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Zemplínskeho múzea

Priateľský
hokejový duel
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s Charkovom

Veľkokapacitné centrum odštartovala samospráva, ďalej úlohy preberá štát

CENTRUM POMOCI
UTEČENCOM
V priestoroch mestskej športovej haly v Michalovciach vzniklo 1. marca v priebehu
24 hodín vďaka dobrej koordinácii a spolupráci zamestnancov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta veľkokapacitné centrum pre ľudí utekajúcich pred
vojnovým konfliktom na Ukrajine. Práve Michalovce sú pre väčšinu týchto ľudí
prvým väčším mestom pri presune z ukrajinských hraníc na západ.

Oddych a občerstvenie
Centrum bolo uvedené do prevádzky 2. marca. Pre utečencov tu
vznikol priestor na oddych a občerstvenie. Bolo pripravované zo zdrojov od darcov z radov dobrovoľníkov ale aj organizácií. Potravinovú pomoc poskytli Syráreň Bel,
pekáreň Fipek Remetské Hámre,
pekáreň ILaS, poisťovňa Generali,
grécko-katolícka farnosť Zemplínska Široká, penzión Anima, civilná
a požiarna ochrana Trnava prostredníctvom VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave, detašované pracovisko
Michalovce a iní, ktorým aj touto
cestou Mesto Michalovce vyjadruje
vďaku.
Medzi utekajúcimi pred nepokojmi sú väčšinou ženy a deti. Aby
si rodičia či starí rodičia mohli vybaviť administratívne úkony v pokoji, bol v centre zriadený detský
kútik, kde sa deťom venovali dobrovoľníci aj animátori.
Administratívne úkony
Krátko po uvedení centra do prevádzky prišla zo strany štátu požiadavka zriadiť v týchto priestoroch
pracoviská Ministerstva vnútra SR.
Od nedele 6. marca tu príslušníci
policajného zboru vykonávajú registráciu a vydávajú doklady o dočas-

pozývame
MAĽOVANÁ
HODVÁBNA
ŠATKA
workshop

22. marca
o 16.00 hod.
Zemplínske kultúrne
centrum a hvezdáreň

MILAN ZACHA
KUČERA
ZÁHADA ZLATÉHO
VLAKU
prednáška

23. marca
o 9.00 hod.
Zemplínska knižnica
G. Zvonického

PÁN STROM

príbeh o živej drevine
Radošinské naivné
divadlo
23. marca
o 19.00 hod.
MsKS
nom útočisku. Na základe takéhoto
dokladu majú utečenci na území
Slovenska nárok na zdravotnú starostlivosť, prijatie detí do školských
zariadení či prijatie do zamestnania.
V centre denne vybavili v priemere
do 200 ľudí.
Okrem pracoviska ministerstva vnútra sa vo veľkokapacitnom
centre v športovej hale nachádza
aj pracovisko úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ukrajinci
so štatútom odídenca tu dostanú
komplexné sociálne poradenstvo,
informácie o pomoci v hmotnej
núdzi a hneď o túto pomoc môžu

aj požiadať. Podľa informácií z rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny zákon o dotáciách umožňuje
poskytnúť dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa aj deťom cudzích štátnych
príslušníkov. Znamená to teda,
že aj deti z Ukrajiny majú nárok na
dotáciu na stravu v materskej či základnej škole. Podmienkou je, aby
dieťa navštevovalo školu v súlade
s príslušnými právnymi predpismi
a bolo súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

pokračovanie na 2. strane

RYBY, RYBKY,
RYBIČKY
výstava
preparátov rýb

do 26. júna
Zemplínske múzeum
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dokončenie článku z prvej strany

Centrum pomoci utečencom

Pripravenosť škôl na zaradenie
ukrajinských detí
Momentálne sa na základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta vzdeláva približne
30 detí. Máme informáciu o ďalších, ktoré by sa mali zapojiť do
vyučovacieho procesu. Základné
školy majú zatiaľ dostatočné rezervy na prijímanie detí z Ukrajiny.
Materské školy sú však aktuálne
kapacitne vyťažené na 100 %, to
znamená, že navyšovať kapacitu
bude možné iba v prípade zmeny
legislatívy. Počet učiteľov v našich
školských zariadeniach je zatiaľ
postačujúci, čo súvisí aj so skutočnosťou, že mesto Michalovce je pre
väčšinu utečencov iba prestupnou
stanicou. V prípade, že sa situácia
zmení, bude Mesto operatívne reagovať.
Štát prebral štafetu,
vytvoril multifunkčné centrum
Veľkokapacitné centrum v režime, ktorý sme opísali vyššie, fungovalo približne dva týždne. O jeho
vznik sa pričinilo Mesto Michalovce, súčinnosť poskytli Dobrovoľné
hasičské združenie – Pole z Trnavy, ďalej Dobrovoľný hasičský zbor
Orava a Dobrovoľný hasičský zbor
Bánovce nad Ondavou. K dispozícii boli aj vyhrievané stany ako
dočasná strecha nad hlavou. Chod
centra zabezpečovali 24 hodín denne nepretržite príslušníci Mestskej
polície Michalovce, zamestnanci
Technických a záhradníckych služieb Michalovce, spoločnosť Služby
mesta Michalovce a tiež zamestnanci Mestského úradu Michalov-

