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Míľniky historického vývoja Michaloviec

MICHALOVSKÝ
ZBOJNÍK
Seriál článkov k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach pokračuje v tomto čísle svojou treťou časťou. Dokumenty o existencii zbojníckych družín
v okolí Michaloviec v období stredoveku nateraz nepoznáme, ale na majetkoch
šľachticov z Michaloviec sa v 14. a 15. storočí stali desiatky trestných činov.

N

echýbali medzi nimi vlámania, ničenie majetku,
vymáhanie dlžôb, krádeže,
únosy a úteky poddaných či nevera.
Súdy sa zaoberali aj hrdelnými zločinmi – dokopy vyšetrovali sedem
vrážd, sedem pokusov o vraždu,
znásilnenie a 17 lúpeží spojených
s ublížením na zdraví. Páchateľmi boli poväčšine tuláci, sluhovia,
poddaní ale tiež šľachtici. Viedla
ich k tomu nielen túžba po majetku, ale aj pomsta.
Na začiatku 17. storočia sa viacerí poddaní z okolia Michaloviec
rozhodli, že už nebudú hrdlačiť
na pôde, ale že zbehnú k zbojníkom. Dotlačila ich k tomu vtedajšia
ťažká životná situácia a beznádejné
postavenie. Úteky ľudí, ich prenasledovanie či povstania najchudobnejších vrstiev boli na každodennom poriadku. A odpoveď pánov?
Tá bola veľmi drastická – bičovanie
na dereši, vešanie a štvrtenie. Drábi
mali oči všade.
Dnes už môžeme len uvažovať,
čo viedlo Vojtecha Gergiela z Michaloviec, poddaného Jána Michalovského (Nagymihály), spolu
s ostatnými poddanými na zbojnícke chodníčky. Bol to pocit slobody alebo vidina ľahkého lupu?
Tak či onak, v roku 1614 viedli jeho
kroky i kroky ďalších 97 členov

„zbojníckeho tovarišstva“ do dediny Smerekovica, kde lúpili a vraždili. Tento prepad dnes už zaniknutej
obce Smerekovica pri Runine, ktorá
prináležala do majetku Vojtecha
Romera, je doteraz najmasovejším
známym zbojníckym činom v uvedenej oblasti.
Na základe žaloby, ktorú podal
Vojtech Romer, dedič Smerekovice, spolu so všetkými poddanými
z dediny, bolo vznesené obvinenie
proti už spomínanému Vojtechovi Gergielovi, Štefanovi Tarhašovi z Užhorodu, Jánovi Polákovi
zo Zalužíc, Andrejovi z Remiet,
Antonovi Luačovi z Poruby, Michalovi Zolovi z Bánoviec, Martonovi z Veľkej Stretavy, Vaškovi
Gwozdecovi z Vinného, Pavlovi
zo Siemianowic, Sebastiánovi Hančarovovi z Topolian, Andrejovi
z Humenného, Petrovi Kelemencatovi z Remiet, Filipovi Oleksovi
z Remiet a Ivanovi Tublenskovi
zo Sobraniec za to, že uvedení „lotri spolu s inými svojimi tovarišmi,
ktorých bolo spolu 98, z pondelka
na utorok pred svätým Vavrincom
svojím zlým nočným zbojníckym
zvykom vtrhli do dediny Smerek,
ktorú vylúpili, niekoľko ľudí zabili
a pobrali veľa vecí.“
Obžalovaní zvolili pri výsluchu
zaujímavú taktiku. Zo zosnovania

pozývame...

prepadu obvinili richtára Smerekovice, ktorý ich vraj mal na lup
osobne nahovoriť. Ďalší predvedení zbojníci dokonca tvrdili, že išlo
o službu pre pána Romera, na ktorú
ich najali. Z výpovedí obvinených
vyplynula aj ďalšia zaujímavá skutočnosť. Pán Romer pôvodne chytil
23 zbojníkov a na druhý deň ešte
jedného, Andreja z Humenného,
no pred súd boli postavení iba štrnásti. Andreja z Humenného prepustili (ostatní totiž tvrdili, že ho
nepoznajú). Čo sa stalo s ďalšími
desiatimi chytenými zbojníkmi je
záhadou. Na tento fakt vo svojich
výpovediach poukazovali aj obžalovaní.
Po výsluchu a dobrovoľných
výpovediach boli obžalovaní na
„skúšku“ odvedení aj ku katovi.
V jeho rukách sa už „zreteľne“
rozpomenuli na ostatných členov
zbojníckeho „tovarišstva“ a jedného po druhom ich pomenovali.
Samozrejme, uviedli najmä mená
spoluobžalovaných. Súdny tribunál
vyniesol rozsudok – poprava rozštvrtením. Bol to najhorší hrdelný
trest. Zbojníkom sa veru neumieralo ľahko. Michalovský rodák, zbojník, tak spolu s ostatnými „lotrami“
nakoniec prišiel o to najcennejšie –
o svoj život.
Martin Molnár

