra na súťažiach je skôr medzinárodná, organizátori sa snažia udržať
nás v „známom“ prostredí a na oboznámenie sa s krajinou, v ktorej sa súťaž koná,
sú skôr vyhradené miesta v programe. Dakedy sú problémy s časovým posunom
a dlhou cestou, ale to sa dá zvládnuť tým, že prídeme skôr a máme pár dní pred
súťažou na to, aby sme si zvykli.
Mali ste príležitosť stretnúť sa s rovesníkmi z iných krajín a ak áno, aké boli
témy vašich rozhovorov?
Rôzne krajiny sa stretávajú hlavne pri hrách, či už športových alebo spoločenských... a ešte keď čakáme pred/po súťaži, tak sa občas rozprávame s ľuďmi sediacimi okolo, aké máme od toho očakávania.
pokračovanie na druhej strane

v piatok 18. apríla
Zraz o 13.00 h
pred rímskokatolíckym
kostolom na Stráňanoch.
Sprievod povedie
k novému cintorínu
na Bielej hore
6. ročník

Odomykanie
vody
19. apríla o 13.00 h
Laborec – mestský park
Kerta – Cibík
Info: 0907 931 722

TaZS mesta Michalovce
oznamujú verejnosti,
že v dňoch
18. – 21. apríla
bude

kúpalisko
a sauna
zatvorené



aktivity primátora
7. 4.
7. 4.
8. 4.
8. – 9. 4.
10. 4.
		
10. 4.
10. 4.
		
10. 4.
11. 4.
11. 4.
11. 4.
14. 4.
14. 4.
15. 4.
15. 4.
16. 4.
		
16. 4.
		
17. 4.
18. 4.
		

porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
návšteva A. Drozdovej, najstaršej občianky mesta
otvorenie súťaže Zemplín POP v ZUŠ Michalovce
účasť na rokovaní Republikovej rady ZMOS v Žiline
pracovné stretnutie s predstaviteľmi
grécko-katolíckej cirkvi
rokovanie Rady cirkví
prijatie študentov Gymnázia na Ul. Ľ. Štúra
s partnerskou školou z Turecka
účasť na Rade školy SOŠOaS Michalovce
zasadnutie komisie školstva KSK v Košiciach
rokovanie dopravnej komisie KSK v Košiciach
zasadnutie vedenia TV Mistral, s.r.o.
otvorenie Frankofónnych dní v GPH Michalovce
prijatie najlepších korčuliarov – víťazov celoštátneho kola
rokovanie mestskej rady
prijatie hádzanárok IUVENTY Michalovce
prijatie úspešných reprezentantov mesta
v stolnom tenise
vyhodnotenie dlhodobých mestských súťaží
vo volejbale a florbale
porada primátora
účasť na pašiovom sprievode a požehnaní kríža
na novom cintoríne

Krátke správy samosprávy
n V pondelok 14. apríla sa v Michalovciach konala slávnosť pod
názvom Frankofónia na cestách, ktorú pri príležitosti Dní francúzskej kultúry organizovala Francúzska aliancia v Košiciach spolu
s Gymnáziom Pavla Horova. Táto slávnosť sa uskutočnila postupne
v troch mestách – Košice, Prešov a Michalovce. Jej cieľom bolo šírenie francúzskej kultúry a povzbudenie záujmu o francúzsky jazyk.
V programe sa predstavili francúzski umelci, žiaci osemročného
gymnázia zo Sniny a žiaci z Gymnázia P. Horova. Na otvorení slávnosti sa zúčastnil aj primátor mesta V. Zahorčák.
n Veľmi pekné gesto ukázali hádzanárky slovenskej reprezentácie,
ktorá sa v Michalovciach pripravovala na zápas druhej kvalifikačnej
skupiny o postup na ME 2014 v Chorvátsku a Maďarsku proti Fínsku.
Naše reprezentantky spoločne s celým realizačným tímom v marci, deň
pred zápasom, navštívili Materskú školu na Vajanského ulici, ktorá má
okrem štyroch klasických tried aj jednu triedu pre deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Ide prevažne o deti, ktoré potrebujú zvýšenú pozornosť. Slovenské hádzanárky doniesli deťom milé darčeky v podobe plyšových hračiek a plné vrece lôpt, ktoré im odovzdala
kapitánka tímu Lucia Súkeníková.

Interpelácie poslancov
Riešenie interpelácií poslancov predložených
na XX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo
25. februára 2014. (pokračovanie)
Rudolf Klein

Žiadam týmto Mestský úrad Michalovce o úpravu ciest a chodníkov vo
volebnom obvode č. V. – STRÁŇANY, a to i napriek tomu, že bola MsZ
Michalovce schválená rekonštrukcia Sídliska JUH, ktorá začala v roku
2013 a má pokračovať aj v roku 2014. Plne si uvedomujem náročnosť
vyššie spomínanej rekonštrukcie Sídliska Juh, najmä čo sa týka finančnej
stránky (nákladovosti), ale je nutné, aby hneď v jarnom období roku 2014
boli zrealizované vysprávky po zime na Ul. lipovej – cesta (MK). Taktiež
je nutné opraviť: chodník v celej jeho dĺžke, t.z. od Ul. partizánskej (od
starej cesty na ZŠ) smerom k výpadovke, chodník na Ul. topoľovej – ľavá
strana, chodník na Ul. širokej – ľavá strana, chodník na Ul. Vila Real –
ľavá strana, cesta – Ul. školská cca 100 m. Vo volebnom obvode č. V. Stráňany by bolo toho oveľa viac, no vzhľadom k tomu, že v meste Michalovce
je veľa poškodených ciest a chodníkov, obmedzili sme sa len na to najnutnejšie a z hľadiska prevádzky motorových vozidiel najpotrebnejšie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Rovnako ako v predošlom, tak aj v tomto roku sa chceme venovať systematickej starostlivosti o mestské komunikácie. Rekonštrukcia mestských komunikácií začala v roku 2010, pokračovala v rokoch 2011 až 2013 a bude pokračovať aj v roku 2014. V rámci V. volebného obvodu boli v rokoch 2010 – 2013
realizované tieto stavebné úpravy miestnych komunikácií a chodníkov:
Por. č. Názov ulice
Rozsah rekonštrukcie
1.
Nad Laborcom
Rekonštrukcia chodníka pri Laborci
Rekonštrukcia chodníka po pravej strane
2.
Konečná
3.
Športová
Rekonštrukcia komunikácie
		
