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Na Mestskej polícii v Michalovciach je zriadený 

Pult centralizovanej ochrany 
ako služba ochrany objektov fyzických 

a právnických osôb

Bližšie informácie a žiadosti 
obdržíte na MsP, ako aj na web stránke mesta 

www.michalovce.sk

Mesto Michalovce a Zväz záhradkárov vás pozýva na 
X. ročník súťaže

VystreľoVanie zátky 
zo šampanského

31. decembra 2009 o 11.00 hodine
Námestie osloboditeľov, pred budovou MsÚ

Cieľom je vystreliť zátku do čo najväčšej vzdialenosti. 

Každý súťažiaci nech si donesie fľašu originálneho 
balenia  šampanského, s obsahom 0,7 l.

piatok, 18. december 2009  zdarma  ročník XX, číslo 25 - 26

mesto má nový rozpočet 
a nového riaditeľa tazs

V  úvode  si  mestskí  poslanci 
zvolili návrhovú komisiu a pre-
jednali správu o prijatých uzne-
seniach  mestskej  rady  a  správu 
o  riešení  interpelácií  poslancov 
z  ostatného  zastupiteľstva.  Na-
sledovala správa hlavnej kontro-
lórky  mesta  o  výsledkoch  kon-
troly v dvoch obchodných spo-
ločnostiach  mesta,  dvoch  škol-
ských  organizáciách  a  štyroch 
odboroch mestského úradu.

Šiestym  rokovacím  bodom 
bolo  vymenovanie  riaditeľa 
technických  a  záhradníckych 
služieb,  ktorým  sa  stal  úspešný 
uchádzač  výberového  konania 
Ing. Július Oleár. Svojej práce sa 
zhostí od 1. januára 2010.

Potom  už  zasadanie  poslan-
cov pokračovalo schválením no-
vého  všeobecne  záväzného  na-
riadenia o daniach a miestnych 
poplatkoch.  Dôležitým  sa  stáva 
fakt, že týmto nariadením sa ne-
zvyšujú v našom meste dane ani 

poplatky za komunálne odpady 
na rok 2010. 

Balíček  ekonomických  bo-
dov začal prerokovávaním viac-
ročného rozpočtu mesta na roky 
2010 – 2012. Po širokej diskusii, 
v  ktorej  sa  poslanci  podrobne 
venovali  jednotlivým  častiam 
rozpočtu,  bol  rozpočet  mesta 
schválený väčšinou hlasov. Roz-
počet na rok 2010 je vyrovnaný, 
pričom výška bežných a kapitá-
lových  príjmov  predstavuje  26 
326  tisíc  eur  a  výdavky  sú  plá-
nované  v  sume  29  304  tis.  eur. 
Rozdiel  vo  výške  2  978  tis.  eur 
predstavujú  finančné  operácie. 
V priamej nadväznosti na mest-
ský  rozpočet  potom  poslanci 
odobrili aj rozpočty technických 
služieb a mestského kultúrneho 
strediska.  V  ďalšom  programe 
sa  naši  zákonodarcovia  veno-
vali  majetkovým  záležitostiam, 
výsledkom  výberových  konaní 
na  prenájom  nebytových  pries-

torov a pozemkov vo vlastníctve 
mesta  a  správam  o  výchovno-
vzdelávacej činnosti škôl v zria-
ďovateľskej  pôsobnosti  mesta. 
V  súvislosti  s  nadchádzajúcim 
novým rokom poslanci schválili 
aj plán práce hlavnej kontrolór-
ky, termíny rokovaní mestského 
zastupiteľstva,  mestskej  rady, 
komisií  MsZ  a  redakčnej  rady 
Michalovčan  na  prvý  polrok 
2010.

V  popoludňajších  hodinách 
pokračovalo  mestské  zastupiteľ-
stvo slávnostnou časťou. Vo veľ-
kej sále MsKS sa stretol poslanec-
ký zbor a pozvaní hostia, aby pri 
tejto slávnostnej príležitosti odo-
vzdali  vybraným  jednotlivcom 
a kolektívom Čestné občianstvo, 
Cenu  mesta  a  Cenu  primátora 
mesta.  Slávnostné  mestské  za-
stupiteľstvo  ukončilo  vystúpenie 
žiakov Základnej umeleckej ško-
ly v Michalovciach.

Iveta Palečková

Na svojom poslednom zasadnutí v roku 2009 sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Mi-
chalovciach stretli netradične v piatok 11. decembra v zasadačke mestského kultúrneho 
strediska. Na rokovanie mali pripravených takmer dvadsať rokovacích bodov.

v ý h e r c o v I A  L U c I A  2 0 0 9
k u p ó n o v á  s ú ť a ž  M i c h a l o v č a n a

1. cena:  LCD teLevízor 
výherca:   Juliána Dubská
  Ľ. Štúra 35, Michalovce

2. cena:  kuChynský robot 
výherca:   Anna Mitnyiková
  Komenského 12, Michalovce

3. cena:  DoMáCA pekáreň 
výherca:  katarína petrišincová
  Topolianska 34, Michalovce 

4. cena:  DArčekový bALíček 
výherca:  valéria Mitrová
  Moskovská 8, Michalovce

5. cena:  MiCro hiFi vežA 
výherca:  MuDr. Marta paľovčíková
  Novomeského 21, Michalovce

6. cena:  MuLtiFunkčné zAriADenie 
výherca:  Mária onušková
  Jilemnického 87, Michalovce

7. cena:  MiCro hiFi vežA
výherca:  ružena čverčková
  Letná 13, Michalovce

8. cena:  vysávAč 
 výherca:  D. Ďurišová
 Tulipánová 9, Michalovce

9. cena:  príkLepová vŕtAčkA  
výherca:  igor žák
  Komenského 6, Michalovce

10. cena:  FotoApArát
výherca:  Magdaléna semanová
  Kpt. Nálepku 19, Michalovce

11. cena:  kávovAr 
výherca: Michaela Mošková
  Okružná 11, Michalovce

12. cena:  FritézA 
výherca:  Alexander končík
 Puškinova 927, Michalovce

13. cena:  MikrovLnná rúrA 
výherca:  božena Ďuríková
 Ložín 84 

14. cena:  senDvičovAč 
výherca: Jozef Jenčík
  Slovenská 2, Michalovce

15. cena:  kuChynský kráJAč  
výherca:  rodina verdžáková
  Nižné Nemecké 50 

16. cena:  nAvigAčné zAriADenie 
výherca:  Milota strejcová
 Nad Laborcom 8, Michalovce

17. cena:  osobná DigitáLnA váhA  
výherca:  Milan Marcin
  Zalužice 366

18. cena:  nApArovACiA žehLičkA 
výherca:  branislav töviš
  J. Hollého 66, Michalovce

19. cena:  hAsiACi prístroJ 
výherca:  ing. M. Adamčík
  Masarykova 82, Michalovce

20. cena:  rýChLovArná kAnviCA 
výherca:  Mgr. valéria szabová
  Štefánikova 41, Michalovce

21. cena:  ponorný Mixér 
výherca:  Marta plišková
 Masarykova 70, Michalovce

22. cena:  DArčekový kôš 
výherca:  eva halecká
 Okružná 112, Michalovce

23. cena:  pekárenské výrobky
výherca:  Jozef vaško
  Gagarinova ul., Michalovce

24. cena:  ovoCný bALíček
výherca:  Agáta hospodárová
 Staré nábrežie, Michalovce

25. cena:  DArčekový bALíček 
výherca:  zuzana čižmariková 
  Pozdišovce 363

26. cena:  cestovná taška  - JOPEX 
výherca:  eva gabalová
  Krymská 3, Michalovce

27. cena:  darčekový balíček
výherca:  vlasta kišová
  Jilemnického 50, Michalovce

Krásne pohodové Vianoce 
zabalené kúzlom lásky,

prikryté perinkou splnených prianí 
i vločkami šťastia...

a veľa zdravia, osobných úspechov 
v novom roku 

praje 

redakcia Michalovčana

Vý he rcom  bl ahož el áme  a  ď akuje me  z a  pr i a z e ň !



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

vianočné číslo 
Michalovčana

Plynutie času nemá šancu nikto z nás ovplyvniť. V čase aktuál-
nom môžeme urobiť, dobré, lepšie, vynikajúce rozhodnutia. Tie môžu 
byť pre prospech nielen jednotlivcov, ale aj spoločenstvám. Nikdy tu 
neplatí iba jednoduchý vzorec úspechu. Zvlášť ak aj v tých najjedno-
duchších prípadoch platí zložitosť súvislostí. 

Tak uplynul aj redakčný čas roka 2009 novín Michalovčan. Ak-
tuálne sme pri jeho predvianočnom dvojčísle. Pri pohľade späť za 
uplynulým rokom sa nemôžem vyhnúť obdobiu uplynulých dvadsia-
tich štyroch čísel tohtoročného dvojtýždenníka. Zvlášť som si to uve-
domil a živo pripomenul pri reakciách stálych čitateľov dvojtýžden-
níka Michalovčan. Pri otváraní osemnásteho ročníka vianočných tr-
hov som bol nútený neustále reagovať na osobné i telefonické otázky. 
Prečo ešte nie je Michalovčan v stánkoch? A prečo nie na obvyklých 
distribučných miestach dvadsiate piate číslo Michalovčana?

Mali pravdu, keďže periodicita vychádzania novín Michalovčan 
pripadala k termínu jedenásteho decembra. Tu bolo na rozhodnutí 
redakčnej rady, či vianočné dvojčíslie pripravíme v spomínanom ter-
míne alebo ho posunieme o týždeň bližšie k Vianociam. Argumentom 
pre toto rozhodnutie bolo hlavne to, že termín ďalšieho čísla pripa-
dá rovno na Vianoce alebo Nový rok. I táto príhoda ma presvedčila 
o tom, že Michalovčan má stálych čitateľov a informácie z neho sú 
obohatením pre občanov. Je to zároveň výzva pre jeho ďalšie zlep-
šovanie. 

Dovoľte mi teda záverom roka poďakovať všetkým stálym čita-
teľom za priazeň. Chcem popriať všetkým čitateľom Michalovčana 
radostné prežitie vianočných sviatkov, úspešný záver roka 2009, ve-
selého Silvestra a všetko dobré v Novom roku 2010. 

MUDr. Benjamín Bančej, Zástupca primátora

aktivity primátora
 30. 11.   zasadnutie komisie na výber riaditeľa TaZS
  1. 12.   rokovanie mestskej rady
  2. 12.   zasadnutie republikovej rady ZMOS
  3. 12.  zasadnutie komisie na výber riaditeľa Zemplínskeho múzea
  3. 12.  oceňovanie darcov krvi – Jánskeho plakety
  4. 12.  porada primátora
  4. 12.  okresná rada ZMOS
  5. 12.  preberanie ocenenia v družobnom meste Jaroslaw
  7. 12.  prijatie najlepších športovcov - džudistov a atlétov 
  8. 12.   rokovanie s vedením SAD Michalovce
 10. 12.   rokovanie s vedením Trnavskej univerzity
 10. 12.  účasť na vernisáži výstavy Juraja Králika
 11. 12.  otvorenie XVIII. vianočných trhov
 11. 12.   rokovanie mestského zastupiteľstva
 11. 12.  slávnostné MsZ spojené s odovzdávaní mestských ocenení 
 12. 12.  odovzdávanie cien výhercom kupónovej súťaže Lucia 2009
 14. 12.  ustanovujúce rokovanie zastupiteľstva KSK
 16. 12.   stretnutie s obyvateľmi malometrážnych bytov
 18. 12.  prijatie predstaviteľov Armády SR po návrate z vojenskej  
    misie 

noviny MistrAL
športové správy A MAgAzín ksk

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

 žihADLo
s hosťom Jánom vajdom,

futbalistom MFk zemplín
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

záznAM
zo slávnostného Msz Michalovce

od nedele 20. 12. denne o 14.00 hod.

Deťom  z  Detského  domova 
v  Michalovciach  priniesol  Miku-
láš  množstvo  prekvapení.  Naj-
väčším zážitkom bola Mikulášska 
slávnosť 7. decembra v Prezident-
skom  paláci,  na  ktorú  ich  pozval 
prezident  Slovenskej  republiky 
pán  Ivan  Gašparovič.  Dvadsaťse-
dem detí nielenže bolo obdarova-
ných  balíčkami  od  Mikuláša,  ale 
zúčastnili sa aj okamihu rozsviete-
nia  vianočného  stromčeka  prvou 
dámou Slovenskej republiky. Pani 
Gašparovičová poslala deťom, kto-
ré nemohli byť na slávnosti, krásny 
darčekový kôš plný sladkostí. 

Aj  napriek  tomu,  že  naše 
deti vyrastajú bez starostlivosti 
a  lásky svojich rodičov, nájdu 
sa  medzi  nami  organizácie  a 
ľudia  s  veľkým  srdcom,  ktorí 
na  ne  nezabúdajú  v  predvia-
nočnom  čase  a  postarajú  sa 
o  to,  aby  si  našli  na  Mikuláša 
a pod vianočným stromčekom 
bohaté  darčeky.  Dobrí  ľudia 
sú  aj  v  Syrárni  Bel  Slovensko, 
a.s. Michalovce a Unomedica-
li  s.r.o.  v  Michalovciach  začo 
im patrí srdečná vďaka našich 
detí.