ce. Súčinnosť v oblasti zdravotníckych služieb poskytovali Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Stredná zdravotnícka škola Michalovce.
Od pondelka 14. marca je centrum pre utečencov, zriadené v mestskej športovej hale v Michalovciach,
koordinované Úradom vlády Slovenskej republiky. Štát plánuje koncentrovať pomoc prichádzajúcim
utečencom v takýchto multifunkčných veľkokapacitných centrách,
kde budú mať zabezpečené všetky
potreby a služby na jednom mieste.
Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké ostane len nevyhnutná infraštruktúra. Všetko ostatné budú mať
prichádzajúci k dispozícii vo veľkokapacitnom centre v Michalovciach,
do ktorého je zabezpečená pravidelná kyvadlová doprava. Za pomoci
vlastných síl, ale aj dobrovoľníkov
štát poskytne potrebnú humanitárnu pomoc vrátane zdravotníckeho
zabezpečenia a psychologickej starostlivosti, potrebné informácie,
sprostredkuje dopravu do miest
ubytovania, stravovanie prípadne
aj dočasné núdzové ubytovanie.
K dispozícii sú sociálne zariadenia,
vyhrievané oddychové a stravovacie
stany a informačné kiosky.
Rozdelenie úloh a koordinácia
centra je v kompetencii riadiaceho tímu zloženého zo zástupcov
zložiek integrovaného záchranného systému, okresných úradov
a zástupcov dobrovoľníckych organizácií. Podobné centrá by mali
postupne vzniknúť v Humennom
a v ďalších mestách.
ma

Nezabudnite si
posunúť čas
Aj v roku 2022 dôjde
k úprave času na letný
a zimný. Na letný čas
sa nastavíme v nedeľu
27. marca posunutím
o jednu hodinu dopredu,
o 2.00 hod. na 3.00 hod.
K zimnému času sa opäť
vrátime 30. októbra.

Slovenské územie prvýkrát zasiahla zmena času v roku 1916.
Každoročne však táto zmena funguje od roku 1979. Pre zachovanie
či zrušenie letného a zimného času
existujú výhody aj nevýhody. Medzi
výhody môžeme zarátať efektívnejšie využitie denného svetla v rámci
dňa. Navyše, podľa štatistických
údajov posunutie súmraku na me-

nej exponovaný čas znižuje počet
automobilových nehôd. Na druhej
strane odporcovia posúvania hodinových ručičiek argumentujú narúšaním ľudského biorytmu, ktoré
takáto zmena vyvoláva. Problémy
môžu nastať aj pri cestovaní a komunikácii medzi krajinami, kde
zmenu času neaplikujú.
ma

Jarný zber
bioodpadov
Pravidelný zber bioodpadu do 120 litrových hnedých nádob
v rámci IBV sa v roku 2022 uskutoční

od 28. marca do 1. apríla

podľa jednotlivých obvodov. Zber bioodpadu sa bude vykonávať
v rovnaký deň ako zber komunálneho odpadu.

JARNÝ ZBER OBJEMNÉHO BIOODPADU

Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie
je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) sa v lokalitách
pri rodinných domoch bude zberať v priebehu dvoch týždňov
od 28. marca do 8. apríla 2022 priamo od vašich domov.
Zber objemného bioodpadu sa vo vašom obvode uskutoční
v ten istý deň ako zber komunálneho odpadu. Vetvy stromov
a kríkov vykladajte do priestoru zeleného pásu pred domom,
do dostupného priestoru pri bráne dvora a pod.

Podmienky odberu:
• biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi iných
odpadov (kamene, plasty, sklo a pod.)
• vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku
väčšiu ako 3 m
• biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom
a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať
komunikáciu alebo chodníky.
Bioodpad môžu občania celoročne a bezplatne odovzdávať
aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce
(Partizánska ul. 55 a Lastomírska ul. 2).