– pri Laborci a časť k zimnému štadiónu
4.
Hrehovčíka
Rekonštrukcia komunikácie
5.
Novomeského
Dobudovanie komunikácie
6.
M. Bónu
Rekonštrukcia komunikácie
7.
Kruhová križovatka
Vinianska – Partizánska Realizácia chodníkov
8.
Partizánska
Rekonštrukcia chodníka pri SPŠ
Mestská rada, ktorá každý rok schvaľuje použitie týchto zdrojov (približne
rovnakým dielom do všetkých volebných obvodov), schválila investície do rekonštrukcie miestnych komunikácií, a to do peších, ale aj vozidlových.
V roku 2014 sa bude v V. volebnom obvode realizovať:
Por. č. Názov ulice
Rozsah rekonštrukcie
1.
Lipová
Rekonštrukcia chodníka
2.
Topoľová
Rekonštrukcia chodníka
Rekonštrukcia chodníka po ľavej strane
3.
Partizánska
4.
Školská
Rekonštrukcia chodníka
Je potrebné uviesť, že v rámci opráv a údržby sa budú Technické a záhradnícke
služby venovať aj v tomto roku odstraňovaniu výtlkov. Preto ostatné komunikácie, ktoré boli uvedené v zozname požadovaných opráv, ako sú: chodník na
Ul. širokej – ľavá strana, chodník na Ul. Vila Real – ľavá strana, cesta – Ul. školská cca 100 m, budú TaZS, podľa finančných možností, postupne opravovať.

z pera viceprimátora
Rozhovor s Jakubom
Šafinom
Predveľkonočný
(pokračovanie z prvej strany)

Reprezentovali ste v medzinárodných kolách informatickej, fyzikálnej, chemickej i matematickej olympiády. Svedčí to
o vynikajúcej úrovni vašej logickej dedukcie. Je naozaj prísna logika základom úspechov
v prírodovednom bádaní?
Snáď hej. Ťažko povedať, každý má svoj vlastný štýl uvažovania – okrem exaktného aj cez
nejaké predstavenie si, na čo sa
môže úloha podobať...
Kedy ste začali veriť svojmu
nadaniu a inklinácii k prírodným vedám?
Rôzne prírodovedné súťaže
som robil ešte počas základnej školy, ale nemal som veľmi ambície na
viac ako moju kategóriu. Začalo to
až koncom ZŠ, keď som sa prihlásil do výberu na IJSO a zistil, že na
to potrebujem aj dosť veľa gymnaziálneho učiva. A keď už sa do
toho pustím, tak poriadne.
Považujete prostredie základnej a neskôr strednej školy
za podnetné a žičlivé pre rozvoj
vašich schopností?
Ja sa učím najlepšie rátaním
príkladov, takže som do veľkej miery samouk. Potrebujem len dostatok príkladov (ideálne zo starších
ročníkov toho, na čo sa pripravujem) a priestor. V tom zmysle môžem povedať, že mi pomohli.
Ako vnímali vaše sklony k súťaživosti vaši rodičia a najbližšie

okolie?
Rodičov to skôr otravuje, pretože som bol veľmi často preč
z domu. Teraz si už musia zvyknúť na to, že nie som doma väčšinu roka... každý ale považuje to,
čo robím, za niečo neuveriteľné.
Podľa Edisona 5 % úspechu
tvorí talent a zvyšok je tvrdá
práca. Ako sa dívate na toto tvrdenie svetoznámeho vynálezcu?
Na súťažiach to určite platí. Je veľa ľudí, ktorí chcú dobre
dopadnúť a majú dobrý prehľad
o tom, čo na danú súťaž potrebujú vedieť. Ide teda hlavne o to, nerobiť pri riešení hlúpe chyby, na
ktorých sa dajú stratiť body alebo
čas, a na to je potrebný tréning.
Ako hodnotíte svoj výsledok
v súťažiach a ako sa v nich dali
využiť poznatky a skúsenosti
z prípravných sústredení a korešpondenčných seminárov?
Korešpondenčné semináre sú
často zamerané práve na prípravu
na konkrétne súťaže (až na málo
výnimiek) – aj keď nie na nejakej
zvlášť vysokej úrovni. Prípravné
sústredenia sú už na ťažšiu prípravu samotných reprezentantov
na súťaž. Ale vždy a na všetkom
sa dá zlepšiť.