PaedDr. Zuzana Sabolová 

mikuláš u prezidenta

Združenie  na  podporu  tvo-
rivých  aktivít  seniorov  zeptA 
v Michalovciach hodnotí končia-
ci sa rok 2009 ako veľmi úspešný. 
Na  základe  vypracovaných  pro-
jektov  získalo  združenie  granty 
(finančné dotácie) od mesta Mi-
chalovce, Košického samospráv-
neho kraja i od Nadácie Orange. 

Z rozpočtu mesta boli uhra-
dené  cestovné  náklady  pre 
folklórnu  skupinu  Klubovanka 
na vystúpenia v niektorých ob-
ciach okresu. Pre členky spevác-
kej skupiny VÁNOK (tiež z klu-
bu  dôchodcov  na  Ul.  obrancov 
mieru) boli zakúpené blúzky.

Klubovanka  nahrala  svoje 
prvé CD, muži po rokoch získali 
vytúžené  folklórne  klobúky,  pre 
ženy  boli  zhotovené  originálne 
zemplínske  oplecka  (blúzky) 
a  šurce  (zástery).  Toto  všetko 
zafinancoval cez projekt Združe-
nia na podporu tvorivých aktivít 
seniorov  Košický  samosprávny 
kraj.

Výkonný výbor ZePTA v me-
ne členov obidvoch speváckych 
telies  ale  aj  v  mene  ostatných 
členov  klubu  dôchodcov  touto 
cestou  vyjadruje  všetkým  trom 
darcom úprimné poďakovanie.

Vladimír Tatarko, predseda

aktívni seniori

Dzekujeme bars šumňe panu primatorovi, že nam zaobstaral 
taki šumni ten stul pingpongovi. Chlopi bavia, ženi špivaju a tak 
ten stul pingpongovi viuživaju. Našo chlopi i ženi še ľubia zabavac, 
bo za mladi  roki  še narobiľi dojsc. Aj mlade  ročki, mlade  ročki 
spominame, ale aj tote stare s radojscou preživame.

S vďakou vedúce KD 1-3
Hapáková, Čofáková 

V úvode decembra sa v obrad-
nej sieni Mestského úradu v Mi-
chalovciach  uskutočnila  milá 
slávnosť.  Predstavitelia  Sloven-
ského  červeného  kríža  a  pred-
stavitelia  mesta  odovzdávali 
ocenenia  darcom  najvzácnejšej 
a nenahraditeľnej tekutiny – krvi. 
Územný  spolok  SČK  v  Micha-
lovciach  v  roku  2009  udelil  76 
bronzových  (za  10  bezplatných 
odberov  krvi),  47  strieborných 
(20 odberov) a 46 zlatých (za 30 
odberov  u  žien  a  40  odberov 
u mužov) plakiet pProfesora Ján-
skeho.

Držiteľmi diamantovej plake-
ty za 60 odberov u žien a 80 od-
berov u mužov sa stali - Ján An-
drejko, Dušan Béreš, Tibor Hičo, 
Slavomír Hrabovský, Viliam Ku-
dráč,  Margita  Makovičová,  Ľu-
boš Maňo, Daniela Scholzová. 

Medailu profesora Kňazovic-
kého  za  100  bezplatných  odbe-
rov krvi udelil v tomto roku SČK 
v  Michalovciach  Jánovi  Doha-
ňošovi z Pinkoviec.

Potešiteľné je, že v tomto roku 
pribudlo takmer 300 prvodarcov. 
Sú  to hlavne študenti  stredných 
škôl z nášho regiónu (Michalov-
ce,  Sobrance,  Veľké  Kapušany), 
čím  sa  počet  bezpríspevkových 
darcov krvi v okrese darí udržať 
na  úrovni  takmer  3500  darcov, 
ktorí pravidelne darujú krv.

Na  slávnosti  sa  zúčastnil  pri-
mátor V. Záhorčák, viceprimátor 
MUDr. B. Bančej, primárka HTO 
MUDr. I. Mrázová, predseda ÚzS 
SČK MUDr. P. Potocký, podpred-
sedníčka ÚzS MUDr. M. Očovská 
a námestník riaditeľa Nemocnice 
Š. Kukuru Ing. Anton Rosocháč.

M. Pavluvčíková

oceňovanie darcov

Krajské  riaditeľstvo  Policaj-
ného zboru v Košiciach v spolu-
práci  s  okresnými  riaditeľstvami 
a vybranými základnými školami 
v rámci Košického kraja usporia-
dalo  7.  decembra  dvojhodinovú 
dopravno–preventívnu akciu pod 
názvom Mikuláš a Čert. V rámci 
Okresného riaditeľstva PZ v Mi-
chalovciach  sa  táto  akcia  usku-
točnila  v  spolupráci  so  žiakmi 
Základnej  školy  Zálužice.  Počas 

akcie  bolo  skontrolovaných  57 
motorových  vozidiel.  Príslušníci 
PZ  sa  zamerali  na  dodržiavanie 
pravidiel  cestnej  premávky,  pri-
čom  za  správnu  jazdu  a  dodr-
žiavanie  predpisov  bolo  žiakmi 
základnej  školy  pochválených 
a  odmenených  za  Mikuláša  45 
vodičov a 12 vodiči, ktorí doprav-
né predpisy porušili, boli pokar-
haní namaľovaným čertom.

nč

prevencia u vodičov

Primátor mesta Viliam Záhorčák sa na pozvanie primátora nášho 
družobného mesta v Poľsku zúčastnil, v prvý decembrový víkend, na 
slávnostnom odovzdávaní ocenení mesta Jaroslaw. Primátor Mgr. An-
drzej Wyczawski udelil Viliamovi Záhorčákovi cenu Jaroslawi 2009 
v kategórii medzinárodnej spolupráce. V tomto roku si cenu mesta Ja-
roslaw prevzalo celkovo 11 ocenených.

Združenie pre duševné zdra-
vie  –  INTEGRA,  o.  z.,  je  mi-
movládnou  organizáciou,  kto-
rá  v  Michalovciach  poskytuje 
komplexný model služieb ľuďom 
s problémami duševného zdravia, 
zahŕňajúc  v  sebe  sociálne  služ-
by  –  zariadenie  podporovaného 
bývania  a  rehabilitačné  stredis-
ko, zdravotné služby – psychiat-
rickú  ambulanciu,  voľnočasové 
aktivity.  

V  týchto  dňoch  sa  podarilo 
vďaka finančnej podpore Minis-
terstva  práce,  sociálnych  vecí  a 
rodiny  SR  vytvoriť  pohybovo–
relaxačný priestor pre ľudí s du-
ševnými chorobami v zariadení 
podporovaného bývania. 

Hlavným cieľom bolo pripra-
viť pre našich klientov možnosti 

na to, aby dbali o svoj zdravotný 
stav telesný i duševný. 

Svojpomocne  bola  zrekon-
štruovaná  pohybovo–relaxačná 
miestnosť  v  priestoroch  zaria-
denia  podporovaného  bývania, 
bolo zakúpené vnútorné zariade-
nie - športové náradie a relaxačné 
kreslá. Táto miestnosť bude slúžiť 
ľuďom bývajúcim v zariadeniach 
podporovaného bývania Integry, 
klientom rehabilitačného stredis-
ka, ale i ďalším záujemcom z ra-
dov  ľudí,  ktorí  majú  alebo  mali 
problémy  s  duševným  zdravím 
a chcú pre seba niečo urobiť.

Veríme, že sa nám i touto ak-
tivitou  podarí  prispieť  ku  skva-
litneniu života ľudí s duševnými 
postihnutiami v našom regióne.  

Integra, o. z. Michalovce

pohybom k zdraviu 
Tak  ako  každý  rok,  aj  tohto 

roku  v  novembri  sa  zúčastnil 
potápačskej  expedície  loďou 
po  Červenom  mori  milovník 
vody  potápač  a  plavčík  nášho 
mestského  kúpaliska  v  Micha-
lovciach  Július  Pliško.  Výprava 
pod  vedením  Cyrila  Cabalu 
- inštruktora potápania a prezi-
denta  potápačského  klubu  Ko-
satka Poprad  - viedla po  južnej 
trase Červeného mora od Mar-
sa  Alam  až  po  Obratník  Raka. 
Tam  sme  sa  plavili,  potápali 
a  spoznávali  krásy  morských 
korálových  jaskýň,  denného 
a nočného podmorského života. 
Potápali  sme  sa aj k niekoľkým  
potopeným  vrakom.  Adrenalín 
nám  zvýšil  aj  žralok  -  samotár, 

ktorý niekoľko minút krúžil pri 
lodi a schodiskách na výstup po-
tápačov z mora. 

Dni strávené na mori rýchlo 
plynuli  až  do  upozornenia  ka-
pitánom  lode,  že  večer  odplá-
vame  do  materského  prístavu. 
To  čo  nás  vrátilo  do  reality,  že 
dobrodružstvo končí. Cesta au-
tobusom z Marsa Alam do Hur-
ghady, skade sme odlietali, bola 
plná rozhovorov, zážitkov a na-
dobudnutých  skúseností.  Keď 
lietadlo  vzlietlo,  za  nami  ostalo 
krásne  more,  ktoré  v  nás  zane-
chalo  veľa  krásnych  a  adrenalí-
nových zážitkov. Počas letu sme 
sa dohodli na novej trase, ktorú 
zvolíme v ďalšom roku. 

Július Pliško

potápačská expedícia 
červené more 

V  závere  novembra  sa  stre-
tli  v  hoteli  Stadio  členovia  Klubu 
abstinentov  Michalovce  pri  príle-
žitosti  30.  výročia  jeho  založenia. 
Privítali medzi sebou MUDr. Kra-
merovú, Bobikovú a Majerčákovú, 
ktoré sa významne podieľali na jeho 
vzniku. K okrúhlemu výročiu klu-
bu prišli jeho členom zablahoželať 
aj  zástupcovia  Klubu  abstinentov 
z  Humenného  a  Trebišova.  Vzác-
nym  hosťom  bol  primátor  mesta 
Michalovce Viliam Záhorčák.

Klub  bol  založený  28.  no-
vembra  1979  pod  názvom  Klub 
ľudí  usilujúcich  sa  o  striedmosť 
(KLUS) a v roku 1991 bol zaregis-
trovaný  ako  občianske  združenie 
Zemplínska  abstinujúca  spoloč-
nosť (ZAS).

Predseda  klubu  Michal  Rimko 
v  úvodnom  príhovore  podrobne 
zhodnotil  činnosť  klubu  od  jeho 

založenia. Pripomenul ťažkosti, ale 
najmä  úspechy  klubu  v  prospech 
jednotlivých členov a ich rodín.  

Primátor  mesta  vo  svojom  vy-
stúpení  vyzdvihol  doterajšiu  čin-
nosť  klubu,  úspechy  a  príkladnú 
reprezentáciu  mesta  Michalovce. 
Zablahoželal  klubu  k  jeho  výročiu 
a  prisľúbil,  že  vedenie  mesta  bude 
naďalej  podporovať  jeho  činnosť. 
Predseda  klubu  poďakoval  primá-
torovi mesta za ocenenie, ale hlav-
ne za dobrú vzájomnú spoluprácu 
a  finančnú  podporu,  vďaka  ktorej 
môžeme  spolupracovať  s  ďalšími 
klubmi,  psychologickým  centrom 
a mestskou políciou v rámci protid-
rogovej osvety. Poďakoval aj spon-
zorom  slávnostného  stretnutia, 
ktorými boli P. Derfényi a J. Bovan.

Každý  z  prítomných  dostal 
spomienkový darček. 

Štefan Šimko

zas jubiluje

Páter  Konštanc  Miroslav 
Adam OP bol dňa 4. decembra 
2009  ustanovený  za  dekana  Fa-
kulty  kánonického  práva  Pá-
pežskej  univerzity  sv.  Tomáša 
Akvinského v Ríme. Ako infor-
movala Tlačová kancelária KBS, 
slovenský  dominikán,  ktorý  je 
profesorom kánonického práva, 
bol  10.  decembra  vymenovaný 
aj  za  prorektora  tejto  pápežskej 
univerzity,  známej  tiež  pod  ná-
zvom  Angelicum.  Po  jezuitovi 

Mons. Cyrilovi Vasiľovi, sekretá-
rovi  Kongregácie  pre  východné 
cirkvi  v  Ríme,  ktorý  do  svojho 
nedávneho  menovania  za  arci-
biskupa bol rektorom Pápežské-
ho východného inštitútu v Ríme 
a  predtým  dekanom  tamojšej 
Fakulty  východného  kánonic-
kého práva, je páter Adam dru-
hým slovenským kanonistom na 
tak  významnom  akademickom 
poste v Ríme. 

Zdroj: Vatikánsky rozhlas

slovák vo vedení 
pápežskej univerzity

Nadácia profesora Čolláka v Michalovciach
ďakuje

všetkým podporovateľom a sponzorom
za ich priazeň v roku 2009

a želá im veľa úspechov v nastávajúcom roku 2010.

