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Diabetici z michalovského regiónu oslavujú pätnásť rokov

DEŇ
RODINY

podujatie pre rodiny

MICHALOVSKÝ
DIA DEŇ
Štrnásteho mája sa zídu diabetici z michalovského regiónu, ale aj z Trebišova, Prešova, Košíc, Sobraniec a z Humenného na 15. michalovskom DIA
dni, nad ktorým si zobral záštitu primátor mesta Viliam Zahorčák. Týmto
podujatím si chceme pripomenúť okrúhle výročie vzniku súčasnej skladby
organizovania sa diabetikov na Zemplíne a v Michalovciach.
Uplynulo pätnásť rokov odvtedy, čo sa schádzajú diabetici na takomto veľkom podujatí,
akým je Michalovský DIA deň.
Už pätnásť rokov meriame hladinu cukru v krvi tretiakom na základných školách. Pätnásť rokov
organizujeme detské DIA tábory
pre diabetické detičky nielen z Michaloviec ale aj z celého Slovenska.
Už pätnásť rokov organizujeme
aj rekondičné pobyty pre dospelých diabetikov v Nízkych Tatrách
a Chorvátsku. Do Vysokých Tatier
chodia naši diabetici spolu so svojimi rodinami na rekreáciu pod
názvom Diabetik a rodina. Pätnásť
rokov tešíme srdiečka našim deťom mikulášskymi darčekmi a päťdesiatimi prúžkami do glukomerov zadarmo. Vydávame vlastný
odborný časopis DiaNádej, ktorý
je na našich ambulanciách u diabetológov zadarmo. Zriadili sme
ako prví na Slovensku Centrum
sociálneho poradenstva a edukácie diabetikov. Takto sme od roku
2013 pomohli 2 954 diabetikom
alebo ich rodinám. Toto centrum
nám všetci na Slovensku závidia,
ale môžeme ho prevádzkovať vďaka finančnej pomoci VUC Košice.
Sme pravidelnými účastníkmi diabetologických dní a Festivalu dia-

betu. Každý rok meriame hladinu
cukru v krvi počas štyroch adventných týždňov v nákupnom centre
v Michalovciach, kde prebieha
aj verejná zbierka pre našich najmenších diabetikov. Všetkým tým,
ktorí nám roky pomáhajú v naplňovaní nášho úsilia, ďakujeme.
Preto oslávime toto okrúhle
výročie v MsKS Michalovce, kde
sme pre diabetikov ale aj pre širo-

kú verejnosť pripravili prednášky.
Oceníme tých, ktorí nám pomáhali a pomáhajú v našom snažení.
Aj námestie bude žiť touto oslavou od 10.30 hod. do 16.00 hod.
Na tribúne sa budú rozprávať mýty
o cukrovke a prihovoria sa primátor mesta Michalovce Viliam Za-

horčák, prezident Slovenskej diabetologickej asociácie doc. MUDr.
Emil Martinka, PhD., prezident
Zväzu diabetikov Slovenska Mgr.
Ing. Jozef Borovka a odborníčka
v starostlivosti o diabetickú nohu
na Slovensku Mgr. Mária Škachová.
Aká by to bola oslava, keby
chýbali vystúpenia našich najmenších zo základnej umeleckej školy, súbory Slniečko, Starši
chlopi, Ozvena, Močarany, Vánok,
Michalovski nevesty a beťare a na
záver operný spevák Igor Kucer.
Vystúpi aj detské divadielko s divadelným predstavením O zlatej
rybke. Stredná zdravotnícka škola
zabezpečí merania hladiny cukru
v krvi a krvného tlaku. Pripravené sú aj masáže karpálneho tunela
a krčnej chrbtice. Zabezpečené je
aj vyšetrenie očí. Na záver budú
súťažiť rodičia so svojimi ratolesťami o hodnotné ceny. Keďže naša
planéta je znečistená, počas podujatia budeme aktívne separovať
odpad na námestí. Uskutočníme
aj verejnú zbierku pre našich najmenších diabetikov v intraviláne
Michalovce.
Všetkých Michalovčanov pozývam na toto podujatie. Niečo sa
naučíte, ale aj zabavíte.
Mgr. Ing. Jozef Borovka

10. máj o 15.00 hod.
tribúna pri MsÚ

DEŇ
MÚZEÍ
11. máj o 13.00 hod.
Park Kerta

MENO

divadelná komédia
12. máj o 19.00 hod.
veľká sála mestského
kultúrneho strediska

VĎAKA VÁM

program venovaný
všetkým mamám
17. máj o 15.00 hod.
veľká sála mestského
kultúrneho strediska
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AKTUALITY
aktivity primátora