pobačeňe Miž a z varoš a

Co nas išče čeka?
Ľudski život je najvekša hodnota. Ňeľem zato, že še ňeda ľem tak virobic.
Ňeda še ho ňičim nahradzic. Je najvekšim zazrakom prirodi. No ňe je ľem
sučascou prirodi. Okrem veľo rozmerov je i pod spoločenskima pravidlama.
Odkedi še vitvoriľi spoločenske skupini, často čľovek še mušel podrjadzic
porjadkom spoločenstva.
Okrem svojej rodzini patril do vekšej družini. Ňebulo to ľem starjac
še o svoju robotu. Popri tim mušel buc pripraveni starjac še i o obranu svojej domovini. Od peršopočatku to bula rodzina, kmeň, družina, kraľovstvo,
cisarstvo, štat. Spoločenske formi, do chtorich bul priradzeni, do chtorich
še narodzil, virosnul i robil. Toto je sprevadzane ľudstvom po cali čas. Ňigda
še ňestalo, žebi šicki buľi spokojni zos tim, jak je. Suvišelo to i zos pokrokom
organizovaňa spoločenstvov ľudzi.
Rozdumovaňa nad formu života jednotľivcov i skupin ľudzi, jich spokojnosci i ňespokojnosci, pokrokom pri nachadzaňi novich napadov. A ňe ľem
virobňich, no i tich, co vedľi gu vedzeňu vojen. No i bohatnucu na ňeščescu
druhich. Ňestalo še, žebi bul švet bez bojov o peňezi, majetki, moc. Ľem naša
generacija po druhej švetovej vojňe žila u Europe u relativňim miru. Perši
bul rozpad Jugoslaviji. Boje skoro každoho s každim. Najnovši Rusko napadlo Ukrajínu. Bojovac chceju jedňi i druhi. Jedňi hutorja o svojej bezpečnosci, druhi bojuju na svoju obranu.
Veľo ňeščesca jich čeka. A sas zoz ňima, bo ňichto še ňechce dac zabic.
Od vojni ucekňu do sušedňich krajov. Zos tim, co mame, še budzeme mušec
podzeľic. Bo su to naši sušedzi, jich ňeščesce še staňe i našim ňeščscom. Nam
ostava ľem podzekovac, že take ňeščesce ňeštretlo i nas. I toto nam stači.
Vaš Mižo z varoša
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Humanitárna pomoc Užhorodu
Mesto Michalovce
prijalo prosbu o pomoc
od ukrajinského
partnerského mesta
Užhorod a 26. februára
spustilo humanitárnu
zbierku.
Medzi vecami, o ktoré Ukrajinci
žiadali, boli predovšetkým deky, spacie vaky, matrace, vankúše, trvanlivé
potraviny, potraviny pre deti, hygienické potreby či základné zdravotnícke potreby. Prvá dodávka s materiálnou pomocou odišla z Michaloviec 10. marca, ďalšie dve 11. marca.
Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom,
ktorí neváhali a priniesli, čo bolo potrebné.
Zbierka trvá aj naďalej, humanitárnu pomoc môžu občania priniesť
na dispečing TaZS Michalovce, Partizánska ul. 55. Zoznam aktuálne potrebných vecí je zverejnený na webovej
stránke mesta https://www.michalovce.sk/sk/clanok/pomoc-ukrajine.
ma

NA UKRAJINE
IDE O ČLOVEKA

Výber z tvorby
Ľudmily Lakomej-Krausovej
V mestskej galérii Zlatý
býk je od 7. marca
inštalovaná ďalšia
výstava. Ide už o tretiu
expozíciu a tentokrát si tu
záujemcovia môžu pozrieť
výber z tvorby našej známej
a obľúbenej výtvarnej
umelkyne Ľudmily
Lakomej-Krausovej.
Vo svojej tvorbe maliarka Zemplína zachytila prostredie, v ktorom
žije, lásku k zemplínskemu folklóru, ľudovú architektúru i čarovné

dedinské zákutia, z ktorých mnohé
dnes už neexistujú. Patrí k tým výtvarníkom, ktorí vyhľadávajú inšpiráciu v najbližšom svete. Jej diela
sú popretkávané vlastnými zážitkami z mladosti a dojmami z výprav
za romantikou prírody. Krajinky
napĺňa energiou životného optimizmu alebo zvláštnou nostalgiou.
Prevažujúca lyrická transformácia
prírody si našla svoj odraz v tvorbe
na plátnach s kvetinovými zátišiami.
Na plátne zobrazila tiež krásu kostolíkov, drevených cerkví a už dvadsať
rokov sa venuje aj písaniu ikon.
Galéria v prednej časti budovy
Zlatého býka vznikla po komplex-

nej rekonštrukcii v rámci projektu
Umením búrame hranice. Súčasťou
obnovy bolo aj vytvorenie priestorov pre Informačnú kanceláriu mesta Michalovce a depozitáru v suteréne. Slávnostné otvorenie sa konalo
v septembri minulého roka a bolo
spojené s vernisážou prvej výstavy
Zemplín bez hraníc, na ktorej boli
vystavené obrazy viacerých autorov
zo Zemplína. Druhá výstava s názvom Spoločné korene prezentovala
diela ukrajinských maliarov.
Výber z tvorby Ľudmily Lakomej-Krausovej si môže verejnosť
pozrieť do 14. apríla.
red

Through Art we Ruin Borders v rámci programu ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko –
Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 spolufinancovaného z Európskej únie.

The project is co-financed by the European Union.
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POMOC UKRAJINE MICHALOVCE
IBAN SK79 0900 0000 0051 8804 4939
(Slovenská sporiteľňa, a.s.)