Na foto vľavo Július Pliško, vpravo Cyril Cabala

Technické a záhradnícke služby 
oznamujú, že v prípade závažných problémov v zimnom 

období pri nepriechodnosti mestských komunikácií 
volajte na tel. č.: 056/ 643 38 17 



� interpelácie

z poslaneckých interpelácií
Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva predložené na XVIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 27. októbra 2009

Pekáreň Palín – Ing. Miloš Varjassy Igor Štec – požiarna technika

ing. JozeF bobík:

1. v úvode svojej prvej interpelácie podotkol, že typickým zna-
kom začínajúcej jesene sú oblaky dymu, ktoré vznikajú tým, že 
občania pália všeličo. „v meste máme vzn, ktoré takýto postup 
zakazuje. preto by som chcel teraz, keďže je to aktuálne, aby nám 
náčelník Msp krátko vysvetlil, že sú na to pripravení a budú túto 
oblasť sledovať. Lebo naozaj hlavne pod hrádkom, časť stráňany 
a možno aj Močarany, topoľany a podobne, ale pod hrádkom je 
evidentné, že tento proces tam existuje na jar aj v jeseni a naozaj 
znepríjemňuje život. Mesto pritom dáva k dispozícii dostatočné 
množstvo kontajnerov, čiže odpad nepáliteľný sa dáva tam, páli-
teľný sa môže dávať vedľa. neexistuje reálny dôvod, prečo by sa to 
malo robiť. preto by som chcel požiadať pána náčelníka alebo nie-
koho iného, aby v tomto smere teraz tu prehlásil, že naozaj tejto 
veci sa budeme venovať. 

Na interpeláciu odpovedal náčelník mestskej polície JUDr. Barto-
lomej Kudroč:

Mestská polícia problematike spaľovania odpadu hlavne v jarných 
a jesenných mesiacoch venovala a venuje pozornosť priebežne, počas 
výkonu služby. Pri zistení takéhoto konania mestská polícia postupu-
je v zmysle platných právnych noriem.

 
2. v druhej interpelácii konštatoval, že občania bývajúci v lo-

kalite pod hrádkom opakovane vyjadrujú nespokojnosť s organi-
záciou dopravy, hlavne na ul. vajanského a ul. odbojárov. „viem, 
že o tejto otázke už bolo rokované na mestskom úrade, napriek 
tomu tá nespokojnosť je. preto si myslím, že čiastočne možno by 
pomohlo veci, keby sme túto problematiku zaradili koncepčne na 
rokovanie komisie dopravy, verejných priestranstiev a životného 
prostredia, ktorej predsedom je ing. braník. tam by sme mohli 
zrejme v takom pracovnejšom prostredí, nie tak rigorózne dodr-
žiavať rokovací poriadok, túto problematiku prediskutovať, pove-
dať tam argumenty, prečo to je tak a prečo prípadne to nemôže byť 
inak a zase, aby sme vypočuli občanov. takže moja interpelácia 
smeruje k tomu, aby sme zaradili takýto bod na rokovanie komi-
sie, čo si myslím, že môže veci pomôcť.“

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného 
prostredia miestneho rozvoja Ing. Anna Mrázová:

Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja (ďalej 
len  OVŽPaMR)  Mestského  úradu  v  Michalovciach  sa  touto  vecou 
zaoberal dlhodobo vzhľadom na vážnosť tejto problematiky. 

Výsledkom  je  osadené  dopravné značenie,  ktoré  bolo  tu  býva-
júcimi  občanmi  požadované  na  základe  sťažností,  petícií  a  pred-
chádzajúcimi  interpeláciami  iných poslancov, čím boli požiadavky 
občanov splnené. OVŽPaMR zabezpečil projekt zmeny dopravného 
značenia, ku ktorému sa vo svojich stanoviskách vyjadrili:

- Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
- Okresné riaditeľstvo PZ Dopravný inšpektorát.
Vzhľadom na napadnutý proces a vytknutú nečinnosť úradu bolo 

občanmi realizované podanie na Okresnú prokuratúru, ktorá tento 
podnet zamietla a postup Msú ovžpaMr, potvrdila ako správny.

Dosiahnuté  povolenia  a  kompromisy  sú  maximálne  riešenie, 
ktoré  sme  vedeli  zabezpečiť  aj  vďaka  pánovi  primátorovi,  ktorý  sa 
osobne zúčastňoval zložitých rokovaní. Zaradenie do programu ro-
kovaní komisie je úloha pre predsedu komisie, ktorého odbor vyzval 
k vyjadreniu sa. Pán predseda sa stotožňuje so závermi rokovaní a 
stanoviská dotknutých orgánov rešpektuje. 

ing. MArtin pADo:

1. prvú interpeláciu predložil k cintorínu a novej časti cintorí-
na v súvislosti s tým, že „okolo kríža jednak sú vysadené okrasné 
kríky a zároveň je tam vybetónovaný oval, na ktorom je železná 
konštrukcia na osadenie lavičiek. neviem odkedy, ale ja som si to 
všimol asi pred polrokom – pred trištvrte rokom, že tie lavičky sú 
tam úplne rozbité, chýbajú, na jednej strane ešte, tuším, na ľavej 
strane, sú. zvyšok je povytŕhaný a na niektorých miestach isté je aj 
to, že pokiaľ by tam tie lavičky boli, ťažko by sa dalo sedieť, preto-
že za tým sú kríky a tie sú také veľké, že prechádzajú až do tej časti, 
kde lavičky sú. Ale bolo by dobré sa rozhodnúť, buď tam majú byť 
tie lavičky a ich tam osadiť, alebo tam lavičky nemajú byť a tú že-
lezné konštrukciu z toho treba dať preč. pretože v prvom prípade 
je vidno, že tam niečo chýba a asi to malo svoj zmysel. “

Na interpeláciu odpovedal poverený riaditeľ TaZS mesta Michalov-
ce Ing. Miroslav Prada:

TaZS mesta Michalovce odstránili drevené časti lavičiek, nakoľko 
tieto neslúžili svojmu účelu. Kovové časti  lavičiek budú odstránené 
do 31. 12. 2009. 

2. Druhá interpelácia sa týkala zastávok MhD, konkrétne za-
stávky, resp. čakárne na ul. vajanského pri vD oDetA. „Je tam 
konštrukcia, ktorá hovorí o tom, že by tam mala byť lavička. tá la-
vička tam od samého začiatku nie je a bolo by veľmi vhodné, keby 
tam bola. Je to pre starších ľudí.“

Na interpeláciu odpovedal poverený riaditeľ TaZS mesta Michalov-
ce Ing. Miroslav Prada:

Na Ul. Vajanského pri VD ODETA je vsadený prístrešok pre ob-
čanov cestujúcich MHD. V prístreškoch nie sú dodávané lavičky na 
sedenie pre cestujúcich. Ich konštrukcia sa líši od zastávok MHD. Aj 
napriek tomu TaZS vyriešia daný problém výrobou a vsadením lávky 
minimálne pre tri osoby v najbližšom období. 

3. „oslovilo ma viacero občanov. vychádzajú z problémov, ktoré 
majú vďaka tomu, že majú rozdrobené vlastníctvo pozemkov - jeden 
má tu, jeden má zase úplne niekde inde a ja chcem hovoriť o sceľo-
vaní pozemkov. existuje systém, ako sa k tomu dopracovať. nie je to 
jednoduché, to ja viem. trvá to roky, musí s tým súhlasiť nadpolo-
vičná väčšina vlastníkov tej pôdy. to znamená, že je to proces veľmi 
zdĺhavý, ale chcel by som upriamiť pozornosť mesta, aby sa uchádza-
lo o prípravné práce na realizáciu tejto agendy cez ministerstvo (pô-
dohospodárstva alebo životného prostredia). Ale existujú, konzul-
toval som to so štátnym tajomníkom, s bývalým šéfom slovenského 
pozemkového fondu. viem, že takéto veci sa robia a viem, že to nie 
je jednoduché. tak len chcem dať do pozornosti, že by bolo dobré na 
toto sa pripraviť. A zároveň aj viem, že sa to nebude realizovať o rok, 
o dva, ale treba nejaký krok v tomto smere urobiť.“

Na interpeláciu odpovedal vedúci odboru hospodárenia s majetkom 
Ing. Jozef Doležal:

Zákon SNR č. 330/1991 (Zákon o pozemkových úpravách) z 12. 
júla 1991 pojednáva o pozemkových úpravách, ktoré zahŕňajú:

a)  zistenie  vlastníckych  a  užívacích  pomerov  a  nové  rozdelenie 
pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov)

b) technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatre-
nia súvisiace s novým usporiadaním právnych pomerov 

Pozemkový úrad v Michalovciach nateraz vykonal prípravné ko-
nania k pozemkovým úpravám v okrese Michalovce a na základe do-
siahnutých výsledkov začal pozemkové úpravy v najviac ekologicky 
postihnutých obciach. Mesto Michalovce v súčasnosti nie  je pojaté 
do plánovaného procesu započatia pozemkových úprav zo strany po-
zemkového úradu. Mesto môže vyvolať práce na pozemkových úpra-
vách aj z vlastného podnetu, ale znášalo by všetky finančné náklady 
s tým spojené, pričom sa jedná o veľmi nákladný (rádovo niekoľko 
stotisíc až milión eur) a zdĺhavý proces. V prípade začatia pozemko-
vých úprav zo strany štátnych orgánov v určitom pozemkovom ob-
vode mesto v záujme občanov aktívne podporí takýto proces.

ing. vLADiMír brAník:

pomerne dlhé obdobie sa v Michalovciach hovorilo v súvislosti 
s dodávkami vody o tzv. ii. tlakovom pásme. viem, že sa v tejto 
veci niečo dialo a deje, ale aj pre informáciu občanov by som vás 
poprosil o vysvetlenie súčasného stavu v oblastiach dodávky vody 
aj v súvislosti s ii. tlakovým pásom.

Na interpeláciu odpovedal primátor mesta Viliam Záhorčák:
Tí,  ktorí  sú  zainteresovaní,  vedia,  že  to  je  dlhoročný  problém 

nášho  mesta  a  nebolo  jednoduché  sa  s  týmto  problém  vyrovnať. 
Mnohí  tí, ktorí bývajú na  sídliskách, vedia,  že  to zaťažovalo znač-
ne  ich  úhrady  za  odber  vody  a  bolo  to  spôsobené  aj  tým  navýše-
ním  rôznymi  koeficientmi.  Dnes  môžeme  povedať,  že  táto  situá-
cia v našom meste  je  skoro vyriešená, pretože už problematika  II. 
tlakového pásma neexistuje na sídlisku Východ. Celý systém je už 
v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. To isté môže-
me  povedať  o  sídlisku  Západ,  aj  o  sídlisku  SNP,  kde  by  do  konca 
tohto týždňa mal byť takisto celý proces ukončený. Pred spustením 
je sídlisko Stráňany, resp. nad Laborcom. Takže verím, že do konca 
roka všetci občania Michaloviec sa s  týmto problémom, ktorý bol 
dlhým, vleklým problémom, už nebudú stretávať. Verím, že rovna-
ko ústretoví a pragmatickí budeme aj v súvislosti s ďalším riešením 
takých neindetifikovaných úsekov kanalizácie a verím, že aj toto sa 
nám v blízkom čase podarí vyriešiť.“ 

stAnisLAv gAľA:

na ul. hviezdoslavovej pri futbalovom štadióne, t.j. pri býva-
lom výjazde z benzínovej pumpy, ktorá už neexistuje, komplikuje 
prechod po chodníku hlavne v týchto mesiacoch voda, ktorá tam 
vytvára malý bazén. žiadam kompetentných o riešenie tohto dl-
hodobého problému, na ktorý občania poukazujú už dávnejšie.

Na interpeláciu odpovedal poverený riaditeľ TaZS mesta Michalov-
ce Ing. Miroslav Prada:

Vznik kaluže na chodníku na Ul. Hviezdoslavovej zapríčinila lik-
vidácia  čerpacej  stanice.  Na  inkriminovanom  mieste  chodníka  bol 
výjazd  z  čerpacej  stanice  motorových  vozidiel,  čím  došlo  k  zníže-
niu  asfaltovej  plochy  chodníka  a  tým  následne  k  nedostatočnému 
odvodu vody, zvlášť pri vyšších dažďových zrážkach. TaZS v súčas-
nosti riešia provizórne daný problém vytvorením odvodného kanála 
z predmetnej plochy. V budúcom roku TaZS navrhnú do plánu opráv 
chodníkov komplexnú opravu daného chodníka. 

MuDr. FrAntišek zitriCký:

Moja interpelácia reaguje na upozornenia našich pacientov, 
konkrétne imobilných pacientov – vozičkárov, ktorí majú prob-
lém dostaviť sa k svojim lekárom v objekte polikliniky. konkrét-
nym problémom je koľajnicová rampa nad schodíkmi vo vnútri 
polikliniky, ktorá technicky nevyhovuje pre niektoré typy vozíkov 
imobilných pacientov. (vstup do objektu zo strany parkoviska je 
riešený, podobne ako vstup do Msks vyhovujúco).

