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OZNAM
Od 23. 12. 2011 do 26. 12. 2011 

kúpalisko a sauna
zatvorené.

Od 27. 12. 2011 do 30. 12. 2011 
kúpalisko a sauna

otvorené ako v nedeľu
(od 10.00 hod. do 17.00 hod.)

Zemplínske múzeum v Michalovciach
a Folklórna skupina Porubjan

dovoľujú si vás pozvať  na predvianočné stretnutie

Kračun 2011
Pásmo vianočných zvykov v podaní FS Porubjan

16. 12. 2011 o 18.00 hod.
v spoločenskej sále Zemplínskeho múzea

piatok, 16. december 2010  zdarma  ročník XXII, číslo 25 - 26

Poslanci schválili rozPočet 
mesta na rok 2012

Po tradičných úvodných 
bodoch rokovania sa zaoberali 
mestskí zákonodarcovia vše-
obecne záväznými nariadeniami 
o daniach a poplatkoch. Miest-
ne dane tvoria jeden z hlavných 
príjmov v rozpočte mesta a pri-
jatím príslušného VZN sa stano-
vuje povinnosť platiť dane, urču-
je sa ich výška a iné náležitosti. 
Na rok 2012 poslanci schválili 
VZN o daniach a poplatkoch, 
v ktorom napriek komplikova-
nej finančnej situácii, nedochá-
dza k výraznému navyšovaniu 
daní z nehnuteľností u obyva-
teľstva. Mesto pristúpilo len 
k zaokrúhleniu vybraných daní. 
Z týchto úprav vyberáme: roč-
ná sadzba dane z bytov sa mení 
z 0,199 eur na 0,20 eur za meter 
štvorcový. Pri nebytových pries-
toroch z 0,697 eur/m2 na 0,70 
eur. Daň za psa v bytovom dome 
porastie z 33,19 na 35 eur, v ro-
dinnom dome z 9,95 eur na 10 
eur. Daň za ubytovanie v hote-
loch stúpne z 0,66 na 0,70 eur za 
osobu a prenocovanie. Poplatok 
za odpad sa zvýši z 0,0527 eur za 
osobu a deň na 0,065 eur.

Ďalším prerokovaným bo-
dom bolo VZN o dani za uží-
vanie verejných priestranstiev, 
kde k najvýznamnejšej zmene 
dochádza pri sadzbe za umiest-
nenie plechovej garáže. Daň 
bola schválená vo výške 5000 

eur za rok. K tomuto rozhod-
nutiu poslanci pristúpili, aby sa 
v meste čo možno v najväčšej 
miere znížil počet plechových 
garáží, ktoré sú nie len neeste-
tickým doplnkom našich sídlisk, 
ale tiež zaberajú viac ako jedno 
parkovacie miesto, a tých je 
v medziblokových priestoroch 
nedostatok. S tým súvisí aj ďal-
šia zmena – a to doplnenie VZN 
o sadzbu za trvalé parkovanie 
vozidla na určenom priestore. 
Záujemcovia majú tak možnosť 
zakúpiť si parkovacie miesto pri 
bytovom dome za 1000 eur za 
auto za rok. 

V súlade so zákonom o fi-
nancovaní škôl a školských 
zariadení predložila vedúca 
odboru školstva poslancom na 
schválenie VZN o určení výšky 
dotácie na prevádzku školských 
zariadení. Táto je vypočítaná 
z očakávanej výšky výnosu dane 
z príjmov na rok 2012.

Rokovanie poslaneckého 
zboru pokračovalo prerokova-
ním a schválením návrhu zá-
väzného stanoviska k podaniu 
žiadosti o dotáciu z ministerstva 
dopravy a žiadosti o úver zo 
štátneho fondu rozvoja bývania 
na kúpu a prenájom bytov na 
Okružnej ulici. Nadväzne na to 
poslanci schválili aj VZN o pod-
mienkach prideľovania týchto 
bytov. 

Nasledoval balík ekonomic-
kých rokovacích bodov, z kto-
rých najdôležitejším bol návrh 
viacročného rozpočtu Mesta 
Michalovce. Rozpočet mesta sa 
člení na bežný rozpočet, kapitá-
lový rozpočet a finančné operá-
cie. Rozpočet mesta ako základ-
ný nástroj finančného hospo-
dárenia mesta bol predložený 
aj schválený ako vyrovnaný. Na 
rok 2012 Mesto plánuje bežné 
príjmy vo výške 21 mil. eur, ka-
pitálové príjmy viac ako 7 mil. 
eur a príjmy z finančných ope-
rácií takmer 5 mil. eur. Výdavky 
budú predstavovať v peňažných 
operáciách viac ako 1 mil. eur, 
bežné výdavky sú rozpočtované 
vo výške 20 mil. eur a kapitálové 
výdavky takmer 12 mil. eur.

Rozpočet mesta a na neho 
nadväzujúce rozpočty tech-
nických služieb a mestského 
kultúrneho strediska poslanci 
schválili.

Rokovanie mestského zastu-
piteľstva pokračovalo ešte pre-
rokovaním majetkoprávnych 
záležitostí, prenájmom mestské-
ho majetku a schválením plánu 
činnosti hlavnej kontrolórky, 
komisií MsZ a redakčnej rady 
Michalovčana na prvý polrok 
2012.

Záver patril interpeláciám 
poslancov a diskusii.

Iveta Palečková

V piatok 9. decembra sa stretli poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach na 
svojom poslednom rokovaní v tomto kalendárnom roku. Na rokovanie siedmeho riad-
neho zastupiteľstva bolo pripravených dvadsaťtri rokovacích bodov.

Mesto Michalovce
vás pozýva na súťaž

VystreľoVanie zátKy 
zo šampansKého

31. decembra 2011 o 11.30 hod.
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.

Hvezdáreň v Michalovciach 
už 30 rokov poskytuje svoje 
služby verejnosti. Prvého de-
cembra oslávila svoje okrúhle 
narodeniny. Pri tejto príležitosti 
bola už od 1. novembra v klu-
bovni hvezdárne nainštalova-
ná výstava fotografií, ktoré sú 
prierezom činnosti počas uply-
nulých 30 rokov. Sú tam foto-
grafie zachytávajúce prestavbu 
Moussonovho domu na účelo-
vú budovu s dvoma kupolami, 
ktorá sa realizovala začiatkom 
osemdesiatych rokov minulého 
storočia. Je tam množstvo zá-
berov z prednášok, pozorovaní, 
táborov a súťaží. 

Na piatkový večer 2. decem-
bra bolo pripravené sviatočné 
stretnutie pracovníkov hvezdár-
ne s pozvanými hosťami, medzi 
ktorými nechýbali zástupcovia 

zriaďovateľa - Košického samo-
správneho kraja, viceprimátor 
mesta Michalovce, predstavi-
telia kultúrnych inštitúcií v sa-
mospráve KSK, riaditelia a uči-
telia michalovských škôl a priaz-
nivci hvezdárne.

Slávnostný večer otvorila 
riaditeľka hvezdárne Mgr. Gab-
riela Kramáreková, po ňom po-
kračovali príhovory pozvaných 
hostí. List predsedu KSK JUDr. 
Zdenka Trebuľu prečítala vedú-
ca odboru kultúry a cestovného 
ruchu KSK PhDr. Jana Kovácso-
vá, prihovoril sa aj viceprimá-
tor mesta Michalovce MUDr. 
Benjamín Bančej a odovzdal 
riaditeľke plaketu Mesta. Svoje 
blahoželanie i poďakovanie za 
spoluprácu predniesli zástupco-
via susedných hvezdární a ďal-
ších kultúrnych inštitúcií.

Program pokračoval ob-
rázkovou a textovou prezen-
táciou o činnosti hvezdárne, 
ktorú sprevádzal svojím ži-
vým až humorným slovom 
astronóm hvezdárne RNDr. 
Zdeněk Komárek. Ten si pre 
hostí pripravil aj krátku 3D 
prezentáciu obrázkov z ves-
míru, ktorú hostia sledovali 
3D-okuliarmi. Oficiálny prog-
ram ukončil krátky zostrihový 
film zhotovený Mgr. Miladou 
Jakubecovou. Pri jeho výro-
be použila staré i novšie vi-
deosekvencie z činnosti a ži-
vota hvezdárne.

Na záver sa prítomní ponúk-
li z občerstvenia, ktoré pripravili 
učitelia a žiaci Súkromnej hote-
lovej akadémie na Komenského 
ulici v Michalovciach.

Mgr. Gabriela Kramáreková

hvezdári v michalovciach oslavovali 

Primátor mesta Viliam Zahorčák v piatok 9. decembra odovzdal 
mestské ocenenia vybraným jednotlivcom a kolektívom. Vo veľkej 
sále mestského kultúrneho strediska si z rúk primátora prevzali 
Cenu mesta a Cenu primátora dvadsiati vyznamenaní. Čestné ob-
čianstvo udelilo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach v tomto 
roku Dr.h.c., prof. Ing. Rudolfovi Urbanovi, CSc. rektorovi Uni-
verzity obrany v Brne (na snímke). Profily ocenených sme uve-
rejnili v našich novinách v čísle 24. Všetkým oceneným srdečne 
gratulujeme !

Zemplínske múzeum
v Michalovciach

vás pozýva na výstavu

Teodor JoZeF 
MouSSon

výber z tvorby 
„maliara Zemplína“

vernisáž sa uskutoční

31. 12. 2011 
o 10.00 hod.

vo výstavných priestoroch 
západného krídla 

michalovského kaštieľa

Výstava potrvá do 30. 3. 2012



2aktuality – názory
z pera viceprimátora

Vianočné dni
Po celoročnom pachtení sa za povinnosťami pracovnými, rodin-

nými, spoločenskými, prichádza záver kalendárneho roka. Záverečné 
úsilie stihnúť ešte všetko, čo sme v priebehu roka mali ambíciu urobiť. 
Aj keď je deň krátky a možností na jeho predlženie nie je veľa, vidina 
konca jedného cyklu nás nepustí. Je tu aj nostalgia za časom, ktorý 
sa nevráti. Pripomínanie si všetkého, čo sme mohli urobiť. Ale čas je 
neúprosný. Dobehnúť sa nedá a na všetky nezrealizované plány ostali 
len spomienky. 

Realitou je krátke obdobie niekoľkých dní do konca kalendárneho 
roka. Je načase stlmiť ambície, ukľudniť vnútorný nepokoj. Nielen prí-
roda spokojne oddychuje, ale aj nám velí pozrieť sa do seba. Tráviť viac 
času v rodine, s blízkymi. Dopriať oddych duši v hĺbke sviatočných chvíľ 
v kruhu najbližších. Dopriať si procesov pozdvihnutia ducha a užívania 
spoločenskej radosti. Príchod najkrajšieho ročného obdobia vianočných 
sviatkov nech vnesie do našich myšlienok iba priaznivé motivácie. Niet 
väčšej radosti ako prežiť ich v pokoji, v kruhu najbližších. Nie každému 
sa to podarí. Pamätajme aj na tých, ktorí toľko šťastia nemajú. Pamä-
tajme aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. 

Dovoľte mi popriať všetkým Michalovčanom, aby tohtoročné via-
nočné sviatky prežili v zdraví, šťastí v kruhu svojich najbližších.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora   

NoviNy Mistral
a Športové správy

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

 Žihadlo
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

zázNaM
denne od soboty od 14.00 hod.

z poslaneckých interpelácií
Riešenie  interpelácií poslancov predložených na VI. zasad-
nutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach,  ktoré sa us-
kutočnilo 25. októbra 2011:

ing. Jozef BoBík
vážený pán primátor, zaregistroval som nespokojnosť viacerých 

podnikateľov  zaoberajúcich  sa  predajom kvetov, vencov, ikebán, svie-
čok, kahancov a ďalších komodít, o ktoré je zvlášť teraz pred sviatkami 
pamiatky zosnulých a všetkých svätých zvýšený záujem. Nespokojnosť 
podnikateľov, ktorí sa venujú predaju celoročne, spočíva v tom, že Mesto 
v mesiaci október povolilo ambulantný predaj vyššie uvedeného sorti-
mentu v centre mesta predajcom, ktorí nie sú platcami poplatkov a daní 
ako podnikatelia, a tým sa narúša rovnosť podmienok podnikania. 

v tomto roku  uvedenú problematiku z časového hľadiska už nie je 
možné vyriešiť. preto žiadam, aby sa Mesto resp. mestský úrad situáci-
ou začal zaoberať už teraz a podmienky ambulantného predaja upravil 
v predstihu, a to nielen vo vzťahu k predaju tzv. dušičkového tovaru.

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ:
Vašim návrhom sa budeme zaoberať v prvej polovici r. 2012 pri pre-

hodnotení príslušných všeobecne záväzných nariadení.

rudolf kleiN
1. občania z v. volebného obvodu žiadajú vysprávky a opravy 

chodníkov v rámci celého v. volebného obvodu, a to i napriek tomu, 
že niektoré chodníky boli opravené a vyspravené.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Na základe vášho spresnenia budeme vo vyspravkách a opravách chodní-

kov pokračovať, ako nám to poveternostné podmienky umožnia. 
2. požiadal o inštaláciu minimálne dvoch kamier na mestskom cintoríne.
Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru in-

formatizácie a grantov MsÚ v Michalovciach:
Mesto doteraz disponuje kamerovým systémom pozostávajúcim z 13 

starších analógových kamier umiestnených v CMZ a 5 nových digitál-
nych IP kamier. Nové kamery, ich inštalácia a pripojenie sú financované 
najmä z dotácií a iných externých zdrojov. Inštalácia a prevádzkovanie 
kamier je náročná úloha najmä s ohľadom na prenos veľkého objemu 
digitálnych dát, ktoré je efektívne prenášať optickou sieťou, preto je 
umiestňovanie kamier na miestach, kde optické pripojenie chýba, veľmi 
nákladné, prenos je možný iba rádiovým spojom, pri ktorom sa stráca 
kvalita obrazu a zvyšujú sa finančné náklady na prenos dát. 

Mestský cintorín sa nachádza v lokalite, kde absentuje optické pripo-
jenie. IP kamera, ktorá je v areáli mestského cintorína inštalovaná, je pri-
pojená práve prostredníctvom rádiového pripojenia k najbližšiemu bodu 
optickej siete, čo navyšuje poplatky za prenos dát 2,5-krát viac ako pri inej 
lokalite, kde optické pripojenie už existuje. Požiadaviek na umiestnenie 
kamerových systémov v celom meste je veľa, preto sa snažíme kamery roz-
miestňovať podľa požiadaviek a priorít MsP z pohľadu problémových oblastí  
v meste. Dobudovanie optickej siete mesta by umožnilo podstatne efek-
tívnejšie budovať kamerový systém, keďže prenos dát by bol v réžii mesta 
a finančné náklady by tvorili len zakúpenie kamier a zabezpečenie ich 
pripojenia a rozšírenie úložiska dát na monitorovacom oddelení MsP. 

ing. Michal stričík, phd.:
1. po letnom období sa na hviezdoslavovej ulici objavilo via-

cero dier a výtlkov na ceste. v tejto súvislosti sa chcem opýtať, či 
je možné opraviť ich ešte pred zimnou sezónou, aby sa predišlo 
poškodeniu áut na ceste, prípadne vzniku kolíznych situácií.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta 
Michalovce:

Diery a výtlky na Hviezdoslavovej ulici boli vyspravené dňa 7. 11. 2011.
dokončenie nabudúce

V piatok podvečer na svätú 
omšu k saleziánom prišlo viac 
ľudí ako obyčajne. Domáci ale 
aj hostia spolu slávili 70. výro-
čie od vysviacky Saleziánskeho 
domu v Michalovciach.