Celý rozhovor s Jakubom Šafinom si môžete prečítať na www.
michalovce.sk.
T&J

Primátor mesta Michalovce

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

sociálny pracovník (v zariadení opatrovateľskej služby)
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30
Pracovisko: Zariadenie opatrovateľskej služby, J. Hollého 9, Michalovce
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca v prvom alebo v druhom stupni;
b) prax v oblasti sociálnej starostlivosti vítaná.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) uchádzač/ka má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
b) bezúhonnosť (podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v platnom znení);
c) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh
písomného testu: zákon o sociálnych službách, zákon o obecnom zriadení,
znalosť základných predpisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti);
d) znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office.
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní;
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe;
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 30. 4. 2014, do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením „Výberové konanie sociálny pracovník“. Pri osobnom
doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na
obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primátorom mesta, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie
a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Uchádzač súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje
archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach
a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania. V prípade záujmu
podrobnejšie informácie môžete získať na odbore sociálnych vecí, budova B.

Z vašich listov vyberáme

Pomáhame
V šiestom čísle vášho dvojtýždenníka ma zaujal, okrem iného,
článok s názvom: Opäť radi pomáhame. Píšete v ňom o pomoci
– zbierke šatstva, potravín a hygienických potrieb pre ľudí zo
sociálne slabšieho prostredia, pre
tých, ktorí to potrebujú.
Je chvályhodné, že zbierku
zorganizovali žiaci so svojimi učiteľmi. Potvrdzuje to, že im nechýba ľudskosť, súcit, spolupatričnosť

a schopnosť vžiť sa do situácie
iných. Tieto vlastnosti je potrebné
rozvíjať už v detskom veku. Veď
nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc my.
Aj tento raz sa potvrdilo príslovie, že „Kde je vôľa, tam je cesta.“
Srdcia plné radosti, ktoré deti
mali po vykonaní tohto humanitného skutku, boli pre ne zaslúženou odmenou.
Tereza Pavlíková

Pozvánka na seminár

Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte
so Sociálnou poisťovňou
Termín: 24. apríl 2014 o 9.00 hod.
Miesto konania: veľká zasadačka Mestského úradu Michalovce,
v sídle Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce, Námestie
osloboditeľov 81.

čas

Je historickým faktom, že Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a
vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na židovskú paschu, ktorá sa slávila od
14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia
Izraelského národa z egyptského otroctva. (2.Mojžišova 12,1-4 a 13,3-10).
Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá
na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca – po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu – nedeľu, pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote (Matúš 28,1 Marek 16,1 Lukáš 24,1 Ján 20,1).
Veľkonočný – Tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša
Krista. Ich vážnosť pripomína čierne chrámové rúcho. Nielen tieto skutočnosti
tvoria každoročne rovnaký obraz pripomínania si tejto udalosti. Je aj sviatkom
sily ľudského utrpenia. Víťazstva nad zlobou, zradou, zapretím priateľstva,
ponižovaním a opovrhovaním. Najmä sebaobetovanie pre obhájenie večnej
pravdy o slobodnom myslení a viere v dobro je veľkým duchovným rozmerom
týchto sviatkov. Jeho odkaz je v rovine nadprirodzeného pojmu. Je zdrojom duchovnej sily, ktorá zasiahla do doterajšej histórie ľudskej civilizácie. Je vierou v
dobro a v znovuzrodenie a v nadväznosti na zobúdzajúcu sa prírodu nádejou
na lepší svet. Jeho sila nespočíva len v samotnom sviatku Veľkej noci.
Obdobie pred ním je obdobím ovládania vôle a dodržania striedmosti.
Nielen jedlo, ale aj celkové správanie sa človeka, je počas tohto obdobia
predmetom sebaovládania. Odolanie lákadlám každého druhu je príznačné pre toto obdobie. Iným rozmerom je, ako v každej ľudskej činnosti,
komerčná stránka, pre ktorú sú príznačne najmä symboly jari. Nakoniec
v obchodných reťazcoch sa objavujú už dva mesiace vopred. Napriek tomuto sprievodnému javu zostávajú dominantnými duchovné rozmery
sviatkov Veľkej noci pre väčšinu populácie. Poprajme si radostné a požehnané prežitie aj tohtoročných veľkonočných sviatkov.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Duchovné dokumenty
k Veľkej noci

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

denne o 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS AJ NA
www.tvmistral.sk, www.michalovce.sk, na facebooku aj YouTube

z p i r ka An d r i š a z o S t ra ň a n

Čas veľkonočni...

(a dakus i majovi)

„Nastal nám čas veľkonočný, kresťania plesajme...“ – špivame u jednej
nabožnej pišňičke. Cala spoľečnojsc krescanov na tej našej žemičkoj sebe
pripomina umučeňe, ukrižovaňe i zmertvichstaňe Pana Ježisa Krista.
Jak každi rok, budze tomu tak aj teraz u našim prešumnim varošu „pod
Hradkom“, či už u rodzinov, modľitebňoch, kosceloch, abo na varošu.
Miža Rašpeľa, sušeda, znamoho to etnologa, še pitam, reku: „Jak toho
roku u tebe zos utrimaňom našich ľudovich tradiciji – pujdzeš oľivac?“
„Andriš, otvoreňe ci povim, toho roku perši raz vichibim. Vnučik
Miško už podrosnul, už ma aj frajirku, pujdze sam a mňe 70-ročnomu
čľeveku už ňepasuje zos pisankami u sačku po varošu chodzic. Aľe bizovňe ňevichabim 30. ročňik našoho maratonu peršoho maja o 14.00
hodziňe, jak aj vistupeňe Kandračovcov šedzmoho maja.“
„Mižu, naš maraton, šak znaš, moja šercovka. Za 30 roki mi ňevichabil aňi jeden ročňik. Kedz mi da Boh zdravička, jak furt – štretňeme
še na varošu dobizovna.
Kandračovcov, aj zos totu novu mladu špivačku bars bečeľujem, aľe dočul mi še, že teraz najbľižši co pridu, špivac ňebudu, ľem u cichosci 2 hodzini pošedza (ňenoša mašľe) bez slov a vecka še poberu nazad gu Prešovoj.“
„Andriš, kedz bi ši mi toto povedzel, že pridu Sladekovci zo svoju pantonimu, ta ci uverim, aľe o Kandračovcov...?“
„Mižu, Ondriš Kandráč še nabudzil zos paru našima varošskima
poslancoma – ňemima tvarami – pridu, pošedza, vipiju salvatorku i kavej, a zo zašidaňa idu u pokoju gu domoj.“
Požehnanu, pokojnu Veľku noc.
Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.