NOC MÚZEÍ
A GALÉRIÍ
15. a 16. mája
Zemplínske
múzeum

KNIHA ZEMPLÍNA
2014 – 2020
online hlasovanie

do 21. mája
www.zkgz.sk
Zemplínska knižnica
G. Zvonického

UMENIE
POD ZÁMKOM
výstava

do 31. mája
malá galéria MsKS

MICHALOVCE
V POHYBE

virtuálna výstava
Facebook Zemplínske
kultúrne centrum
a hvezdáreň
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Miestne dane a poplatky
Mesto Michalovce začína od pondelka 17. mája s doručovaním rozhodnutí na poplatky za komunálny odpad,
dane z nehnuteľností a dane za psa (ďalej len „rozhodnutie“). Rozhodnutia budú do domácností doručovať
zamestnanci mesta ako správcu týchto daní v pracovných dňoch vždy od 16.00 do 20.30 hod., počas sobôt v čase
medzi 14.00 – 20.30 hod.
Zamestnanci doručujúci zásielky budú mať v rámci preventívnych opatrení na tvárach ochranné
rúško, resp. respirátor. Mesto v záujme ochrany všetkých ľudí prosí
každého daňovníka, aby pri preberaní zásielky dodržal všetky preventívne opatrenia a mal k dispozícii vlastné pero, ktorým podpíše
prevzatie rozhodnutia.
Rozhodnutia môžu preberať len
osoby, ktorým sú určené alebo iné
osoby na základe splnomocnenia.
Po prevzatí rozhodnutí má občan
30 dní na prípadné podanie odvolania a následne ďalších 15 dní
na zaplatenie.
V záujme zlepšenia doručovania
rozhodnutí by bolo vhodné, aby
mal každý subjekt označené svojimi
menovkami nielen poštové schránky ale aj vchodové dvere bytov.

FORMA ÚHRADY MIESTNYCH
DANÍ A POPLATKOV:
n internetbankingom, resp.
prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke
Bankové spojenie pre zaplatenie
miestnych daní a poplatkov:
Banka: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu: SK81 7500 0000
0040 1551 4475
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: uvedený
v rozhodnutí (číslo rozhodnutia)
Konštantný symbol: 0558
n hotovostne, príp. bezhotovostne,
prostredníctvom samoobslužného platobného kiosku umiestneného vo voľne dostupných
vstupných priestoroch MsÚ,
n v nevyhnutných prípadoch
v pokladni mestského úradu.

Pri platbe v platobnom kiosku
alebo v pokladni MsÚ je potrebné použiť čiarový kód uvedený
na rozhodnutí.

Platba v kiosku je absolútne
intuitívna, s možnosťou platby
v hotovosti alebo bezhotovostne.

Po zo skenovaní čiarového
kódu bude platiteľ vyzvaný
na zaplatenie sumy uvedenej
na rozhodnutí.
MsÚ

Režim mestského úradu
Asistované sčítanie obyvateľov
Forma sčítania, pri ktorej obyvateľom pomôže mobilný
alebo stacionárny asistent.
Prebieha na celom Slovensku do 13. júna.
n Mesto Michalovce zriadilo dve kontaktné miesta,
na ktorých je k dispozícii technika a stacionárny
asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc
od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny
asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám.
n Ak sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto,
môžete si k sebe domov objednať mobilného
asistenta, a to telefonicky na čísle 0905 798 944
alebo 056 686 41 20. Pri telefonickom nahlasovaní
požiadavky na mobilného asistenta je potrebné
uviesť vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás
má mobilný asistent navštíviť, a telefónne číslo.
n Na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej
domácnosti platia hygienicko-epidemiologické
opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných
prostriedkov).
Adresa kontaktného miesta:
Mestský úrad Michalovce, Nám, osloboditeľov 30,
kancelária číslo: 120 a 129
Prevádzkové hodiny:
Po: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30
Ut: 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
St: 9.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Št: 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Pi: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Od 17. mája sa poskytujú služby v plnom rozsahu. Vstup
do budovy „A“ je cez hlavný vchod, s reguláciou
mestským policajtom, prekrytím nosa a úst respirátorom
a meraním teploty termokamerou.
Vstup je limitovaný na jedného klienta v kancelárii.