na pomoc ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom

Zdá sa, že pandémia
je na ústupe. Nedávno
uplynuli dva roky,
v ktorých sme sa učili
denne vyrovnávať
sa s realitou vírusu,
ktorý počas tohto
obdobia nadobúdal
stále nové varianty.
Emócie strachu
a obáv z nepoznaného
prechádzali ako vlny
morského príboja.
Raz prišli, aby obmyli naše
prežívanie, a potom ustúpili,
aby sme vedeli vnímať realitu,
ktorá sa denne odvíjala pred
našimi očami. Nechýbali emócie strachu a obáv o život blízkych. Na druhej strane tu bola
ochota a nasadenie zdravotníkov, ktorí obetavo slúžili ľuďom
zasiahnutým vírusom. Nejeden
z nás hľadal odpoveď na mnohoraké: „Prečo?“
Dnes sa pred našimi očami odohráva vojnový konflikt.
Netýka sa iba Ukrajiny. Dotýka sa a zarmucuje každého
z nás. Nejde bez dojatia vnímať
„exodus“ ľudí, ktorí v jednom
okamihu strácajú svoje istoty
domova. Utekajú pred hrôzami
vojny, aby si zachránili život.
Majú silnú túžbu začať odznova. My opäť rozmýšľame, ako
nájsť v tom nezmysle zmysel.
Nie, nie je to zdanie. V tej zložitosti a náročnosti sme v sebe
našli vnútornú silu hľadať dobro toho druhého. Vo forme
materiálnej pomoci a v dobrovoľníctve. Je dobré, že nám ide
o človeka. Vzájomne si želajme, nech tá zomknutosť, ktorú vnímame nie je chvíľková,
ale nech nadobudne povahu
trvácnosti.
PaedDr. Ivana Mochorovská
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Pred vznikom Zemplínskeho múzea
Zemplínske múzeum
v Michalovciach
bolo zriadené v roku
1957 a v tomto roku
si pripomína 65. výročie
svojej existencie.
K samotného zriadeniu
a otvoreniu múzea však
viedla dlhá cesta.
Košický denník Panónia v roku
1892 uverejnil krátky článok o michalovskom kaštieli. Autor článku
uviedol, že v spomínanom objekte
sa nachádzala rozsiahla knižnica,
ktorú založil a zveľaďoval gróf Anton Sztáray (1839 – 1893). Samotný
gróf aj veľa maľoval a jeho výtvory
zdobili steny barokovo-klasicistického kaštieľa. Spolu s manželkou
sa venovali archeológii a v ich sídle
sa nachádzalo mnoho pravekých
nálezov.
V roku 1927 dokončili neďaleko kaštieľa, na dnešnom Kostolnom námestí, budovu Roľníckeho
domu. Po dokončení objektu sa
do jeho priestorov nasťahovali viaceré inštitúcie, späté s roľníctvom,
medzi nimi aj „poľnohospodárske
múzeum“ (v dnešnom zmysle slova
múzejné zariadenie). Budovu preslávil najmä známy „maliar zemplínskeho ľudu a slnka“ Teodor
Jozef Mousson, ktorý mal v podkrovných priestoroch svoj umelecký ateliér.
V roku 1938 sa na stránkach regionálnej tlače objavil článok Jozefa
Réva s výzvou na založenie múzea
v Michalovciach. Autor okrem iného navrhoval, aby mestské múzeum bolo zriadené v dvoch až troch
miestnostiach michalovskej radnice.
V roku 1937 bol menovaný
za riaditeľa michalovského gymná-

zia Ján Mjartan, ktorý sa na svojom
predchádzajúcom trenčianskom
pôsobisku venoval etnografii, archeológii a múzejníctvu. V tom istom roku sa na stránkach denníka
Slovenský východ objavilo niekoľko článkov vyzývajúcich na zriadenie Zemplínskeho múzea v Michalovciach alebo Humennom.
V roku 1940 Jána Mjartana šarišsko-zemplínsky župan Štefan
Haššík menoval za kustóda Zemplínskeho múzea v Michalovciach
– išlo vlastne o prvý krok k jeho
vybudovaniu. Ďalším krokom
na ceste k utvoreniu Zemplínskeho
múzea v Michalovciach bola začiatkom januára 1941 „prvá prípravná
schôdzka muzeálneho kuratória“,
ktorá sa uskutočnila v priestoroch

michalovskej radnice. V rozpočte
na rok 1944 Šarišsko-zemplínska
župa so sídlom v Prešove vyčlenila 10 000 korún na zriadenie
Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Napriek všetkým uvedeným
krokom k zriadeniu múzea v čase
Slovenskej republiky (1939 – 1945)
nedošlo.
Začiatkom roku 1946 založili
pri Okresnom národnom výbore
v Michalovciach Okresnú osvetovú
radu, rozdelenú na niekoľko sekcií.
V roku 1946 bola založená sekcia
pre zriadenie Zemplínskeho múzea
v Michalovciach, ktorú viedol katechéta gymnázia, gréckokatolícky
kňaz Ján Murín.
V roku 1947 snahy o založenie
múzea pokračovali. Michalovská

samospráva žiadala vyhradiť jednu
miestnosť na zriadenie Zemplínskeho múzea v skonfiškovanom
kaštieli rodiny Sztáray.
Kompetentné orgány intenzívne konali vo veci zriadenia múzea od roku 1955. Už v roku 1956,
pri príležitosti mestských osláv, bola
sprístupnená prvá výstava „muzeálneho“ charakteru. Jaroslav Vizdal
(zakladateľ a prvý riaditeľ múzea)
bol už v tom čase vo všetkých oficiálnych dokumentoch označovaný
ako riaditeľ múzea. Dlhý schvaľovací proces vyvrcholil v roku 1957,
kedy Povereníctvo školstva a kultúry vydalo výnos o zriadení Zemplínskeho vlastivedného múzea
so sídlom v Michalovciach.
Martin Molnár

Spomienka na Ernesta Sirochmana
k nedožitým 85. narodeninám
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja,
si 1. januára pripomenula významnú osobnosť nášho regiónu Ernesta Sirochmana (1. 1. 1937 – 23. 2. 2019). V januári
by bol oslávil 85. narodeniny.
Ako príkladný pedagóg, a to
od roku 1964, pôsobil ako stredoškolský profesor na Gymnáziu
Pavla Horova v Michalovciach,
ale okrem toho sa zaslúžil aj o napredovanie kultúrneho života, najmä v zemplínskom regióne.
Bol zakladateľom súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
Horovov Zemplín, taktiež súťaže
v prednese a tvorbe duchovnej lyriky Zvonického dni.