Svätú omšu celebroval 
Mons. Bernard Bober košický 
biskup. Celé saleziánske die-
lo v Michalovciach začal pred 
70-timi rokmi prof. Hlaváč 
s troma „ženičkami“. Tie pri 
návrate z rakúskeho Mariazellu 
navštívili saleziánov v Šaštíne a 
rozhodli sa veľmi rýchlo. Silný 
zážitok vyprovokoval ich ini-
ciatívu. Vkladná knižka s päť-
tisíc korunovým vkladom na 
heslo „Saleziáni“ bola prvým 
krokom diela sv. Don Bosca 
v Michalovciach.

Ťažkosti, ktoré so sebou pri-
niesli vojnové časy a následne 
budovanie socializmu, zasta-
vili túžbu, sen a nadšenie ľudí. 

Saleziáni museli z mesta odísť 
a ich majetok bol zhabaný. Bu-
dova kostola slúžila ako kino 
Zemplín a kultúrne stredisko 
a internát slúžil zdravotníkom. 
Nová etapa saleziánskej čin-
nosti sa začala tajne v druhej 
polovici 80-tych rokov. Až po 
roku 1989 došlo k vysporiada-
niu zhabaného majetku. Zača-
lo sa s prestavbou a prístavbou 
budov. Saleziánske pôsobenie 
v Michalovciach nabralo nový 
dych a činnosť sa rozbehla. Pre-
plnený kostol potleskom od-
menil krátku bilanciu, ktorou 
v svojej homílii priblížil histó-
riu 70-ročného pôsobenia sale-
ziánov v Michalovciach Mons. 
Bernard Bober. V tejto obno-
venej farnosti dnes pôsobí šesť 
kňazov saleziánov. Ich apoš-
tolská činnosť spočíva najmä v 
práci s mládežou. 

Ľudmila Poláková

výročie saleziánov 

dokončenie
Na základe príkazu o nútenej 

evakuácii, najmä však po vydaní Vý-
zvy MNO č. 764290 zo 17. novembra 
1944, podpísanej bývalým tajomní-
kom HSĽS v Michalovciach – mi-
nistrom Štefanom Haššíkom – z Mi-
chaloviec odišla značná časť občanov, 
zostalo ich tu len málo, predovšetkým 
tých starších. Niektorí sa presunuli do 
severnejšie a západnejšie položených 
obcí, mnohých úrady v upravených 
nákladných vagónoch evakuovali až 
na určené miesta na Liptove a v Turci, 
nemocnicu presťahovali do Palúdzky 
pri Liptovskom Mikuláši.

Sovietske vojská sa medzitým 
pripravovali na ďalšiu ofenzívu – 
jednotky dopĺňali stavy, opravovala 
sa technika, dochádzalo k organi-
začným zmenám a presunom.

V predvečer Východoslovenskej 
operácie (20. november – 28. decem-
ber 1944), nazývanej aj Užhorodsko-
ondavská operácia, vojská 4. UF zau-
jali pozície na čiare Čop – Užhorod 
– Lekárovce – vyššie spomínané obce 
až po Ruskú Bystrú, ako aj východne 
od Papína a Sniny a severne od Me-
dzilaboriec, Čertižného, Komárnika 
a Duklianskeho priesmyku.

Východoslovenská operácia za-
čala dňa 20. novembra 1944 útokom 
vnútorných krídel 95. streleckého 
zboru a 17. gardového streleckého 
zboru. Za podpory letectva tieto 
vojenské útvary prelomili nemeckú 
obranu juhozápadne od Užhoro-
du, pokračovali v úporných bojoch 
a 23. novembra 1944 oslobodili 
Veľké Kapušany. Po oboch stranách 
vytvoreného klina sa v ten istý deň 
rozvinuli útoky na celej frontovej 
čiare 4. UF. Zväzky ľavého krídla 18. 
armády obsadili Čop a pokračovali 
v útoku smerom na západ. Na severe 
a severovýchode zas útočili vojská 3. 
horského streleckého zboru, ktorého 
318. strelecká divízia generála V. F. 
Gladkova v dňoch 25. a 26. novembra 
1944 oslobodila Sninu a Humenné.

Vojská pritom postupovali v dvoch 
prúdoch. Hlavné, mohutnejšie úder-
né zoskupenie týchto zväzkov útočilo 
v širokom pásme po oboch stranách 
štátnej cesty smerom na Michalovce 
(ešte pred prepadnutím Sovietskeho 
zväzu túto valcovanú hradskú – na 
pokyn nemeckých vojenských or-
gánov – prebudovali na „betónku“), 
predpokladajúc, že tu bude odpor 
nepriateľa najsilnejší (ústup Nemcov 
po tejto komunikácii však možno do 

určitej miery považovať za symbolic-
ký). V uvedenom prúde postupoval 
tiež 465. pluk 167. divízie. 

Cez podvihorlatské obce, popod 
južné svahy pohoria Vihorlat, po-
stupovala k Michalovciam severná 
skupina zoskupenia, kde bol začle-
nený 320. gardový strelecký pluk. 

Bojovalo sa o každú dedinu. Je-
senné pľušte, rozmočený rovinatý 
terén, miestami úplne zaplavený 
vodou a silný odpor nepriateľa z vo-
pred pripravených obranných pozí-
cií – toto všetko nesmierne sťažova-
lo postup najmä hlavného prúdu. 

I napriek tomu jeho útvary dňa 
25. novembra 1944 zlomili odpor 
elitných nemeckých jednotiek na 
čiare Hažín – Lúčky a pokračovali 
v postupe k Michalovciam, ku kto-
rým dorazili v skorých ranných ho-
dinách 26. novembra. 

Severná skupina sa Michaloviec 
„dotkla“ na predmestí Stráňany, a to 
ešte 25. novembra v popoludňajších 
hodinách, pričom jej 320. gardový 
strelecký pluk sa na noc zdržal na okra-
ji Bielej hory. V ranných hodinách 26. 
novembra potom jeho strelecké prá-
pory prekonali rieku Laborec, prešli 
severným okrajom Michaloviec a cez 
Topoľany, po oboch stranách cesty, 
postupovali na Strážske. 

V priebehu 26. novembra mesto 
obsadili formácie 107. gardového 
streleckého zboru na čele s jednotka-
mi 167. divízie, ktoré tvorili prísluš-
níci 465. streleckého pluku. Následne 
do Michaloviec vstúpili i ďalšie útva-
ry hlavného útočného prúdu. 

Časť formácií severného prúdu, 
postupujúc po oboch stranách údo-
lia Laborca, sa 26. novembra dostala 
až k Strážskemu, pričom vojaci doň 
vstúpili 27. novembra.

V ďalších dňoch – po prekona-
ní ohnísk odporu na Pozdišovskom 
chrbte – zvádzali jednotky 4. UF boje 
o prekročenie Ondavy, ktorej pravý 
breh predstavoval ďalšie pásmo vopred 
vybudovanej nemeckej obrany. Dňa 
29. novembra sa dostali až na ľavý breh 
jej dolného toku, a to od železničného 
mosta na trati Trebišov – Michalovce 
až po sútok Bodrogu. Rieku nakoniec 
prekročili 30. novembra. 

Na záver teda zhrňme, že Micha-
lovce oslobodili sovietske vojská 1. gar-
dovej armády 4. UF, a to za vzájomnej 
súčinnosti. Vojská, ktorým Michalovča-
nia vyjadrili svoju vďaku vybudovaním 
pamätníka – vôbec prvého v krajine. 

Mgr. M. Jáger

oslobodenie mesta

michalovce
návraty v čase

Z  h i s t ó r i e  n á š h o  m e s t a

Vinčujem, vinčujem 
na ščesce, na zdrave,
na to Boži narodzeňe,
bi sce maľi u ľesa pilnojsc,
z poľa hojnojsc,
od Boha lasku,
od sušedov prijaznojsc,
hojňejšich, pokorňejšich ročkov dočekac.
To vam Bože daj!
Vam i vašim rodzinom vinčujem
pokojni, požehnani Kračun.
Šicko dobre, mojo rodaci! 
                                                         Andriš zo Straňan

z pirka andriša 
zo straňan

aktivity primátora
29. 11. rokovanie Rady cirkví
29. 11.  rokovanie Rady seniorov
30. 11.  stretnutie s podnikateľmi k projektu regionálneho turizmu
1. 12.  rokovanie mestskej rady
2. 12.  prítomnosť na prehliadke mladých návrhárov
2. 12.  účasť na benefičnom vianočnom koncerte
5. 12.  stretnutie Rady školy na SOŠ
6. 12.  rokovanie Regionálneho združenia turizmu
6. 12.  rozsvecovanie vianočnej výzdoby v meste
6. 12.  účasť na koncerte speváckych zborov Pro Musica – Magnólia
8. 12.  odovzdávanie ocenení účastníkom projektu Mosty medzi nami
8. 12.  reprezentácia mesta na oslavách 50. výročia Základnej ško-

ly na Moskovskej ulici
9. 12.  rokovanie mestského zastupiteľstva
9. 12.  slávnostné mestské zastupiteľstvo a odovzdávanie mest-

ských ocenení
11. 12.  účasť na podujatí Mikuláš v MC Drobec
12. 12.  rokovanie Zastupiteľstva KSK v Košiciach
13. 12.  vianočné stretnutie so zamestnancami mestského úradu
13. 12.  účasť na stretnutí Rusínov a Ukrajincov
15. 12.  porada primátora
15. 12.  účasť na krste knihy Historické príbehy od Schengenskej 

hranice v Zemplínskom múzeu
16. 12.  otvorenie vianočných trhov
16. 12.  odovzdávanie cien kupónovej súťaže novín Michalovčan 

Lucia 2011

V Dennom centre seniorov č.5 sa 28. novembra uskutočnila beseda 
s poslancom mestského zastupiteľstva MUDr. Benjamínom Bančejom. 
Členovia denného centra sa dozvedeli informácie o chode mestského 
zastupiteľstva a o najbližších plánovaných aktivitách Mesta na Sídlisku 
Juh. Beseda prebehla v priateľskom ovzduší a seniori prejavili záujem 
o stretnutia aj s ďalšími poslancami. 

Mesto Michalovce chce bu-
dovať finančne nákladný kame-
rový systém najmä z externých 
zdrojov. V roku 2011 sa nám po-
darilo získať 6 000 € zo zdrojov 
nadácie SPP a Nafty a.s. na jed-
nu IP kameru najmodernejšieho 
typu. Mesto spolufinancovalo 
projekt s názvom Bezpečné prie-
story pre Michalovčanov vo výške 
1 150 €. Projekt si kládol za cieľ 
zvyšovať bezpečnosť obyvateľov 
a návštevníkov a predchádzať 
rôznym formám vandalizmu. 
Nová kamera bola umiestnená 
na novozrekonštruovanom Ná-
mestí slobody so záberom aj na 
parkovisko Štefánikovej ulice. 
Ďalšia kamera bola umiestnená 
na Špitálskej ulici. Obe kamery 
sú pripojené na monitorovacie 
oddelenie mestskej polície a be-
žia v plnom režime.

Mesto Michalovce sa snaží 
vybudovať digitálny kamerový 
systém, ktorý dokáže nielen zo-

brazovať situáciu v zornom uhle 
kamery, ale aj vyhodnocovať situ-
áciu. Dôležitým faktorom, ktorý 
pôsobí pri umiestnení kamero-
vého systému, je jeho preventív-
ny účinok. Záznam a vyhodno-
covanie obrazu je účinným pros-
triedkom pri objasňovaní trestnej 
činnosti a operatívnom vyhľadá-
vaní páchateľov. Veľkým príno-
som kamerového systému je aj 
vyššia objasnenosť znečisťovania 
verejného priestranstva, zvýšený 
počet odhalených dopravných 
priestupkov, väčšia bezpečnosť 
v dosahu kamerového systému.

Mesto využíva aj túto príleži-
tosť a vyzýva obyvateľov, aby boli 
nápomocní pracovníkom MsP. 
Keďže výstup kamier je 24 ho-
dín denne monitorovaný, môžu 
kamery využiť na upozornenie 
protispoločenskej činnosti v jej 
okolí, iniciovať pomoc pracov-
níkov MsP pri výskyte kriminál-
nych priestupkov.                     jm

kamery pomáhajú
Verejnosť v meste Michalovce veľmi pozitívne vníma rozši-
rovanie kamerového systému. Mesto eviduje množstvo žia-
dostí a podnetov od obyvateľov na umiestnenie kamier v lo-
kalite ich bydliska; na verejných zhromaždeniach občanov 
sa účastníci dožadujú umiestnenia kamier z dôvodu zvýše-
nia bezpečnosti a odstránenia kriminálnych priestupkov. 

Občianske združenie ZLATÝ PES ďakuje všetkým darcom, 
sponzorom a priaznivcom za prejavenú dôveru a podporu 

v roku 2011 a zároveň všetkým praje príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2012.

Kolektív O. Z. Zlatý pes Michalovce

Združenie na podporu tvorivých aktivít seniorov v Michalovciach (ZePTA) 
vyslovuje touto cestou poďakovanie Mestskému úradu v Michalovciach 
za poskytnutú finančnú dotáciu v roku 2011. Finančné prostriedky boli 

účelovo použité na financovanie cestovných nákladov seniorských 
speváckych skupín VÁNOK a STARŠI CHLOPI na ich vystúpenia 
mimo svojho mesta. Obidve telesá svojím účinkovaním dôstojne 
reprezentovali svoje denné centrum seniorov i mesto Michalovce. 

Vladimír Tatarko, štatutárny zástupca



�

V tomto roku sa na Sloven-
sku organizoval už jubilejný 10. 
ročník súťaže Európskej komisie 
Európska značka pre jazyky a 7. 
ročník súťaže zameranej na oce-
nenie jednotlivcov s názvom Eu-
rópsky učiteľ jazykov roka, ktorú 
vyhlasuje SAAIC - Národná 
agentúra Programu celoživotné-
ho vzdelávania. 

Riaditeľka ZŠ, T. J. Moussona 
v Michalovciach navrhla do sú-
ťaže PhDr. Annu Kaputovú ako 
učiteľku, ktorá so svojimi žiak-
mi dosahuje dlhoročne skvelé 
úspechy v súťažiach v ruskom 
jazyku tak na Slovensku ako aj 
v zahraničí. Do celoslovenskej 
súťaže bolo podaných 14 nomi-
nácií. Vyhodnocovanie prebie-
halo v dvoch kolách a porota sa 
rozhodla udeliť nakoniec tento 

certifikát štyrom nominova-
ným. Jednou z nich sa stala 
Anna Kaputová, čím je čerstvou 
nositeľkou certifikátu Európsky 
učiteľ jazykov roka 2011. Sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov 
sa uskutočnilo 15. novembra 
v Bratislave za účasti Ing. Miro-
slava Siváčka - vedúci služobné-
ho úradu MŠVVŠ SR,  PaedDr. 
Evy Obžerovej z MŠVVŠ SR 
- predsedníčky národnej poroty 
iniciatívy Európska značka pre 
jazyky na Slovensku, Mgr. Ireny 
Fonodovej, výkonnej riaditeľky 
SAAIC a sponzorov súťaže.