pobačeňe Miž a z varoš a

Dirgaca draha
Ozdaľ ňikoho ňetreba strašic zos dirgacima drahami. U mesce še po každej žimoj najdu nove dziri a už treba platac. Hutori še, že tota robota ňebudze mac ňigda konca. Išče gu vekšej gaľiboj prichodzime. Nastavaju dziri
u našich hlavoch. U majovich dňoch zapomňu naši najvišši predstaviteľe pripomenuc sebe koňec najvekšej švetovej vojny. Jagbač každi z ňich še narodzil
po vojňe. Zato každi po svojim daco spravil. Položil dagdze na dajaki pametňik venčik. Ňe naraz, aňi ňe na cinter, dze je najvecej pochovanich vojakov.
Jagbač še haňbime, že tote, co tu ochabiľi svojo životi ňebuľi američaňe. Zato
aňi ňešľebodno hutorec o dachtorich historickich faktoch. Dokonca še ňehutori aňi o tim, že tam buľi i našo ľudze. Šak z pametňikov už malochto žije.
A toti co išče žiju? Šak dachtori z ňich po vojňe buľi spoločenski aktívňi.
Mame pre ňich u parlamence navrh zakona o znižeňi dochodkov. Spravodľivo jim popatrime na paľce. Šak upevňovaľi totaľitu. Bojovaľi proci „ľudskim
pravam“. Polročne dňešne zavedzeňe „nudzovoho stavu“ je vrchol novodobich „ľudskich prav“. No začina nova doba. Našo trojo najvišši ustavňi predstaviteľe še spolu štretľi. Dzevjatoho maja je i „Dzeň Europi“. I kec fukal vitor.
Vjaľi jim vlasi i bral papire. Statočňe prečitaľi, že možeme hutorec o tim:
Jak dobre žic u veľkej Europoj. O tim, že me chudobňi pribuzňi ňehutorel
ňichto. Ľem o tim, že veľka kopa pita vecej slabich, žebi mocňi buľi išče mocnejši. O tim, že po odchodze Angľicka z EU su vojnove loďe u Lamanšskim
prjeplave, ňebulo aňi hlaska. Raz me už ňedavno vidzeľi boje o „Falklandske ostrovi“ medži Angľickom i Argentinu. Ozdaľ teraz Angľičaňe i Francuzi
ňezačňu štriľac po ribaroch, abo medži sobu. Bo horucich hlavov jest ňeľem
na Slovensku. Dachtorich šverbja ňeľem dlaňe, aľe i kešeňe. Nakoňec najľepše. Cešme še, bo našo terajši vladňi z nas chceju spravic bohačov. Jak to ľem
spravic, žebi tote miľijardi eur me scihľi schasnovac? Doteraz me ňescihaľi.
Teraz to už budze ľem dobre! Chto zna jak, naj še prihlaši na vladze.
Vaš Mižo z varoša
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PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
Na hrôzy vojny, ktorá hlboko zasiahla
do života miliónov ľudí, nezabúdame
ani v čase pandémie. V piatok 7. mája
sme si pripomenuli 76. výročie víťazstva
nad fašizmom pietnym aktom kladenia
vencov. Uskutočnil sa na Cintoríne
Červenej armády na Hrádku. Pre
stále platné obmedzenia sa konal
iba v tichosti a bez účasti širokej
verejnosti. Za mesto Michalovce
sa ho zúčastnili zástupcovia primátora
Jana Cibereová a Jozef Sokologorský.
Prítomní boli aj zástupcovia Okresného
úradu Michalovce pod vedením Jany
Margovej a tiež členovia Zväzu
protifašistických bojovníkov. Je našou
povinnosťou pamätať si tieto udalosti
a ich odkaz odovzdávať ďalej.
ms