29. 4. rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
29. 4. zasadnutie Predstavenstva spoločnosti VVS, a.s. v Košiciach
30. 4. rokovanie mestskej rady
30. 4. účasť na stavaní Mája v podaní folkloristov FS Zemplín
1. 5. účasť na prvomájových oslavách
1. 5. štartovanie Podvihorlatského maratónu
1. 5. odovzdávanie cien na súťaži detí v rybolove
1. 5. odovzdávanie cien na jazdeckých pretekoch Jarná cena
		Michaloviec
2. 5. pracovné stretnutie k podujatiam na zimnom štadióne –
		 Kemp reprezentácie Anglicka a medzištátny zápas
		 Slovensko – Nórsko
2. 5. otvorenie podujatia k oslavám vstupu Slovenska do EÚ
3. 5. otvorenie Jarného jarmoku
4. 5. účasť na podujatiach k Jarnému jarmoku
6. 5. prijatie hokejovej reprezentácie Veľkej Británie na pôde
		 mestského úradu
6. 5. prijatie veľvyslanca Veľkej Británie na Slovensku
7. 5. účasť na rokovaní dozornej rady spoločnosti FIN.M.O.S. v Levoči
9. 5. rokovanie s prezidentom Medzinárodne nohejbalovej
		 federácie a prezidentom Slovenského nohejbalového zväzu
9. 5. rokovanie s predstaviteľmi hádzanárskeho klubu Iuventa
9. 5. rokovanie s predstaviteľmi hokejového klubu Dukla Ingema
10. 5. porada primátora
10. 5. účasť na podujatí Deň rodiny
Mesto Michalovce v spolupráci s MsKS
pri príležitosti Dňa matiek pripravilo hudobný koncert

ORCHESTER
FATS JAZZ BAND
17. mája o 15.00 hod.
vo veľkej sále MsKS

v malej sále vystúpia od 12.00 hod. do 14.30 hod.
hudobné súbory klubov: Klubovanka, Starši chlopi, Ozvena,
Vánok, Country 60 plus, Stráňanka a Močaranka
Vo vestibule MsKS si budete môcť pozrieť kroniky, práce
a prezentáciu deviatich denných centier seniorov nášho mesta

Modrý gombík 2019
Už 15. rok spája zbierka
Modrý gombík dva svety
– ten náš a ten, v ktorom
sa deti ocitli v núdzi a sú
odkázané na našu pomoc.
Aj tento rok ju organizuje
nadácia pre UNICEF.
Vyzbierané finančné
prostriedky budú venované na riešenie aktuálnych humanitárnych
kríz, prioritne na pomoc deťom na východnej
Ukrajine, ktoré už šiesty
rok žijú vo vojnovom konflikte. Pomôcť môžete aj vy. Príspevkom
na účet: SK91 0200 0000 0040 8644
5155, VS: 1980 v období do 30. júna
alebo svojím príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkom, ktorých

môžete stretnúť v mestách po celom
Slovensku od 13. do. 26. mája.
UNICEF pomáha na východnej
Ukrajine od začiatku konfliktu. Zabezpečuje lieky, vodu, hygienické
balíčky, potraviny, opravuje vojnou
zničené školy a domy, školí deti,
aby sa vyhýbali miestam, kde
sa nachádzajú míny. Šesť
rokov konfliktu je veľmi
dlhá doba. Mnohé deti
sa už narodili do vojny,
nevedia, čo je pokojné
detstvo bez neustáleho zvuku ostreľovania,
bezstarostného chodenia
do školy a naháňania sa po
vonku.
Deti na Ukrajine našu pomoc
stále potrebujú. Pomôžte im svojím
príspevkom.
rr

Pozvánka z knižnice
V deväťdesiatych rokoch
písal o prepojení politiky,
biznisu, tajných služieb
a organizovaného zločinu.
Cenou za jeho odvahu boli
polámané rebrá a skrvavená
tvár. Novinára a politického
komentátora Arpáda
Soltésza, autora úspešných
kníh Mäso – Vtedy na
východe a Sviňa, privítame
16. mája o 17.00 hod.

Osem druhov kaleidoskopov, 48
vedeckých hračiek, 8 hlavolamov,
8 experimentov a 8 okuliarov vás
čaká na výstave Kaleidoskop – Vedecká hračka. Interaktívna výstava
hračiek, hier, hlavolamov a jednoduchých neškolských fyzikálnych
experimentov pre malých aj veľkých bude v knižnici umiestnená

do 30. mája. Stretnutie s Arpádom
Soltészom a výstava Kaleidoskop
sa konajú v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov ich podporil Fond na
podporu umenia, ktorý je hlavným
partnerom projektu.
Literárne dni seniorov mesta
Michalovce je literárno-recitačná
prehliadka a prezentácia vlastnej
tvorby skôr narodených Michalovčanov, ktorých spája láska k literatúre. Podujatie sa uskutoční pod
záštitou primátora mesta v stredu
22. mája o 9.00 hod. Organizátori
podujatia upozorňujú recitátorov, aby nahlásili svoju účasť do
15. mája na tel.: 0907 991 452.
Na všetky podujatia je vstup
voľný. Tešíme sa na stretnutia
s vami v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach
na Ulici Štefánikovej 20.
J. Váradyová

Naši záhradkári
Slovenský zväz
záhradkárov ako
spoločenská záujmová
organizácia na Slovensku
pôsobí už vyše 60 rokov.
Rozvíja záhradkársku
a ovocinársku činnosť.

Uspokojuje záujmy a potreby
svojich členov a vytvára podmienky
na aktívny odpočinok. Vedie svojich
členov k tomu, aby chránili životné
prostredie a uplatňovali ekologické
princípy hospodárenia na pôde.
Členovia výboru Slovenského
zväzu záhradkárov sa stretli na pôde
mestského úradu s primátorom Viliamom Zahorčákom, kde prezentovali všestranné aktivity členov základných organizácií a dosahované
výsledky.