Na interpeláciu odpovedala riaditeľka MsKS v Michalovciach PhDr. 
Milada Tomková:

Mestské kultúrne stredisko, ktoré je správcom budovy Polikliniky 
koľajnicovú rampu nad schodíkmi opraví v prvom polroku 2010 tak, 
aby technicky vyhovovala pre všetky typy imobilných vozíkov.

ing. Ján Ďurovčík, CsC.:

1. žiadam tazs, aby v zimnom období ošetrili lavičky v cen-
trálnej mestskej zóne.

2. Aby tazs hľadali spôsoby vyčistenia dlažby v centrálnej 
mestskej zóne.

Na uvedené interpelácie odpovedal poverený riaditeľ TaZS mesta 
Michalovce Ing. Miroslav Prada:

 1. V CMZ sa nachádza 215 lavičkových blokov, na ktorých TaZS 
pravidelne v priebehu celého roka v rámci svojich možností zabez-
pečujú opravy, údržbu. V tomto roku bolo doposiaľ komplexne zre-
konštruovaných 42 lavičkových blokov (demontáž, výmena , oprava, 
brúsenie, lakovanie a následná montáž dosiek).

2. TaZS mesta Michalovce už v minulosti hľadali možnosti vyčis-
tenia pešej zóny dodávateľským spôsobom. Náklady na vyčistenie sú 
značne vysoké a prekračujú možnosti rozpočtu TaZS. Z tohto dôvodu 
TaZS sa budú snažiť čistiť pešiu zónu iba v rámci svojich možností.

zLAtušA popAĎáková:
 

občania mesta sa na mňa obrátili s požiadavkou otvárania brány 
na cintoríne z Murgašovej ulice počas víkendov v čase od 14.00 
- 16.00 hod. – celoročne.

Na interpeláciu odpovedal poverený riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Ing. Miroslav Prada:

V pracovných dňoch je brána otvorená od 8.00 hod. – 16.00 hod., 
v zimnom období je už o 16.00 hod. tma. V dňoch pracovného po-
koja: soboty – nedele a vo sviatok bude táto brána otvorená v čase od 
14.00 hod. – 16.00 hod.

JArosLAv kozák:

1. občania ul. topolianskej žiadajú o preriedenie a orezanie 
stromov v širšej časti ulice.

2. z dôvodu nebezpečenstva lámania konárov z topoľov na zá-
krute vpravo pri vjazde na ul. topoliansku občania žiadajú o ich zre-
zanie; ďalší dôvod je peľ z týchto topoľov a nepriehľadnosť zákruty.

Na interpeláciu v bode 1 odpovedal poverený riaditeľ TaZS mesta 
Michalovce Ing. Miroslav Prada:

Orez stromov na Ul.  topolianskej budú TaZS mesta Michalovce 
realizovať v rámci pravidelnej údržby v termíne do 31. 3. 2010. 

Na interpeláciu v bode 2 odpovedala vedúca odboru výstavby, ži-
votného prostredia a miestneho rozvoja Ing. Anna Mrázová:

Na základe vykonaného miestneho šetrenia bolo zistené, že v uve-
denej  lokalite  sa  nachádza  sedem  kanadských  a  dva  topole  čierne, 
ktoré rastú na parcelách registra „E“ č. 1000/2 a 9385 k.ú. Topoľany. 
Bolo zistené, že predmetné stromy sú už vo veku, kedy je možné ich 
vyrúbať. V korunách  sa nachádzajú preschnuté konáre,  aj  v  súčas-
nom období dochádza k  ich  samovoľnému  lámaniu. Vzhľadom na 
uvedené skutočnosti bude mestom Michalovce, mestským úradom, 
odborom výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja vyda-
né v mesiaci november 2009 rozhodnutie, ktorým sa udelí súhlas na 
výrub predmetných stromov. Po nadobudnutí právoplatnosti pred-
metného rozhodnutia bude Technickými a záhradníckymi službami 
mesta Michalovce, uskutočnený výrub predmetných topoľov. 

MereNAT, s.r.o.

Ing. LEŇO JÁN

Ďakujeme sponzorom kupónovej súťaže dvojtýždenníka michalovčan LUCia 2009

FERAMA, spol. s r.o.
Veľké Kapušany

Novedas, s.r.o.C&S GROuP, s.r.o.
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Fotoreportáž z predvianočných podujatí

Vianočná atmosféra zaplnila naše mesto v piatok 4. decembra, kedy 
viceprimátor MUDr. Benjamín Bančej rozsvietil vianočný stromček. 
Zároveň sa rozžiarila celá vianočná výzdoba v centre mesta v sprievo-
de koledníkov z folklórneho súboru Zemplínik. 

Tradičné vianočné trhy pripravilo mesto pre svojich obyvateľov a náv-
števníkov na tretí adventný víkend. V piatok 11. decembra o 9. hodi-
ne ich primátor mesta Viliam Záhorčák otvoril na tribúne pri budove 
mestského úradu. Súčasťou slávnostného otvorenia bolo aj vystúpenie 
speváckej skupiny Klubovanka z Michaloviec. 

V sobotu 12. decembra vianočné trhy pokračovali ozajstnou gazdov-
skou zabíjačkou. Obdivovali ju tí, ktorí prišli na gazdovský dvor (pri 
MsKS) o pol desiatej dopoludnia. V chladnom zimnom počasí dobre 
padla teplá kapustnica, kalíštek tuhého, či čokoládová maškrta pre tých 
najmenších. Záujemcom sa ušlo aj opečené uško.

Vyvrcholením tretieho predvianočného víkendu bolo vystúpenie afroa-
merického vokálneho zoskupenia GOLDEN VOICES OF GOSPEL pod 
vedením reverenda Dwighta Robsona z USA. Ich vianočný koncert 
s neopakovateľnou atmosférou sa uskutočnil v nedeľu 13. decembra 
podvečer v mestskom kultúrnom stredisku.

Po skončení „ Lucie“ program pokračoval veľkolepou módnou prehliad-
kou Drahomíry Adamovej – luxusného krajčírskeho salónu Devenir. 
Elegantné kostýmy pre dámy, športové oblečenie pre dievčatá, extrava-
gantné hity a nádherné spoločenské róby predviedli dámy, ktoré doká-
zali, že ženská krása nepozná vekové hranice.

Obľúbená „LUCIA“ – odovzdávanie cien kupónovej súťaže čitateľom 
dvojtýždenníka Michalovčan - s vianočným koncertom Mira Procházku, 
Zuzky Kovačikovej, hudobnej skupiny Faktor a folklórneho súboru Zem-
plínik sa začalo v sobotu 12. decembra o 16. hodine vo veľkej sále mest-
ského kultúrneho strediska. Šťastným výhercom srdečne blahoželáme!

Predvianočnú atmosféru spojenú s nákupom vianočných darčekov si mno-
hí vychutnali na Obchodnej ulici. Vianočné darčeky ale aj iné praktické, či 
estetické predmety ste si mohli zakúpiť vo viac ako dvesto stánkoch. Ožila 
aj ulička umeleckých remesiel, aby mladým aj tým skôr narodeným pripo-
menula drevárske, hrnčiarske, tkáčske a iné remeslá našich predkov.

Slávnostné mestské zastupiteľstvo spojené s odovzdávaním Čestného ob-
čianstva mesta, Cien mesta a Cien primátora mesta sa uskutočnilo 11. 
decembra podvečer vo veľkej sále MsKS. Na snímke primátor mesta V. 
Záhorčák pri odovzdávaní Ceny mesta PhMr. Alexandrovi Bugalovi. Za 
všetkých ocenených vystúpil so svojím ďakovným prejavom JUDr. Ing. 
Juraj Králik, CSc. Profily ocenených sme vám predstavili v 24. čísle Mi-
chalovčana a nájdete ich aj na stránke mesta www.michalovce.sk.

Adventný piatok pokračoval II. ročníkom benefičného koncertu pod 
záštitou primátora mesta. Umelecká agentúra Charisma a MsKS v Mi-
chalovciach pripravili podujatie, na ktorom sa predstavila hudobná 
skupina Noc a deň, operný spevák Igor Kucer a amp. Band, gitarové 
duo Emotion guitars a tanečný súbor Slniečko. Výťažok z koncertu bol 
venovaný sociálne slabším občanom.

S ú č a s ť o u  a dv e nt u  sú  u ž  t ra d i č n é  p o d u j at i a ,  k t o ré  p r ip rav u j e  m e s t o  p re  s v o j i ch  ob y v at e ľ o v  a  n áv š t e v ní k o v

V tomto roku pribudol k vianočnej výzdobe v meste aj krásny, viac ako tri metre vysoký svietiaci anjel. Mestu ho ako sponzorský dar venovala 
firma FIN.M.O.S., a.s., ktorá v súčasnosti realizuje komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v našom meste. Viacerí okoloidúci sa pri tejto 
krásnej vianočnej ozdobe fotografujú a pripravujú si tak originálne vianočné pozdravy.
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Hoci vieme, že čas od 24. de-
cembra starého roka do 6. janu-
ára roka nového je rezervovaný 
sláveniu  vianočných  sviatkov, 
hoci vieme, že Vianoce isto-iste 
prídu,  predsa  len  nás  stále  pre-
kvapia  ako  cestárov  prvý  sneh. 
Tak  sme  si  zvykli  na  stereotyp 
všedných dní, že sme sa poma-
ly  odnaučili  sláviť  výnimočné 
sviatky  Narodenia  Pána  tak, 
ako  sa  patrí.  Smetiarsky  balast 
prázdnych  fráz,  lesklého  celo-
fánu,  stresového  nakupovania 
darčekov takmer celkom zakryl 
nepochopiteľné  tajomstvo,  že 
neviditeľný  Boh  sa  stal  viditeľ-
ným, že mocný Boh sa stal  sla-
bým, že absolútne nezávislý Boh 
sa stal závislým od ľudí. Vianoce 
strácajú  kresťanskú  atmosféru. 
Totálna  absurdita,  ktorú  pova-
žujeme  za  normálnosť  moder-
nej doby.

Dátum slávenia sviatku Na-
rodenia  Pána  sa  ešte  v  staro-
veku  určil  na  dátum  zimného 
slnovratu.  Vtedy  totiž  v  štýle 
neviazaných  orgií  prebieha-
li  pohanské  rituály  Dňa  slnka 
– Dies solemnis. Deň zrodenia 
Božieho Syna z panenskej Mat-
ky  sa  zámerne  určil  na  sklo-
nok  decembra,  aby  kresťanské 
slávenie  prekrylo,  nahradilo 
a  postupne  vytlačilo  pohanské 
zvykoslovie.  Pohanský  sviatok 
Slnka  s  rozšírením  kresťanstva 

postupne  upadol  do  zabud-
nutia,  nastal  rozmach  vierou 
a  láskou  precíteného  slávenia 
vianočných sviatkov v kresťan-
skej  atmosfére.  No  zdá  sa,  že 
fénix pohanstva vstáva z popo-
la  s  novou  životnou  energiou 
a  s  obnovenou  silou  sa  usiluje 
vytlačiť  slávenie  kresťanských 
Vianoc z myslenia a praxe ľudí. 
Matéria,  prepych,  pohodlie 
a hodovanie je tým, čo nás má 
dvíhať, a duchovnosť sa prezen-
tuje  ako  prízemná  staromód-
nosť,  ako  vyprchaná  tradícia, 
ktorá  stratila  na  príťažlivosti. 
Ponechali  sme  si  len  jej  torzo, 
pretože betlehemská história sa 
nedá poprieť ani vymazať.

Je  preto  viac  ako  nástojčivé 
znova objaviť Advent a Vianoce 
v  ich  pôvodnej  čistej  a  nefal-
šovanej  kráse.  Znovu  je  treba 
pokľaknúť  na  hlinenej  podlahe 
betlehemskej  maštale  a  zadívať 
sa na Máriu, Jozefa a Ježiša ob-
klopených  chudobou.  Rodičia 
a deti sa znova musia naučiť ná-
božným  zvykom  pri  štedrove-
černom stole – čítaniu evanjelia 
a modlitbe Anjel Pána. Skúsme 
sa toho roku vybrať na polnočnú 
omšu  s  jednoduchou  radosťou 
betlehemských  pastierov,  aby 
slávenie  Vianoc  prinieslo  slávu 
Bohu  na  výsostiach  a  na  zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôle.

Mgr. Branislav Polča, kaplán

dar vianoc

V  mnohých  tlačových  a 
elektronických  médiách  sa 
objavujú  informácie  a  disku-
sie o  týraní  žien a detí v  rodi-
nách.  Menej  sa  vie  a  hovorí  o 
týraní  občanov  vyššieho  veku. 
Fenomén  týrania  starých  ľudí 
existuje  veľmi  dlho.  Vyskytuje 
sa  prevažne  v  skrytej  podobe. 
Týraní  ho  nehlásia  a  okolie  sa 
tvári,  že  sa  ho  to  netýka.  Žiaľ, 
v ostatnom čase tento problém 
naberá  na  závažnosti  a  verej-
nosť vie o ňom málo. 