Vyhodiť odpad do prírody nie je normálne
Nelegálne skládky
sú problémom väčšiny
miest a obcí na Slovensku
a je tomu tak aj v našom
meste.

nezmestí do nádoby, napríklad skrine, koberce, sedacie súpravy, dvere
a podobne. Na zberný dvor môžu
bezplatne doniesť aj vytriedené zložky komunálneho odpadu ako papier,
sklo, plasty, kovy, tzv. tetrapaky, elek-

a podobne. Drobný stavebný odpad
je odpad z bežných udržiavacích
prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa
platí miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,

Na základe zmapovania poriadku bolo v apríli zistených 18 lokalít
nelegálnych skládok, kde je umiestnený v prevažnej miere komunálny
odpad. Ten je potrebné odstrániť, ale
hlavne zabezpečiť, aby sa opätovne
skládky nevytvárali. Ich odstránenie
stojí nemalé finančné prostriedky.
V meste máme vytvorené podmienky, ako správne nakladať s komunálnym odpadom, a preto nie je
dôvod na vytváranie nelegálnych
skládok. Každý rodinný dom má nádobu na zmesový komunálny odpad,
nádobu na bioodpad a farebne rozlíšené vrecia na zber triedeného odpadu. Aj bytové domy na sídliskách
sú vybavené nádobami na zmesový
komunálny odpad aj na triedený odpad. V meste máme dva zberné dvory (na ulici Lastomírskej č. 2 a Partizánskej č. 55), kde môžu občania
bezplatne doniesť odpad, ktorý sa im

troodpad, použité jedlé oleje, tuky
a nebezpečný odpad, ktorý sa nachádza v domácnosti, ako sú zvyšky
farieb, riedidiel, pesticídov, žiarivky

a tento je potrebné uložiť na zbernom dvore na Lastomírskej ulici č. 2.
V roku 2020 technické služby
mesta začali s kampaňovým jarným

Poďte do práce na bicykli
Celonárodná kampaň
Do práce na bicykli
podporuje využitie bicyklov
na pravidelné dochádzanie
do práce. Jej cieľom
je prispieť k zlepšeniu
zdravia obyvateľov,
k zníženiu podielu
automobilovej dopravy
v mestách a obciach a tak
k zvýšeniu kvality života.

Súťaž sa uskutoční počas celého
júna. Zapojiť sa môžu 2 – 4-členné tímy z jednotlivých organizácií,
podnikov a inštitúcií. Výsledky
aj priebeh súťaže budú zverejnené
na webovej stránke www.dopracenabicykli.sk.eu.
Do hlavnej súťaže sa počítajú
len jazdy a kilometre prejdené na
bicykli. Ale tento rok do kampane DPNB pridali aj súťaž pre jej
účastníkov dochádzajúcich do
práce verejnou dopravou alebo
pešo, ktorí môžu zabojovať o 3

ceny. Podmienkou je, že počas
júna absolvujú aspoň 29 jázd do/z
práce verejnou dopravou alebo
pešo. Navyše, pri použití uvedených foriem dopravy sa súťažiacemu, tímu aj mestu pripočítava
ušetrené CO2, čím účastníci zlepšujú uhlíkovú stopu seba a svojho
tímu, a zvyšujú aj šance na celkové
víťazstvo ich samosprávy. (Pozn.:
Systém prepočítava CO2 ušetrené
oproti ceste autom podľa špecifického vzorca).
nč

a jesenným zberom objemného odpadu a biologický rozložiteľného
odpadu priamo od rodinných domov. Tento zber sa osvedčil, a preto
sme s ním pokračovali aj v tomto
roku. Takto vyzbieraný odpad v prevažnej miere išiel na zhodnotenie
a len v minimálnej miere skončil
na skládke komunálneho odpadu.
Vyzývame občanov, aby nakladali s komunálnym odpadom
v súlade so zákonom o odpadoch
a všeobecne záväzným nariadením
mesta o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta. Tieto
právne predpisy riešia aj zodpovednosť za nezákonne umiestnený
odpad a pri zistení pôvodcu nepovolenej skládky je možné v rámci
priestupkového konania uložiť pokutu do 1500 eur.
Nelegálne skládky majú viacero
negatívnych dosahov na krajinu,
biotopy, ekonomiku a zdravie. Naším cieľom nie je ukladať pokuty,
ale chceme, aby naše mesto bolo
čisté a zdravé. Veríme, že to chcú
aj všetci obyvatelia Michaloviec.
Pavol Fecák