Záhradkárstvo má v našom
meste a okolí bohatú históriu, ktorá
siaha až do roku 1957. V súčasnom
období okresný výbor združuje
a riadi okolo 30 základných organizácií v okolí mesta a v priľahlých
oblastiach. Na rozlohe vyše 58 ha
hospodári 1250 členov, ktorí sa zapájajú do mnohých podujatí.
Členovia okresného výboru každú stredu v popoludňajších hodinách poskytujú poradenskú činnosť
pri pestovaní zeleniny a ochrane
ovocných stromov. Zároveň záhradkári majú záujem podieľať sa svojimi
radami a skúsenosťami na celkovej
kvetinovej a parkovej úprave mesta.
Na záver stretnutia sa primátor
poďakoval záhradkárom za celoročnú prácu a dosahované výsledky
a ponúkol pomoc zo strany Mesta.
Jozef Ihnácik

pobačeňe Miž a z varoš a

Po jurmarku

Utrimac tradicije še mi furt ľubilo. Najvecej takich, co daco ľudzom priňešu. Abo hutorja o starich zvikoch, kec še ľudzom ľubja. No i takich, co oživja
život u mesce. Vtedi tam chcem buc i ja. Kec še da, ta tam berem zo sobu dakoho z rodzini. Najradšej svojo vnučata. Naj znaju o svojich koreňoch. Tak
i teraz zo svojim Patrikom me chceľi isc na staviaňe maja. Už kec me višľi
z domu a mňe vžalo kalap, ta še mi to ňevidzelo. Dulo mocňe a i kec mlade
chlopi zo Zemplína sebe znaju poradzic ňeľem zos dzivčatami, teraz še jim
mušelo pomahac. Išče ščesce, že ňevžali lajbiki, žebi jich ňezmačaľi, bo ľapčelo. Pod parazolami mušeľi buc šicke divaci, abo buľi skrite pod Dodom.
Na peršoho maja dulo tiž jak šaľene. Išče ščesce, že bežci bars na vitor ňekukaju a na polmaratonskej štrekoj do Vinnoho jich bula polna draha. I na
jurmark bulo jak u šaľenim apriľu, ňe jak bi malo buc šumňe jak u maju.
Pocešeňe bizovňe ostava choľem pre ľudzi, co na dižč čekaľi, jak na božu
manu. I tu vidno, že priroda nam vraca šicke našo hrichi. I vtedi, kec to
najmeňej čekame. Ozdaľ i toto je na daco dobre, kec še nad tim zadumame.
Vaš Mižo z varoša
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Devätnásty jarný jarmok v našom meste
Rok ubehol ako voda
a už po devätnástykrát
sme sa počas uplynulého
víkendu tešili z Jarneho
jurmarku a podujatí, ktoré
ho už tradične sprevádzali.
Tak čo nám teda priniesol?
Poďme pekne po poriadku.
Začali sme už v utorok 30. apríla
stavaním mája. Počasie nám veľmi
neprialo, ale aj napriek tomu nám
chlapci z Folklórneho súboru Zemplín krásny a vysoký máj predsa len
postavili.
Streda sa niesla v športovom
duchu. Prvomájové ráno odštartovali Rybárske preteky pre deti od
šiestich rokov a na Námestí slobody
sa uskutočnili mítingy politických
strán. Séria bežeckých pretekov,
ktoré sa v Michalovciach tešia veľkej obľube a sú známe po celom Slovensku, nechýbala ani v tomto roku.
Pred mestským úradom primátor
mesta Michalovce Viliam Zahorčák
odštartoval 17. ročník michalovského polmaratónu, 35. ročník podvihorlatského maratónu a 4. ročník
polmaratónskej štafety. Pre milovníkov koní bola v Parku študentov

pripravená Jarná cena Michaloviec
– 18. ročník jazdeckých pretekov.
Súčasťou Jarného jarmoku boli
v tomto roku aj oslavy 15. výročia
členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Program s názvom
Doma v EÚ sa uskutočnil vo štvrtok 2. mája na tribúne pri mestskom úrade. V programe vystúpili
žiaci Základnej umeleckej školy zo
Štefánikovej ulice, ale aj superstárista Denis Lacho.

Slávnostné otvorenie samotného Dzevetnastoho jarneho jurmarku sa uskutočnilo v piatok 3. mája.
Od 8.00 hod. sa na gazdovskom
dvore súťažilo vo varení kotlíkového guľášu. Pokračovali sme slávnostným otvorením jarmoku pred
budovou mestského úradu. Zaspievala nám spevácka skupina Mihaľovski nevesti i beťare, s programom Karička vystúpili deti užhorodskej umeleckej školy. Dopolud-