Služby podateľne
Oznamuje váženým klientom, že od 1. apríla 2014
poskytuje služby podateľňa, nachádzajúca sa v budove MsÚ
na Námestí osloboditeľov 30, v kancelárii č. 106.
Vysunutá podateľňa v kancelárii č. 183 v budove MsÚ
na Námestí slobody 1 sa týmto dňom z dôvodu zavádzania
jednotného informačného a operačného systému zrušila.
Pre skvalitnenie poskytovania služby jednotnej podateľne
boli prijaté organizačno-technické opatrenia, ktoré urýchlia
a zjednodušia vybavovanie klientov nielen v podateľni
ale aj v evidencii obyvateľstva. Za pochopenie ďakujeme.


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších...

JULIO A ROMEA
tanečno-divadelné predstavenie Street Dance Academy
29. 4. o 19.00 h, veľká sála MsKS
Šternasti jarni jurmarok
30. 4. – 1. 5., tribúna pri MsÚ
30. apríla (streda)
8.00 h
Súťaž vo varení kotlíkového guľášu (gazdovský dvor)
10.00 h Slávnostné otvorenie jarmoku, vztyčovanie vlajky,
folklórna spevácka skupina Dreľich (tribúna pri MsÚ)
12.00 h Vyhodnotenie súťaže vo varení kotlíkového guľášu
15.00 h Vystúpenie dychovej hudby Vychodňare z Humenného
16.00 h Stavanie mája v podaní FS Zemplín
1. mája (štvrtok)
8.00 h
Pohár primátora mesta – Otváranie vody
preteky v love rýb udicou detí (Baňa)
9.30 h
Mítingy politických strán (tribúna pri MsÚ)
10.00 h XIII. ročník jazdeckých pretekov – Jarná cena Michaloviec
13.30 h Štart IX. ročníka In line maratónu na korčuliach
14.00 h Štart XXX. ročníka Podvihorlatského maratónu
a XII. ročníka polmaratónu
Ulička remesiel

HVEZDÁREŇ
EKOBEH
Ekologická súťaž ku Dňu Zeme, 29. 4. v Lesoparku Hrádok

Výstavy
Emília Rudincová – Odev a Šperk
do 30. 4., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
17. 4. štvrtok o 17.45 h
VŠETKY MOJE DETI
dokumentárny
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
SR/ČR
Originál verzia
17. 4. štvrtok o 19.30 h

VLK Z WALL STREET
životopisný, krimi, komédia
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2013
USA
České titulky

19. – 20. 4. sobota /2D/, nedeľa /3D/ o 17.30 h
RIO 2
animovaná rodinná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €
Mládeži prístupný

2014
USA
Slovenský dabing

19. – 20. 4. sobota, nedeľa o 19.30 h
TRANSCENDENCIA
sci-fi, thriller
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2014
USA
České titulky

22. – 23. 4. utorok, streda o 19.30 h
POJEDEME K MOŘI	
rodinný film
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2014
ČR
Originál verzia

24. 4. štvrtok o 19.30 h
25. 4. piatok o 21.15 h /nočné premietanie/
DĚDICTVÍ ANEB KURVASENEŘÍKA
komédia
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2014
ČR
Originál verzia

25. – 26. 4. piatok, sobota o 19.30 h
NEKONEČNA LÁSKA
romantický
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

26. – 27. 4. sobota, nedeľa o 17.00 h
DOBRODRUŽSTVÁ PÁNA PEABODYHO A SHERMANA
animovaná rodinná komédia
2014
Vstupné: 3 €
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
27. 4. nedeľa o 19.30 h
KRÁSKA ZVIERA
romantický
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2013
FR
Český dabing

28. 4. pondelok o 17.00 hod.
EXPEDIČNÁ KAMERA – V KOŽI VLKA PO STOPÁCH
AUSTRÁLIA/NEMECKO
DŽINGISCHÁNA 1 – 4.
Vstupné: 1 €, Dôchodcovia ZŤP, deti do 12rokov – zdarma.
2010
Mládeži prístupný
České titulky
30. 4. streda o 19.30 hod.
VÁŠEŇ MEDZI RIADKAMI
romantický, dráma, biografický
Vstupné: 4,00 € študenti: 3,00 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2014
VB
České titulky