Ďalšou z jeho tvorivých aktivít
bola publikačná činnosť. Dlhoročne spolupracoval s redakciou
Zemplín extra a novinami Michalovčan. Jeho články boli publikované v Slovenských národných novinách, v gréckokatolíckom časopise
Slovo či gréckokatolíckom kalendári Spolku sv. Cyrila a Metoda.
Zaujímal sa o osudy a tvorbu mnohých literárnych autorov, čo ho
podnietilo k napísaniu bibliogra-

fií Pavla Horova, Mikuláša Kasardu, Gorazda Zvonického, Jána Murína, Štefana Hlaváča a ďalších.
Taktiež organizoval rôzne kultúrne akcie v blízkom okolí aj ako
matičiar vo funkcii externého riaditeľa Domu Matice slovenskej
v Michalovciach, ako aj predsedu
Miestneho odboru Matice slovenskej. Zveľaďoval, prezentoval diela významných predkov, dejateľov
slovenskej kultúry, a tým prispel

k zachovávaniu významného duchovného dedičstva pre ďalšie generácie v našom regióne.
Pri tejto príležitosti bola zverejnená online videoprezentácia, vďaka ktorej sme priblížili život a tvorbu Ernesta Sirochmana. Okrem videoprezentácie bolo možné pozrieť
si aj výstavu autorových diel z nášho regionálneho fondu a nástenku
venovanú autorovi.
L. L.
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
SAMKO TÁLE
divadelné predstavenie Divadla pri fontáne
predpremiéra 19. marca o 17.00 hod., premiéra 20. marca o 17.00 hod.
Mestské kultúrne stredisko Michalovce
PÁN STROM, PRÍBEH O ŽIVEJ DREVINE
divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla
23. marca o 19.00 hod., Mestské kultúrne stredisko Michalovce
ČESKÉ NÁRODNÉ OBRODENIE
prednáška spojená s besedou, 21. marca o 15.00 hod.
Zemplínska knižnica G. Zvonického

Aby bolo v škole lepšie
Už viac ako dva roky celý
svet bojuje s pandémiou.
Život v škole sa však
nezastavil a Základnej škole
Pavla Horova sa podarilo
pripraviť pre žiakov
niekoľko prekvapení.
Zástupca riaditeľa školy Ján Palkoci zareagoval v minulom roku
na výzvu ministerstva školstva zameranej na modernizáciu škôl. Pripravil projekt a škola, ako jediná základná škola v okrese, uspela už v prvom kole. Získali sme grant vo výške
takmer 30 tisíc eur. Peniaze sme
investovali najmä do rekonštrukcie
školskej knižnice, vznikol krásny,
moderný a multifunkčný priestor,
ktorý využívajú žiaci aj učitelia.
Dopoludnia sa tu striedajú žiaci
na hodinách štyroch cudzích jazykov (angličtina, nemčina, ruština

a francúzština), na hodinách literatúry a čítania, aby učitelia už nemuseli nosiť ťažké knihy do triedy.
Knižnicu plánujeme využiť aj počas
prestávok, aby si žiaci zahrali šach,
stolný futbal, alebo si len oddýchli
v príjemnom prostredí. Popoludní
tu prebiehajú rôzne aktivity – krúžky, súťaže, ale najviac času žiaci venujú čítaniu a relaxu pri knihách.
Knižnica je pravidelne doplňovaná
kvalitnými titulmi. Inventár tvorí
viac ako 3000 kníh a žiaci k nim
majú voľný prístup. Je radosť pozrieť sa na deti sediace v hojdacej
sieti, v pohodlnom kresle či na sedacích vakoch ako si čítajú, len tak
pre radosť.
Školská knižnica získala dôstojný
priestor, ktorý kultivuje vzťah žiakov k literatúre, k čítaniu. Aj takto
vytvárame príjemnejšie prostredie
pre žiakov aj zamestnancov.
Mária Papačová