Pietny akt kladenia vencov
Ani v Michalovciach
nezabúdame na hrôzy
vojny, ktorá hlboko
zasiahla do života každého
jedného človeka. Preto
sme si v utorok 7. mája
pripomenuli 74. výročie
víťazstva nad fašizmom
pietnym aktom kladenia
vencov.
Uskutočnil sa na Cintoríne
Červenej armády na Hrádku. Zúčastnili sa ho poslanci NR SR Emil
Ďurovčík a Miroslav Sopko, zástupkyňa Ruskej federácie na Slovensku
Maria Gorina, priami účastníci
oslobodzovacích bojov, členovia
Zväzu protifašistických bojovníkov
a široká verejnosť.
Pri tejto príležitosti prednostka
Okresného úradu v Michalovciach
Jana Cibereová vo svojom príhovore spomenula: „Hrdosť národa
siaha tak ďaleko, ako ďaleko siaha
jeho pamäť. Aj to je dôvod, pre ktorý nemôže náš bežný život, aj keď
s odstupom rokov a udalostí, plynúť
iba v zabehnutom tempe všedného
dňa. V konkrétnom čase a priestore
sme zviazaní s našou minulosťou,
nadväzujeme i zveľaďujeme historické dedičstvo, preberáme jeho tra-

nie spestrila aj interaktívna show
Edo drewo – jedinečný živý strom
s prastarými rozprávkami a pesničkami. Popoludnie spestrilo vystúpenie Ľudovej hudby Balážovci
a po nich skupiny RUSNAcKS.
Bodku za piatkovým programom
urobila svojím koncertom známa
slovenská skupina Metalinda.
Sobotňajší program bol pre nepriaznivé počasie zrušený.
rr

deň rodiny
Klub kresťanských
pedagógov pozýva
vás i vašich drahých
10. mája o 15.30 hod.
na námestie
v Michalovciach,
kde bude prebiehať
Deň rodiny.

dície, ctíme si jeho hodnoty overené
časom, udalosťami a skúsenosťami
našich predkov. Je to naša naliehavá povinnosť aj v týchto časoch,
pretože zabúdanie by mohlo opäť
priniesť ľahostajnosť, ktorá ohrozuje obozretnosť, prináša riziká, ktoré
deformujú význam tradičných hodnôt, pevných pilierov nášho života,
medzi ktoré patrí i oslobodenie našej vlasti.
Je našou povinnosťou pamätať
si na tieto udalosti a odovzdávať
ich ďalej. Mali by sme to byť najmä
my, ktorí sme sa narodili po druhej
svetovej vojne a neboli sme tvárou

v tvár konfrontovaní s jej drámami
a následkami.
Máme povinnosť nezabúdať,
ale pripomínať si tragédiu, ktorá sa
tak smutne zapísala do dejín. Naše
spomienky by však nemali byť len
smutné.
Spomínajme s vďakou, úctou
a inšpiráciou. Nech takéto chvíle
v nás podnecujú napĺňanie odkazu
našich predkov, aby už nemuseli vyrastať hroby známych či neznámych
a aby naša radosť zo života, ktorý
sme dostali ako dar, mohla byť každodenná.“
nč

Pripravili sme súťaže, hry
a zábavný program, do ktorého sa zapoja generácie rodín.
Pri tomto stretnutí nezabudnime na skutočnosť, že popri
tradičnej rodine jestvujú spoločenstvá, kolektívy a komunity, ktoré reprezentujú vzťahy
medzi ľuďmi. Tie by mali byť
akýmsi návratom práve k rodinnej tradícii, v ktorej má každý vzťah svoj počiatok. Majme
snahu vzájomne sa povzbudiť,
aby sme boli bohatí o hodnotu
toho druhého človeka, lebo aby
mohla láska dýchať, potrebuje pľúca vzťahu. Organizátori
podujatia touto cestou ďakujú
primátorovi mesta Viliamovi
Zahorčákovi a inštitúciám pôsobiacim na území mesta za pomoc a spoluprácu.
Klub kresťanských pedagógov
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KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

Úspešní mladí dizajnéri
Štrnásty ročník celoštátnej
súťaže s medzinárodnou účasťou
Módna línia mladých 2019
sa uskutočnil 12. apríla v Prešove.
Ide o prezentáciu tvorby mladých
módnych tvorcov – študentov
stredných škôl, ktorá má podporiť
rozvoj ich kreatívneho myslenia
a zručností pri vyhotovení modelov.
V tomto roku sa súťaže zúčastnilo 19 stredných škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska
a Ukrajiny so zameraním na odevnú, scénickú
a kostýmovú tvorbu. Žiaci študijného odboru
Odevný dizajn zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach sa tejto súťaže
zúčastňujú pravidelne. V tomto ročníku naši
mladí dizajnéri navrhli a zhotovili 5 kolekcií,
spolu 20 modelov, s ktorými súťažili v kategóriách: Voľná tvorba, Vychádzkové odevy a Spoločenské odevy.