Niekedy  u  nás  starí  občania 
nepožívajú  ani  takú  úctu,  váž-
nosť a ochranu ako v mnohých 
chudobných  rozvojových  kra-
jinách.  Súčasná  civilizácia  je 
orientovaná  na  mladosť.  Trvá 
kult mladosti a každodenná me-
dializácia vitality mladých. Ideál 

moderného človeka je v telesnej 
kráse  a  plnej  sebestačnosti.  Se-
niorská  spoločenská  skupina  sa 
považuje za príčinu nedostatoč-
ného  blahobytu  mladých.  Stará 
populácia  sa  vníma  ako  príživ-
ník a podáva sa pohŕdavý obraz 
staroby. 

So  zlým  zaobchádzaním  so 
starými  ľuďmi  sa  stretávame  v 
úradoch, v obchodoch, ale, žiaľ, 
aj v sociálnych a zdravotníckych 
zariadeniach.  Zaznamenávame 
fyzické, emocionálne aj finančné 
zneužívanie. Pri fyzickom týraní 
môže  ísť  o  mykanie,  štuchanie, 
odstrkovanie,  sácanie,  ale  nie-
kedy  aj  o  facky  a  kopance.  Sta-
rý človek  je nútený do prác, na 
ktoré  fyzicky  nestačí.  Je  smut-
né,  že  najčastejším  tyranom  je 
prevažne  najbližšia  rodina,  ale 

aj  ošetrovatelia  a  opatrovateľky. 
Postihnutým to prináša nepred-
staviteľnú duševnú bolesť, s kto-
rou starý človek niekedy odchá-
dza do večnosti.

Emocionálnym  zneuží-
vaním  sú  výčitky,  dotieravé 
správanie, klamlivé poznámky, 
zastrašovanie, šikanovanie, po-
nižovanie, vyhrážanie sa a sprá-
vanie sa ako k decku. Konečne 
je to snaha finančne sa oboha-
tiť, dostať sa k peniazom senio-
ra, hlavne keď je v nemocnici a 
nemôže sa brániť. Niektorí po-
ručníci  a  príbuzní  protiprávne 
zbavujú  starých  ľudí  majetku. 
Ošetrovanie a opatrovanie sta-
rých  ľudí  je  náročné  na  fyzic-
ký  stav  a  psychiku.  Starý  člo-
vek  môže  svojou  pomalosťou 
v  myslení  a  pohybe,  úbytkom 

intelektu,  zmyslového  vní-
mania  a  výkonnosti  vyvolať  u 
ošetrovateľa  psychickú  vyčer-
panosť  a  rýchlu  unaviteľnosť, 
tzv.  syndróm  vyhorenia.  Môže 
potom nasledovať akt verbálnej 
a brachiálnej agresie.

Valné  zhromaždenie  OSN 
vydalo  deklaráciu  o  ochrane 
starých  ľudí.  V  nej  dôležitým 
princípom  na  ochranu  starších 
ľudí  je  princíp  dôstojnosti  ži-
tia. V  súčasnosti  sa  jedná hlav-
ne  o  čo najlepšiu  kvalitu  života 
v tretej etape žitia. Starší človek 
musí  dožívať  aktívne,  sociálne 
zabezpečený,  v  plnom  zdraví 
a  podľa  svojich  predstáv.  Na-
priek  hospodárskej  kríze  sme 
povinní vrátiť tretí groš, pretože 
nejde vždy len o peniaze.

MUDr. P. Potocký

o úcte k starším nielen v októbri

Posledný  mesiac  v  roku  má 
azda  každý  osobitne  rád.  Hoci, 
chýba zima, mráz, červené  líčka, 
guľovačka, sánky aj korčule, sviat-
ky ostávajú a robia radosť hlavne 
deťom. Hneď na začiatku je dobrý 
Mikuláš so zlým čertom, dobrým 
štedro dáva a zlým aspoň naháňa 
strach. Hoci  je obdobie adventu, 
akoby malým  pôstom, sprevádza 
ho očakávanie a  znova  to výraz-
ne  prežívajú  deti.  Otvárajú  po 
jednom  okienko adventného ka-
lendára, píšu listy Ježiškovi a oča-
kávajú splnenie svojich želaní pod 
vianočným  stromčekom.  Možno 
tú  radosť  očakávania  by  sme  si 
mali   osvojiť všetci s  tým, že na-
plnením nášho očakávania je Dar 
- BOH. Pokoj, Láska, Nádej.

No a konečne 24. večer sa to 
začne.  Všetko  by  už  malo  byť 
upratané  a  pripravené  -  duša, 
jedlo,  darčeky,  splnené  sny. 
Hoci čaro všetkého  je v súčas-
nosti  narušené.  Stromčeky  už 
dávno  predtým  blikajú,  mestá, 
dediny  svietia  rôznymi  farba-
mi, reklama láka, napätie v ľu-
ďoch graduje... Do toho všetké-
ho  ako  malý  zázrak  prichádza 
náš  Spasiteľ.  Eufóriu  z  vybaľo-
vania darčekov, bohato prestre-
té  stoly,  vystrieda  ticho.  Všet-
ko  stíchne  a  tichučko  sa  čaká 
na  pokyn  polnočného    zvona, 
ktorý  jasotom  dá  na  známosť: 
NARODIL SA KRISTUS PÁN, 
RADUJME SA.

Ľudmila Poláková 

svet lásku má

Radostné,  čarovné,  bohaté, 
pokojné, láskyplné...  Iba jediné 
sviatky v roku majú toľko krás-
nych  prívlastkov  –  Vianoce. 
Niet krajších sviatkov. Na Via-
nociach  sú  krásne  už  samotné 
prípravy na ne. V rodinách, kde 
vládne láska a porozumenie, sú 
aj  deti  šťastné  a  spokojné.  Čas 
na prípravu Vianoc má svojské 
nezameniteľné  čaro.  Všetci  sa 
dokážu  zapojiť  do  spoločných 
príprav a najaktívnejšie  sú,  sa-
mozrejme, deti. Na Vianoce  je 
každý spolu doma a  je šťastný, 
že môže stráviť vzácny čas prá-

ve  so  svojou  rodinou.  Tento 
sviatok  slávi  každá  rodina  bez 
ohľadu  na  národnosť.  Naše 
mestá sú krásne vyzdobené, čo 
pridáva  k  nálade  a  sviatočnej 
atmosfére.  Tým  najväčším  da-
rom  pred  vyše  dvetisíc  rokmi 
bolo  to,  že  sa  narodil  Spasiteľ. 
Prišiel, aby zachránil svet a na-
učil nás žiť tým správnym živo-
tom viery.

Ježiš  Kristus  bol  jediný  člo-
vek,  ktorému  môžeme  ďakovať 
za to, že nám dal taký prekrásny 
dar a sviatok – VIANOCE.

Jana Legezová, 1. AK, SOŠT 

radostné a láskyplné 
Priania
Na diaľku zo srdca vám prajem
hľadajte skryté inotaje
a všetko čo je čisté v nich.

Tiež milé (s)nežné večery,
každému kto raz uverí,
za stolom s Knihou kníh.
 
Prajem vám pri jej listovaní,
aby ste nezostali sami,
nech poteší vás Vianoc dych. 

Sviatky to nie sú iba dary,
hoci sa takto každý tvári,
je to púť v stopách Pánových

Peter Kubica

Blížia  sa  najkrajšie  sviatky 
roka, na ktoré sa veľmi tešíme. 

Už  len  samotné  prípravy  na 
ne  sú  veľmi  krásne.  Každá  ro-
dina  zachováva  svoje  vianočné 
tradície.  Niekoľko  týždňov  pred 
Vianocami sa nielen upratuje, ale 
pečú  sa  rôzne  perníky  a  koláče, 
nakupujú sa vianočné ozdoby na 
stromčeky. Počas týchto krásnych 
dní  by  sme  sa  mali  ku  svojim 
blízkym správať čo najohľadupl-
nejšie. Aj keď je to niekedy veľmi 
ťažké a mnohokrát to porušíme, 
lebo s prípravami na sviatky pri-
chádza zhon i nervozita. 

Vianoce  sú  aj  časom  obda-
rúvania.  Nie  sú  však  potrebné 
finančne  náročné  veľké  dary. 
Omnoho  viac  pre  človeka  zna-
mená  láska  a  pokoj  v  rodine, 
ktoré cez  tieto sviatky zavládnu 
medzi ľuďmi. 

No Vianoce sú krásne najmä 
pre nás kresťanov. Tešíme sa na 
narodenie malého  Ježiška. Bez 
toho  by  Vianoce  ani  neboli. 
Sviatky  pokoja,  radosti  a  lá-
sky v rodine priam navodzujú, 
aby boli všetci šťastní a mali sa 
radi.

E. Kudelčíková, 1. AK, SOŠT 

vianoce prichádzajú...

Každý  rok  sa  tešíme  na 
Vianoce.  Sú  to  najkrajšie 
sviatky v roku – čarovné ob-
dobie,  aj keď väčšina detí  sa 
teší na sneh, zimu, vianočný 
stromček  a  pohodu  v  kruhu 
rodiny.  Určite  sa  každý  teší 
aj  na  darčeky  a  vynikajúce 
vianočné  pochúťky.  A  keď 

nastane  deň  D  a  s  ním  spo-
jený zhon  i nervozita našich 
mám,  tak  možno  si  želáme, 
aby  bolo  po  sviatkoch.  No 
my  ostatní  doma  sa  už  od 
štedrovečerného  rána  teší-
me  na  spomínané  darčeky. 
Každý  z  nás  určite  doma  aj 
pomôže pri pečení perníkov, 
zákuskov  a  ďalších  dobrôt, 
ktoré  k  Vianociam  patria. 
V obchodoch znejú vianočné 
koledy,  ľudia  sú  milí,  všetko 
je také pokojné, dýcha čisto-
tou a zimnou krásou. 

Škoda len, že tieto sviatky 
sú len raz v roku!
Silvia Kováčová, 1. AK, SOŠT 

kúzlo 
vianoc



�

Dňa 11. 12. 2009 uplynul rok, 
čo nás opustil Michalovčan

 
geJzA kerekeš 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

spomína manželka Iveta, 
syn Daniel a priateľ Kristián

Spoločenskými  zmenami 
sa  náš  svet  mení.  Celospolo-
čenský  trend,  otvorenie  sa  na-
šej spoločnosti do Európy a jej 
štruktúr si žiada dobré ovláda-
nie  anglického  jazyka,  kvalit-
né  vedomosti  a  komunikačné 
zručnosti.  Jednou  z  možností, 
ako  čeliť  týmto  požiadavkám, 
je  skorý  začiatok  výučby  ang-
lického jazyka.

Nové  poňatie  koncepcie 
vzdelávania  je  zamerané  nie-
len  na  samotný  výsledok,  ale 
predovšetkým na dlhodobejšie 
výsledky vzdelávania. 

Z  tohto  dôvodu  ZŠ,  J.  A. 
Komenského  1  v  Michalov-
ciach  otvorí  v  školskom  roku 
2010/2011 v spolupráci so Štát-
nym  pedagogickým  ústavom 
v Bratislave v 1. ročníku anglic-
kú triedu.

Cieľom  tejto  budúcej  spo-
lupráce  bude  nielen  inovácia 
ŠkVP,  modernizácia  formy 

vzdelávania  v  anglickom  jazy-
ku, ale hlavne duálne zamerané 
učenie metódou CLIL (Content 
and Language Integrated Lear-
ning), vrátane využitia IKT. 

Okrem povinných predme-
tov  v  súlade  so  ŠVP  sa  budú 
prváci vyučovať 2 hodiny ang-
lický  jazyk  a  3  nové  voliteľné 
predmety - Hravé počty, Hravé 
bádanie  a  Muzikolam,  ktoré 
budú vyučované v angličtine. 

Konečným cieľom tejto spo-
lupráce  je  to,  aby  žiak  konti-
nuálne prechádzal z reproduk-
tívnej  do  produktívnej  formy 
komunikácie, naučil sa myslieť 
a reagovať v anglickom jazyku, 
aktívne ho používal a postupne 
sa osamostatnil.

Podmienkou  prijatia  žia-
kov do tejto triedy je ich túžba 
po  poznaní  (neznalosť  anglic-
kého jazyka nie je prekážkou) .