Zápis prvákov
V piatok 1. apríla 2022 sa začína zápis prvákov
na základných školách pre školský rok 2022/2023.
V zmysle zákona č. 245/ 2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov sa môže rodič budúceho školáka rozhodnúť
pre ktorúkoľvek základnú školu.
ZÁPIS POTRVÁ OD 1. DO 30. APRÍLA
Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča alebo
zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. Rodič je zo zákona povinný
prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕši šiesty rok veku. Na území mesta je osem základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jedna cirkevná základná škola. Bližšie informácie o školách a konkrétne informácie k zápisu v jednotlivých
školách môžu rodičia získať na internetových stránkach škôl a na stránke
mesta pod základnými školami.
ZŠ T. J. MOUSSONA • T. J. Moussona 4, www.zsmoumi.edupage.org
ZŠ, J. ŠVERMU 6 • www.zssvermumi.edupage.org
ZŠ, MOSKOVSKÁ 1 • www.zsmosmi.edupage.org
ZŠ, J. A. KOMENSKÉHO 1 • www.zskommi.edupage.org
ZŠ, ŠKOLSKÁ 2 • www.5zs.sk
ZŠ, OKRUŽNÁ 17 • www.zsokruzna.sk
ZŠ, KRYMSKÁ 5 • www.zskrymmi.edupage.org
ZŠ P. HOROVA • Kpt. Nálepku 16, www.zsphorova.sk.

MAĽOVANÁ HODVÁBNA ŠATKA
workshop, 22. marca o 16.00 hod.
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
MILAN ZACHA KUČERA – ZÁHADA ZLATÉHO VLAKU
prednáška, 23. marca o 9.00 hod., Zemplínska knižnica G. Zvonického
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
18. a 25. marca o 19.30 hod., Hvezdáreň
STRETNUTIE ZÁUJEMCOV O ASTRONÓMIU
31. marca o 17.00 hod., Hvezdáreň

výstavy
VÝBER Z TVORBY ĽUDMILY LAKOMEJ-KRAUSOVEJ
do 14. apríla, mestská galéria Zlatý býk
RYBY, RYBKY, RYBIČKY
výstava preparátov sladkovodných a morských rýb, do 26. júna
Zemplínske múzeum
TVORBA 2022
výstava regionálneho kola postupovej súťaže výtvarných prác
neprofesionálnych výtvarníkov, do 1. apríla, galéria ZKCaH
TVORBA ŽENY
výstava tvorby žien z komunitného centra so sluchovým postihnutím
do 30. marca, galéria Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne
UNEVEN SURFACES AND BROKEN STICKS
autorská výstava, do 31. marca, Zemplínske múzeum
JÁN KOVÁČ – VÝBER Z TVORBY
do 31. marca, malá galéria MsKS
OCHRANA CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA SENNÉ
A MEDZIBODROŽIE NA SLOVENSKU
do 31. marca, Zemplínska knižnica G. Zvonického
HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
výstava v novozrekonštruovaných priestoroch Zimnej záhrady
Zemplínskeho múzea
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Ryby, rybky, rybičky
Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrna organizácia
Košického samosprávneho kraja,
sprístupní vo svojich priestoroch
unikátnu výstavu rýb z dielne popredného slovenského preparátora
Milana Žiaka z Trnavy. Výstava
potrvá od 10. marca do 26. júna
2022.
Milan Žiak je jediným preparátorom rýb na Slovensku. Preparácie
vykonáva podľa vlastnej technológie. Jeho preparáty sa vyznačujú
prirodzeným vzhľadom vďaka dy-

namickému tvaru tela, umiestneniu na podložke, farbám a lakom
najvyššej kvality, ktoré sú nanášané
striekaním. Preparáty celého tela
rýb i napriek veľkým rozmerom
sú pozoruhodné nízkou hmotnosťou. Pri realizácii výstavy múzeum
spolupracuje aj s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho
zväzu v Michalovciach. Vďaka nim
sa návštevníci dozvedia viac o rybárčení i to, ako sa stať legitímnym
členom organizácie.
zm
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Dominika Ľochová
Michaela Kizivatová

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Peter Tkáč
a Ivana Poľakovská

blaho ž e l a n i e
Dňa 30. marca sa dožíva krásnych 98 rokov
pani

ANNA TOMKOVÁ

Aj touto cestou jej chceme zaželať veľa zdravia,
lásky, pokoja a Božieho požehnania.
Ku gratulácii sa pripája celá rodina.
Ďakujeme Ti za naše životy.

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Noviny Mistral

a Športové správy

premiéra každý štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu

Záznam

Trinásť majstrovských titulov
Iuventy Michalovce
do 20. marca počas celého týždňa vždy o 14.00 hod.

Piatok

Zostrih rozhovorov z uvedenia do života knihy
IUVENTA – 20 rokov pod krídlami Chemkostavu
v piatok 18. 3., v pondelok 21. 3. a v stredu 23. 3.
vždy o 18.00 hod.
SLEDUJTE NÁS

na UPC Slovensko, www.tvmistral.sk, na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD
v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Tradície a zvyky
českého masopustu
Miestny klub Michalovce
Českého spolku v Košiciach
usporiadal 1. marca
podujatie, ktorým
si pripomenul české
tradície a zvyky. Masopust
(fašiangy) trvá v Českej
republike od Troch kráľov
až do Popolcovej stredy.
Je to obdobie zábav, hodovania
a svadieb, podobne ako na Slovensku. Oslavujú sa posledné tri dni
masopustu. V minulosti sa prípravy
konali na Tučný štvrtok, keď sa robili
zabíjačky a vyprážali koblihy (šišky).
Masopustná nedeľa (Jalové hody)
bola dňom hodovania žien. Vtedy si
zaplatili krčmu, hudbu a samé sa zabávali. V pondelok sa konali „mužovské bály“, zábava bola len pre ženatých a vydaté, slobodná chasa tam