ZEMPLÍNSKE
MÚZEUM
otváracie hodiny
od 1. mája

pondelok: zatvorené
utorok – piatok:
8.00 – 18.00
sobota, nedeľa:
14.00 – 18.00

prosíme návštevníkov
o dodržiavanie aktuálne platných
epidemiologických opatrení

4

KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Školáci vysadili na Deň Zeme nové stromčeky
V rámci výchovnovzdelávacieho procesu
sa vyučujúci prírodovedy,
vlastivedy i pracovného
vyučovania Základnej
školy, J. Švermu 6, snažia
efektívne využívať
environmentálnu výchovu
ako jednu z prierezových
tém.
V súvislosti s tým žiaci tretieho
a štvrtého ročníka spolu so svojimi
triednymi učiteľkami a vychovávateľkami pripravili 22. apríla pri príležitosti Dňa Zeme zaujímavú akciu.
V jednotlivých triedach sa uskutočnilo tematické vyučovanie pod
názvom Deň Zeme s dôrazom
na prehlbovanie vzťahu k prírode.
Hlavným cieľom bolo skĺbiť teore-

tické vedomosti s praktickými zručnosťami. Pracovné návyky sa akosi
samovoľne vytratili zo života najmä
mladej generácie, preto sa rozhodli
tento fenomén doby čiastočne zvrá-

tiť. V jednotlivých aktivitách žiaci
poprepájali vedomosti o lese a jeho
význame s praktickým vysádzaním
listnatých a ihličnatých stromčekov.
Zistili, ako môžu znížiť spotrebu pa-

piera a takýmto spôsobom chrániť
lesy. Dokonca si vyrobili nový papier zo starého odpadového papiera
a vytvorený recyklovaný využili ako
podklad na papierovú koláž. Rôznorodý odpadový materiál žiakom
poslúžil aj na výrobu rôznych netradičných dekoračných predmetov.
Prostredie tried i areálu školy skrášlili vlastnoručne vysadenými izbovými i záhradnými rastlinami.
Úlohou školy nie sú len vedomosti, ale aj základné princípy ako
sú samostatnosť, zodpovednosť,
spolupráca, vzájomná pomoc, komunikačné zručnosti, preberanie
zodpovednosti za vlastný prínos i za
celkový výsledok. Ak sa aj takýmto
spôsobom podarí prehĺbiť u žiakov
estetické cítenie a pracovné návyky,
úsilie pedagógov bude korunované
úspechom.
ZŠ, J. Švermu

Na návšteve v prezidentskom paláci
Barbara Balogová bola
jednou z tých, ktorých
v apríli pri príležitosti
Medzinárodného
dňa Rómov prijala
v prezidentskom paláci
hlava štátu Zuzana
Čaputová.
Mladá 19-ročná zdravotnícka
asistentka pôsobí v Nemocnici Svet
zdravia Michalovce na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde sa okrem iného starajú aj
o pacientov s ochorením covid-19.
Barbara je štipendistkou mimovládnej organizácie Rómsky vzdelávací
fond, ktorý ju na stretnutie s hlavou
štátu navrhol. Pozvaní s prezidentkou SR debatovali o pandémii a jej
dopade na spoločnosť. Stretnutia sa
zúčastnili aj Rómovia, ktorí pôsobia jednak v sociálnej oblasti a tiež
v oblasti vzdelávania.
Barbara už ako dieťa vedela,
že chce pracovať s ľuďmi a pomá-

hať im. V michalovskej nemocnici
pracuje ako praktická sestra, resp.
zdravotnícky asistent len od augusta
minulého roku. Na oddelenie OAIM
bola pridelená, začo je však nesmierne vďačná. Podľa jej slov tam pôsobia skutoční profesionáli, od ktorých sa každý deň môže veľa naučiť.
Do nemocnice nastúpila hneď po
skončení strednej zdravotníckej
školy a aktuálne pokračuje v štúdiu
na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Na otázku,
či musela na svojej ceste životom
prekonávať nejaké prekážky, ktoré
vyplývali z farby jej pleti, odpovedala: „Samozrejme, človek na začiatku
každej cesty prekonáva prekážky.
Som si vedomá, že na mojej ceste boli
ľudia viackrát na pochybách. Nikdy
som však nemala pocit menejcennosti
alebo pocit diskriminácie. Je potrebné
vystúpiť z lode nazývanej stereotyp,
treba sa posúvať stále vpred a veriť si.
Každý neprajník a každá pochybnosť
ma stále hnala dopredu.“
Prezidentka ocenila úsilie Rómov z prvej línie boja proti pandé-