 Riaditeľstvo ZŠ, 
Komenského 1, Michalovce

angličtina prirodzene 

kultúra – školstvo

michalovčan informuje
vítame medzi nami našich najmenších:

Michaela Muchová
Lea Zavacká

Nicolas Tokár
Liomel Bán

Samuel Kočik
Martin Varga

Daniela Berešová
Richard Valko

Lívia Hinďošová

do stavu manželského vstúpil tento snúbenecký pár:

Martin Hloža 
a Jana Čukatová

Prvý  decembrový  piatok  sa 
v materskom centre Drobec nie-
sol v atmosfére  túžobného oča-
kávania príchodu Mikuláša me-
dzi osemdesiat detí, ktoré sa naň-
ho v podvečer tešili v telocvični 
7.  základnej  školy  na  Krymskej 
ulici  v  Michalovciach.  Čakanie 
im  svojím  pekným  vystúpením 
skrátil detský súbor Slniečko zo 
ZŠ T. J. Moussona. Mikuláša so 
Snehulienkou  a  škriatkom  pri-
vítali  zaujímavým  programom 
deti  z  MŠ  na  Leningradskej 
ulici a deti z materského centra 
so svojimi mamičkami mu spo-
ločne  zatancovali  a  zaspievali. 
Vianočnými  vinšami  Mikulá-
ša  pozdravila  Dianka  Valiová 
a Davidko Jacečko a ešte niekoľ-
ko šikovných a odvážnych detí, 
ktoré Mikuláš odmenil sladkým 
perníkom. Darčeky však dostali 

všetky  zúčastnené  deti  a  veľ-
mi  sa  z  nich  tešili.  Niektoré  sa 
s Mikulášom a Snehulienkou aj 
odfotili,  aby  si  ten  pekný  večer 
ešte  dlho  pamätali.  Mikuláš  sa 
deťom poďakoval za krásne vy-
stúpenia  a  sľúbil,  že  keď  budú 
poslušné a dobré, rád medzi ne 
príde  aj  na  budúci  rok.  (Foto-
grafie  nájdete  na  www.mcdro-
bec.detailne.sk.)

Organizátorky  vydarenej 
akcie  –  mamičky  z  materského 
centra  Drobec  v  Michaloviach 
-  srdečne ďakujú za poskytnutie 
priestoru na jej uskutočnenie ve-
deniu  7.  ZŠ  a  za  spoluprácu  pri 
tvorbe programu súboru Slnieč-
ko a MŠ na Leningradskej ulici. 
Zároveň sa  tešia na ďalšie akcie, 
ktoré  spoločne  zorganizujú,  aby 
priniesli na tváre detí čo najviac 
šťastných úsmevov.                  aja

drobec privítal mikuláša

V  priestoroch  poisťovne  Ge-
nerali Slovensko predstavuje svo-
ju  tvorbu  Mária  Adamová.  Ide 
o  výstavu  obrazov.  Je  to  „prvo-
tina“  tejto  aktívnej  dôchodkyne. 
Autorka spomínanej expozície sa 
zameriava na krajinomaľbu z ob-
lasti rodného Zemplína. Nechýba 
ani príroda, ktorá je pre ňuu zdro-
jom  inšpirácie  a  v  istom  zmysle 

aj  relaxu.  Milovníci  výtvarného 
umenia  si  túto  expozíciu  môžu 
pozrieť  do  polovice  januára 
2010.  Je  obdivuhodné,  že  Mária 
Adamová  našla  v  sebe  dostatok 
síl  a  odvahy  takýmto  spôsobom 
prezentovať svoju tvorbu. Možno 
sa jej naplní túžba pohladiť dušu 
i očariť oko diváka.

  Ivana Mochorovská

príroda a krajina 

Základná škola na Krymskej 
ulici v závere novembra oslavo-
vala. Slávnostným prestrihnutím 
pásky  sme  otvorili  novú  kniž-
nicu.  Deti  pri  tejto  príležitosti 
privítali skutočnú spisovateľku - 
pani Vieru Čurmovú. Novučič-
ká  knižnica  s  množstvom  kníh 
pre deti  vznikla vďaka projektu 
Ministerstva  školstva  SR  s  náz-
vom  Elektronizácia  a  revitali-
zácia  školských  knižníc.  Názov 
nášho  projektu  bol  –  S  knihou 
nie si nikdy sám. Finančné pros-
triedky  sme  využili  na  zakúpe-
nie  počítačovej  zostavy,  knižný 
softwér,  čítačku  čiarových  kó-
dov,  tlačiareň  a  predovšetkým 
nové  knihy  pre  našich  najmen-
ších čitateľov. 

Oni sa tiež zaslúžili o to, aby sme 
mali  novú  knižnicu.  Ako?  Mnohí 
z  našich  malých  čitateľov  darovali 
staršie  knihy  knižnici  preto,  aby  si 
ich  mohli  prečítať  aj  ich  rovesníci. 
Rovnako ako deti prispeli aj učitelia.

Určite  by  sa  nám  nepodarilo 
knižnicu  otvoriť  bez  prispenia 
rodičov.  Pomáhali  predovšetkým 
materiálne. Sme im veľmi vďační.

Novú  knižnicu  chceme  vy-
užívať v súlade s učebnými osno-
vami  pri  realizácií  vyučovacích 
hodín  čítania,  etickej  výchovy 
i pri krúžkovej činnosti.

Kniha  je  bránou  do  sveta 
fantázie. Niekomu pomôže riešiť 
reálne problémy, iní si vytvárajú, 
domýšľajú knižné príbehy.

Mgr. A. Čičáková

s knihou nie si nikdy sám

V  rámci  Týždňa  boja  proti 
drogám  sa  v  Zemplínskej  kniž-
nici  Gorazda  Zvonického  v  Mi-
chalovciach  uskutočnila  séria 
podujatí pod názvom Rozhovory 
o  závislostiach.  Oddelenie  pre 
dospelých  čitateľov    pripravilo 
v  spolupráci  so  združením  In-
tegra  v  Michalovciach  a  CSOŠ 
zaujímavé zamyslenie sa nad da-
nou problematikou. V programe 
účinkovali ľudia, ktorí  prešli dro-
govým  peklom.  Otvorene  roz-
právali o svojej závislosti a ceste 
k návratu do skutočného života.   
Zážitkovou formou v anonymnej 
skupinovej  terapii  študenti   pre-

hodnocovali  svoj  rebríček  hod-
nôt,  zamýšľali  sa  nad    zmyslom 
života a jeho prioritami.

Pri práci s detským čitateľom 
sme  sa  zamerali  na    výtvarné 
a estetické cítenie  v rámci tvori-
vých dielní. Súťažný kvíz „Poďte 
s nami do prírody!“ bol   osvie-
žením  nielen  v  pochmúrnom 
počasí  ale  aj  v  závažnej  proble-
matike daných tém. So staršími 
žiakmi sme síce  pootvorili dve-
re  do  „trinástej  komnaty“,  ale 
ponúkli sme im  inú „závislosť“.  
Závislosť na knihách a výhodné 
členstvo v knižnici.

            Iveta Majvitorová 

týždeň proti drogám

V mene poslancov klubu smer – sD
želám všetkým občanom michaloviec 
pokojné, požehnané vianočné sviatky 

a v novom roku 2010 
veľa zdravia, šťastia, 

osobných a pracovných úspechov.

PhDr. Jana Cibereová
Predsedníčka poslaneckého klubu SMER - SD

Vo  výstavných  priestoroch 
kaštieľa Zemplínskeho múzea v 
Michalovciach sa 10. decembra 
za účasti autora a mnohých vý-
znamných  hostí  konala  verni-
sáž  výstavy  Juraja  Králika  pod 
názvom Zemplín v akvarele. 

Človek, ktorý vyšiel z tohto 
kraja,  dokonale  „absorboval“ 
jeho naturel, životné skúsenos-
ti,  múdrosť  i  nedostatky.  Sám 
prešiel zaujímavú cestu po sve-
te, svetom vzdelania, diploma-
cie a politiky. 

Prevažnú  časť  tvorby  pre-
stavujú  krojované  figúry,  fi-

gurálne  kompozície,  motívy 
tanca - karičky, kde zachytáva 
tento temperamentný a rýchly 
tanec, temperamentný a rých-
ly ako  jeho maliarsky záznam 
– kresba. Kresbu – kolorovanú 
kresbu  prezentuje    ako  defi-
nitívne  spracované  výtvarné 
dielo.  Kresba  ho  núti  myslieť 
v skratke - kresba ako najosob-
nejší  výtvarný  prejav.  Akvarel 
ako  zdanlivo  ľahká  vzdušná 
technika,  v  skutočnosti,  tak 
ako samotná kresba, odhaľujú-
ca klady i nedostatky tvorcu.

Kresbe sa autor venoval od-
malička, kedy sa snažil zachytiť 
bezprostredný vizuálny zážitok 
z  okolia,  predovšetkým  figúru. 
Intenzívne sa kresbe a akvarelu  
začal venovať v 80-tych rokoch. 
Rokmi  jeho  diela  nadobúdajú  
na svižnosti, farebnej intenzite, 
dynamike,  výtvarnej  skratke 
a ľahkosti pri spracovávaní ná-
metu.

Diela prezentované na dnes 
otváranej  výstave  boli  vytvo-
rené  v  rozmedzí  rokov  1996 
–2009, každé s vlastným príbe-
hom, vlastnou históriou.

Tak  ako  literárne  dielo,  aj 
výtvarná  tvorba  je  plná  prí-
jemnej  atmosféry,  je  oslavou 
ľudskej  múdrosti  -  optimizmu 
aj  v  zložitosti  života  –  „Každi 
to kvitočok svuj makortet naj-
dze“.

Maľby  a  kresby  Juraja  Krá-
lika  sú  vždy  späté  so  srdcu 
blízkym krajom, vo výtvarných 
návratoch  sa  vracia  k  tomuto 
zasľúbenému  kraju  –  Zemplí-
nu.   Výstava potrvá do 23. de-
cembra.     

Mgr. Dana Barnová

zemplín v akvarele

V rámci projektu „Premena 
tradičnej školy na modernú“ sa 
v  závere  novembra  uskutočnili 
na  ZŠ  P.  Horova  v  Michalov-
ciach otvorené hodiny. Učiteľky 
PaedDr.  Kuchárová,  PaedDr. 
Elečková  a  Mgr.  Paligová  pre-
zentovali svoju prácu so žiakmi 
pred  vzácnymi  hosťami  z  Tr-
navskej  pedagogickej  fakulty, 
prof.  Heldom,  Dr.  Kotuľáko-
vou, Dr. Orolinovou a  Dr. Žol-
došovou,  ktorí  participujú  na 
francúzsko-slovenskom projek-
te  “Vyhrňme  si  rukávy”.  Tento 
je  aj  súčasťou  projektu  ZŠ  P. 
Horova  a  zameriava  sa  hlavne 

na motiváciu žiakov k vede a k 
vedeckým  postupom  poznáva-
nia  skutočnosti  vo  vyučovaní 
prírodovedy  na  1.  stupni    zá-
kladných škôl. Pani učiteľky sa 
výborne  zhostili  svojej  úlohy, 
hostia zhodnotili ich prácu ako 
excelentnú  a  ponúkli  im  účasť 
v  medzinárodnom  projekte 
Pollen, v ktorom je zapojených 
dvanásť  najvyspelejších  krajín 
Európy.  Projekt  Pollen  bol  vy-
tvorený na základe potreby roz-
voja motivácie k prírodovedné-
mu  vzdelávaniu  a  je  podporo-
vaný Európskou komisiou.

Mgr. Marta Paligová

vyhrňme si rukávy

S p o m i e n k y
Životná púť sa nečakane ukončila 

a 8. decembra nás opustil náš 
drahý manžel, otec a syn

MuDr. peter korMAnik
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa prišli 

s ním rozlúčiť, za slová útechy a kvetinové dary, 
spolupracovníkom z Nemocnice s poliklinikou 
Š. Kukuru a Mestskému úradu Michalovce za 

dôstojnú rozlúčku.
manželka, dcéra, syn, mamka 

a celá smútiaca rodina

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal 
a v našich srdciach ostala len bolesť a žiaľ.
Dňa 18. 12. uplynulo päť rokov, kedy nás 
navždy opustil milovaný syn, brat a vnuk

MArián čopAn

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku

smútiaca rodina

Dňa 16. decembra uplynulo 10 rokov od chvíle, kedy nás 
navždy opustila naša milovaná matka a babka

 
MáriA šoLtinská

Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej tichú spomienku.

spomínajú manžel Štefan, dcéra
 Mária s rodinou, Emília a Eva

Dňa 15. 12. 2009 sme si pripomenuli 
prvé výročie, čo si Pán povolal 

do večnosti našu milovanú mamku
 

Máriu bAšistovú 
z Michaloviec

s láskou a úctou si na ňu spomína 
dcéra Dana s rodinou 

a syn Vendelín s rodinou

spoločenská rubrika

Ako medík z púpavy 
– je názov prvotiny 
autorky Evy Gabzdi-
lovej – Váradyovej, 
ktorú uviedla do 
života v piatok 
4. decembra v ga-
lérii Zemplínskeho 
osvetového strediska. 
Krstným otcom 
sa stal viceprimátor 
MUDr. Benjamín 
Bančej a krstilo sa, 
ktovie prečo, slad-
kým medíkom.