prístup nemala. Všetko vyvrcholilo
masopustným utorkom, v tento deň
išiel veselý sprievod masiek dedinou
a zastavil sa v každom dome, kde dostal výslužku. Na záver pochovali
basu alebo utopili masku Masopusta,
čo symbolizovalo koniec zábavy pred
blížiacim sa obdobím pôstu.
Členovia Českého spolku prišli
v maskách, ktoré im umožnili bezprostrednú zábavu v tejto ťažkej
dobe. Pripravili aj súťaž v pečení koblíh a súťaž o najlepšiu masku. Každý
z účastníkov dostal bulletin o histórii
masopustu v Čechách, ktorá siaha
do 13. storočia. Spoločné stretnutia
im veľmi chýbali, preto využili prvú
príležitosť, keď sa uvoľnili protipandemické opatrenia, na zorganizovanie akcie. Český masopust bol realizovaný s finančnou podporou Fondu
na podporu kultúry národnostných
menšín.
Mgr. Vlasta Vojníková

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom časti pozemku parcela C-KN č. 5365, k.ú. Michalovce, o výmere
do 60,00 m² na Ulici Fraňa Kráľa v Michalovciach, za účelom vybudovania
spevnených plôch pre zvýšenie počtu parkovacích miest, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 4. apríla 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

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@msumi.sk, redakcia:
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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malý oznamovateľ
Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania,
medaile, žetóny, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, porcelán, krištáľ, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné.
Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282
n Kúpim predmety z Tuzexu – BONY, faktúry, šeky, poukážky
na benzín a naftu, katalógy, prospekty a iné. Štefan Demčák,
tel.: 0904 965 282
n Kúpim predmety z Pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter
piva, hliník, 1944), medaile, plakety, odznaky, etikety, účtenky, listy,
obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, tabule, poháre, podpivníky, fľaše, vršky z fliaš a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282
n Predám porcelánový súdok na kapustu 25 l, cena 30 €.
Tel.: 0907 769 185
n Dám do prenájmu garáž v obci Kaluža, garáž je na oplotenom
pozemku, ktorý je vhodný aj na uloženie člnov, skútrov.
Tel: 0944 009 259

prerušenie distribúcie elektriny
n 23. marca od 10.00 hod. do 13.30 hod., úseky: ČOM 0001527971, Ul.
okružná ČOM 0000435563, 0000441181, 0000438199, 0000435310,
0000433186, 0000433182, 0000436011, 0000433214, 0000433180,
0000441149, 0000441139, 0000441134, Ul. okružná č. d. 17 – 31
nepárne, 320, 1314/23, 1315/29, 3657, 4538, 4808, Ul. saleziánov
4, 8, 1284/8, Ul. Štefánikova 1, 5, 8, 44 – 56 párne, 62 – 74 párne,
1408/48, 1408/52, 1412/66, 1412/68, 1413/70, 3842/1
n 23. marca od 10.00 hod. do 13.30 hod., úseky: Ul. okružná, ČOM
0000621104
n 24. marca od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. SNP č. d. 2, 4, Ul.
Štefana Fidlíka ČOM 0000611345, Ul. Štefana Fidlíka č. d. 8, 10,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 – 42,
44 – 49, 52 – 57, 57/1, 59 – 65, 67, 69, 71, 3305, 3321/51, 3343/22,
3353/44, 3356/50, 6575/11
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ
v Michalovciach č. 273, zo dňa 28.02.2022 a Uznesenia MsZ v Michalovciach
č. 86, zo dňa 27.11.2019

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

ZIMNÁ TURISTIKA PO SLOVENSKU
Turisti prvého michalovského klubu turistov ani v zime nezaháľali
a navštívili veľa krásnych zákutí Slovenska. Bol medzi nimi aj Slovensky
raj – roklina Suchá Belá a Veľký Sokol. Taktiež vystúpili na Vihorlat
a Sninský kameň. Vo Vysokých Tatrách turisti navštívili Tatranský
ľadový dóm na Hrebienku a vystúpili na Zamkovského chatu. Tento výlet
im predĺžil zimu a užili si množstvo snehu.
Miroslav Kuba