mii a poďakovala im za to, ako ju
pomáhajú zvládať. „Viem, že Rómov a Rómiek, ktorí si zaslúžia poďakovanie je mnohonásobne viac.
Ďakujem vám za to, čo robíte. Ste
dôkazom toho, že nikto nesmie byť
posudzovaný podľa svojho pôvodu či farby pokožky, ale len podľa
svojich činov. Žiaľ, toto stále nie je

realitou pre každého človeka rovnako. Musí byť naším spoločným
úsilím to zmeniť. Pandémia zdravotne a sociálne dopadá na každého, osobitne ťažko na ľudí, ktorí boli
na okraji spoločnosti už pred ňou,“
uviedla prezidentka SR Zuzana
Čaputová.
Jana Fedáková

Krátka humoristická poviedka ku Dňu včiel – 20. mája

Dedinka bez včiel

V krajine Laskonsko
pri pohorí Torty, na
úpätí hory zvanej Špic
likérový, ležala dedinka
Krémešovo. Do Krémešova
viedla úzka kľukatá
lístková cesta lemovaná
potokom, v ktorom veselo
klokokakolovala voda
omývajúc homole.

Chalúpky v Krémešove boli krémovej farby. Cez zimu mal obecný
hlásnik čo robiť, aby v noci nezmrzlinol. Cez leto na stromoch dozrievali
jablká v župane či griotka.
Chlapi ráno odchádzali do lesov,
kde od svitu do mrku robili rezy.
Ženy doma piekli koláče. Boli veľmi
pracovité, ale našli sa aj buchty. A deti
tam boli chytré, úplné hlavičky makovníčky. Celé dni na stráňach pásli
fialové kravy a jedli šišky nazbiera-

né cestou na pašu. Keď sa zotmelo,
v niektorých domoch sa ešte rozdávali lízanky a dojilo sa vtáčie mlieko.
Najpopulárnejším športom v dedinke bolo karate, ale najdlhšiu tradíciu mal futbalový klub Aspartam
Krémeš. Karatistov združoval karatistický klub Šodó. Väčšiu popularitu
karate spôsobovalo asi to, že futbalisti z Aspartamu zomierali skôr ako
karatisti zo Šodó. Ženy na balete drali piškóty. Bábovky presedeli sobotu

na priedomí a klebetili, alebo spomínali na bábovky, ktoré sú už mramorové. V nedeľu sa chlapi ako z cukru
a ženy v najkrajších šatôčkach smutne zišli na kázni farára Kroasanta.
Kázne boli slabé, lebo Kroasant túžil
po biskupskom chlebíčku.
Takto o ich živote vraví obecná
kronika, očitých svedkov niet. Všetci Krémešania pomreli na nejakú záhadnú civilizačnú chorobu.
vlas
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Umenie je výpoveďou
Mestské kultúrne stredisko
opäť sprístupnilo priestory
galérie. V máji milovníkom
umenia predstaví svoju
tvorbu Laura Landová,
rodáčka zo Zemplína,
a v súčasnosti študentka
maturitného ročníka
Gymnázia Pavla Horova
v Michalovciach.

Mala túžbu maľbou a kombinovanou technikou vyjadriť všetky svoje pocity, ktoré vytryskli ako gejzír
v to podstatné, čím je úcta k životu.
V tomto prípade ide o prvú autorskú výstavu. Je evidentné, že autorka si razí svoju životnú cestu.
Jej tvorba je výpoveďou hlbočiny
vnútra, ktoré sa tak stáva studňou
schopnou osviežiť. Laura nezastala v čase. Svoju myseľ nenaplnila
strachom a obavami, ale uchováva