Na webovej stránke Európ-
skej komisie vo viacerých jazy-
kových verziách budú uverejne-
né podrobnosti. http://ec.europa.
eu/education/language/label/in-
dex.cfm.

európsky učiteľ jazykov 

V michalovskej Chemkostav 
Aréne sa v novembri uskutočnil 
v rámci cyklu „Z karpatských 
hôr do zemplínskych dolín“ 
literárno-hudobný večer Rusí-
nov-Ukrajincov. 

Večer zorganizovala Mestská 
organizácia Zväzu Rusínov-
Ukrajincov (ZRUS) v Micha-
lovciach aj vďaka finančnému 
príspevku Mesta Michalovce.

Podujatie otvoril JUDr. 
Svätoslav Niroda - predseda 
Mestskej organizácie ZRUS 
v Michalovciach, ktorý na tom-
to večere privítal aj Dr. Ľubicu 
Roškovú – poslankyňu Národ-
nej rady SR, MUDr. Benjamína 
Bančeja – viceprimátora mesta 
Michalovce, Michala Ivanca 
– predsedu regionálnej rady 
ZRUS v Humennom a Ing. Jo-
zefa Godarského – predsedu 
kontrolno-revíznej komisie 
Ústrednej rady ZRUS-u.

V prvej časti večera od-
zneli verše rusínsko-ukrajin-
ského básnika Jozefa Zbihleja 

v umeleckom prevedení Oleny 
Schnitzerovej a Mgr. Valentíny 
Čermakovej.

V druhej časti večera sa us-
kutočnilo vystúpenie dievčen-
skej speváckej skupiny Lelija 
z Humenného v zložení: dr. 
Marianna Coganová, Beáta Ba-
binová a Tatiana Glodová. Na 
akordeóne skupinu doprevá-
dzal Rastislav Jarolín.

V ich prevedení zazneli zná-
me ale i menej známe rusínske 
a ukrajinské piesne. Záverečné 
piesne dievčat z Lelije prerástlo do 
spoločného spontánneho spevu. 

Aj tento hudobno – literárny 
večer potvrdil, že takéto podu-
jatia sú veľmi potrebné preto, 
aby sa občania rusínsko- ukra-
jinskej národnosti, ktorí bývajú 
v Michalovciach a okolí, mohli 
sa stretávať a spoznávať, hrdo sa 
hlásiť k svojim koreňom a pre-
zentovať pred našou verejnos-
ťou svoju rusínsko-ukrajinskú 
kultúru v srdci Zemplína, v Mi-
chalovciach.                          S.N.

z karpatských hôr do 
zemplínskych dolín

Spoločné foto účastníkov podujatia a dievčenskej skupiny Lelia s po-
slankyňou NR SR Dr.Ľ. Roškovou (uprosted) a správcom Pravoslávnej 
eparchie v Michalovciach M. Janočkom (vpravo)

Slovenský zväz telesne pos-
tihnutých (SZTP) uskutočnil 
v tomto roku dve vydarené ak-
cie s podporou Mesta Micha-
lovce. Prvou bol Okresný deň 
športu pre telesne postihnutých 
členov. Akcia sa uskutočnila 
na Zemplínskej šírave v ob-
ci Kusín s aktívnou pomocou 
obecného úradu. Druhé podu-
jatie - rehabilitačno-relaxačný 
pobyt pri mori v Chorvátskom 
Tučepi bol pre našich členov 
nezabudnuteľným zážitkom.

Obidve akcie boli úspešné, 
účastníci si oddýchli, zrelaxovali 
sa a sú vďační za podporu a mož-
nosť, ktorú im poskytlo Mesto Mi-
chalovce. Veríme, že podpory zo 
strany Mesta sa dočkáme aj v bu-
dúcnosti, čo prispeje k oživeniu 
a integrácii telesne postihnutých 
členov v ich nie ľahkom živote.

Za všetkých členov vyjadruje-
me veľké poďakovanie za humán-
ny prístup v rámci spolupráce 
s naším občianskym zdužením.

      Bc. Eva Lechmanová 

srdečné poďakovanie

Mesto Michalovce v roku 
2011 po tretíkrát získalo grant vo 
výzve vyhlásenej Úradom vlády 
SR – Generálnym sekretariátom 
Výboru ministrov pre drogové 
závislosti a kontrolu drog na 
podporu programov, iniciatív 
a aktivít v oblasti národnej stra-
tégie boja proti drogám a drogo-
vým závislostiam. Výška grantu 
bola 6 500 €. Mesto spolufinan-
covalo projekt sumou 400 €. 

V roku 2010 sme rozšíri-
li portál http://most-dovery.
michalovce.sk o modul pre or-
ganizovanie súťaží s protidro-
govou tematikou s inovatívnou 
formou odovzdávania prác. 
V septembri 2011 sme vyhlásili 
ďalšiu súťaž pre starších žiakov 
základných škôl a študentov 
stredných škôl regiónu na tému 
„Neotvárajme dvere drogám“ 
v písaní príbehov, rozprávaní, 
esejí... Do súťaže bolo na ser-
ver „uploadovaných“ celkom 
109 prác, čím vznikla knižnica 
zaujímavých príbehov mla-
dých ľudí o drogách, príbehov 
plných negatívnych skúseností 
a poučení z nich.

Projekt sme úspešne ukon-
čili ocenením najlepších prác 

žiakov základných a stredných 
škôl a pokrstením zborníka 
najlepších prác na záverečnom 
slávnostnom stretnutí 8. decem-
bra. Všetky práce predstavujú 
názory mladých ľudí na prob-
lematiku drog, sú dôkazom ich 
správnej cesty v dnešnom ne-
bezpečnom svete, kde sa k droge 
dá veľmi ľahko dostať. Zbierka je 
prístupná v tlačenej podobe na 
všetkých základných a stred-
ných školách mesta, širokej ve-
rejnosti v elektronickej podobe 
na portáli projektu.

Projektom protidrogových 
aktivít pod názvom Mosty 
medzi nami sme nadviazali aj 
na osvedčenú protidrogovú 
pomoc z predošlých projek-
tov. Na samostatnom portáli 
mnohí užívatelia internetovej 
stránky s protidrogovou te-
matikou využívajú anonymné 
poradenstvo, kde sa pýtajú na 
svoj problém, anonymne žia-
dajú o radu odborníka. Taktiež 
je prístupné diskusné fórum na 
vybrané témy s protidrogovým 
obsahom prostredníctvom mo-
derovanej diskusie registrova-
ných účastníkov. 

RNDr. Jana Machová

Úspešný projekt 
mosty medzi nami
Drogy - slovo, ktoré vyvoláva toľko rôznych predstáv a po-
citov. U niekoho strach až hrôzu, u iného zvedavosť či túžbu 
skúsiť niečo zakázané, byť In, či prekročiť akúsi imaginár-
nu hranicu dospelosti, u ďalšieho vidinu krásneho zážit-
ku alebo pomôcky ako sa zbaviť problémov, zlej nálady... 
Nech už v nás to slovo vzbudzuje čokoľvek, pravdou je, že 
sa drogy stali každodennou súčasťou nášho života.

Na Gymnáziu Pavla Horova 
v Michalovciach sa 24. novem-
bra realizoval regionálny pro-
jekt Masterclasses v spolupráci 
s Katedrou jadrovej a subjad-
rovej fyziky ÚFV PF UPJŠ 
v Košiciach, ktorý umožnil 53 
študentom nahliadnuť do sveta 
mikrofyziky. Cieľom podujatia 
je umožniť žiakom siahnuť si 
na reálne dáta a vyskúšať si - aj 
keď len v malom - ako skutoč-
ne vyzerá práca výskumníka. 
Dopoludnia si žiaci vypočuli 
prednášky vedeckých pracov-
níkov UPJŠ - Prof. RNDr. G. 
Martinskej, CSc., RNDr. M. 
Bombaru, PhD., na tému: Od-
halenie sveta kvarkov a leptó-
nov prostredníctvom analýzy 

reálnych dát, ktoré priniesli 
študentom fundamentálne 
poznatky o základnej štruk-
túre hmoty a jej interakciách, 
skúmajúcich štruktúru hmoty 
pri vzdialenostiach menších 
ako sú rozmery atómových ja-
dier. Poobede pod odborným 
vedením fyzikov a  koordiná-
tora projektu RNDr. Dirnera 
z UPJŠ študenti samostatne 
pracovali na analýze vybraných 
dát z CERN-ských experimen-
tov, a mohli takto poodhaliť 
podstatu a vlastnosti štruk-
túry hmoty. Projekt sa stretol 
s veľkým ohlasom u študentov 
a prispel k popularizácii príro-
dovedno-technických predme-
tov na škole.                              jk

masterclasses 2011 

Pro Mente, n. o. vďaka fi-
nančnej podpore Mesta Mi-
chalovce pripravila projekt 
pod názvom Kultúrne aktivity 
ľudí s duševným postihnutím 
ako forma reintegrácie. Projekt 
bol zameraný na odbúravanie 
stigmy a diskriminácie dušev-
ne chorého človeka a jeho pod-
poru pri kultúrnych aktivitách. 
Divadelnú hru od W. Shakes-
peara s názvom  Ako sa vám 
páči v naštudovaní Štátneho 
divadla v Košiciach malo mož-
nosť vidieť dvadsaťpäť ľudí. Ci-

tát W. Shakespeara „Celý svet 
je divadlo a muži, ženy, každý 
je v ňom hercom“, jasne vysti-
hoval túto najčastejšie hranú 
komédiu. V hre nebola núdza 
o sériu komických nedorozu-
mení a zámen a samozrejme 
všetko sa točilo okolo lásky. 
V krásnom kultivovanom pro-
stredí košického štátneho di-
vadla sa diváci stávali takmer 
súčasťou predstavenia, ktoré 
iskrilo vtipom a neopakovateľ-
nou atmosférou. 

Pro Mente, n. o.

návšteva divadla 
v košiciach

Mestské zastupiteľstvo v Mi-
chalovciach na svojom ostat-
nom tohtoročnom zasadnutí 
schvaľovalo závažné dokumen-
ty potrebné pre chod úradu a ži-
vot občanov v našom meste.

Medzi schválenými doku-
mentmi bolo aj všeobecne zá-
väzné nariadenie o dani za uží-
vanie verejného priestranstva 
v meste Michalovce. 

Chceme sa zamerať na oblasť 
užívania verejného priestranstva 
plechovými garážami a užívanie 
verejného priestranstva na trvalé 
parkovanie motorových vozidiel 
mimo plateného parkoviska.

Poďme trocha do histó-
rie. Na prelome 80-tych a 90-
tych rokov sa na sídliskách 
v meste  Michalovce začali ob-
javovať „drobné stavby“, ktoré 
boli, podľa vizuálnosti a  úče-
lovosti nazvané ako „PLECHO-
VÉ GARÁŽE“.

Ich nárast bol v tom čase ži-
velný a to hlavne v dôsledku ne-
dostatočného počtu stavebných 
pozemkov na výstavbu nových 
garáží. Tak sme si na to zvykli 
a dnes to vnímame ako realitu. 
Parkoviská tak, ako existujú, 
zodpovedali normovým pred-
pisom výstavby z konca 80-
tych rokov minulého obdobia. 
V tom čase sa predpokladal 
pomalší nárast motorových vo-
zidiel. V súčasnosti vlastní auto 
skoro každá rodina a nie je vý-
nimkou, že v niektorej rodine 
sú aj dve autá. Z toho dôvodu 
je dôležité rozširovať parkova-

cie plochy, pričom mesto musí 
nájsť vyvážený stav medzi zá-
sahom do zelene na sídliskách 
a rozširovaním parkovísk.

A  do tohto problému s par-
kovaním v meste vstupuje nový 
fenomén - osadzovanie ple-
chových garáží na parkovacie 
plochy pred bytovými domami. 
Pravdou je, že jedna plecho-
vá garáž na parkovisku zaberá 
jeden a pol parkovacej plochy 
osobného automobilu.

Plechové garáže sú rôzne, 
vyzerajú tak, ako vyzerajú, ale 
každopádne narúšajú estetický 
vzhľad sídlisk mesta.

Samospráva v meste Micha-
lovce sa touto otázkou dlhodo-
bejšie zaoberá a problém s par-
kovaním začala riešiť predajom 
pozemkov pre výstavbu muro-
vaných garáží.

V tomto roku už bolo odpre-
daných 22 pozemkov na ich výs-
tavbu na Sídlisku Východ a v tejto 
aktivite mesta sa bude pokračo-
vať. Mesto Michalovce, a nie je 
jediné mesto na Slovensku, zápasí 
s nedostatkom parkovacích miest. 
Nie je možné parkovacie miesta 
rozširovať na úkor zelene.

Je nad mieru obyčaje, aby na 
odstavných plochách pred byto-
vými domami, kde každý obyva-
teľ parkuje tak povediac „pod ho-
lým nebom“ si niekto umiestnil 
plechovú garáž. Mesto to obča-
novi nechce zakázať, všeobecne 
záväzné nariadenie to umožňuje, 
avšak tento „nad normál“ sa musí 
zaplatiť.                                    V.J.

Fenomén plechových 
garáží v meste

V roku 2010 mesto Micha-
lovce vydalo úspešnú knihu 
s názvom Michalovce – náv-
raty v čase (zostavovateľ Ing. 
Vladimír Sekela, autori Mgr. 
Mikuláš Jáger a Dr. Martin 
Molnár). 

V tomto roku sa zostavo-
vatelia – Dr. Martin Molnár 
a Mgr. Matej Starják – rozhodli 
nadviazať na už spomínanú 
historicko-popularizačnú pub-
likáciu a spolu s ďalšími jede-
nástimi autormi z akademic-
kého a vedeckého prostredia 
pripravili knihu autentických 
historických príbehov, týkajú-
cich sa územia dnešných ok-
resov Michalovce a Sobrance. 
Vydavateľom tejto publikácie 
sa v spolupráci so Zemplín-
skym múzeom v Michalov-
ciach stalo novovzniknuté 
občianske združenie Priatelia 
Zemplína, ktorého hlavný cieľ 
činnosti predstavuje podpora 
spoločenskovedného výskumu 
regiónu Zemplína. 

Výsledkom danej, oboj-
stranne prínosnej spoluprá-
ce sú Historické príbehy od 
Schengenskej hranice (podtitul 
Príbehy z Michaloviec, Sobra-
niec, Strážskeho, Budkoviec, 
Pavloviec nad Uhom, Pozdišo-
viec, Vinného a okolia). V kni-
he, ktorá obsahuje celkovo 43 

príbehov, sa čitatelia – okrem 
iného – dozvedia viac o slo-
vanskom hradisku nad obcou 
Kusín, o hrade Vinné, o zlo-
činnosti na panstve Micha-
lovce v stredoveku, o rytierovi 
Albertovi, o palatínovi (naj-
vyššom uhorskom hodnos-
tárovi), pôvodom z Pavloviec 
nad Uhom, o Jánovi Amosovi 
Komenskom a jeho údajnej 
návšteve Pozdišoviec, o slávnej 
minulosti Sobranských kúpe-
ľov, o dvornej dáme cisárov-
nej Alžbety – Irme Stáraiovej 
(Sztáray), o zavraždení grófa 
Štefana Stáraiho, o „zázraku“ 
v Hažíne či o pôsobení nemec-
kého Wehrmachtu v Michalov-
ciach, dočítajú sa tiež o priam 
rozprávkovom osude albánskej 
kráľovnej, v ktorej žilách kolo-
vala i krv michalovských gró-
fov. Nemenej zaujímavé sú aj 
ďalšie historické príbehy. 