V konkurencii viac ako 740 modelov sme
získali 2. miesto v kategórii Vychádzkové odevy
s kolekciou pod názvom Pozdišovská karička,
ktorú vytvorili žiačky štvrtého ročníka: Ema
Kočišová, Martina Lichvanová, Lenka Lovásová,
Veronika Tomčová a Simona Fellegiová. Tradičné regionálne umenie navrhli do súčasnej odevnej tvorby. Ľudové vzory pozdišovskej keramiky
zakomponovali do jednotlivých návrhov modelov a ručným maľovaním na textil zachytili
motívy ľudovej umeleckej tvorby dolného Zemplína pod odborným vedením učiteľky Mgr.
Márie Capovčákovej. Vzory pozdišovskej keramiky zobrazené na vázach a tanieroch preniesli
technikou ručnej maľby na textil. Vytvorili tak
zaujímavé modely, ktoré prepojili históriu so súčasnosťou. Modely šiat, nohavíc, blúzky, topov
a kabátikov zhotovili pod odborným vedením
učiteľky Mgr. Moniky Kuliňákovej. Tešíme sa
z tohto ocenenia a veríme, že naše žiačky uplatnia svoje tvorivé myslenie štúdiom na vysokých
školách a uplatnením sa v praxi.
SOŠOaS Michalovce

Aprílové aktivity
komunitného centra
Pracovníčky komunitného
centra pripravili v apríli
niekoľko aktivít, pri ktorých
sa venovali nielen deťom
ale aj dospelým. Keďže
je v súčasnosti veľmi
rozšírená téma, ktorá sa týka
problematiky týrania psov,
zorganizovali v spolupráci
s MsP Michalovce besedu
na túto tému.

spolu so ženami z lokality Angi Mlyn
zorganizovali aktivitu, ktorej cieľom
bolo zmysluplné trávenie ich voľného
času. Táto aktivita pozostávala z vyfarbovania opotrebovaných pneumatík z motorových vozidiel, ktoré sa
neskôr použijú počas dobrovoľníckej
akcie 7. júna na skrášlenie priestoru pre deti. Na základe pozitívnych
ohlasov od žien z lokality Angi Mlyn
pracovníčky zamerali svoju pozornosť aj na estetickú stránku žien.
Zorganizovali ,,Beauty day“, ktorý

Na besede sa rozprávali o povinnom očkovaní a čipovaní psov, o ich
starostlivosti a preventívnych opatreniach. So školákmi pomocou farebného papiera, lepidla, plastových lyžičiek a temperových farieb vyrábali
veľkonočné kraslice, ktorými potešili svojich najbližších. Cieľom tejto
aktivity bolo rozvíjanie zručností
a kreativity u danej cieľovej skupiny.
Pracovníčky komunitného centra

pozostával z úpravy a starostlivosti
o nechty. Vzhľadom k tomu, že aj
táto aktivita danú cieľovú skupinu
vo veľkej miere zaujala, urobili ďalšiu
skupinovú aktivitu, v ktorej svoje kuchárske schopnosti predviedli ženy
z lokality Angi Mlyn pri výrobe sladkej pochúťky – palaciniek. Súčasťou
tohto podujatia bola aj malá súťaž
o najkreatívnejšiu palacinku.
R.C.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých
informácii nájdete na

MICHALOVCE
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5

KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
DEŇ RODINY
podujatie pre rodiny, 10. máj o 15.00 hod., tribúna pri MsÚ
DEŇ MÚZEÍ
11. máj o 13.00 hod., Park Kerta
MENO
divadelná komédia, 12. máj o 19.00 hod., veľká sála MsKS
MICHALOVSKÝ DIA DEŇ
14. máj od 10.30 hod., tribúna pri MsÚ
VĎAKA VÁM
program venovaný všetkým mamám
17. mája o 15.00 hod., veľká sála MsKS

NA PERŠOHO MAJA
Ani za nepriaznivého počasia nestratili účastníci dobrú náladu počas podujatia, ktoré už tradične organizuje OZ – Vrbovčan v priestoroch mestskej časti
v predvečer 1. mája, a to stavanie mája. Podujatie bolo zamerané najmä na najmladšiu generáciu s cieľom zachovania ľudových tradícií. Začalo sa zábavnými
hrami v záhrade kultúrno-spoločenského centra a pokračovalo ozdobením stromu pestrofarebnými stužkami. Ozdobovali ho deti všetkých vekových kategórií
za spevu ľudových pesničiek. Deti ho preniesli aj s pomocou rodičov a vztýčili
pri vchode do centra. Do stavania mája sa zapojil aj poslanec MsZ Marián
Sabovčík. Program pokračoval športovými aktivitami detí. Poďakovanie patrí
hlavne Márii Marcinovej, ktorá pripravila program s deťmi. Ďalej organizátorkám podujatia Lenke Dzurjovej, Danke Pavlíkovej a Janke Vargovej ako
aj Mariánovi Bašistovi a Miroslavovi Pregovi, ktorí pomohli so zabezpečením
stromčeka. Akcia bola realizovaná s podporou TESCO Michalovce.
Dušan Onuška

Výstavy
KRESLENÉ PORTRÉTY
výstava Miroslava Babinčáka
do 31. mája, malá galéria mestského kultúrneho strediska
´68 NA VLASTNEJ KOŽI
do 20. mája, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
KALEIDOSKOP – VEDECKÁ HRAČKA
do 31. mája, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Metamorfózy slova
Zemplínske osvetové
stredisko v Michalovciach
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja bolo
organizátorom krajskej
súťažnej prehliadky
25. Metamorfózy
slova v rámci
65. Hviezdoslavovho
Kubína.

V materskej škole
zachovávajú tradície
V Materskej škole, Školská
5, Michalovce nezabúdajú
na zachovávanie ľudových
tradícií.
Po karnevale pochovali basu, čo
bola ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb, ktorej základným
motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Išlo o výrazné komické stvárnenie. S deťmi nezabudli
ani na vynášanie Moreny, ktoré patrí
na Slovensku k dôležitým tradíciám,
spájanými s oslavami konca zimy
a príchodu jari. Pri rieke Laborec deti
s pani učiteľkami naposledy zaspievali
Morene a hodili ju zapálenú do rieky.