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
15. a 16. mája, Zemplínske múzeum
KNIHA ZEMPLÍNA 2014 – 2020
online hlasovanie o naj knihu Zemplína
do 21. mája, Zemplínska knižnica G. Zvonického, www.zkgz.sk
MÁJ – ZVYKY A TRADÍCIE
videoprezentácia, YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického
POHUTORME SEBE
2. časť online kvízu zemplínskeho nárečia
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
ČO JE TO?
online obrázková súťaž, Hvezdáreň Michalovce
www.hvezdaren-mi.sk/obrazkova-sutaz-co-je-to/

výstavy
SAMUEL DANKANIN – VÝBER Z TVORBY
autorská online výstava
do 11. júna, www.zkgz.sk, Zemplínska knižnica G. Zvonického
UMENIE POD ZÁMKOM
výstava, do 31. mája, malá galéria MsKS
EUGEN HOCHMAN – MINIGALÉRIE A INÉ
autorská výstava
do 28. mája, galéria Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
MICHALOVCE V POHYBE
online výstava fotografií
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
AMFO
online výstava amatérskej fotografie
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
ČESKÉ HRDINKY
výstava ilustrovaných príbehov významných žien českej histórie
do 31. mája, Zemplínska knižnica G. Zvonického

Aj toto je dôkaz, že kultúrny
stánok takýmto spôsobom dáva
priestor mladým ľuďom, ktorí
v sebe objavia schopnosť tvoriť.
Autorka konštatuje, že aj pre ňu je
toto obdobie, v ktorom sme sa ocitli,
zvláštnosťou. Medzi otázkami, ktoré
jej zamestnávali myseľ, sa zrodila
aj otázka využitia plynúceho času.
Rozhodla sa pre výtvarnú tvorbu.

si schopnosť žasnúť nad svetom,
ktorého je súčasťou. Nepreskúmaným tajomstvom je pre ňu človek.
Ten sa v jej ponímaní stáva kráľom
ale aj maskou na javisku života. Ono
je to všetko aj o našom rozhodnutí. Výstava s názvom Umenie pod
zámkom bude verejnosti prístupná
do konca mája.
MsKS

REMESLO MÁ MODRÉ DNO
výstava o modrotlači
do 13. júna, výstavné krídlo Zemplínskeho múzea
TVORBA 2021
virtuálna výstava neprofesionálnych výtvarníkov
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto

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

Martin Klacik
Viliam Kiseľ
Adam Bajus

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
AUTO NIE JE VÝKLAD
Ing. Stanislav Šimon
a Simona Novotňáková
Ing. Radoslav Hašuľ
a Mgr. Mária Varadyová

Preventívna aktivita Auto nie je výklad bola vykonaná
Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Michalovciach
28. apríla.
Cieľom bolo upozorniť vodičov motorových vozidiel,
aby v autách odstavených na parkoviskách pri nákupných
centrách nenechávali na viditeľných miestach tašky s nákupom,
mobilné telefóny, doklady a iné cenné veci, čo by mohlo viesť
k páchaniu trestnej činnosti.
Zuzana Rozsypalová

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia:
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková,
e-mail: maria.strickova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105,
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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Dar času

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika

Žijeme zvláštny čas.
Môžeme byť vďační,
že sme ešte v čase. V tejto
prítomnosti tvoríme tak
veľmi dôležité vzťahy.
Ak uvažujeme vzťahovo,
potom nám musí byť jasné,
že egoizmus tu nemá
priestor.
Mali by sme byť zameraní na dobro tých druhých. Nie iba tých, ktorí
sú v našej blízkosti. Ak sme v čase,
je to plynúci život. Aj my by sme ho
mali ponúkať vo svojom okolí.
V tejto dobe izolácie viac ako
inokedy potrebuje človek človeka. Pre dobré slovo, podporu, po-

vzbudenie, pre nastavené ucho. Asi
každý z nás si uvedomuje, že toho
dobra je málo. Stále však ide o lepšiu alternatívu, než akou je závisť,
nenávisť, podozrievavosť či agresivita. Tak málo si uvedomujeme,
že použitý ukazovák na nedostatky
iných ľudí môže byť odrazom našej
neschopnosti nastaviť zrkadlo sebe
samým. Čas je darom, a nie je to
samozrejmosť. Čo je dnes reálne,
zajtra už môže byť minulosťou.
Ak je to len trochu možné, usilujme
sa o dobro. Ono je iskierkou radosti pre ľudské srdce. Čo je dôležité,
dobro a láska platia aj mimo času
a priestoru a v symbolickom ponímaní majú večnú hodnotu. Práve
dobro a láska sú ponukou života.
PaedDr. Ivana Mochorovská

po ďakovan ia
Dňa 23. apríla prešiel bránou smrti a vstúpil
do plnosti života v Bohu náš drahý