Záverom si dovoľujeme vy-
jadriť nádej, že pri tejto pub-
likácii (zakúpiť si ju môžete 
v Turistickej informačnej kan-
celárii, ktorá sídli v priestoroch 
Mestského úradu v Michalov-
ciach) strávite mnoho pekných 
chvíľ a dozviete sa veľa nového 
o našom regióne. 

Dr. Martin Molnár 
a Mgr. Matej Starják

zostavovatelia publikácie

historické príbehy od 
schengenskej hranice 

Subjekty, ktoré obdržia 
dotáciu, sú povinné bezod-
kladne po jej použití, a to 
do 30 dní od ukončenia re-
alizácie projektu, najneskôr 
do 27.decembra príslušného 
kalendárneho roku, v kto-
rom bola dotácia poskytnutá, 
predložiť zúčtovanie Mestu 
Michalovce.

Blížia sa Vianočné sviat-
ky, preto žiadame všetkých, 
ktorí ešte nepredložili zúč-
tovanie, aby pripravili všetky 

podklady do 19. decembra 
2012. 

Formulár žiadosti pre zúč-
tovanie dotácií je zverejnený 
na web stránke mesta v sek-
cii Samospráva – Ako vybaviť 
– Dotácie mesta. Informácie 
a konzultácie k  zúčtovaniam 
dotácií získajú žiadatelia aj te-
lefonicky a osobne na odbore 
informatizácie a grantov, č. d. 
175, Mgr. Svetlana Ľochová, 
telefón: 056/68 64 185, mobil: 
0918 876 617.

výzva na zúčtovanie 
dotácií



�

výhercovia súťaže lucia 2011
1. cena: LCD teLevízor 
výherca:  václav Margitan 
 Vrbovská 8, Michalovce 
darca:	 Redakcia	MICHALOVČAN

2. cena poukážka na nákup  
 tovaru v naY 
 v hodnote 300,- € 
výherca:  Juraj Kica 
 Vyšné Remety 136 
darca: CHEMKOSTAV, a. s.

3. cena: tablet SaMSunG GalaxY  
výherca:  eva onušková
 Brestova 1, Michalovce
darca: GORA geo
 
4. cena:  Mikrovlna rúra
výherca: Ľudmila pirčová
 Štefánikova 26, Michalovce
darca:  EUROVIA SK  

5. cena: darčekový balíček 
výherca: František Kincel 
 J. Murgaša 63, Michalovce
darca:	 FANN	parfuméria		

6. cena: večera pre 2 oSobY 
 + vStup do wellneSS  
 v hodnote 80,- € 
výherca: Martina Futejová 
	 Okružná	36,	Michalovce
darca: Hotel Mousson

7. cena: poukážka na nákup 
 antivírového proGraMu 
výherca: peter Seman
 Štefánikova 13, Michalovce
darca:	 MICOMP	spol.	s	r.	o.

8. cena: kávovar 
výherca: iveta beňáková 
 Nábr.	J.M.Hurbana	11,	Michalovce  
darca:	 G.K.T.	spol.	s	r.o.

9. cena: akuMulátorová vŕtačka 
 ondrej Matvija  
 Masarykova 100, Michalovce  
darca:	 SCORP	spol.	s	r.o.

10. cena: akuMulátorová vŕtačka 
výherca: Martin Pirnaga
 Hviezdoslavova 8, Michalovce  
darca: DOMSPRÁV s. r. o.

11. cena: oSobná diGitálna váha 
výherca: tibor Jäger
 P. Jilemnického 50, Michalovce  
darca:	 NOVEDAS	s.	r.	o.

12. cena: oSobná diGitálna váha 
výherca: ondrej hovan
 Timravy 6, Michalovce
darca: JOPEX

13. cena: oSobná diGitálna váha 
výherca: petra Mindžáková
 Eda Urxa 7, Michalovce
darca: SMM s. r. o.

14. cena: poukážka na nákup ovocia 
 v hodnote 50,- € 
výherca: Dušan Lacko
	 Okružná	100,	Michalovce
darca: M.A.D.D. Fruit s.r.o.

15. cena: žehlička 
výherca: Mgr. daniela rudášová
	 Užhorodská	33,	Michalovce		
darca: ZLATÝ	PES,	občianske	združenie

16. cena: dYMový zvlhčovač  
 vzDuChu  
výherca: Mária barvířová 
 Brezová 39, Michalovce
darca: MERKURY MARKET

17. cena: ponorný Mixér 
výherca: ing. Marta podolcová
 9. mája 15, Michalovce
darca: Reklama Reality s. r. o.

18. cena: vianočná ikebana 
výherca: Jozef Ihnácik
	 Svätoplukova	3,	Michalovce		
darca:	 Kvetinárstvo	pri	Labužníku

19. cena: Sendvičovač 
výherca: Mariana baraniakova
	 Tulipánová	1,	Michalovce
darca:	 ZINPRO	a.	s.	

20. cena: rýchlovarná kanvica 
výherca: Michal Poškrob
 Štefánikova 13, Michalovce
darca: CSM STAV s. r. o.

21. cena: ponorný Mixér 
výherca: Melánia habaĽová
 Rázusova 8, Michalovce
darca:	 Zlatý	pes,	občianske	združenie

22. cena: rotačný vizitkár
 + pero parker 
výherca: Judr. elena Magáčová
	 Lipova	19,	Michalovce		
darca:	 LECHMAN,	veľkosklad	
	 kancelárskych	potrieb	

23. cena: vianočná dekorácia 
výherca: Ing. Lenka Královská
	 Okružná	44,	Michalovce
darca: MsKS

24. cena: kufrík na náradie 
výherca: Ing. Mária Irchová
	 Lastomír	273
darca:	 SCORP	spol.	s	r.o.

25. cena: perManentka 
 na kúpaliSko pre 2 oSobY 
výherca: Juraj vasiľ 
 Hollého 105, Michalovce
darca: TaZS

26. cena: perManentka 
 na kúpaliSko pre 1 oSobu 
výherca: oľga bajková
 M. Rázusa 6, Michalovce
darca: TaZS

Adventný čas je bohatý na 
obsah a napĺňa našu kresťan-
skú vieru. Je výzvou, aby každý 
chválil Boha, nášho Otca v ne-
besiach. V kostole Reformova-
nej kresťanskej cirkvi v Micha-
lovciach sa uskutočnil adventný 
koncert na prvú adventnú ne-
deľu. Všetkých privítal kurátor 
zboru Ing. Jaroslav Bánoci, kto-
rému patrí aj poďakovanie za 
usilovnú organizačnú činnosť. 
V úvode koncertu bolo modli-
tebné stíšenie, ktoré viedla naša 
presbyterka Anna Tomašuľová. 

Na koncerte vystúpili hudob-
né telesá michalovského zboru: 
Agapé pod vedením Jakuba Ti-
chého, a ich hudobný hosť To-
máš Vajda, Soli Deo glória pod 
vedením Ing. Juraja Tichého, 

Rogate pod taktovkou Ing. Pet-
ra Bánociho , PF pod vedením 
Mgr. Jána Dzijaka, a spevokol 
a hudobná kresťanská skupina 
z Tušíc. Božím slovom nás po-
silnil senior Juraj Brecko. Na 
záver sme spoločne a nadšene 
zaspievali vianočnú koledu Čas 
radosti. 

Adventný koncert sa usku-
točnil v už tradičnej spolupráci 
s Mestom Michalovce. Ďa-
kujeme za priazeň a podporu 
zo strany Mesta Michalovce, 
nášmu primátorovi Viliamovi 
Zahorčákovi, poslancom mest-
ského zastupiteľstva a príslušnej 
komisii za podporu a pomoc 
v šírení duchovného bohatstva 
v našom meste.  

Mgr. Juraj Gajdošoci

adventný koncert 

Bohatšia, efektná vianočná výzdoba, pečené gaštany, teplé palacinky, 
vianočný punč aj varené vínko, to všetko nájdete na námestí pri strom-
čeku. Urobte radosť sebe aj deťom a navštívte v tomto predvianočnom 
čase našu pešiu zónu. Vianočná výzdoba bola v tomto roku doplnená 
o viaceré nové prvky. Všetky náklady na nákup novej výzdoby mesto 
získalo od sponzorov, ktorým patrí naše poďakovanie: EUROSPAN,  
s. r. o Michalovce, EUROVIA SK, a. s Michalovce, INGEMA, s. r. o. 
Michalovce, KEREX, s. r. o Michalovce, O.S.V.O. Prešov, s. r. o, SCORP, 
s. r. o Michalovce, STAFER , s. r. o Michalovce, SYTELI , s. r. o Micha-
lovce, TaZS Michalovce. Ďakujeme.                                                       ip

Vo veľkej sále Mestského 
kultúrneho strediska v Micha-
lovciach sa v prvý decembrový 
piatok v podvečer uskutočnil už 
štvrtý ročník Vianočného bene-
fičného koncertu pod záštitou 
primátora mesta Viliama Zahor-
čáka. Diváci nadšene tlieskali 
domácemu folklórnemu súboru  
Zemplínik, cimbalovej muzike 
Silvayovci a speváčke Kataríne 
Knechtovej. 

V úvode vystúpil detský folk-
lórny súbor Zemplínik z Micha-
loviec. Naozaj výnimočný záži-
tok priniesla netradičná cimba-

lová muzika v podaní Silvayov-
cov, ktorí zahrali s tradičnými 
ľudovými hudobnými nástrojmi 
známe moderné skladby, medzi 
ktorými nechýbal ani Michael 
Jackson. Katka Knechtová bola 
zlatým klincom programu. Plná 
sála návštevníkov neskrývala 
nadšenie keď si vypočuli jej naj-
známejšie skladby.

Výťažok z koncertu, tisíc eur 
bol venovaný kombinovanému 
detskému stacionáru. Šek z rúk 
primátora mesta si prevzala ve-
dúca zariadenia Oľga Javorská.

ivpa

výnimočný zážitok

V Materskej škole na Ma-
sarykovej ulici sa 8. decembra 
uskutočnil I. ročník vianočných 
tvorivých dielní. Táto aktivita sa 
stretla s veľkým záujmom našich 
detí a ich rodičov. Spoločnými 
silami zhotovovali vianočné oz-
doby, pozdravy, ikebany a zdo-
bili perníčky. Bolo úžasné pozo-
rovať ich tvorivosť a zručnosť pri 
využívaní rôznych pracovných 
a výtvarných techník.

Vianočné dekorácie, kto-
ré vznikali pod ručičkami detí 
a ich rodičov, sme zdokumento-
vali a vystavili vo vestibule ma-
terskej školy.

Veríme, že túto príjemnú via-
nočnú atmosféru si deti s rodič-
mi prenesú aj do svojich domo-
vov. Vyvrcholením predvianoč-
ných aktivít v našej materskej 
škole budú vianočné besiedky.

 V. Garguláková

tvorivé dielne v škôlke

vianočné tvorivé dielne

Krásny mikulášsky darček pripravila Základná umelecká škola, Štefá-
nikova ulica v Michalovciach svojim priaznivcom. Vo veľkej sále mest-
ského kultúrneho strediska zazneli v podaní speváckych zborov Pro 
Musica a Magnólia tie najkrajšie vianočné piesne. Program zostavený 
zo známych skladieb domácich aj svetových autorov očaril každého bez 
rozdielu veku. Pod dirigentskou taktovkou Viery Džoganovej sa spolu so 
zborom predstavili aj hostia – Veronika Nebesníková, Paľo Naď a Eva 
Adamová s doprovodom hudobnej skupiny eS Kvartet.                          ip

vianočná krížovka
TICHÁ NOC, SVÄTA NOC, VŠETKO SPÍ, VŠETKO SNÍ.

SÁM LEN SVÄTÝ BDIE DÔVERNÝ PÁR, 
STRÁŽI DIEŤATKO NEBESKÝ DAR, ...

...	dokončenie	v	tajničke	krížovky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

vodorovne:
A. koniec tajničky
B.	Iracký	prístav	–	Ježišovo	rodisko	

v	Judsku	–	žalobca	(práv.)
C.	hučanie	–	 skratka	 Írskej	Repub-

likovej	 Armády	 –	 značka	 na	
diplomat.	 vozidlách	 –	 bývalý	
japonský	gymnasta	(	Takaši.......)	
–	Bulharské	mesto

D.	Elena	(dom.)	–	súostrovie	v	Ka-
ribskom	 mori	 –	 francúzska	
šansoniérka	 Edith	 (1915-1963)	
-	zbytok	zotretia	–	slovenské	no-
viny	(	Nový	.....)

E.	 apriórny	 umelý	 jazyk	 –	 britské	
plošné	miery	–	 nadobúdal	 bled-
nutie	 –	 biblická	 postava	 –	 skr.	
staršieho

F. Španielske	 mužské	 meno	 –	 slo-
venská obec v okr. Rimavská 
Sobota	 (	 tiež	 slovenský	 prozaik	
Fraňo.....1903-1955)		-	meno	Cha-
čaturjana	–	sídlo	v	Taliansku

G.	ŠPZ	 okresu	 Detva	 –	 český	 ša-
chista	 (Jan,	 *1954)	 –	 popevok	
–	drobček	–	plúž

H. iniciálky Emila, Oskara a Dani-
ce	 –	 ázijská	 zavlažovacia	 prie-
kopa	–	česká	rieka	–	francúzske	
súostrovie	 (atol)	–	kiahne	 (hist.,	
tiež	 český	 spisovateľ	 Václav.....	
1829-1898)	

I.	 latinské	pomenovanie	súhvezdia	
Štít	–	hora	v	Čechách	(	tiež	druh	
stromu	 )	 –	 americká	 televízna	
stanica	–	obec	v	okrese	Rožňava	
(.........	Teplica)

J.	 pracujú	pluhom	–	mesto	na	Flo-
ride	 –	 zbytok	 odvarenia	 –	 evid.	
spojárske	číslo	v	skratke

K. začiatok tajničky

zviSle:
1.	 skr.	bývalej	verejnej	bezpečnosti	

–	 vladár,	 ktorý	 panoval	 v	 Jud-
sku,	keď	sa	narodil	Ježiš

2.	 ruská	rieka	–	východ	po	nemec-
ky	–	kyslá	pochutina

3.	 zn.	 bicyklov	 –	 rieka	 v	 Rusku	

(tiež	písmeno	„C“	medzi	rovna-
kými	 samohláskami)	 –	 Iránske	
mužské	meno

4.	 slovenský	 politik	 –	 evanjelista,	
ktorý	 vo	 svojom	 evanjeliu	 opi-
suje	narodenie	Ježiša	Krista	

5.	 asýrsky	boh	mesta	Eridu	–	egypt-
ské	sídlo	(tiež	rieka	v	Novej	Gu-
iney)	–	citoslovce	brumkania

6.	 nižší	 sluha	 inkvizície	 (hist.)	
–	polostrov	na	Ukrajine	 	 (	 leto-
visko)	–	mesiac	Jupitera

7.	 slovenský	 maliar	 (Herman,	
1838-1912,	 tiež	 americký	 skla-
dateľ	 Jerome....	 1885-1945)	
–	 malý	 náboj	 do	 vzduchovky	
–	nemecký	určitý	člen

8.	 meno	 českého	 ekonóma	 Šika	
–	 oddychové	 miesto	 pri	 mori	
–	lotor,	naničhodník

9.	 1050	rím.	číslo	–	miesto	ukonče-
nia	 pretekov	 	 -	 balkánska	 rieka	
–	planétka

10.	ŠPZ	 okr.	 Pelhřimov	 –	 pestún-
ka	 (zastar.)	 –	 pražské	 divadlo	
(tiež	začiatok	abecedy)	–	dobre,	
angl.