Viktor Pastirik
Nina Vlčoková
Teo Tomáš

Geografická olympiáda
Stalo sa dlhoročnou
tradíciou, že sa
každý školský rok vo
februári stretávajú
žiaci zo základných
škôl nášho okresu na
Geografickej olympiáde.
V priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Michala na Volgogradskej ulici v Michalovciach sa
6. februára konal už jej 42. ročník.
Do súťaže sa zapojilo 103 žiakov 5.
až 9. ročníka z 18 základných škôl
a osemročného gymnázia.
Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov
o geografiu. Tento školský rok si
súťažiaci podrobne naštudovali
zaujímavý tematický celok – Sídla na Zemi. V prvej časti súťaže
žiaci vypracovali písomný teoretický test zložený z učiva geografie a regionálnej oblasti – okresu
Michalovce. V druhej praktickej
časti riešili úlohy zamerané na
zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu v teréne
s použitím pomôcok.
Traja najlepší súťažiaci zo 6. až
9.ročníka podľa kategórií postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo

2. apríla v Košiciach. V krajskej
súťaži si zmeralo sily spolu 120
žiakov v štyroch kategóriách z 11
okresov kraja. Náš okres zastupovalo 12 najúspešnejších žiakov. Aj
v tomto ročníku súťaže sa našim
žiakom darilo, boli mimoriadne
úspešní, obsadili tieto popredné
miesta: v kategórii H (6. ročník)
obsadil 1. miesto Alex Kováč zo ZŠ,
Okružná a 4. miesto Lucia Vu Mai
zo ZŠ, Krymská v Michalovciach
v kategórii G (7. ročník) sa umiestnil na 1. mieste Samuel Peťura zo
ZŠ, Okružná, 4. miesto získala
Laura Korinková z CZŠ sv. Michala v Michalovciach v kategórii E (9.
ročník) bol na 6. mieste Matúš Vaľo
zo ZŠ, Okružná v Michalovciach.
Samuel Peťura, žiak 7. ročníka
bude náš okres reprezentovať na
celoštátnom kole súťaže, ktoré sa
uskutoční 9. – 10. mája v Prešove.
Držíme mu palce, aby získal čo
najviac bodov pri riešení testov.
Úspešným riešiteľom Geografickej olympiády ďakujeme za
príkladnú prípravu na okresnú
a krajskú súťaž pod vedením svojich skúsených učiteľov geografie
a zároveň vzornú reprezentáciu
svojej školy a nášho okresu Michalovce.
Mgr. Mária Sibalová

blahoželania
V týchto dňoch sa dožil 90 rokov

ŠTEFAN GEBEL

K tomuto krásnemu jubileu
mu zo srdca prajú veľa zdravia, šťastia
a Božieho požehnania
manželka Anna, dcéra Anna a syn Štefan
s rodinami.

Noc s Andersenom
Marec už tradične patrí
knihe. V rámci Týždňa
slovenských knižníc sa
Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického
zapojila do ďalšieho
ročníka medzinárodného
podujatia na podporu
čítania detí Noc
s Andersenom, ktoré sa
konalo 4. apríla.
Stráviť nezabudnuteľnú noc
plnú dobrodružstiev a „nakaziť
sa čítaním“ prišlo do Zemplínskej
knižnice Gorazda Zvonického 47
detí zo ZŠ T. J. Moussona a ZŠ,
Školská 2 Michalovce. Tety knihovníčky pre ne pripravili zaujímavý a veľmi pestrý program,
pretože prežiť noc v knižnici plnej
rozprávkových kníh je dobrodružstvo samo o sebe. Po príchode do
knižnice si deti pripravili miesto
na spanie medzi regálmi. Každý
si mohol vybrať svoj obľúbený žá-

ner, či už išlo o fantasy literatúru,
dievčenské romány, alebo Dobšinského ľudové rozprávky. Deti
zložili slávnostný sľub spáčov,
ovešali „strom želaní“ rozprávkovými želaniami a dobrodružstvo
mohlo začať. Keďže v knižnici sa
stretli malí divadelníci, navzájom
sa predstavili divadielkami O Guľkovi Bombuľkovi a Dievčatko so
zápalkami. Nechýbala spoločná
kráľovská večera a „tvorivá dielňa“.
Neskoro večer nasledoval lampiónový sprievod mestom a odhaľovanie rozprávkových tajomstiev
v Zemplínskom múzeu. Šípková
Ruženka, ježibaba, zlá macocha,
Popoluška, dobrá sudička, pán
kráľ a kráľovná, ľudové rozprávačky – tie sprevádzali tajnými chodbami kaštieľa. Bolo len otázkou
času, kedy stretneme aj tajomnú
pani, pretože bolo po polnoci. Zlatým klincom programu bola “cesta odvahy“, kto ju prekonal mohol
spať medzi knihami. Ráno pri raňajkách bolo o čom rozprávať.
Dovidenia o rok, milí spáči!
Mgr. Iveta Majvitorová

Posedenie pri knihách
Kristy Bendovej
Poetika klavíra
Marec sa mnohým
ľuďom spája
s prívlastkom – Mesiac
kníh. V triede pani
učiteľky Tóthovej na
Základnej škole Jána
Švermu 6 sa spája
už niekoľko rokov
s menom slovenského
spisovateľa pre deti.

27. marca 2014 sa 3.C trieda
zaplnila rodičmi, starými rodičmi
a súrodencami žiakov. Do triedy
akoby zavítala spisovateľka Krista

Bendová. Prítomní sa dozvedeli,
ako vznikla rozhlasová a neskôr
aj knižná postava Osmijanka, čo
pani spisovateľku potešilo a o čom
snívala. Priestor dostali aj postavy
z kníh Bola raz jedna trieda či Opice z našej police. Jožko Pletko sa už
tradične poplietol. Úsmevy na tvárach vyvolal veselý opičiak Fricko,
ale tiež predstava čo by bolo, keby
na svete nebolo písmeno A. Príjemnú atmosféru dotvorili autorkine knihy, žiacke ilustrácie, pamätný
list pre spomienku a občerstvenie.
Už teraz sa tešíme na budúci
školský rok a chvíle strávené pri
knihách ďalšieho slovenského
spisovateľa.
M. T.