Na Veľkú noc sa veľmi tešili a dôsledne sa pripravili. Za prítomnosti
amatérskeho prútikara dedka Tižu si
chlapci zhotovili korbáče a dievčatká
usilovne maľovali vajíčka. Bolo ich
toľko, že si mohli ozdobiť aj dva stromy v areáli MŠ. „Na peršoho mája...“,
táto pieseň i mnohé iné zneli počas
stavania mája v MŠ. Ľudové tradície ako kultúrne bohatstvo by nikdy
nemali zaniknúť. O to sa aj v našej
materskej škole na Stráňanoch, kde
je denne prítomných viacej ako 130
detí, snažíme. Sprístupňujeme deťom
poznatky zo zvykov a tradícií našich
predkov. Zemplínske tradície takto
zachováme i pre budúce generácie.
Eva Dančíková

Súťažná prehliadka sa uskutočnila 25. – 26. a 29. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku a v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Podujatie sa
konalo pod záštitou predsedu KSK.
Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež
a dospelých. Súťaží sa v piatich
vekových kategóriách v poézii
a próze. Osobitnou kategóriou sú
detské recitačné kolektívy a divadlá
poézie.

,,Do súťaže sa každoročne zapojí
do 150 súťažiacich. Dlhoročná tradícia a vynikajúce výsledky našich recitátorov na celoštátnom kole v Dolnom
Kubíne poukazujú na vyspelú úroveň
„recitátorskej školy“ a osobností, ktoré
v našom kraji máme a ktoré recitátorov pripravujú,“ uviedla Lucia Vetrecinová zo Zemplínskeho osvetového
strediska v Michalovciach. Naše
mesto úspešne reprezentoval Gabriel
Kuriľak zo Základnej školy, na Ulici
J. Švermu, ktorý sa v tretej kategórii
v próze umiestnil na druhom mieste,
a Peter Ondrik zo Základnej školy
T. J. Moussona, ktorý v tretej kategórii v poézii obsadil tretie miesto.
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
a z jeho poverenia Národné osvetové centrum a Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky. Vyvrcholením
tejto súťaže je celoštátna prehliadka
v Dolnom Kubíne, ktorá je plánovaná na 19. – 22. júna. Z verejných
zdrojov podujatie podporil Fond
na podporu umenia.
ZOS

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

MICHALOVCE
moje mesto
mojemesto@msumi.sk
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Samuel Šepeľák
Gregor Mihalík

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Jaroslav Andraš
a Janka Minčičová
Alessio Gál
a Anna Benčová
Ing. arch. Kvetoslava Miľáková
a Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Peter Pčolinský
a Mária Dudášová
Patrik Kozár
a Beáta Beláková
Lukáš Červíček
a Ivana Lukáčová

blaho ž e l a n i e
V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného
jubilea mamička a babička

IRENA ČOKINOVÁ

Prajeme Ti lásku, pevné zdravie a Božie
požehnanie do ďalších rokov Tvojho života.
objímajú deti Mirka, Lucia a Tibor
s rodinami

Opäť prvé miesto
v celoštátnom kole SOČ
V školskom roku 2018/2019
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
SR vyhlásilo už 41. ročník
prestížnej súťaže –
Stredoškolská odborná
činnosť.
Jej cieľom je podporovať a vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov
stredných škôl, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.
V tomto školskom roku sa z 325 škôl
prihlásilo 5 174 študentov s 4 052 prácami. Z ôsmich krajov postúpilo na
celoštátnu prehliadku 272 súťažiacich
(dvaja žiaci z príslušného kraja do 17
vyhlásených odborov).
Strednú zdravotnícku školu i Košický samosprávny kraj v súťažnej
prehliadke SOČ úspešne reprezentovala žiačka Kvetoslava Čorbová
prácou pod názvom Sám v dave. Vo
veľkej konkurencii sa prebojovala
z okresného kola na krajskú prehliadku, kde sa umiestnila na prvom mieste. Prvenstvo jej otvorilo dvere celoštátnej prehliadky SOČ, ktorá sa konala 24. – 26. apríla na pôde Strednej
odbornej školy automobilovej v Košiciach. Žiačka prezentovaním vysoko

aktuálnej problematiky osamelosti
tínedžerov presvedčila, že je vnímavá
k problémom dnešnej mládeže, upozorňuje na ne a navrhuje aj spôsoby
riešenia. Členovia hodnotiacej komisie jej v celoštátnej prehliadke udelili
1. miesto. Autorke srdečne blahoželáme a z jej víťazstva máme radosť o to
viac, že prekonala svoj minuloročný
úspech v celoštátnej prehliadke, kde
sa s prácou Ospalý tínedžer umiestnila na 2. mieste. Konzultantkou oboch
prác bola PhDr. Katarína Hospodárová.
Stredoškolská odborná činnosť
patrí už dlhoročne k prioritným aktivitám Strednej zdravotníckej školy
v Michalovciach. Keďže dbáme v prvom rade na kvalitu, neorganizujeme
SOČ masovo, ale pracujeme výlučne
s talentovanými žiakmi, v ktorých
vidíme potenciál, a ktorí majú záujem pracovať na vlastnom projekte.
O tom, že sa oplatí venovať čas a energiu tvorivým žiakom, svedčia umiestnenia našich žiakov na popredných
miestach v krajských či celoštátnych
kolách. Navyše výsledky svojej práce
dokážu úspešne prezentovať a obhájiť
vo veľkej konkurencii nielen v súťaži
SOČ, ale aj na odborných seminároch
v celoslovenskej pôsobnosti organizovaných pre zdravotníkov z praxe.
PhDr. Katarína Hospodárová