11.	citoslovce	 upozornenia	 –	 ame-
rická	 automobilka	 –	 bývalý	 ja-
ponský	gymnasta	(Iukyo......)	

12.	druh	 číselnej	 lotérie	 –	mexický	
tenista	 (Marcelo.....	 *1947,	 tiež	
štát	 vo	 Venezuele)	 –	 iniciálky	
Niny,	Viliama	a	Jána

13.	ovije	 ,	 obmotá	–	postava	 z	 ame-
rického	 rovnomenného	 seriálu	 –	
označ.	lietadiel	Ruska	(Antonov)

14. osobné	 zámeno	 –	 meno	 Wins-
terovej	–	málo	používaný	jazyk	
v	Južnej	Amerike

15.	bájny	letec	–	bývalý	portugalský	
politik	(	António	des	Santos	Ra-
mahlo)

16.	postrč	–	opak	dňa	–	skr.	pre	po-
spolitosť

17.	cudzia	predpona	(deväť)	–	MPZ	
vozidiel	 Slovinska	 –	 patriaci	
ovci

18.	Európan	–	bratislavské	divadlo
Pomôcky: D. corn0, I. scutum, 2. naul, 5. torr, 6. sbire, 11. endo, 14. baure 

  Autor: Dušan Kudroč

Správne	znenie	tajničky:
...tíško, spokojne spí, v nebeskom pokoji sní.

Strana Smer–SD v druhú de-
cembrovú sobotu usporiadala už 
11 ročník stolnotenisového tur-
naja amatérov vo všetkých ve-
kových kategóriách. Turnaj mal 
generačný a rodinný charakter. 
Najmladší pretekár mál iba de-
sať a najstarší vyše sedemdesiat 
rokov, čiže súťažili matky, otco-
via, deti, ale aj synovia a vnuci.

V žiackej kategórií zvíťazil 
Jakub Sokologorský z Michalo-
viec, v mužskej kategórii Frid-

rich Bliščak, u žien prvenstvo 
získala po prvý raz Ivana Jac-
ková z Michaloviec, vo štvor-
hre mužov vyhrali Ján Kostrej 
spolu s Fridrichom Bliščakom 
a v zmiešanej štvorhre zvíťazili 
Kostrej s Dermekovou. 

Víťazi boli ocenení diplo-
mom a vecnými cenami. V zá-
vere všetci súťažiaci vyslovili 
prianie zúčastniť sa turnaja aj na 
budúci rok. 

RSDr. Ján Mikula

vianočný turnaj
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„Všetkým, ktorí ho prijali, 
dal moc stať sa Božími deťmi“ 
(1 Jn 1,2)

V živote každého z nás sa 
nachádzajú okamihy, ktoré vy-
volávajú množstvo spomienok. 
Sú to chvíle radosti v bezsta-
rostnom a pokojnom prežívaní 
výnimočných stretnutí. Me-
dzi ne bezpochyby patrí aj čas 
Vianoc, keď sa v spomienkach 
vraciame do obdobia detských 
snov a ideálov v prežívaní oča-
kávania toho čarovného večera. 
V týchto momentoch návratu 
do detskej reality premýšľame 
nad významom Vianoc. Zra-
zu je potrebné obliecť dušu do 

detských šiat, cez ktoré sa nám 
udalosti a súvislosti týchto 
sviatkov zdajú pochopiteľnejšie 
a jasnejšie. Pri tomto procese 
sa akoby naše „Ja“ vymaňuje 
z prostredia zhonu a ustavič-
ného ponáhľania sa. Stať sa 
na okamih dieťaťom. Zažiť 
ten pocit. Prežiť znova tú ne-
falšovanú radosť. Kdesi v hĺb-
ke srdca sa táto túžba ukrýva 
ako hlasné volanie, ktoré je pre 
hluk sveta nepočuteľné. Pokús-
me sa zastaviť aspoň na malý 
moment a začuť ten hlas. Via-
nočné obdobie nie je len obdo-
bím spomienky na narodenie 
Krista, ale skrze neho nastáva 

preporodenie sa človeka. Ježiš 
Kristus nie je v tomto tajom-
nom momente osamotený, ale 
stáva sa akoby prvým z množ-
stva synov a dcér, stávajúcimi 
sa adoptovanými deťmi Otca 
(porov.: Ef 1,5). Boh prichá-
dza vyčkávať človeka a jasne 
mu hovorí: Ty si môj syn, moja 
dcéra. Pochopiť to však vyža-
duje stať sa dieťaťom, prežíva-
júcim tieto hlboké stretnutia sa 
s Bohom úprimnou vierou ako 
odpoveďou na božiu ponuku. 
Nikto nikdy nebude z tejto ra-
dosti vylúčený. Každému, kto 
ho prijíma dáva Ježiš moc stať 
sa Božím dieťaťom. Počas svia-

točných dní máme možnosť as-
poň na chvíľu odložiť bremeno 
našej doby a znovu sa cítiť ako 
novonarodené dieťa, schopné 
a disponované nechať sa pri-
viesť k radosti a nádeji, keď sme 
zakúšali sviežosť duše a fantá-
zie. Spomeňme si, koho deťmi 
sme, keď sa vrátime do reality 
povinností a ťažkostí života. 
Keď budeme osamelí, skleslí 
vo víre pokušení, spomeňme 
si na slová, ktoré počas týchto 
dní Boh neustále opakuje: „Ty 
si môj syn, moja dcéra.“ 

Požehnané prežívanie Via-
noc.

Pavol Bober, kaplán

zamyslenie k vianociam 

Prvá polovica 20. storočia 
bola z pohľadu ľudových tra-
dícii oveľa bohatšia a pestrej-
šia ako je tomu v ostatných 
rokoch, keď domáce tradície 
valcuje globálna komercionali-
zácia. Štedrý večer bol považo-
vaný za jeden z najdôležitejších 
dní vo zvykoslovnej tradícii 
našich predkov, čo vyjadroval 
aj naozaj prísne dodržiavaný 
pôst. V tento deň sa nič ne-
požičiavalo a všetko požičané 
sa malo do „Kračuna“ vrátiť. 
Ľudia začínali deň pri rannom 
brieždení a k prvým povin-
nostiam gazdiny patrilo nakŕ-
miť hydinu, ktorej v tento deň 
sypali zrno do obruče, aby sa 
nerozutekala. Ženy v tento deň 
nechodili na návštevy, pretože 
ich príchod do domu prinášal 
nešťastie. Ďalšie povinnosti 
gazdiny sa preto týkali výlučne 
domácnosti a prípravy štedro-
večernej hostiny. Po uliciach 
bolo vidno chodiť iba malých 
chlapcov, ktorí mágiou vinšov 
mali priniesť domácnostiam 
bohatstvo a šťastie (Vinčuju, 
vinčuju, na ščesce, na zdra-
ve, na to Bože narodzeňe. Bi 
sce maľi z poľa piľnosc, z ľesa 
žirnosc, od Pana Boha lasku , 
od suśeda priaznosc. Śčestľivi 
śviatki vinčuju). V Michalov-
ciach ich radšej videli prichá-

dzať z východu, teda zo strany, 
kde vychádzalo slnko - aj do 
gazdovstva malo tak pribúdať 
v nasledujúcom roku. K ďalším 
magicko-veštebným praktikám 
patrilo vynášanie smetia diev-
čencami na ulicu a načúvanie 
brechotu psov. Z tej strany, od-
kiaľ sa ozve prvý – odtiaľ bude 
jej ženích. Gazda mal na sta-
rosti obriadiť statky, priniesť do 
domu slamu, obtočiť nohy stola 
reťazou – aby sa rodina drža-
la pokope. Pod stôl sa dávalo 
„železo“ z pluhu alebo sekera. 
Na stôl sa dávali malé čiastky 
zo všetkých dopestovaných 

plodín – hrach, fazuľa, pšeni-
ca, .... a to všetko sa prikrylo 
obrusom. Nikde nechýbali ani 
jabĺčka, cesnak, med a špeciál-
ny obradný koláč – „kračunik“, 
do ktorého sa niekde zapekala 
aj fľaštička medu, ktorý mal 
potom špeciálne liečivé účin-
ky. „Kračunik“ ostával na stole 
nedotknutý až do Nového roka. 
Pri večeri sa už od stola nevs-
távalo a po zapálení sviece sa 
všetci spoločne pomodlili. Sa-
motná hostina pozostávajúca 
z viacerých chodov sa začínala 
rozdávaním hostie s medom 
(prípadne cesnaku s medom), 

aby boli všetci zdraví. Najčas-
tejším druhom polievky bola 
kyslá polievka s hubami (koza-
rami) a kapustou, no v niekto-
rých okolitých obciach jedli fa-
zuľovú polievku. Chýbala v nej 
však klobása, pretože ešte stále 
trval pôst. Ďalším chodom boli 
tradičné „bobaľki“, ktoré mohli 
byť s kyslou kapustou, tvaro-
hom alebo aj makom. Naslad-
ko sa robila aj polámana lokša 
obarená vodou. Ryba nebola 
samozrejmosťou v každej ro-
dine a v minulosti nezáležalo 
na tom aký to bol druh. Kon-
zumovanie kapra so zemiako-
vým šalátom sa na Zemplíne 
rozšírilo až v druhej polovici 
20. storočia počas socializmu. 
Pri večeri si každý rozkrojil ja-
bĺčko a podľa toho sa usudzo-
valo či dotyčný v zdraví prežije 
ďalší rok. Po večeri hodil otec 
rodiny o stenu do slamy orechy, 
ktoré potom malé deti s rados-
ťou hľadali. Po večeri odniesol 
gazda v žochtári z každého jed-
la kúsok aj pre statok v chlieve. 
Na dedinách ešte v tento deň 
začínali chodievať koledníci 
a betlehemci. V Michalovciach 
sa betlehemci z dedín objavili 
až na prvý sviatok vianočný. 
Celý Štedrý deň ukončila náv-
števa polnočnej omše. 

M. Demko

aké z v yky sa udržiavali  na Š tedr ý deň?

Zima
Prišla zima, vietor fúka
malé vločky do tváre,
na stromoch je kopa snehu,
prikryl všetky konáre.

V každom dvore počas zimy,
je to už raz tak,
musí tam stáť aspoň jeden 
dokončený snehuliak.

V zime radosť deťom robia
požehnané Vianoce,
Ježiško im dáva dary,
každý dostane, čo chce.

                    Simona Tokárová

Vianočné sviatky vždy boli 
pre ľudí výnimočným obdobím, 
ba v minulosti sa dá povedať, že 
až magickým. Množstvo zvykov 
viazaných práve na tieto dni pou-
kazujú na veľkú dôležitosť, ktoré 
ľudia pripisovali obradom vykoná-
vaným počas Vianoc. Mnoho z nich 
prežilo až do dnešných čias, aj keď 
z ich symboliky sa už veľa stratilo 
a pozmenilo. Oslavy Vianoc majú 
pritom niekoľkotisícročnú históriu, 
počas ktorej v sebe spojili pohanské 
oslavy zimného slnovratu s kresťan-
skými oslavami narodenia Ježiša 
Krista. 

Na východnom Slovensku sa až 
dodnes zachovalo pre Štedrý deň 
označenie Kračun, kedysi rozšírený 
nielen na celom Slovensku, ale aj v 
ďalších slovanských krajinách. Pô-
vod slova kračun sa doteraz nepo-
darilo nikomu dostatočne vysvetliť. 
Jednou z rozšírených teórií je, že 
kračun pochádza zo staroslovan-
ského krátky/krátiť, vo význame 
najkratšieho dňa v roku. Druhé 
všeobecne prijímané vysvetlenie 
poukazuje na latinské creatio, vo 
význame stvorenia, narodenia. 
Pravdou je, že sviatky týkajúce sa 
osláv zimného slnovratu praktiko-

vali všetky indoeurópske národy 
od Rimanov (Dies Natalis Soli 
Invicti – narodenie nepremožiteľ-
ného slnka), cez Keltov (Samhain) 
až po Slovanov. V snahe ovplyvniť 
a prinavrátiť blahodarné slnečné 
lúče tak praktizovali množstvo 
obradov, ktoré zhmotnili do osláv 
znovuzrodenia slnečného božstva. 

Kresťanské tradície Vianoc zase 
v ľudovom zvykosloví pripomína 
slovo viľija – označenie pre Štedrý 
večer, prípadne pre celý deň. Toto 
slovo pochádza z latinského vigila-
re/vigilia, ktoré sa v cirkevnom po-
nímaní všeobecne chápe ako pred-
večer (očakávanie). Presný dátum 
narodenia Ježiša Krista pravdepo-
dobne nebol v prvých storočiach 
známy a až 300 rokov po jeho smrti 
máme prvé písomné správy o tom, 
že kresťania slávili 25. december 
ako cirkevný sviatok narodenia 
Božieho syna. Postupným rastú-
cim vplyvom sa kresťanstvu poda-
rilo prekryť u všetkých európskych 
národov pohanské oslavy zimného 
slnovratu práve sviatkom narode-
nia Ježiša Krista, no v ľudovej tra-
dícii aj tak ostalo veľa z magických 
úkonov predkresťanských čias.

MD

Pohanský kračun, 
kresťanská viľijaw

Magický čas
Mnoho ľudí považuje Vianoce za najkrajší sviatok v roku. Ča-

stokrát aj preto, že sa po dlhom čase konečne stretnú so svojou ro-
dinou. Iní zas pre darčeky, dobroty, ktoré sa každoročne objavia na 
štedrovečernom stole.

Mladí ľudia sa tešia aj na zimné prázdniny alebo zaslúžené voľ-
no. Každý si nájde niečo, čo na Vianociach miluje, či sú to materi-
álne veci alebo pocity.

Aj nám v tomto chladnom období už klopú Vianoce na dvere. 
Gazdinky pár dní vypekajú vianočné pečivo, deti píšu listy Ježiškovi 
a každý pociťuje to pravé kúzelné čaro sviatkov.