� kultúra – školstvo

výstAvy
hľADAniA

výber z výtvarnej a sochárskej tvorby Štefana Töviša
do 31.12.2009 – galéria MsKS

s MoJou Dušou
výstava obrazov Jána Hlaváča

4. 1. – 31. 1. 2010 – galéria MsKS

sAkráLnA výtvArná tvorbA
do 8. 1. 2010 – galéria ZOS Michalovce

iv. MusiC session
prezentačné stretnutie muzikantov a jazzové improvizácie

30. 12. 2009 o 20. hod. – galéria ZOS Michalovce

17. – 18. 12. štvrtok, piatok – 19,00 hod.
19. – 20. 12. sobota, nedeľa – 16,00 a 19,00 hod. 
tWiLight ságA nov  USA / 2009 /130 min./
/horor/  Premiéra 
Vstupné: 2.80€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

23. 12 streda – 19,30 hod. 
ivetkA A horA  ČR / 2008 /84 min./ 
/dokument/  Premiéra
Vstupné: 2.00€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov 
 Česká verzia + České titulky   

27. 12. nedeľa – 16,00 hod.
hore  USA /96min./
/animovaná komédia/
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

27. 12. nedeľa – 19,30 hod. 
operáCiA DunAJ  ČR / POĽSKO / 2009 /104 min./
/trpká komédia/  Premiéra
Vstupné: 2.30€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

29. - 30. 12. utorok, streda – 19,30 hod.   
ženA CestovAteľA v čAse  USA / 2009 /109 min./
/romantická dráma/  Premiéra
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

2. - 3. 1. sobota, nedeľa – 19,00 hod.
Jánošík, prAvDivá histÓriA   POĽSKO, SR,ČR,  
/dobrodružný/  MAĎARSKO /140 min./
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenská verzia

3. 1. nedeľa – 16,00 hod.
obLAčno MiestAMi FAšírky   USA / 2009 /90 min./
/animovaná komédia/
Vstupné: 2.10€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing

7. - 9. 1. štvrtok, piatok, sobota – 19,00 hod.
viAnočná koLeDA   USA / 2009 /97 min./
/rodinný film/
Vstupné: 2.50€    Nevhodné pre maloletých do 10 rokov Slovenský dabing

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2010 
Vám prajú pracovníci MsKS - kino Centrum.

mestské kultúrne stredisko

program kina centrum

dva týždne v kultúre

zemplínske osvetové stredisko

S p o m i e n k y
Dňa 15. 12. 2009 uplynulo 

päť rokov od úmrtia 

prof. MvDr. DionýzA 
čoLLákA, Csc.

jedného zo zakladateľov 
Vysokej školy veterinárnej v Košiciach. 

Česť jeho pamiatke.

K detskej radosti veľa nechý-
balo, keď Mikuláš spolu s anjel-
mi  a  čertmi  zavítal  3.decembra 
na  Spojenú  školu  internátnu 
do všetkých tried školy, aby dar-
čekmi  potešil  a  prekvapil  deti. 
Žiaci  základnej  školy  na  Uli-
ci  Moussona  v  Michalovciach 
pripravili  veľmi  pekný  prog-
ram pod vedením pani učiteľky 
Rudášovej,  ktorý  zaujal  deti  aj 
dospelých.  Čerti  vystrašili  deti, 
anjeli  odohnali  čertov  a  vyroz-
právali príbeh o svätom Mikulá-
šovi, ktorý bol biskupom štedré-
ho srdca. Pochádzal z mestečka 
Myra  (dnešné  Turecko)  a  robil 
dobré  skutky.  Obdarúval  ľudí 
tak,  aby  ho  nikto  nevidel.  Le-
genda  hovorí,  že  obdaroval  tri 

chudobné devy, ktorým daroval 
svadobné  veno.  Táto  tradícia 
obdarovania sa zachovala až do-
dnes. 

Deti zaujato sledovali scénku 
o Mikulášovi. Z tejto krásnej ak-
cie  si  všetci  odniesli  bohaté  zá-
žitky a radosť žiarila z oči všet-
kých  detičiek.  O  to  sa  zaslúžili 
aj ďalší „dobrí anjeli“ – sponzori 
a  preto  sa  touto  cestou  chceme 
poďakovať  štedrým  darcom  Jo-
zefovi  Maskaľovi-  SOLID,  Ing.
Jánovi  Sabolovi-  Scorp,  Brani-
slavovi  Chmurovičovi-  očná 
optika,  ktorí  prispeli  finančnou 
podporou  na  zakúpenie  miku-
lášskych balíčkov z ktorých deti 
mali veľkú radosť. 

PaedDr. Katarína Repická

anjeli a čerti v škole

Televízny program 
nájdete na

www. tv-program.sk
alebo na stránkach teletextu

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta

spoločenská rubrika

 Jozef Butkovský, 56-ročný
Margita Špontáková, 72-ročná
Mária Seifertová, 84-ročná
Mária Lovásová, 87-ročná
Rozália Mikulová, 76-ročná
Ján Chvostaľ, 87-ročný
Emília Hyrlíková, 64-ročná
Ing. Július Harbuľák, 76-ročný
MUDr. Peter Kormanik, 52-ročný
Ján Budiš, 68-ročný
Ján Bednár, 75-ročný
Dezider Martaus, 77-ročný
MVDr. Ján Hičo, 78-ročný
Michal Dzurjo, 90-ročný
Regina Smažáková, 81-ročná
Jozef Dasnkovčík, 79-ročný

Blížia sa Vianoce, koniec roka 
a s tým je spojené aj spomínanie, 
bilancovanie.  Aj  v  našej  Mater-
skej  škole  na  Leningradskej  uli-
ci  je  na  čo  spomínať  aj  sa  za  čo 
poďakovať.  Za  pomoci  rodičov 
a  organizácií  participujúcich 
na výchove a vzdelávaní sme pre 
deti  pripravili  veľa  zaujímavých 
a  podnetných  aktivít  a  podujatí. 
Deti  si  často  spomínajú  na  zá-
bavnú realizáciu Európskeho dňa 
rodiny a školy - jesenné šantenie 
spojené s ochutnávkou zdravých 
nátierok. Cvičili sme v telocvični 
VII. ZŠ a hlavne  na novom náči-
ní na  školskom dvore MŠ, ktoré 
máme v rámci projektu Domček 
šťastných detí alebo Cvičíme hra-
vo - žijeme zdravo. Financie na re-
alizáciu aktivity a zakúpenie, osa-

denie netradičného, bezpečného 
náčinia  sme  získali  od  našich 
rodičov a z dotácie mesta Micha-
lovce za čo im patrí veľká vďaka. 
Mestu  ďakujeme  aj  za  opravu 
chodníkov v blízkosti našej ško-
ly. Prajeme všetkým tým, čo nám 
pomohli  a  naďalej  pomáhajú 
prežitie  príjemných  a  veselých 
Vianoc a šťastný nový rok.

Deti a personál Materskej školy
Leningradská 1 Michalovce

cvičíme pre zdravie

Tohto  roku  oslavujú  Katolíc-
ke  noviny  160.  výročie  svojho 
založenia.  Pri  tejto  príležitosti 
ich  tvorcovia  pripravili  putovnú 
výstavu  s  názvom  Hravá  novi-
nárska abeceda. Tá doputovala aj 
na  Cirkevnú  základnú  školu  sv. 
Michala  v  Michalovciach.  Žiaci 
si ju mohli prezrieť od 3. novem-
bra do 16. novembra 2009.

V ten deň na ňu zavítali  aj 
samotní tvorcovia Katolíckych 

novín  –  Mária  Kočanová,  ve-
dúca distribúcie a marketingu, 
Janette  Orolinová,  asistent-
ka  šéfredaktora  a  redaktorky 
Jana Martinková a Zuzana Ar-
timová.  Besedovali  so  žiakmi 
5. – 9. ročníka, ktorí sa zapo-
jili  aj  do  novinárskej  súťaže. 
Katolíckym  novinám  prajeme 
k jubileu mnoho tvorivých ná-
padov, úspechov a veľa čitate-
ľov.                                       KK

hravá novinárska
abeceda

V  tomto  školskom  roku 
dostali  študenti  štvrtého  roč-
níka CSOŠ sv. Cyrila a Metoda 
unikátnu  príležitosť  vyskú-
šať  si  podnikanie  na  vlastnej 
koži.  Súčasťou  ich  študijného 
programu  sa  stáva  predmet 
aplikovaná  ekonómia,  ktorý 
slovenským  stredným  školám 
poskytuje  bezplatne  nezisková 
vzdelávacia  organizácia  Junior 
Achievement  Slovensko,  n.o. 
(JASR). 

Čo  študentov  v  tomto  celo-
ročnom predmete čaká? Predo-
všetkým práca v skutočnej firme 
simulujúcej akciovú spoločnosť 
- študentskej spoločnosti. 

Trieda  si  zvolila  vlastné 
študentské  vedenie  a  to  roz-
hodlo  o  podnikateľskej  čin-
nosti  –  je  to  výroba  a  predaj 
múčnych  jedál.    Všetky  roz-
hodnutia  sú  podložené  zna-
losťou  ekonomickej  teórie, 
ktorá  sa  vyučuje  prostred-
níctvom  on-line  učebnice 
počas  celého  školského  roka. 
Študenti tak veľmi rýchlo zis-

tia,  aká  dôležitá  je  teoretická 
príprava – škola pre praktický 
život. Po úspešnom zvládnutí 
získavajú certifikát.

Okrem praktickej činnos-
ti  študentskej  spoločnosti  je 
pre študentov v rámci prog-
ramu pripravených niekoľko 
sprievodných  súťaží  a  prí-
ležitostí.  Výsledky  svojej 
práce  budú  prezentovať  na 
veľtrhoch študentských spo-
ločností.  

Do spolupráce so študentmi 
a  učiteľom  sa  zapojili  aj  dvaja  
dobrovoľní konzultanti.

Bc.  M.  Čižmariková,  kto-
rá  je  manažérom  banky  DE-
XIA. Prinesie do triedy pohľad 
z praxe, bude „mostom“ medzi 
ekonomickou  teóriou  a  prak-
tickým podnikateľským svetom 
a stane sa tak pre mladých ľudí 
vzorom  úspešného  manažéra. 
Ing.  A.  Kapitanová  –  zástup-
kyňa školy, ktorá bude  žiakom 
„vždy po ruke“ ak budú potre-
bovať pomoc. 

  Ing. Jozefína Javorská 

kvalitní v škole, 
úspešní v živote

S bolesťou v srdci si 19. decembra 
pripomenieme 11. výročie smrti našej drahej 

Mgr. ivety pALigoveJ
 rod. čverčkovej  

S láskou kvety vďaky na hrob prinášame, 
spomienky na Teba v srdciach stále máme 

a nezabúdame. 
Spomínajú mama, dcéra Simona, syn Vla-

dislav a sestra Alena s rodinou.
Tí, ktorí ste ju mali radi a poznali, 

spomeňte si s nami.

Dňa 1. 12. 2009 nás navždy opustil 
drahý manžel, otec a dedko

 
AnDreJ kiš butkA

Týmto chceme poďakovať všetkým, 
ktorí ho prišli vyprevadiť 
na jeho poslednej ceste, 

za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka, syn Milan s rodinou 

a smútiaca rodina

S láskou v srdci spomíname 
na našu dcérku a sestru

ľuDMiLu MiChALikovú

ktorá by sa 7. 12. 2009 dožila 60 rokov.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami 
venujú tichú spomienku.

Uplynulo už 25 rokov, čo sa zatvorila 
kniha života na 63. strane, 

kedy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otecko a milovaný dedko 

vinCent DríMAJ
 

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu s nami tichú spomienku.

s láskou a úctou na neho spomína 
manželka a dcéra Eva s rodinou 

Bolesť v našich srdciach ani čas nezahojí.
S bolesťou v srdci sme si 9. decembra
pripomenuli 4. výročie smrti nášho
milovaného manžela, otca a dedka

šteFAnA nAgyA
z Michaloviec

s úctou a láskou spomínajú
manželka,  dcéra a syn s rodinami



�

Mestský  úrad  Michalovce 
a koordinačná komisia mestských 
športových súťaží je i v tomto ob-
dobí  organizátorom  II.ročníka 
mestskej softtenisovej ligy mužov 
O pohár primátora mesta Micha-
lovce.  Uvedená  súťaž  prebieha 
v  dvoch  vekových  kategóriách 
a to muži do 50 rokov a muži nad 
50 rokov. V kategórii do 50 rokov 
štartuje  celkove  14  družstiev  vo 
dvoch skupinách, v kategórii nad 

50 rokov súťažia 4 družstvá. Súťaž 
v kategórii do 50 rokov prebieha 
od 26. 10. 2009 dvojkolovým sys-
témom  v  základných  skupinách 
a od 11. 1. 2010 vo dvoch výkon-
nostných skupinách o celkového 
víťaza a o záverečné umiestnenie. 
V  kategórii  nad  50  rokov  sa  hrá 
štvorkolovým  spôsobom  systé-
mom každý s každým.

V  kategórii  do  50  rokov  sa 
v  skupine  „A“  vedie  tuhý  boj 
o  postupové  prvé  tri  miesta 
medzi  štyrmi  družstvami  a  to 
Kornazom,Štvorkou, ZŠ Budkov-
ce  a  Mistrálom.  V  tejto  skupine 
vedie  Kornaz  s  10  bodmi  pred 
Štvorkou, Budkovcami a Mistrá-
lom  s  8  bodmi.  V  skupine  „B“ 
vedie  obhajca  prvenstva  z  mi-
nulého roka Limetka s 9 bodmi, 
pred  Dvojkou  a  ŠTB  Tímom. 
V kategórii nad 50 rokov po po-
lovici  súťaže  vedie  bez  straty 
bodu Mestský úrad pred Janíkom 
a Hakom.                                    nk

softtenisová liga
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dva týždne v športe
basketbal

ii. ročník viAnočného streetbALLu poD streChou
29. 12. 2009   9. 00 hod.

Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903 883 886

hádzaná
hk iuventA b – sšk Drábová košiCe

KMSŽ – 14. kolo   19. 12. 2009   10. 00 hod.

hk iuventA A – geLniCA A
KMMŽ – 14. kolo   19. 12. 2009   11. 00 hod.

hk iuventA A – geLniCA b
KMMŽ – 14. kolo   19. 12. 2009   12. 00 hod.

hk iuventA b – Drábová košiCe
KMMŽ – 14. kolo   19. 12. 2009   13. 00 hod.

hk iuventA C – Drábová košiCe
KMMŽ – 14. kolo   19. 12. 2009   14. 00 hod.

hk iuventA – Mšk vrAnov nAD topľou
I. LMD – 15. kolo   19. 12. 2009    15. 00 hod. 

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907 158 893

malý Futbal
16. ročník MAJstrovstiev ozMF Mužov v hALe

19. – 27. 12. 2009   12. 45 hod. – 21.00 hod.

xxvi. ročník turnAJA obFz žiAkov 
v hALovoM FutbALe

8. 12. 2009   8. 00 hod.
Info: Ing. Jaroslav Bendzák, č. tel. 6423890, 0907902068

ľadový hokej
hk MLáDež – hC košiCe

I. LS/MŽ „A“ – 17. kolo   19. 12. 2009   9. 00 hod. a 11. 30 hod.

hk MLáDež – prešov
I. LS/MŽ „B“ – 18. kolo   23. 12. 2009   9. 00 hod. a 11. 30 hod.

Info: Jaroslav Kločanka, č. tel. 0905 300 695

soFttenis
i. ročník siLvestrovského turnAJA Mužov

29. 12. 2009   9. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908 322 342

stolný tenis
škst b  – ostk streDA nAD boDrogoM

III. liga mužov Juh – 11. kolo   20. 12. 2009   10. 00 hod.

škst – sš sečovCe
IV. liga mužov sk. Zemplínska – 11. kolo   20. 12. 2009   10. 00 hod.

Info: JUDr.Jozef Bľaško, č. tel. 0905 600 840

o pohár priMátorA MestA
II. ročník  mestskej stolnotenisovej ligy žiakov

5. kolo   22. 12. 2009   14. 30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908 322 342

volejbal
o pohár priMátorA MestA 

I. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých
5. kolo   XIII.MŠ - Varoščane   18. 12. 2009   19. 00 hod.

Info: Mgr. Ivan  Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908 322 342 

tenis
tenisový turnAJ Detí Do 9 rokov

19. – 20. 12. 2009   8. 30 hod.
Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905217341

turistika
 

V. ročník štefanského túlania sa Vihorlatom
26. 12. 2009   8. 00 hod.

Info: Ing. Zdenek Šteliar, č. tel. 0905 550 243

malý oznamovateľ
kúpa – predaj - prenájom

•  Predám  rodinný  dom  v  Michalovciach  na  Ulici  Fraňa  Kráľa. 
Cena dohodou. 056/ 6424 561

•  Predám 2-izbový tehlový byt v Michalovciach na Ulici Prof. Hla-
váča. Byt je v pôvodnom stave. Cena 30 000 €. 0905 809 918

•  Predám dvojizbový byt v Michalovciach. Cena 23 900 €. 
  0911 313 946
•  Predám  SÚRNE  3-izbový  byt  v  Michalovciach,  Ulica  nad  La-

borcom. 0948 300 723, 0915 941 005.
•  Dám do prenájmu 1–izbový byt v Michalovciach. 
   056/ 64 74 151
•  Predám  stacionárny  bicykel  (100    €),  mikrovlnu  rúru  (20  €) 

a postele (50 €)  0917 655 933
•  Predám šteniatka stredoázijského ovčiaka, bez papierov, odčer-

vené, očkované, výborné na stráženie.  0907 935 518
•  Dám do prenájmu garáž na Ulici špitálskej. Suma 20 € mesačne. 
 0908 435 573, 0918 755 180

•  Prenajmem zariadenú 2-izbovú  garsónku v Bratislave.
	  0940 592 702    
•  Kúpim šrotovné na auto.  0918 093 705, 056/64 93 014
•  Predám teleobjektív Canon EF-S 55 - 250 mm. 
   0910 204 728

služby
•  Upracem  byt,  dom  –  Michalovce  a  okolie.  Cena  dohodou. 
056/ 6497 084, 0910 342 298

rôzne
•  Hľadám  spolužiakov  zo  IV.  ZDŠ  Michalovce,  rok  ukončenia 

1979. Nebude stretnutie po 30. rokoch? 
  e-mail: dagmar.stepanova@seznam.cz , skype: dagmarka.stepanova

Na  začiatok  decembra  ne-
typicky teplé počasie (8 ˚C), čo 
potvrdzoval aj rozkvitnutý zlatý 
dážď, čakalo v obci Vinné na čle-
nov Najstaršieho michalovského 
KST (NM KST) TJ Turista.

Prešli už spomínanou obcou, 
ktorej katastrálne územie meria 
necelých  3000  ha  (2978).  Roz-
prestiera  sa  pod  rozrumeným 
hradom  (podľa  uznesenia  Sne-
mu o likvidácii hradov). Osídle-
nie tejto lokality bolo už v eneo-
lite  (najmladšia  doba  kamenná 
–  pravek),  no  prvá  písomná 
zmienka  je  až  z  r.  1249.  Ďalšie 
kroky  turistov  viedli  oblúkom 
okolo  západného  svahu  Šúto-
vej  (319 m  n.  m.),  až  sa  dostali 
od severu k Vinianskemu jazeru 
obľúbenému rekreačnému a vý-
letnému  stredisku.  Toto  umelé 
jazero  (206 m  n.  m.)  učupené 

v  peknom  lesnom  prostredí 
s  rozlohou  cca  8  ha  a  hĺbkou 
necelé  4 m  je  zase  na  východ-
nom  úpätí  vyššie  uvedenej  Šú-
tovej,  ktorej  veľká  časť  stráne 
je  až  k  ceste  úplne  odlesnená. 
Po  okružnej  prechádzke  okolo 
jazera  pokračovali  členovia  od-
dielu po dobre vyznačkovanom 
lesnom  turistickom  chodníku 
smerom  na  Zemplínsku  šíravu. 
Hneď zo začiatku chodníka na-
ďabili  na  ďalší  rozsiahly  výrub, 
takže  sa  im  naskytol  dosiaľ  ne-
videný  pohľad  do  údolia  Hra-
bovského  jarku, či na náprotiv-
ný kopček Skalu  (378 m n. m.). 
Ešte  krátke  zastavenie  na  svo-
jej  chatovej  osade,  kde  sa  im 
na chvíľočku ukázalo aj slniečko 
a nenáročný posledný tohtoroč-
ný  jesenný  výlet  majú  úspešne 
za sebou.                 Anton Hasák

mikulášsky výlet

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
A
B
C
D
E
F
G

krížovka

VOD OROVNE:
A.  ZAČIATOK TAJNIČKY
B.  KORÁLOVÝ  OSTROV 

– POVRAVANIA
C.  ÚSTNA  VODA  –  PRED-

LOŽKA  SO  7.  PÁDOM 
– MENO KOLÍNSKEJ

D. SKR. SÍNUSU – ZNAČKA 
SPORÁKOV – NÁSYP

E.  SPOLUHLÁSKY  RÍŠA 
–  OLEJNATÁ  PLODINA 
– MPZ TALIANSKA, BEL-
GICKA  A  KAMBODŽE 
– SKR. NITU

F.  DOMÁCE ŽENSKÉ MENO 
–  AUSTRÁLSKY  MEDVE-
DÍK

G. KONIEC TAJNIČKY
ZVISLE:
1.  ZNAČKA ŽIAROVIEK
2.  DÁVAŠ RADU – 501 RÍM-

SKYMI ČÍSLICAMI

3.  ANGLICKÉ  ŠTUDENSKÉ 
MESTEČKO  –  VRECE, 
VAK

4.  DOLNÁ ČASŤ VLNOVKY 
– VLASTNILA

5.  CHEMICKÁ  ZNAČKA 
HLINÍKA  –  RIVAL,  SÚ-
PER – MENO GORA

6.  CHEMICKÁ  ZNAČKA 
KRYPTÓNU  –  MEDZI-
NÁRODNÁ  SKR.  SÚ-
HVEZDIA ORION – PAS-
TIARSKA SKRATKA

7.  PREDLOŽKA – KRAJ NA 
J U H O V ÝC H O D N O M 
SLOVENSKU

8.  PATRIACI  IČOVI  –  KA-
ČACIE CITOSLOVCE

9.  KYSLÉ  MLIEKO  V  ZA-
KAUKAZSKU – POPEVOK

10. ZÁHRADNÁ BESIEDKA
AUTOR: DUŠAN KUDROČ

Smer – SD   usporiadal v  te-
locvični  Základnej  školy  na 
Krymskej  ulici  už  8.  ročník  
turnaja  v  stolnom  tenise.  Súťa-
žilo sa v kategóriách žiaci, ženy 
a  muži.  Víťazi  v  jednotlivých 
disciplínach:

Dvojhra  žiakov:  Jakub  So-
kologorský,  dvojhra  ženy:  Má-
ria  Semjanová,  dvojhra  muži: 
Mikuláš  Soós,  štvorhra  mužov: 
Mikuláš  Soós,  Michal  Mand-
zak,  štvorhra  žien:  Ing.  Anna 
Kušnírová, Ing. Iveta Dermeko-
vá,  zmiešaná  štvorhra:  Mikuláš 
Soós, Mária Semjanová. 

Najúspešnejšími  pretekármi 
sa  stali  Mikuláš  Soós  a  Mária 
Semjanová  s  troma  medailo-
vými  umiestneniami.  Na  záver 
celého  vydareného  podujatia 
predsedníčka  okresnej  organi-
zácie SMER – SD a poslankyňa 
NR  SR  PhDr.  Ľubica  Rošková 
odovzdala prvým trom z každej  
kategórie diplomy a vecné ceny. 
Úplne na záver bolo pre všetkých 
účastníkov podané tradičné ob-
čerstvenie,  pričom  účastníci 
vyslovili  prianie  zúčastniť  sa  aj 
budúceho ročníka. 

Dr. Ján Mikula

turnaj v stolnom tenise 

ŠŤASTNÝ, V ZDRAVÍ PREŽITÝ NOVÝ ROK 2010 
V RODINNOM KRUHU, VEĽA PRACOVNÝCH ÚSPECHOV 

ŽELÁ VŠETKÝM MICHALOVČANOM 
A VŠETKÝM ĽUĎOM DOBREJ VOLE... 

(DOKONČENIE V TAJNIČKE)

bevy s.r.o.
vedenie jednoduchého 

a podvojného účtovníctva, 
podnikateľské zámery

mzdy, daňové priznania
budova VÚB Michalovce,

2. posch., č. dverí 235
bevy@pobox.sk

tel.: 056/6420699, 0905 231120

pozvánka na vianočný 
streetball

1.  Basket  klub  Michalovce  a  Mestský  úrad  Michalovce-Od-
bor  školstva,  kultúry  a  športu  pozývajú  priaznivcov  basketbalu 
na  II.ročník  vianočného  streetballu,  ktorý  sa  uskutoční  dňa  29. 
12. 2009 od 8.00 hod. v novej športovej hale v Michalovciach. Na 
troch ihriskách sa bude hrať v trojčlenných družstvách v kategó-
riách chlapcov a dievčat do 12 rokov, do 16 rokov a do 20 rokov. 
Každý účastník obdrží tričko a víťazné družstvá aj vecné ceny. Sú-
ťažiť  sa bude aj v  streľbe  (šestky,  trojky) a v  smečovaní do koša. 
Bližšie informácie: www.1bkmi.sk. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
aj v deň podujatia.

Súboje v 1. futbalovej lige sa 
skončili. Predohralo sa ešte prvé 
jarné kolo kvôli postupu Sloven-
ska na MS. Michalovčania hosti-
li na svojom trávniku tretieho z 
trojice nováčikov súťaže. Porazi-
li Dolný Kubín 2:0 gólmi Ľubar-
ského  a  Pavlovčáka.  V  tabuľke 
im po jeseni patrí piata priečka v 
11-člennom pelotóne. Získali 24 
bodov. Pri  troche šťastia mohlo 
byť  umiestnenie  oveľa  priazni-

vejšie.  Naším  najlepším  strel-
com  je  Dušan  Sninský  so  sied-
mimi gólmi spolu s Luhovým z 
Púchova.  Súťaž  vedie  s  8  gólmi 
Kuračka  zo  Zlatých  Moraviec. 
Náš  druhý  najlepší  strelec  je  R. 
Ľubarskij s 5 gólmi. Teraz bude 
zimná prestávka. Mužstvá sa za-
merajú na prípravu na jar, ktorá 
sa  začne  skôr  -  kvôli  postupu 
Slovenska  na  MS  –  už  koncom 
februára.                                    ka

na záver víťazstvo