Noviny Mistral

a športové správy

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

Špacirki na kaveju

Téma: Michalovce v počiatkoch
Československa
Hostia: Dr. Martin Molnár – historik ZM,
JUDr. Miroslav Schýbal – Český spolok v Michalovciach

repríza z novembra 2018
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

Letokruhy kultúry – slávnostný program
pri príležitosti 30. výročia vzniku MsKS
repríza z marca 2017
denne od 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS v sieti
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube
a www.tvmistral.sk

ÚDOLÍM TRNAVSKÉHO POTOKA
Z pôvodného ešte zimnného termínu sa 9. ročník obľúbeného podujatia pre "mrchavé" počasie preložil na jar. Náhradný výlet, čo sa týka počasia, to veru tiež
nebolo bohvieaké terno. Miernym stúpaním proti prúdu zurčiaceho potoka pod
zatiahnutou oblohou cez Hrbatý laz v lokalite Hiriač došli turisti na takzvaný
grófsky cintorín. Ďalšia zastávka bola pri prameni s upraveným ohniskom, kde si
čo-to poopekali, predčasne sa tešiac, že nezmokli. Opak bol však pravdou, lebo pri
návrate ich zastihol pomerne hustý dážď.
Anton Hasák

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny 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. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu
príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec,
RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie:
Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia.
Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.
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prerušenie distribúcie elektriny
n 14. mája od 7.40 hod. do 17.40 hod., úseky: Ul. P. I. Čajkovského
č. 4 – 20 – párne a 9 – 17 – nepárne, Ul. Jána Hollého č. 9
n 15. mája od 7.00 hod. do 18.00 hod., úseky: Ul. P. I. Čajkovského
č. 4 – 34 – párne, 9 – 19 – nepárne, Ul. Fraňa Kráľa č. 1 –
21 – nepárne, 2 – 36 – párne, Ul. Jána Jesenského č. 2, 4,
Ul. A. S. Makarenku č. 1
n 16. mája od 8.00 hod. do 14.50 hod., úseky: celá osada Angi Mlyn
(Ul. mlynská)
n 16. mája od 8.10 hod. do 14.50 hod., úseky: Mlynská 0,
Pri mlyne 0, Pri mlyne 5703, Pri mlyne 4718/33
n 22. mája od 08.30 hod. do 13.00 hod., úseky: Betlenovce č. d. 3, 5,
15, 17, parcela č. 789/2
n 30. mája od 07. 40 hod. do 15.30 hod., úseky: bytový dom
na Okružnej ulici 992/4

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Dám do prenájmu garáž, Ulica kpt. Nálepku, Michalovce.
Tel.: 056 3812266

Rôzne
n Predám kaktusy za symbolickú cenu. Tel.: 0918 099 299

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

V našom meste bola od štvrtku 2. mája do stredy 9. mája britská hokejová
reprezentácia. Dôvodom ich pobytu v Michalovciach bol prípravný camp
pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa začnú
už budúci piatok. Okrem hokejovej prípravy na našom zimnom štadióne
čakal anglických hokejistov sprievodný program a v pondelok 6. mája aj prijatie u primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka. Slovensko odohralo
v sobotu 4. mája predposledný prípravný zápas s Veľkou Britániou v Poprade, v ktorom vyhrali vysoko 6:1. Ten posledný prípravný zápas sa odohral
na našom zimnom štadióne v utorok 7. mája proti Nórsku.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 79/2004
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej
v bytovom dome "H" v Michalovciach
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 3. 5. 2019 do 20. 5. 2019.
Žiadosti podané pred termínom alebo po termíne nebudú brané do úvahy.
Číslo bytu
Adresa
Poschodie Počet izieb Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------B-6
Ul. konečná 20 poschodie
3-izbový
71,56 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám., slobody 1 v Michalovciach –
kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení
bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Prehra s Prievidzou
Netradične v piatok,
26. apríla, predohrávali
Orli zápas proti Prievidzi.
Tabuľkový sused a líder
tabuľky o 7. – 12. miesto
bol miernym favoritom.