Na námestí sa rozsvietil magickým svetlom vianočný stromček, 
zovšadiaľ požmurkuje vianočná výzdoba. V kútiku srdca si želáme 
ešte tú najkrajšiu – veľkú bielu perinu.                  Michaela Kešeľová

 
 sviatky s ModlitBou

V tajomnom adventnom období sme si každú nedeľu zapálili 
sviečku. Najprv jednu, až príjemne blikotali všetky štyri. My v rodi-
ne si opätovne s radosťou pripomíname narodenie Ježiša Krista. 

Pred štedrovečernou večerou zoberie otec do ruky Sväté písmo 
a prečíta z neho vybranú pasáž. Spoločne sa pomodlíme a večeriame. 
Vtedy aj jedlo ma inú chuť a ďakujeme zaň modlitbou: ,, Pane Bože, ďa-
kujeme ti za tento pokrm, ktorý sme z tvojej štedrosti mohli požívať.“

Ideme k stromčeku. Každý dostane nejakú drobnosť a veľmi sa 
poteší. V noci ideme na polnočnú omšu. Osobitné čaro má táto ti-
chá a svätá noc.                                                      Radka Majorossyová 

kúzlo hudBy
Vianoce a hudba, to je nerozlučná dvojica. Hudba im dodáva tú 

pravú šťavu a vianočnú náladu. Ľudia spievajú koledy, pri ktorých 
celá rodina prežíva nádhernú vianočnú atmosféru. Je to atmosféra, 
ktorú si vychutnávame len raz do roka.

Som cimbalista ľudovej hudby Cifra, účinkujem vo folklórnom 
súbore Zemplínik a cimbalovému umeniu sa učím v základnej 
umeleckej škole. Koncom decembra pravidelne účinkujeme s via-
nočným repertoárom. Minulého roku sme hrali v kostoloch v Pre-
šove, Košiciach, vo Veľkých Kapušanoch. Aj tohto roku sa budeme 
prihovárať našim priaznivcom. Máme veľkú radosť, keď si prídu 
vypočuť vianočné koledy a nakuknúť do vianočného času. Neod-
mysliteľnou súčasťou týchto stretnutí je pieseň Tichá noc, svätá noc. 
Nie je iba symbolom Vianoc, ale aj ohnivkom, ktoré nás spája do 
nádhernej ľudskej reťaze.                

                                                     Maroš Pulko

 čaro viaNoc
Najkrajším sviatkom v roku sú pre mňa Vianoce. Už len samotné prípravy 

na ne bývajú veľmi krásne. Každá rodina zachováva svoje vianočné tradície.
Naozajstný pokoj Vianoc pre mňa začína zdobením stromčeka. 

Zvlášť sa teším, keď sú všetky strechy domčekov pokryté bielou li-
gotavou perinkou. Mráz kreslí maľby na sklá okien ako v rozprávke. 
Mamka už chystá dobrôtky na štedrú večeru. V tento deň sa každý 
snaží byť dobrý a milý. Plamienok vianočnej sviečky, vôňa medu, 
oblátok a cesnaku vytvára neopakovateľné chvíle. Za oblokmi sa už 
jagajú svetielka na vianočných stromčekoch.

Vianoce sú i sviatky obdarúvania, no nie sú potrebné veľké dary. 
Zabalené darčeky netrpezlivo čakajú pod vianočným stromčekom 
na rozbalenie. Každému sa plnia jeho priania.

Vianočná hudba hrá v srdiečkach každého z nás. Všetci si v kú-
tiku duše prajeme, aby tieto chvíle trvali večne. Vianoce sú krásne 
sviatky, nie len kvôli darčekom a pokoju v rodine, ale najmä my 
kresťania sa tešíme na narodenie malého Ježiška. Bez toho by vlast-
ne Vianoce ani neboli. A na to mnohí ľudia častokrát zabúdajú.

Prajem si aby tieto sviatky nikto netrávil sám, aby ľuďom nechý-
bal čarovný úsmev na tvárach, hlavne aby každý jeden človek na 
zemi prekypoval šťastím a zdravím. Dúfam, že moje priania sa raz 
uskutočnia a na svete nielen v čase vianočnom bude prevládať láska 
človeka k človeku, mier a pokoj.                            

 Erika Kudelčíková 

darček z lásky
Je 24. decembra. Keď si to pripomeniem, hneď sa mi ľahšie vstá-

va. Z kuchyne sa už šíri príjemná vôňa. Ako by aj nie, keď mamka 
od skorého rána vyvára. Otec so sestrou porozkladali vianočné oz-
doby a všetci spolu začíname zdobiť stromček. Po jeho rozsvietení si 
pozrieme so sestrou vianočné televízne programy. Podvečer ideme 
celá rodina do kostola. Až potom večeriame, rozdáme si darčeky...

Moja mama si vždy najviac cení, keď ju obdarujeme darčekmi ako 
ona hovorí ,,od srdca“. To znamená, keď ho vlastnoručne vyrobíme. 
Aj o tom je podľa mňa čaro Vianoc – obdarovať niekoho maličkosťou 
a spraviť mu ňou väčšiu radosť ako drahým darom z obchodu. Moju 
mamu doteraz dojíma plagát, ktorý sme jej so sestrou urobili.

Návod je jednoduchý. Zoberte pár vašich fotografií, farebný pa-
pier, nejaké ozdôbky a všetko to dajte dokopy. Vznikne krásny pla-
gát, na ktorý vaša mamka nikdy nezabudne. Dám vám malú radu: 
čím väčší – tým lepší, lebo ho nebude mať kde odložiť a preto si 
ho nechá stále na očiach. A o tom sú Vianoce. Niekoho obdarovať 
z lásky.

Matúš Ďuročík 

vianočné tvorivé dielne

Vianoce očami našich mladých dopisovateľov
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Nedeľný podvečer, 11. de-
cembra, v materskom centre 
Drobec patril zasa raz našim 
najmenším. MC zorganizova-
lo vydarenú mikulášsku akciu 
v priestoroch ZŠ Krymská (VII. 
ZŠ). Viac ako sto detí sa spolu so 
svojimi rodičmi prišlo pozrieť 
na tanečné vystúpenia, ktoré 
predviedli šikovné detičky z MŠ 
Leningradská, z umeleckej školy 
TalentUm a zo súboru Slniečko 
(I. ZŠ). Po krásnom programe 
nasledovalo vyhlásenie Vianoč-
nej zbierky pre MC a príhovor 
prvého zo štedrých darcov, pána 
primátora Viliama Zahorčáka. 
Potom sme už všetci netrpezli-
vo čakali na príchod Mikuláša 
s anjelom, ktorí deťom odovzda-
li sladké balíčky predtým dobre 
schované na Mestskom úrade. 

Prekvapením pre deti bola pa-
pierová guľovačka s Čertom, 
ktorý ich chcel pochytať a dať do 
vreca, ale odvážne deti sa chytiť 
nedali a nezbedné čertisko na-
pokon tak „zguľovali“, že sa mu 
odnechcelo strašiť ich. V závere 
akcie sa mohli všetci pohostiť na 
dobrotách, ktoré pripravili ma-
mičky. Počas počúvania vianoč-
ných pesničiek sa medzi rodičmi 
aj deťmi naďalej šírila dobrá ná-
lada spolu s vôňou vianočného 
punču a medovníčkov. Ďakujem 
všetkým mamkám, ktoré sa po-
dieľali na prípravách mikulášskej 
akcie a všetkým zúčastneným 
za to, že prišli. Dúfam, že sa im 
stretnutie s Mikulášom v MC 
páčilo a o rok k nám radi prídu 
zas.

Mgr. Adriana Jacečková

Drobec vítal mikuláša
kultÚra – Školstvo

Potápačský klub Kosatka 
tohto roku oslávil 14. výročie 
vzniku od jeho založenia. Piati 
členovia klubu sa rozhodli oslá-
viť toto výročie v podmorskom 
svete Červeného mora. Do vý-
pravy sa zapojili: vedúci výpra-
vy a inštruktor potápania Cyril 
Cabala, kameraman Andrej 
Zeman, farmaceut Peter Dalak, 
plavčík mestského kúpaliska 
v Michalovciach Július Pliško 
a najmladšia členka výpravy 14-
ročná Martina Plišková, žiačka 
8. triedy II. ZŠ v Michalovciach.

Po prílete do Egypta na le-
tisku Hurgada, nás v noci pri-
vítal silnejší a chladnejší vietor. 
Autom sme sa tri hodiny pre-
súvali do potápačského centra 
v Marsa Alam. Ráno sme za-
čali plánovať miesta ponorov 
a naplánovali sme ich veľmi 
dobre, lebo hneď prvý deň bol 
výnimočný viacerými okolnos-
ťami. Po pár minútach, keď sa 
nad nami zatvorila rozvlnená 
hladina, začala sa podmorská 
rozprávka. V hĺbke okolo 10m 
sa pred nami zrazu objavil du-
gong - takzvaná morská krava. 
Tento krásny cicavec dosahuje 
váhu až 300kg a dĺžku 3 metre. 
Bola to nádhera, pásol sa a jeho 
hlava výzorom večne usmiateho 
cicavca vykúzlila úsmev a spô-

sobila radosť aj nám. Zaujímavé, 
že veľa športových potápačov ho 
ani po desiatkach ponorov ne-
musí stretnúť. Po pár minútach 
sa odpútal od dna a vyplával sa 
nadýchať vzduchu. My sme ho 
ešte chvíľu sprevádzali, rozlúčili 
sa s ním a popriali v duchu dlhý 
život. Týchto živočíchov žije veľ-
mi málo, sú vzácne aj z hľadiska 
ich výskytu. 

A potom sme začali pod vo-
dou klesať, plávať ku koralovým 
útesom a obdivovať ďalšie krásy 
podmorského života. 

Po niekoľkých dňoch vietor 
ustal a more sa upokojilo. Pono-
ry sme naplánovali do krásnych 
podmorských jaskýň a koralo-
vých otvorov, kde sme v úzkych 
priestoroch mohli plávať len 
jeden za druhým. Po vyplávaní 
z jaskýň ako na privítane pri-
plávala len na pár metrov od 
nás krásna korytnačka - kareta, 
ktorá niekoľko desiatok metrov 
plávala s nami a potom pomaly 
mizla v modrotmavej diaľave. 

Máme krásnu prírodu a pod-
morský svet, príroda je náš 
liečebný dom, do ktorej môže 
vstúpiť každý. Preto keď z nej 
odchádzame, nenechávajme 
spúšť, chráňme si ju pre poteše-
nie a zdravie aj pre ďalšie gene-
rácie.                                         P.J.

Potápačske safari 
– egypt 2011 V telocvični Strednej od-

bornej školy obchodu a služieb 
Michalovce sa konal 6. decem-
bra Mikulášsky maratón zum-
by. „Zumbovalo“ sa v telocvični 
a postupne sa vystriedali všetky 
triedy. Študenti si za doprovodu 
temperamentnej hudby znejúcej 
po španielsky mohli vyskúšať 
kroky tancov pochádzajúcich 
z Latinskej Ameriky. Striedala sa 
salsa, cumbia, mambo, merenge, 
bachata, ale najobľúbenejším hi-
tom bol „danza kuduro“. 

Tí, ktorí mali chuť, ener-
giu a stačili s dychom, sa mali 

možnosť aktívne zapojiť do 
cvičenia od druhej po siedmu 
vyučovaciu hodinu. O celoden-
nú náladu sa starala trieda 2.B, 
hudobný doprovod zabezpečili 
študenti školy.

Týmto netradičným spôso-
bom sa vyučujúce M. Gožová, 
M. Mihalková a M.Baťalíková 
rozhodli preniesť kúsok kultúry 
Latinskej Ameriky aj do života 
školy a spestriť študentom a ko-
legom mikulášsky deň.Všetci 
odchádzali dobre naladení, aj 
keď ich telá dostali poriadne za-
brať.                                        mm

celá škola „zumbovala“

Veľkým problémom najmä 
mladých ľudí z lokality je užívanie 
omamných látok (fetovanie, al-
koholizmus), ich vysoká absencia 
v škole, z dôvodu nezamestnanosti 
bezcieľne sa túlanie po okolí lokality. 
Mestu sa za posledné tri roky osved-
čila práca sociálnych pracovníkov 
a ich asistentov pôsobiacich priamo 
v lokalite Angi mlyn, organizovanie 
športových a vzdelávacích aktivít 
v komunitnom centre. V tejto časti 
mesta však chýba vhodný priestor 
– športovisko pre realizáciu  ana-
logických podujatí najmä pre mla-
dých ľudí a deti na rozvoj a trávenie 
voľného času. Veríme, že sa nám tak 
podarí zabrániť nechceným nedu-
hom a protispoločenskému sprá-
vaniu. Mesto chce vytvoriť účinnú 
alternatívu, viesť deti a mládež z ko-
munity k športom, založiť športový 
klub aj pomocou svojich pracovní-
kov pôsobiacich v lokalite.

Projektom s názvom Športuj 
a nefetuj chceme aj v tejto časti mesta 
vybudovať športové multifunkčné 
ihrisko, dať ľuďom z marginalizova-
nej komunity možnosti na rozvoj, 
viesť ich k zmysluplnému tráveniu 
voľného času a tak predchádzať ne-
žiaducim návykom a pokúsiť sa o od-
stránenie negatívnych javov. Chceme 
nasmerovať činnosť týchto ľudí na 
rozvoj športových zručností a pred-
chádzať tým kriminálnym a ďalším 
nechceným skutočnostiam ako je fe-
tovanie a užívanie iných omamných 
látok. Ihrisko bude využiteľné najmä 
pre futbal, volejbal, nohejbal, basket-
bal či iné pohybové aktivity.

Mesto projektom získalo do-
táciu na výstavbu ihriska vo výške 
10 000 €, spolufinancovanie Mesta 
bude vo výške 920 €. Ihrisko chce-
me vystavať na jar 2012 a čo najskôr 
ho uviesť do života.  

RNDr. Jana Machová

Športuj a nefetuj
Mesto Michalovce sa v roku 2011 rozhodlo požiadať o dotáciu na 
výstavbu multifunkčného ihriska v lokalite Ulice mlynskej a tak 
športom a zmysluplným trávením voľného času obyvateľov tejto 
ulice napomôcť eliminácii ich asociálneho správania.

V tomto roku občan nášho 
mesta Jozef Kopčaj vydáva už 
druhú knihu básní. Po prvej 
Štipľavá paprika, ktorá vyrastá 
z existencionálnej tiesne a ne-
prehľadného bludiska súčasní-
ka, zahaľujúceho oparom ne-
istoty, v druhej Správny chlap 
autor odkrýva poryvy duše 
hĺbkovým prienikom do svoj-
ho vedomia a podvedomia.

Kopčaj hľadá východiská 
v „čistote svedomia“ a „nádhere 
ľudskej dôstojnosti“. V búrlivom 
mori pochybností upiera svoj zrak 
na ostrov svetla. Pôsobivá auten-
tická spoveď nefalšovane, pravdivo 
odkrýva ťažké procedúry ranenej 
duše. Pred dilemy, ktoré rieši au-
tor, môže byť raz postavený každý 
z nás. V tom je jej aktuálnosť i po-
solstvo.                      ervín ochman

odhaľovanie 
záchvevov duše

Posledný novembrový víkend 
bol veľmi úspešný pre nás deti zo 
Základnej školy na Ul. T. J. Mous-
sona v Michalovciach. Štyridsať-
päť z nás, tancujúcich v súbore 
Slniečko, ho strávilo v Čechách 
na Pardubickej Ryengle 2011.