Kniha otvára dušu detí
Vyvrcholením Mesiaca
knihy pre žiakov
ZŠ T. J. Moussona
v Michalovciach bolo
umelecky pôsobivé
vystúpenie žiakov školy.
Slávnostná akadémia sa konala 27. marca v duchu hesla „Knihy dobou zabudnuté, ale predsa
živé...“ Čítanie kníh sa v dnešnej dobe príliš „nenosí“. Žiaci
v programe vyzdvihli myšlienku,
prečo mať rád a milovať knihy,
prečo sa k nim vrátiť a čo dávajú
nám všetkým. Ani najväčšie výdobytky moderného sveta knihu
určite neodstránia, môžu ju len
odsunúť na okraj záujmu.
A tak nám krásne krehké víly
a knižní škriatkovia ukázali čaro
rozprávkového sveta. Rytieri sa
vrátili do čias stredoveku, tak ako

ich poznáme z historickej literatúry. Účinkujúci nezostali nič
dlžní ani mladej generácii. Myšlienky kníh od svetových klasikov pretavili do temperamentných moderných tancov. Knihy
o láske priťahujú všetky vekové
kategórie. Aj oči divákov pritiahli
kreatívne tance malých a veľkých,
plné emócií, prvých lások...
Prirodzenou ozdobou žiackych tvárí bol šťastný úsmev,
ktorý vyčarili všetci pri záverečnom obraze s pocitom dobre
vykonanej práce. Za tú sa treba
poďakovať umeleckej vedúcej
Mgr. J. Gombitovej a jej pracovnému tímu.
Hovorí sa, že človek je spisovateľom vlastnej knihy a záleží
od fantázie človeka, aký bude jej
príbeh. Naši žiaci teda napísali
krásnu umeleckú knihu s ešte
krajším umeleckým príbehom.
D. Rudášová

Klavírne oddelenie
Základnej umeleckej
školy, Štefánikova 20,
usporiadalo už 7. ročník
klavírnej súťaže pod
názvom Poetika klavíra.
Súťaž sa koná každé dva roky.
Je to regionálna prehliadka pre
žiakov ZUŠ z košického a prešovského kraja – v tomto roku mala aj
medzinárodný rozmer – zúčastnili sa jej žiaci z Ukrajiny z Detskej
umeleckej školy v Užhorode. 57
súťažiacich žiakov a 40 pedagógov
– zo štátnych aj súkromných ZUŠ
– z Humenného, Vranova nad Topľou, Sniny, Košíc, Trebišova, Sečoviec, Sobraniec, Strážskeho a Michaloviec je dobrým signálom, že
deti majú záujem nielen o samotnú
hru na klavíri, ale aj jej prezentáciu
formou súťaže.
Predsedníčkami dvoch porôt,
menovaných pre skupinu mladších
a skupinu starších žiakov, boli učiteľky Košického konzervatória Mgr.

Sex v tráve
Výstavu fotografií zo života
hmyzu pod pútavým názvom Sex
v tráve si návštevníci môžu pozrieť
V Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Vďaka vnímavým pohľadom cez objektív fotoaparátu prírodovedných pracovníkov Východoslovenského múzea v Košiciach
môžeme bližšie pozorovať detaily
drobného hmyzu, ktoré by človek voľným okom nespozoroval,
spoznať intimitu živočíchov a odhaliť niečo z ich správania. Všetky
zábery pútajú úžasnou farebnos-

Melánia Hermanová a Mgr. Viola
Samborová a členmi učitelia ZUŠ.
Po súťaži sa uskutočnil seminár s porotcami, na ktorom si učitelia mohli
vypočuť pochvalné slová o súťažiacich, ale aj cenné rady, ako štúdium
a interpretáciu skladieb vylepšiť.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách
v dvoch koncertných sálach. Zazneli skladby rôznych štýlových období
od baroka, klasicizmu, romantizmu
až po hudbu 21. storočia.
Každá súťaž je pre deti motivujúcim činiteľom a tak i v prípade
klavírnej prehliadky bolo vidieť
prípravu, ktorá bola repertoárovo
a časovo náročnejšia nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov. Žiaci sa
zároveň učili hodnotiť a porovnávať
výkony svojich „súperov“, prekonávať problémy s trémou, naučiť sa
kontrolovať svoje emócie a samozrejme zažiť pocit víťazstva. Veľmi
príjemne a povzbudivo pôsobila aj
účasť rodičov, ktorí prišli svoje deti
podporiť. Je to prejavom toho, že na
umeleckom vzdelaní detí im záleží
a hudba je súčasťou ich života.
Ľudmila Čuchranová

ťou. Verejnosti približujú základný zmysel existencie živočíchov
– rozmnožovanie a zachovanie
druhu. Autormi fotografií výstavy
„Sex v tráve“ sú Eva Sitášová, Miroslav Fulín, Anton Krištín, Stanislav Levendovský, Juraj Popovič a Milan Olekšák. Do detailov
premyslené a zachytené zväčšené
zábery intímneho života hmyzu
si široká verejnosť môže pozrieť
v rámci otváracích hodín múzea
od 1. apríla do 30. mája 2014.
zm


dva týždne v športe

spoločenská rubrika

Atletika

navždy sme sa rozlúčili...