Hral sa veľmi pekný a taktický
zápas na oboch stranách. Michalovčania mali počas celého zápasu
mierne navrch. No hostia boli stále
na dostrel. Aj keď domáci v tretej
štvrtine viedli už o 13 bodov, sú-

per sa nezložil a dokázal bodovo
kontrovať. Orlom robil problémy
v obrannej činnosti najmä skúsený
Rozenberg a Hronský. Pribúdali im
fauly a postupne sa vyfaulovali až
štyria hráči domácich.
Napriek tomu bol zápas vyrovnaný a dospel až do predĺženia.
Tam už skúsenejší hostia a Michalovčania aj so žiakmi v zostave
neudržali výsledok a prehrali. Napriek tomu sa hral výborný basketbal.
1.BK MICHALOVCE
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SME EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2019
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
I.BK MICHALOVCE – KEŽMAROK
11. 5., 11.00 – 12.30 hod., mladší mini žiaci – OM Východ, VII.ZŠ
I.BK MICHALOVCE – BKM ISKRA SVIT
11. 5., 16.00 hod., DL juniori U19, šport. hala GPH
Info: http://new.1bkmi.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN - MFK RUŽOMBEROK
11. 5., 17.00 hod. - FORTUNA liga muži – nadstavbová časť o titul

PODVIHORLATSKÝ MARATÓN V ZNAMENÍ
REKORDNÉHO ZÁUJMU BEŽCOV
Zo 400 zaregistrovaných bežcov sa na štart Podvihorlatského
maratónu a s ním súvisiaceho Michalovského polmaratónu
a Polmaratónskej štafety postavilo rekordných 383 bežcov
zo Slovenska, Ukrajiny, Česka, Maďarska, Ruska i USA.
Víťazom maratónu sa už po tretíkrát stal sympatický Tomáš
Kopčík z Trnavy, čím doplnil svoj zoznam víťazstiev z rokov
2015 a 2016. Zo žien maratón najrýchlejšie odbehla Ivana
Butoracová z Vyšnej Šebastovej.

MFK ZEMPLÍN - ŠK SLOVAN BRATISLAVA
18. 5., 17.00 hod. - FORTUNA liga muži – nadstavbová časť o titul
MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
11. 5., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 28. kolo
MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA
12. 5., 11.00 hod., I. LSD U19 – 29. kolo
MFK ZEMPLÍN – MFK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
12. 5., 11.00 hod., II. liga ženy – 17.kolo
MFK ZEMPLÍN – 1.FC TATRAN PREŠOV
17. 5., 15.00 hod., I. liga juniorky U19/skupina C – 18.kolo
MFK ZEMPLÍN – FC TJ ORAVSKÝ PODZÁMOK
19. 5., 10.00 hod., II. liga ženy – 18.kolo
Info: www.mfkzemplin.sk
AFK TOPOĽANY – FK GEČA 73
12. 5., 16.30 hod., IV. liga Juh muži – 25.kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
TJ SOKOL MOČARANY – OŠK KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ
12. 5., 16.30 hod., V. liga zemplínska muži – 21. kolo, Močarany
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
IUVENTA MICHALOVCE – ŠŠK PREŠOV
11. 5., 17.30 hod. – 1. zápas finále národného play off
12. 5., 10.30 hod. – 2. zápas finále národného play off

Záverečný prípravný
zápas pred MS v hokeji
Slovenská hokejová
reprezentácia odohrala
záverečný prípravný
zápas pred začiatkom
tohtoročných majstrovstiev
sveta v utorok 7. mája
v Michalovciach proti
Nórom. Pred vypredaným
zimným štadiónom
Slováci porazili Nórov 3:2
po predĺžení.
Viliam Zahorčák k tomuto
športovému sviatku v našom meste uviedol: „Veľmi sa teším, že sa
Michalovce opätovne stali dejiskom
reprezentačného zápasu. Osobne
to vnímame aj ako ocenenie toho,
že prvý zápas mužov v Micha-

lovciach bol zorganizovaný dobre
a vládla tu parádna hokejová atmosféra. Určite pomohlo aj to, že mesto
momentálne hokejom žije a zdá sa,
ešte určitý čas žiť bude.“ Prvýkrát sa
slovenská hokejová reprezentácia
mužov predstavila v Michalovciach
v piatok 20. apríla 2018, vtedy zdolala Lotyšsko 4:1.
Svetový šampionát štartuje v piatok 10. mája a bude trvať do 26. mája.
Zápasy sa budú hrať v Bratislave
a Košiciach. Slovenská reprezentácia
odohrá zápasy základnej A-skupiny
v košickej Steel aréne.
Slováci nastúpia postupne proti
Američanom (10. 5.), Fínom (11. 5.),
Kanaďanom (13. 5.), Nemcom
(15. 5.), Francúzom (17. 5.), Britom
(18. 5.) a Dánom (21. 5.).
rr

HK IUVENTA – TRENČÍN
12. 5., 13.00 hod., I. LMD, Chemkostav aréna
HK IUVENTA – TRENČÍN
12. 5., 15.00 hod., I. LSD, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk

Strelectvo
REGIONÁLNA LIGA ŠARIŠ – ZEMPLÍN
19. 5., 8.00 hod.,
Info: G. Dobranský, tel.: 0905 427540

Šerm
ŠERMIARSKY TURNAJ FEBUS
11. 5., 8.00 hod., športová hala GPH
Info: P. Cimprich, tel.: 0918 473656

Tenis
MEMORIÁL L. REPICKÉHO
18. 5., 8.00 hod.
Info: Ing. Radomír Trčka, tel.: 0905 971 101

Turistika
SLÁNSKE VRCHY – SLÁNSKE ORCHIDEI
11. 5., 8.00 hod., Info: www.kst-turista.sk