Je to prestížna medzinárod-
ná súťažná prehliadka country 
tancov – v súčasnej dobe naj-
väčšia nielen v Českej republi-
ke, ale aj v strednej Európe.

V priebehu dvoch súťažných 
dní sme súťažili v rôznych štýloch 
radiacich sa do skupiny country. 
V sobotu to boli detské a dospelé 
kategórie tradičných a moder-
ných country tancov a v nedeľu 
súťaž v cloggingu a line dance.

Naše výsledky:
1.miesto - kategória Hlavná Show
2.miesto – kategória Hlavná Show
3.miesto – kategória Deti I.
3.miesto – kategória Hlavná 
Country

Aby festival nebol iba sú-
ťažný, je pripravených stále aj 
niekoľko sprievodných akcií. 
Pre tanečníkov sú to napríklad 
výukové semináre pod vede-
ním skúsených lektorov, alebo 
aj veľký country bál s populár-
nymi hudobnými skupinami. 
Síce veľmi unavení, ale aj šťast-
ní a s množstvom krásnych zá-
žitkov sme sa v pondelok vrátili 
domov. 

Slniečkari

Pardubická ryengle

Fantastické! Úžasné! Jedno-
duché, no výstižné ohodnote-
nie vystúpení žiakov Základnej 
školy na Ulici J. Švermu v Mi-
chalovciach , ktoré v uplynu-
lých dňoch absolvovali v rámci 
jesenného festivalu v poľskom 
Rzeszowe. Temperamentné 
tance potešili oči i srdcia divá-
kov, rozihrali žilky nielen mla-
dých, ale i skôr narodených, 
za čo získali zaslúžené ovácie 
i aplauz.  

V rámci sprievodného podu-
jatia žiaci spoznali krásne mesto 
Rzeszow – jeho dominanty, his-
torické pamätihodnosti a nav-
štívili svojich rovesníkov v 11. 
szkole   podstawowej. Spojili tak 
príjemné s užitočným. 

Súbor Bandoska z WDK 
Rzeszow, ktorý bol hostiteľom, 
na revanš už po desiatykrát pri-
vítame v budúcoročnom máji 
na 12. ročníku festivalu micha-
lovských základných škôl.

Úspech v rzeszowe

Začiatkom decembra sa 
študenti SOŠOaS zúčastnili už 
druhého ročníka Olympiády zo 
španielskeho jazyka. Súťažilo 21 
študentov z rôznych študijných 
odborov 2. - 4. ročníka. Súťažiaci 
mali možnosť preukázať svoje ve-
domosti v posluchu a čítaní s po-
rozumením, gramatike a slovnej 
zásobe. V ústnej časti si overili 
svoje komunikačné schopnosti. 
Napriek tomu, že sa španielsky 

jazyk vyučuje na škole len piaty 
rok, ich výsledky boli porovna-
teľné s ostatnými cudzími jazyk-
mi, ktoré majú dlhoročnú tradí-
ciu. Na prvých troch miestach sa 
umiestnili: 1. V. Hutajová, 2. L. 
Kandová (obe zo 4. D) a dve štu-
dentky na treťom mieste V. Ma-
jorová, 4. A a D. Pulčárová, 3. E.

Olympiádu pripravili vyučujú-
ce španielčiny M. Mihalková, M. 
Baťalíková a E.Štubňová.          mm

Španielčinári súťažili

Svoj talent predviedli mladé 
nádejné návrhárky a návrhári zo 
Zemplína na módnej prehliadke 
Teenageri ako návrhári. Návrhári 
vo veku 15 až 18 rokov prezento-
vali svoje návrhy, nápady a mode-
ly v snahe ukázať svoj talent.

Prehliadku v OC Zemplín 
v Michalovciach organizovala 
Lucia Vallová v rámci Národné-
ho projektu KOMPRAX - Kom-
petencie pre prax, ktorý realizuje 
IUVENTA - Slovenský inštitút 
mládeže. Svoje návrhy na módnej 
prehliadke prezentovali študenti 
Gymnázia Pavla Horova v Mi-
chalovciach a študenti Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb 
Michalovce, odbor odevný dizajn. 

Z gymnázia svoje návrhy 
pripravili Lucia Vallová, Alena 
Bobáková, Michaela Borošová, 
Andrea Kováčová, Alena Pir-
kovská. Zo SOŠaS návrhy pri-
pravili Zuzana Vinclerová, Beáta 
Novotňáková, Samuel Sabol, 
Matúš Puchý, Patrícia Dujavová, 
Marek Kunca, Dušan Kuruc. 

Porota v zložení Ida Sándor 
- módna návrhárka, Alena Bár-
tová - majiteľka salónu ANNIE 
a Mgr. Jana Kunčová - pedagóg, 
určila zo všetkých návrhov prvé 

tri miesta. Víťazom sa stala ko-
lekcia návrhov FALL IN RED 
návrhárky Zuzany Vinclerovej.

Výborný dojem z celej pre-
hliadky znásobilo vystúpenie 
hudobnej skupiny The Fusion 
zo Základnej umeleckej školy 
pod vedením učiteľa J. Kolesára.

K realizácii projektu dopo-
mohli sponzori Viliam Zahorčák, 
Zekon a.s., TESCO a.s. prevádza-
ka Michalovce a partneri projektu 
OC Zemplín, Obuv Divalli, pre-
dajňa New Yorker, Kozmetický 
salón EQVAN Eva Kristiánová 
a Kadernícky salón JANA.

V OC Zeplín si množstvo 
divákov spríjemnilo predvia-
nočné obdobie netradičnou 
módnou prehliadkou, ktorú 
na profesionálnej úrovni zor-
ganizovali Teenageri Zemplína 
a pripravili aj mnoho vydare-
ných návrhov, ktoré zaujali od-
bornú porotu, divákov všetkých 
vekových skupín, ale aj množ-
stvo mladých z celého okolia. 

Môžeme povedať, že to bola 
vydarená realizácia projektu 
rozvoja práce mládeže, ktorá im 
dodala dostatočné sebavedomie 
na rozvinutie svojho talentu.

Lucia Vallová

teenageri ako návrhári 

Začať s cvičením pamäti 
nie je nikdy neskoro, hoci aj 
tu platí známe „čím skôr,  tým 
lepšie“. Mozog je plne vyvinu-
tý v 25. roku veku a odvtedy sa 
jeho funkčnosť zhoršuje. Už od 
tohto veku je vhodné správnym 
spôsobom ho aktivizovať a vyt-
várať si tak rezervnú mozgovú 
kapacitu takzvane na „horšie 
časy“. Neznamená to však, že 
u starších ľudí to už nemá vý-
znam. Práve naopak! Vhod-
nými cvičeniami môžu seniori 
udržať v dobrej kondícii tie 
schopnosti svojho mozgu, ktoré 
sú ešte zachované a predísť tak 
ich zhoršeniu či strate.

Už druhé stretnutie obyvate-
ľov zo Zariadenia pre seniorov 
na Hollého ulici s akreditova-
nou lektorkou Mgr. Dankou 
Petrufovou sa uskutočnilo ten-
tokrát na domácej pôde. 

Získať návod na to, ako si za-
pamätať mená, tváre, čísla, časové 

údaje, zlepšiť si svoje pamäťové 
schopnosti a psychickú kondíciu, 
zvýšiť si sebavedomie a skvalitniť 
svoj život prišlo 13 seniorov. Ob-
sahom trénovania bol aj celý rad 
mnemotechník - techník ukla-
dania údajov do pamäti, ktoré 
kompenzujú jej nedokonalosť, 
a rôznych kognitívnych cviče-
ní ako sú cvičenia pozornosti, 
zmyslového vnímania, logické 
úlohy, grafomotorické úlohy.

Na to, aby tréning splnil svoj 
cieľ, je potrebných aspoň 20 
hodín zrealizovaných v desia-
tich blokoch, ktoré majú pevne 
stanovený deň a čas. Pamäť si 
môžeme cvičiť aj sami, nap-
ríklad tým, že veci nerobíme 
rutinne, ale jednotlivé činnosti 
obmieňame.

Seniori, ktorí sa s lektorkou 
stretli, budú v tréningu pokra-
čovať. Prajeme im veľa zábavy 
pri jednotlivých aktivitách.

Mgr. Marianna Maruničová 

tréning pamäti

V predvianočnom čase pri-
pravilo Zemplínske múzeum 
v Michalovciach v spoluprá-
ci s  Občianskym združením 
Pravoslávna Makovica výstavu 
ikon súčasných českých a mo-
ravských ikonopiscov. 

V Českej republike od polo-
vice 90. rokov 20.storočia pra-
covalo niekoľko ikonopiscov, 
prevažne českej národnosti, 
ktorí sa vyučili v ruských, gréc-
kych alebo srbských ikonopis-
ných školách a pravoslávnych 
kláštoroch. 

Vystavujúci českí a mo-
ravskí ikonopisci sa združili 
v roku 2006 pri príprave prvej 
výstavy v pamätnom Tetíne, 
kde mučeníckou smrťou zom-
rela svätá mučenica Ľudmila, 
česká kňažná. Nasledovala 
výstava v Pamätníku hrdinov 
heydrichiády pri Pravosláv-
nom katedrálnom chráme sv. 
Cyrila a Metoda v Prahe, kto-

rá sa konala v roku 2007. Tý-
mito výstavami bol otvorený 
celý reťazec výstav na rôznych 
miestach Českej republiky. 
Pod patronátom metropolitu 
Pravoslávnej cirkvi v Českých 
krajinách a na Slovensku Kryš-
tofa bol v minulom roku na 
sviatok Zvestovania presvätej 
Bohorodičky sprístupnený ďal-
ší cyklus výstav, zameraný na 
české a moravské pravoslávne 
chrámy a cirkevné obce, ktorý 
má v tomto roku pokračovanie 
na Slovensku. 

Tridsaťšesť ikon tejto putov-
nej výstavy vytvorených český-
mi a moravskými ikonopiscami 
v rokoch 2002 – 2011 bolo do-
posiaľ prezentovaných v mú-
zeách a galériách východného 
Slovenska vo Svidníku, v Bar-
dejove, Starej Ľubovni, Spiš-
skej Novej Vsi, Prešove, Snine 
a tentoraz do 23.decembra 
v Michalovciach.

ikony v múzeu



� kultÚra – Školstvo

viaNočNý koNcert súBoru zeMplíN
18. 12. 2011 o 17.00 hod – Veľká sála MsKS

silvester 2011
Oslava štátnosti – 19.výročie 

31. 12. 2011 o 23.00 hod. – tribúna	pri	MsÚ 
Program spojený so zapálením vatry, ohňostrojom

a príhovorom primátora mesta.
V programe vystúpi hudobná skupina NÁVRATY

viaNočNý koNcert zuŠ
18. december 2011 o 16.30 hod. 

krásy zeMplíNa 
v tvorBe t. J. MoussoNa očaMi detí

16. 12. 2011 o 14.00 hod.
Výstava výtvarných prác detí michalovského okresu.

Otvorenie výstavy bude v Zemplínskom múzeu 
výstava potrvá do 16. 1. 2012.

viaNočNý Bazár
výstava spojená s predajom

do 23. 12. 2011 – malá galéria MsKS

ikoNy súčasNých 
českých a Moravských ikoNopiscov

do 23. 12. 2011 – Zemplínske múzeum

teodor Jozef MoussoN
výber z tvorby

31. 12. 2011 – vernisáž o 10. hod. – Zemplínske múzeum

16. 12. piatok o 19.30 hod.
17. - 18. 12. sobota, nedeľa o 20.00 hod. 
vyMedzeNý čas USA/2011/109min./
/akčný sci-fi, thriller/  Premiéra
Vstupné: 2,50€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

21. 12. streda o 19.30 hod
dlh USA/2011/114min./
/thriller/  Premiéra
Vstupné: 2,30€      Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

celosloveNská preMiéra 
22. - 23. 12. štvrtok, piatok o 17.30 hod. 
26. - 30. 12. pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok o 17.30 hod.
alviN a chipMuNkovia 3
/rodinná komédia/
Vstupné: 2,80€        Mládeži prístupný Slovensko český dabing

27. - 30. 12. utorok, streda, štvrtok, piatok o 19.30 hod.
lÓve SR/ČR/2011/90	min./
/romantická dráma/
Vstupné: 2,50€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenská verzia

mestské kultúrne stredisko

Program kina centrum

Dva tÝŽDne v kultÚre

S p o m i e n k y
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, 

nezabudne. Čas plynie, smútok zostáva v našich srdciach.
Dňa 28. novembra 2011 bola by sa dožila 64 rokov 

milovaná manželka, mamička a babička 

gitka BodNárová
s nehou a láskou spomínajú manžel, jej milované deti Iveta 

a Peter, vnúčatá Martin, Dominika a Simonka a ostatná rodina

zemplínske múzeum

michalovčan informuje

Do stavu manŽelského vstÚPili tieto snÚbenecké Páry:

Jozef Adam
a Veronika Ridajová

Radovan Špliňo
a Mariana Balogová

Mgr. Miloš Tkáč
a Ing. Andrea Frendáková

Mgr. Tomáš Mandula
a Mgr. Malgorzata Urbanek

Slavomír Kravec
a Anna Berešová

vítame meDzi nami naŠich najmenŠích:

Diana Sijková

Maximilián Jusko

Sára Telehová

výstavy

To, že čas rany zahojí, je len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť ostala a tiché spomínanie.

Dňa 7. decembra 2011 uplynul rok od smrti milovanej 

ireNy JavoroveJ
s láskou spomínajú manžel Jozef, dcéry Darina, 

Jozefína a syn Stanislav s rodinami

Dňa 19. decembra uplynie trinásť rokov, čo nás 
navždy opustila vo veku 34 rokov naša drahá 

Mgr. iveta paligová 
rod. čverčková

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Nech Tvoja dušič-
ka v pokoji spočíva, modlitba nás všetkých ju vrúcne objíma.
s láskou spomínajú a nezabúdajú mama, dcéra 
Simona, syn Vladislav a sestra Alena s rodinou

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, 
nezabudne. Čas plynie, smútok zostáva v našich srdciach.
Dňa 13. decembra 2011 by sa bol dožil 25 rokov 

milovaný syn a brat 

JáN vataha
s nehou a láskou spomínajú rodičia 

a sestry Zlatica a Gabika s Marekom

Dňa 5. decembra 2011 uplynulo 10 rokov, 
keď nás nečakane opustil 

JuraJ kočiŠ 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

s láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Mária 
a Monika, zaťovia Marek a Dušan, vnuci Lukáš 

a Marek, vnučka Emmka Mária

S p o m i e n k y

Odišiel, ale navždy zostane 
v srdciach tých, čo ho milovali.

Dňa 27. decembra uplynie 25 rokov, kedy nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko 

ladislav kizivat
Venujte mu tichú spomienku.

smútiaca rodina

Dňa 27.decembra uplynú tri roky, 
kedy nás navždy opustila 

naša milovaná mamička a babička 

alŽBeta lazúrová

s láskou spomínajú 
dcéry Janka a Ľudka s rodinami

Už navždy Ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, 
ale tí, čo Ťa mali radi, neprestanú na Teba spomínať.
Dňa 9. decembra uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 

náhle tragicky opustil milovaný syn, vnuk a brat 

Marek herstek
s láskou spomínajú mamka Silvia 

s manželom, stará mama, Paťka a Viki

Margita pasteľáková

Odišla si do neba. A nás to bolí,
Tvoj márny zápas o seba. Už je to rok.