IX. ročník Podvihorlatského In-Line maratónu
1. 5., 13. 30 h
Info: Kamil Makeľ, tel.: 0905 405 461

Anna Klaciková (77)
Štefan Stopka (81)
Ing. Juraj Varady (50)
Vlasta Demjanovičová (79)
Jozef Hegedüš (67)
Helena Čekanová (79)
Margita Draguňová (87)
Ladislav Bodnár (75)
Ing. Peter Tóth (53)

XII. ročník Michalovského polmaratónu
1. 5., 14. 00 h
XXX. ročník Podvihorlatského maratónu
1. 5., 14. 00 h
Info: Gabriel Sabo, tel.: 0907 638 669, Vladimír Hirjak, tel.: 0904 463 086

Futbal
MFK Zemplín – MFK Košice
26. 4., 11.00 h, Dôvera I. liga starší dorast U19 – 21. kolo
MFK Zemplín – 1. FC Tatran Prešov
19. 4., 19.30 h, II. liga muži – 27. kolo
MFK Zemplín“B“ – MFK Slovan Sabinov
27. 4., 10.30 h, IV. liga muži Východ – 23. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
TJ Močarianska – Roma Pavlovce nad Uhom
19. 4., 16.00 h, II.B trieda dorastu ObFZ – 10. kolo
TJ Močarianska – TJ Čičarovce B
20. 4., 16.00 h, II.B trieda muži ObFZ – 18. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114
AFK Topoľany – Slavoj Kráľovský Chlmec
19. 4., 14.00 h, III. Zemplínska liga starší dorast – 18. kolo
AFK Topoľany – Družstevník Trhovište
27. 4., 14.00 h, II.B trieda muži ObFZ – 19. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel. : 0903 655 433

Hádzaná
Majstrovstvá Slovenska stredných škôl
29. – 30. 4., 8.00 h, dievčatá
Info: PaedDr. Igor Remák , tel.: 0915 840 414

Jazdectvo
Jarná cena Michaloviec
13. ročník 1. 5., 9.00 h, Klub Mada
Info: Mgr. Martin Bulík, tel.: 0905 284 244

Plávanie

Žiaci zo ZŠ P. Horova sa stali víťazmi celoslovenského finále súťaže
Korčuľuje celé Slovensko. Víťazné družstvo prváčikov prijal v pondelok 14. apríla aj primátor mesta Viliam Zahorčák.

Víťazní korčuliari
Po víťazstvách
v okresnom a krajskom
kole sa prváčikom
zo Základnej školy
P. Horova podaril
fantastický úspech aj
v celoslovenskom finále
súťaže “Korčuľuje celé
Slovensko”.
Naši prváci sa stali majstrami
Slovenska v “malom korčuľovaní”.
Súťažilo sa štafetovým spôsobom
na čas. Samotnej súťaži predchádzali tréningy, ktoré viedli
skúsení tréneri z michalovského
hokejového klubu. Súťaž orga-

Veľkonočná krížovka

Biblia, Ev. sv. Marka, 16. kapitola
Mária Magdaléna, Mária Jakobova a Salomé. vošli do hrobu,
videli mládenca odiateho v bielom rúchu, sediaceho na pravej
strane a preľakli sa.
Ale on im povedal: „Neľakajte sa, hľadáte Ježiša Nazaretského, toho
ukrižovaného. Vstal, niet ho tu. Hľa miesto, kde ho boli položili...“
1

Strelecká súťaž pištoľ – trojboj Q
26. – 27. 4., 8.00 h, Klub vojakov v zálohe
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

D

Turistika

F

Veľkonočný výstup na Šimonku
21. 4., 7.00 h, Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

I

n Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n Predám Renault Thalia 1.2, rok výroby 2006, najazdených 62 000 km,
garážovaný. Za 1/5 ceny. Tel.: 0903 329 669
n Predám šteniatka Sibírsky husky. Cena dohodou.
Tel.: 0905 724 783
n Predám bielu jedáleň Ľudovít XIV. Tel.: 0907 047 297

6

7

8

9

10

Touto cestou sa chceme poďakovať
za účasť a kvetinové dary
na poslednej rozlúčke s naším drahým
synčekom

PETROM VAVREKOM

V našich srdciach ostaneš navždy.
smútiaca rodina

spomienky
Kto poznal, spomenie si, kto mal rád,
nikdy nezabudne.
Dňa 22. apríla uplynie 5 rokov,
keď dotĺklo srdce nášho milovaného

MICHALA KRIŠA

s láskou v srdci spomínajú manželka
a deti s rodinami
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 22. apríla 2014 uplynie rok, čo nás navždy
opustila mama, babka a prababka

MÁRIA ADAMEČKOVÁ

s láskou spomína smútiaca rodina
Čas nedokáže zahnať smútok,
chýbaš nám stále a všade.
Dňa 16. apríla uplynul 1 rok,
čo nás navždy opustil otec a dedko

JURAJ VIŇANSKÝ

za tichú spomienku ďakujú dcéra s priateľom
a vnuci
Odišiel si, spomíname.
Dňa 18. apríla uplynie 1 rok,
čo sme sa rozlúčili s manželom,
otcom a dedkom

MIKULÁŠOM SEMANOM

Venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
Ťažko opísať bolesť, srdce puká bôľom odo dňa,
keď si nám dal navždy zbohom...
Dňa 17. apríla si pripomíname nedožité
80. narodeniny milovaného manžela, ocka a dedka