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) novourčeného pozemku C-KN p.č. 380/22, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, výmera 80 m2, k.ú. Michalovce, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 14328810-32/2021, zo dňa 06.09.2021, úradne overeného Okresným
úradom Michalovce dňa 11.10.2021 pod č. G1-560/21, oddelený z pôvodného
pozemku C-KN p.č. 380/22, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 106 m2,
LV 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
B) pozemkov registra E-KN: p.č. 8316/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1195
m2 , p.č. 8315/1, druh pozemku orná pôda, výmera 319 m2, p.č. 8317/1, druh
pozemku orná pôda, výmera 63 m2, p.č. 8317/2, druh pozemku orná pôda, výmera 81 m2, p.č. 8318/2, druh pozemku orná pôda, výmera 1957 m2, p.č. 9575/1,
druh pozemku ostatná plocha, výmera 68 m2 a časť pozemku o výmere 401 m2,
z pozemku E-KN p.č. 9588/1, druh pozemku ostatná plocha, výmera 958 m2,
odčlenený samostatným Geometrickým plánom č. 14328810-2/2022, zo dňa
04.02.2022, úradne overeného Okresným úradom Michalovce dňa 16.02.2022
pod č. G1-80/22, ktoré sú evidované Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, na LV 6438, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce.
C) pozemku registra C-KN p. č. 3036/114, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, výmera 335 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce,
katastrálnym odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
D) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 3036/121, druh pozemku ostatné plochy, výmera 400 m2, ktorý bol na základe Geometrického plánu č. 35024780122/2019, zo dňa 8.10.2019, úradne overeného Okresným úradom Michalovce
dňa 16.10.2019 pod č. G1-642/2019, odčlenený z pôvodného pozemku C-KN
p.č. 3036/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 34863 m2, LV 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote 4. apríla 2022 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie
Vám poskytneme aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Mojsej.
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
1.BK – BK MŠK KEŽMAROK
19. 3., 12.00 hod., juniori U19; športová hala GPH
1.BK – MBK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
20. 3., 9.30 hod., juniori U19; športová hala GPH
1.BK – TYDAM KOŠICE
26. 3., 16.00 hod., juniori U19; športová hala GPH
Info: http://new.1bkmi.sk/

Futbal
RADA ŠPORTOVÝCH KLUBOV
V piatok 11. marca sa na pôde mestského úradu stretli členovia Rady športových klubov na prvom tohtoročnom zasadnutí. Jedným z bodov programu
bolo prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu mládežníckeho športu na rok 2022 na celoročnú činnosť športových klubov v meste. Rada ako poradný orgán primátora mesta odporučila zachovať
výšku dotácií tak, ako bola v roku 2021. Prítomní diskutovali aj o možných
spôsoboch vyhodnotenia najúspešnejších športovcov a športových kolektívov
v kategóriách mládeže a dospelých mesta Michalovce za rok 2021. O definitívnom rozhodnutí ako budú tieto ocenenia odovzdané, budeme verejnosť
včas informovať.
lk

Priateľský duel
s Charkovom

MFK ZEMPLÍN – FC VION ZLATÉ MORAVCE
19. 3., 15.00 hod., FORTUNA liga muži/nadstavbová časť o udržanie
MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
19. 3., 11.00 hod., I. LSD U19 – 18. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Hádzaná
MŠK IUVENTA – DHK ZORA OLOMOUC
19. 3., 17.30 hod., MOL liga žien – 22. kolo, Chemkostav aréna
MŠK IUVENTA – DHK ZORA OLOMOUC
30. 3., 17.00 hod., MOL liga žien, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
19. 3., 18.00 hod., Tipos Extraliga – 50. kolo
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
24. 3., 18.00 hod., Tipos Extraliga – 57. kolo
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
31. 3., 18.00 hod., Tipos Extraliga – 60. kolo
Info: https://hkduklamichalovce.sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Na zimnom štadióne
v Michalovciach
sa 11. marca uskutočnil
priateľský hokejový zápas
kategórie U16 – kadeti
medzi domácim tímom
HK Mládež Michalovce
a SDYUSSHOR 2007
Ukraine Kharkov.
Za normálnych okolností by
bol tento zápas oslavou hokeja,
ale pred dvoma týždňami sa život
v susednom štáte zásadne zmenil.
Mladí ukrajinskí hokejisti sa v deň
začatia ozbrojeného konfliktu
na Ukrajine vracali do Charko-

va po odohratí zápasov v rámci
Karpatskej hokejovej ligy. Domov
však už nedorazili. Devätnásť
chlapcov vo veku 14 a 15 rokov
našlo dočasné útočisko v poľskom
meste Sanok. Prezident Karpatskej
hokejovej ligy oslovil HK Mládež
Michalovce s myšlienkou potešiť
chlapcov tým, čo majú najradšej,
hokejom, a tak sa stretli na ľade
v priateľskom dueli.
V piatok sa nielen fandilo,
ale aj pomáhalo. Rodičia, hráči
i fanúšikovia hokeja vyzbierali pre
chlapcov potravinovú, materiálnu
i finančnú pomoc. HK Mládež Michalovce ďakuje všetkým, ktorým
osud chlapcov nie je ľahostajní.
red

Foto: TASR

MFK ZEMPLÍN POKRAČUJE S NOVÝM TRÉNEROM
Michalovskí futbaloví fortunaligisti 15. marca vymenili hlavného trénera.
Norbert Hrnčár na tomto poste nahradil Miroslava Nemca, ktorého stoličku
definitívne zlomila prehra 1:2 v Senici. Hrnčár sa v stredu ujal povinností,
pričom hlavným cieľom je vybojovať s mužstvom záchranu medzi slovenskou
elitou. Zemplínu patrí v tabuľke skupiny o udržanie sa 4. priečka, od piatej
pozície znamenajúcej účasť v baráži ho delia štyri body. Nový tréner uviedol:
„Čo sa týka mojej predstavy, tá je jasná. Musíme byť tak nastavení, že každý
jeden zápas je existenčný, či dôležitý a dôležitý z hľadiska umiestnenia.“
red