JOZEF TAKÁČ

Ďakujeme záchranným zložkám a personálu nemocnice
za službu a starostlivosť v posledných okamihoch jeho
života. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka Mária a synovia
Dňa 22. apríla nás opustil vo veku 80 rokov môj manžel

RSDr. JÁN MIKULA

Úprimne ďakujem všetkým za účasť na poslednej
rozlúčke aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
manželka a celá smútiaca rodina

spo mie n ky
Keď máme niekoho radi, nikto nám ho nevezme,
ani diaľky, ani čas, ani smrť...
Dňa 9. mája uplynul rok, kedy nás nečakane
a bez rozlúčky opustil náš milovaný syn, brat, vnuk,
synovec, priateľ

PETER ŠAMUDOVSKÝ
S láskou spomíname.
smútiaca rodina

Ten osudný deň, 21. máj 2020, bol ako každý iný,
iba očká mu inakšie svietili.
Bolo v nich vidieť smútok, žiaľ, ako keby sa lúčili.
Ostalo ticho, tváre celej rodiny zmeraveli na nehybné telo
milovaného manžela, ocka, dedka, pradedka

ANDREJA GAĽU
s úctou spomína rodina

Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 12. mája uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustila
milovaná mamka, babka, prababka

ANNA SABOVIKOVÁ

Chýbaš nám.
s láskou spomína syn a dcéra s rodinami

z d i e ľa j f a k t y ,
nie strach

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

Záznam

Akadémia SZŠ k 70.výročiu založenia
repríza z r. 2019
14. – 20. mája vždy o 14.00 hod.

Diskusná relácia

HT

TPS

: / / KO

O
RONA .G

V. S

K

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Špacirki na kaveju
Vojenské cintoríny a hrady
repríza z r. 2019
v piatok 14.5., v pondelok 17.5. a v stredu 19.5.
vždy o 18.00 hod.
SLEDUJTE NÁS
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,
na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD.
Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Atletika
VIRTUÁLNY XXXVI. ROČNÍK PODVIHORLATSKÉHO MARATÓNU
XVIII. ROČNÍK MICHALOVSKÉHO POLMARATÓNU
online registrácia do 20. 5. 2021
termín odbehnutia trás: 1. – 31. 5. 2021
Info: www.podvihorlatskymaraton.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŠKF SEREĎ
15. 5., 17.00 hod., nadstavbová časť o udržanie – FORTUNA liga/muži
Info: http://new.mfkzemplin.sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

VIRTUÁLNY MARATÓN ODŠTARTOVAL
V sobotu 1. mája o 10.00 hod. viceprimátor mesta Michalovce
Jozef Sokologorský z tradičného miesta štartu spred
mestského úradu symbolicky odštartoval virtuálny
36. ročník podvihorlatského maratónu a 18. ročník
michalovského polmaratónu.
Pripomíname, že odkaz na záznam o odbehnutí trate treba
poslať emailom na maraton@podvihorlatskymaraton.sk
a každému bude doručený štartový balíček. Záujem
o registráciu je momentálne nižší, pretože virtuálna podoba
maratónu a polmaratónu je len slabá náhrada za reálne
odbehnuté preteky v spoločnosti priateľov, súperov
a fanúšikov.
ma

Keď bronz
má cenu zlata
Hokejisti HK Dukla
Ingema Michalovce
získali v play-off
extralige historické
bronzové miesto. Pri tejto
príležitosti prijal primátor
Michaloviec Viliam
Zahorčák zástupcov
klubu.

Pozvanie prijali prezident klubu Martin Burinský, viceprezident

Marek Michajlo, tréner Thomas
Valtonen a za hráčov prišli kapitán
Vladimír Mihálik a útočník Pavol
Regenda. Primátor v mene všetkých Michalovčanov prítomným
poďakoval za medailu a výbornú
reprezentáciu mesta: „Čas ukázal,
že prostriedky a čas boli investované správne. Investovať do športu
sa oplatí, pretože okrem radosti,
ktorú hokejisti všetkým Michalovčanom spôsobili, spropagovali
mesto ako málokto.“
rr