G
H

Rôzne

5

E

Veľký Milič
26. 4., 8.00 h, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

n Predám garáž na Ulici leningradskej 2, oproti kasárňam. Cena
dohodou. Tel.: 0910 581 273
n Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou.
Tel.: 0907 969 459
n Predám 1-izbový byt a 6-árový pozemok v centre Michaloviec.
Tel.: 0905 473 191
n Predám pozemok na Tehelnom poli. Tel.: 0907 675 851
n Dám do prenájmu 2-izbový byt v centre mesta – Pasáž, 55 m2,
zariadený. Cena: 320 €/mes. Tel.: 0907 435 757
n Obchodné priestory na prenájom v centre Michaloviec 50 m2.
Tel.: 0918 360 300.
n Predám 2-izbový byt, prof. Hlaváča č. 40/2 poschodie, 56 m2,
po čiastočnej rekonštrukcii. Cena dohodou. Tel.: 0905 356 903
n Predám 1-izbový čiastočne upravený byt na 3. poschodí, Ul.
Štefanikova, cena dohodou. Tel.: 0905 556 223, 0911 991 642

4

B
C

Kúpa – predaj – prenájom/byty

3

A

Strelectvo

malý oznamovateľ

2

prot. Mgr. PETRA SEMANCA

s láskou spomínajú manželka,
dcéry a syn s rodinami

VODOROVNE:
A. III. – Posledná časť tajničky
B. Štikútali – priezvisko humoristu Ibráhima ....
C. Čln na Rýne – rev – okresná lekárska pediatria v skr.
D. Preto, po čes. – mužské meno
E. II. časť tajničky
F. Edo, dom. – „D“ – fonet. – franc. módny návrhár
G. Iniciálky Róberta, Rudolfa a Oskara – obec na severovýchode
Slovenska – ministerstvo vnútra, skr.
H. Pošeplo – jednoznačne
I. Začiatok tajničky
ZVISLE:
1. Zámočnícka súčiastka – základná jednotka básne
2. Časť bravčoviny – gymnastický, telocvičný cvik
3. Zvratné zámeno – otázka na počet – MPZ Portugalska a Rumunska.
4. Občianske záchranárske slovenské združenie – tuhý komunálny
odpad – nedobrí.
5. Dvojka, rímsky – umelý jazyk – organizovaný odpor proti nár.
alebo politickému útlaku.
6. Rod rýb z radu amiotvárnych, žijúci v stojatých vodách Sev. Ameriky – prvá časť zložených slov s významom nový, novo – existuje
7. Veru, takto – klan – džem, po angl
8. Medzinárodné označenie krajiny Kiribati – nevlastný otec – ŠPZ
okr. Spišská Nová Ves
9. Eskimácky príbytok zo snehu (sngl.) – pevné, nosniace
10. Kartársky výraz – trhá (kniž.)
Pomôcky:
9. yglú
Autor: Dušan Kudroč
Vylúštenie tajničky: Príjemné veľkonočné sviatky

Odomykanie vody
6. ročník, 19. 4., 13. 00 h
Info: František Džupa, tel.: 0907 931 722

nizoval Slovenský zväz ľadového
hokeja v spolupráci so školami.
Uspeli sme vo veľmi silnej konkurencii družstiev zo Skalice, Žiliny,
Zvolena, Banskej Bystrice, Nitry
a Košíc. Finále sa uskutočnilo 27.
marca v košickej Crow aréne.
Veľké poďakovanie patrí okrem víťazov aj Hokejovému klubu
Michalovce, trénerovom mládeže
Jozefovi Kužmovi a Ivanovi Králikovi, učiteľkám Márii Karoľovej,
Bibiáne Novákovej, Kataríne Olšavskej a úžasne povzbudzujúcim
rodičom. Prestížne ocenenie odovzdal našim malým bojovníkom
prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček.
S.P.

poďakovanie

Dňa 21. apríla 2014 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil drahý manžel,
otec, dedko, brat a švagor

ŠTEFAN OROS

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
ďakujú manželka, dcéry a syn s rodinami

Úspech v stolnom tenise
V novembri 2013 sa družstvo
žiačok Základnej školy, J. Švermu
stalo majsterkami okresu v stolnom tenise žiačok a vybojovalo si
tak postup na krajské kolo, ktoré
sa uskutočnilo v tom istom mesiaci
v Košiciach.
Ani na krajskom kole nenašli
dievčatá premožiteľky. Vo finálovej skupine KK porazili rovesníčky ZŠ Spišské Vlachy 4:2 a ZŠ
Bruselská Košice 4:1. Zabezpečili
si tak postup na Majstrovstvá Slovenska.
Celoslovenské finále sa uskutočnilo 27. – 28. marca 2014
v Krupine. Jednotlivé zápasy sa
uskutočnili v telocvični Gymnázia

A. Sládkoviča. Prvý deň sa v skupine A stretli s dievčatami zo ZŠ
Sekule a zvíťazili v pomere 4:3.
V ďalšom zápase svojej skupiny
porazili dievčatá ZŠ Považská Bystrica 4:3. Druhý deň celoslovenského kola si poradili v semifinále
s východniarskym rivalom ZŠ
Vyšný Žipov 4:1. Až vo finále našli
premožiteľa, víťazky ZŠ Tvrdošín
1:4. Školu výborne reprezentovali
Jana Terezková, Daša Šinkarová
– obe 6.C a Monika Šinkarová
– 3.A pod vedením učiteľa telesnej
výchovy Mgr. Erika Anguša. Konečné 2. miesto na turnaji je úspechom Základnej školy, J. Švermu 6
i michalovského stolného tenisu.
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