Ako to letí.

spomína syn s rodinou

Dňa 23. decembra uplynie 8 rokov 
od smrti milovaného manžela a otca 

Michala kuriplacha
s láskou spomínajú manželka 

a synovia Marcel a Martin

navŽDy sme sa rozlÚčili s tÝmito občanmi náŠho mesta

spoločenská rubrika

Irena Bodnárová, 78-ročná

Ján Šavulič, 75-ročný

Mária Geľatičová, 53-ročná

Ružena Lucová, 83-ročná

Peter Džugan, 78-ročný

Ján Adam, 60-ročný

Mária Lacová, 78-ročná

Richard Šulc, 78-ročný

Jozef Rimko, 68-ročný

Miron Rapač, 70-ročný

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť, 
no v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 24. novembra 2011 nás navždy opustil 
vo veku 78 rokov drahý manžel, otec a dedko 

peter dŽugaN
V pokojnom spánku odpočívaj ...

smútiaca rodina

Život nevráti čo už raz vzal, 
iba jedno vráti späť – spomienky a žiaľ.

Dňa 15. decembra sme si pripomenuli smutné druhé 
výročie úmrtia milovaného manžela, otca a dedka 

ŠtefaNa paľovčíka
Za tichú spomienku všetkým ďakujeme.

manželka, synovia Štefan a Peter 
a dcéra Adriana s rodinami

P o ď a k o v a n i e
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, známym, 
spolupracovníkom, susedom a všetkým zúčastneným 

za prejavenie sústrasti, kvetinové dary a za účasť 
na poslednej rozlúčke s drahou manželkou a úžasnou mamičkou 

Andreou Geročovou

manžel Marián, deti Saška a Maťko

MUDr. Silvii Zambovej za skvele odvedenú lekársku starostlivosť 
o moju manželku pred a pri narodení našej dcérky. 

Kolektívu pracovníkov gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 
za optimálny priebeh hospitalizácie.

MUDr. Márii Vaľovej a personálu novorodeneckého oddelenia 
za príkladnú starostlivosť počas prvých dní života dcérky Alžbetky.

Bc. Bohuš Kováč s rodinkou

P o ď a k o v a n i a

MUDr. Marcele Somošovej a zdravotnej sestre Bc. Silvii Dubjakovej. 
Anestézia je náročný výkon a podať ju 

kolegyni anesteziologičke je o to náročnejšie. 
Ďakujem  za Vašu profesionalitu pri narodení našej ratolesti. 

Svoju prácu ste opäť bravúrne odviedli.

MUDr. Mária Kováčová 

Chcem sa poďakovať zamestnancom 
MsP Michalovce – p. Antalovi a p. Baranovi, ktorí mali 

službu 18. novembra 2011 pri železničnej stanici po polnoci. 
Bez vyzvania mi chceli poskytnúť pomoc 

z bezpečnostných dôvodov. 
Vážim si ich ochotu a prístup k obyčajnému občanovi.

vďačný Cihan

Chcem sa poďakovať NsP Štefana Kukuru Michalovce, 
neurologickému oddeleniu – MUDr. Petrovi Čuchranovi, 
primárovi MUDr. Jánovi Džuganovi a celému oddeleniu 

za obetavosť a ľudský prístup k pacientovi, 
ktorý mi poskytli počas mojej hospitalizácie.

vďačný pacient Cihan

Pri príležitosti 70. výročia založenia Materskej školy, F. Kráľa 
v Michalovciach darovala Nadácia SPP peňažný dar v hodnote 

500 eur rodičovskému združeniu pri materskej škole. Tieto finančné 
prostriedky budú využité na kúpu telovýchovného náradia na školský 

dvor, ktoré bude slúžiť na rozvoj pohybových schopností detí.  
Je to pre nás veľká pocta a veľmi si to vážime. 

Za vašu veľkorysosť, ochotu a pomoc vám nesmierne ďakujeme. 
Kolektív materskej školy



� ŠPort – inzercia ŠPort – inzercia

Dva tÝŽDne v ŠPorte
basketbal

1. Bk-d – cBk koŠice
I. liga kadetiek sk.Východ-8. dvojkolo   18. 12. 2011   10.00 hod.

Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843

Futbal
halová sezÓNa MládeŽe útM sfz 2011/2012

II. turnaj U13, U15-1. kolo   17. 12. a 18. 12. 2011   8.30 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

o pohár MultiŠportu 
18. ročník súťaží Majstrovstiev OZMF 2011/2012 

v malom futbale mužov v hale
17. 12. a 18. 12. 2011   12.45 hod.

XXviii.ročNík turNaJa Žiakov oBfz 
v halovoM futBale 

27. 12. 2011   8.00 hod.
Info : Ing. Jaroslav Bendzák, č. tel. 0907902068 

ĽaDovÝ hokej
hk dukla – hc topoľčaNy

I. liga mužov-nadstavbová časť o play-off-5. kolo   16. 12. 2011   17.00 hod.

hk dukla – Šhk 37 pieŠťaNy
I. liga mužov-nadstavbová časť o play-off-7. kolo   22. 12. 2011   17.00 hod.

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

soFttenis
o pohár priMátora Mesta 

IV. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov.
II. liga mužov- 9.- 10. kolo   16. 12. – 22. 12. 2011   18.00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0908322342, 0917650912  
 

stolnÝ tenis
Škst „B“ – tJ druŽstevNík čečehov „B“

III. liga mužov sk. Juh – 11. kolo   18. 12. 2011   10.00 hod.

Škst „c“ – okst regMoNt hraň „B“
IV. liga mužov sk. Zemplínska - 11. kolo   18. 12. 2011   10.00 hod.

Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

streĽba
silvestrovská súťaŽ - koMBat

25. 12. 2011   8.00 hod.
Info: Gabriel Hinďoš, č. tel. 0903632126

volejbal
vk Michalovce – vraNov Nad topľou

Majstrovstvá oblasti žien, junioriek a kadetiek sk.Východ-8. kolo
18. 12. 2011   10.00 hod. 

Info: Mgr. Juraj Vetrecin, č. tel. 0908627185

o pohár priMátora Mesta
III. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých 

II. liga-9. kolo   20. 12. 2011   18.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0908322342, 0917650912

turistika
vi. ročNík ŠtefaNského túlaNia sa vihorlatoM 

26. 12. 2011   8.00 hod.

Xi. ročNík silvestrovského výstupu 
Na sNiNský kaMeň 
31. 12. 2011   8.00 hod.

Info : Anton Hasák, č, tel. 0908027603

Plávanie
Živá Biela voda 

6.	1.	2012			13.00	hod.			Mestský	park	Kerta-Cibík

malý oznamovateľ
kúpa – predaj – prenájom/byty

• Predám 3-izbový byt s veľkým balkónom v OV na Užhorodskej 
ulici pri cirkevnej škole. Byt je čiastočne zrekonštruovaný (plá-
vajúce podlahy), možnosť prerobenia bytu podľa vlastných pred-
stáv. Nachádza sa v zateplenom a čiastočne zrekonštruovanom 
bytovom dome v lokalite s kompletnou občianskou vybavenos-
ťou. V byte sa nachádza špajza a šatník. Celková výmera bytu je 68 
m2, 5 m2 balkón. K bytu patrí aj pivnica. Byt je k dispozícii ihneď. 
Cena 35 500 € + možnosť dohody.  0904 077 330

• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiada-
ným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou. 0903 278 538

• Predám 2-izbový byt po rekonštrukcii na pešej zóne v Micha-
lovciach.  0905 454 957

• Dám do prenájmu garáž na Okružnej ulici pri bytovke M2. 
  0908 180 111
• Predám 3-izbový byt na Sídlisku SNP na 3. poschodí/7 s bal-

kónom. Rozloha 70,70 m2. Byt ešte neobývaný. Tichá lokalita 
s výhľadom na Hrádok.  0902 430 987,  0902 077 622.

• Dám do prenájmu garáž na Okružnej ulici (pri Tescu). 
  0902 430 987
• Dám do prenájmu 1,5 – izbový byt v Michalovciach na Lenin-

gradskej ulici.  0949 361 459
• Dám do prenájmu 3 – izbový byt v Michalovciach na Rázusovej 

ulici.  0949 361 459
• Predám 3 – izbový byt v Strážskom na Ulici mieru. Cena doho-

dou.  0949 361 459
• Dám do prenájmu garáž pri Tescu.  0905 192 106

rôzne
• Predám dvojplyšový koberec bordovej farby, rozmer 2 x 3 m. 

Cena 35 €.  0905 746 530
• Predám detský kočiar + autosedačku.  0908 031 078
• Predám carvingové lyže Dynastár 170 cm – nové, bez viazania 

– cena 40 €, lyže Atomic 185 cm s viazaním Tyrolia – použité 
– cena 45 €. Dohoda možná. 0901 708 275

• Predám zimné pneumatiky s diskami na Škodu Felíciu. Cena 
dohodou.  0910 566 551 

• Darujem 10 – týždňových kocúrikov oranžovej farby. Len ľu-
ďom, ktorí ich neopustia.  0918 876 616

• Kúpim malú piecku (petrík) alebo vymením za plynový sporák 
MORA.  0918 876 616

• Predám 2 – mesačné šteniatka krátkosrstej čivavy – psíci. 
  0904 254 045

služby
• Na náhrobný kameň vysekám a pozlátim písmo.  0910 497 291
• Doučujem matematiku (myslenie) ZŠ a SŠ.  0948 059 051
• Účtovníctvo, daňové priznania ... Hypotéky, poistenie ... – všet-

ky banky, poisťovne.  0915 644 489, www.jaroslavcacko.eu
• Strechy – sadrokartóny – obklady – podlahy ...  0907 922 100, 

www.cackostav.szm.com
• Ponúkam montáž podláh, dverí a schodov.  0907 668 772

Práca
• Práca v Nemecku pre opatrovateľky. Práca v Holandsku v skla-

doch. Podmienka – nemecký alebo anglický jazyk. 
  0905 861 245, e-mail.lwork@lwork.sk

M E S T O  M I C H A L O V C E
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

v znení neskorších zmien a doplnkov

PREnAJAť PRiAMyM PREnÁJMoM
na dobu neurčitú, priestory nachádzajúce sa na nehnuteľnosti 
na Ul. muškátovej – kotolňa, zdroj tepla č. 16 v Michalovciach

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmot-
noprávnej lehote, 4. januára 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
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M E S T O  M I C H A L O V C E
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

v znení neskorších zmien a doplnkov, 
prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť :

1. Časť pozemku p. C-KN č. 682/1, do výmery 10 m2 k.ú. Micha-
lovce, nachádzajúci sa na Ul. moskovskej v Michalovciach 
– v zeleni, vedľa III. ZŠ, za účelom rozšírenia drobného predaj-
ného zariadenia. Minimálna cena za 1 m2 pozemku v súlade 
s VZN č.101/2007 je 36,85 €/ročne. 

2. Prenájom 5 ks stĺpov VO za účelom umiestnenia 5 ks infor-
mačných tabúľ o rozmeroch 1200 x 800 mm/1 ks, nachádza-
júce sa v Michalovciach, v nasledovných lokalitách : 

 - stĺp VO Humenská cesta – pred Hypernovou v smere Sobrance
 - stĺp VO Lastomírska ulica – pred kruhovým objazdom Sob-

ranská cesta 
 - stĺp VO Masarykova ulica – pred Gymnáziom P. Horova – smer 

Humenská cesta
 - stĺp VO J. Hollého – pri OC Idea – smer Sobranská cesta
 - stĺp VO M. R. Štefánika – za križovatkou M. Rázusa – smer 

Humenská cesta
 Minimálna cena v súlade s VZN č.101/2007 za 1 ks informač-

nej tabule je 110,54 €/m2/ročne.
Súťažné podmienky a lehoty na predkladanie cenových ponúk   
v hmotnoprávnej lehote do 4. januára  2012 do 12.00 hod., sú 
zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej 
stránke www.michalovce.sk.

ZÁMER  nA  PREnÁJoM 
plochy na umiestnenie reklamy 
na Ulici Ľ. Štúra v Michalovciach

Gymnázium Michalovce ako správca majetku vo vlastníctve Košic-
kého samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 1, písm. c) zákona č. 
446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskor-
ších predpisov ponúka na prenájom vymedzenú časť plochy 
o výmere 1,5 m² na stene vo vstupnom vestibule Gymnázia 
na Ulici Ľ. Štúra č. 26 v Michalovciach (budova so súpisným č. 
47, na parcele č. 136/6, katastrálne územie Michalovce, zapísaná 
na LV č. 5740), určenú na umiestnenie obrazovky, a to na dobu 
určitú, za minimálne mesačné nájomné vo výške 7 €.
Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu Gymnázium, 
Ľ. Štúra č. 26, 071 01 Michalovce v uzatvorených obálkach označe-
ných heslom „Prenájom reklamnej plochy – ponuka NEOTVÁRAŤ“. 
Posledný deň prijímania ponúk: 22. 12. 2011, do 15.00 hod. (rozho-
dujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky).  
Obhliadku miesta je možné vykonať po telefonickom dohovore 
na telefónnom čísle 056/6441346 (RNDr. Róbert Pirč).

V uplynulom období vyvr-
cholil už IV. ročník mestskej 
volejbalovej ligy študentov stred-
ných škôl O pohár primátora 
mesta Michalovce. V súťaži bolo 
zapojených celkovo 10 družstiev, 
z toho päť štartovalo v kategórii 
chlapcov a päť v kategórii diev-
čat. V kategórii dievčat prvenstvo 
z vlaňajšieho ročníka obhajovali 
dievčatá zo strednej odbornej 
školy obchodu a služieb. Súťaž 
prebiehala dlhodobým spôso-
bom dvojkolovým systémom 
každý s každým od 18.októbra 

do 8. decembra a bolo odohra-
tých celkovo dvadsať zápasov. 
Víťazom IV. ročníka mestskej 
ligy sa stali dievčatá zo SOŠOaS 
pod vedením PaedDR. Márie 
Chlebákovej, ktoré ani v jednom 
stretnutí nenašli premožiteľa 
a po zásluhe sa stali víťazom ligy. 
Na druhom mieste sa umiestni-
li dievčatá z Gymnázia na Ul. Ľ. 
Štúra a na treťom mieste dievčatá 
z Gymnázia Pavla Horova. Naj-
lepšou hráčkou ligy bola vyhod-
notená Simona Lukáčová z víťaz-
ného družstva.                          nk

Prvenstvo obhájili 

Naši rekreační vytrvalostní 
bežci už dávno nebehajú len na 
pretekoch v rámci regiónu. Veď 
koho by nelákalo zabehnúť si 
maratón v niektorej z metropol 
na juhu, severe či bežecky vy-
spelom západe Európy, alebo 
taký Maratón Plitvických jazier? 
Zbierka pamätných medailí 
Gabriela Saba či Vladimíra Hi-
rjaka zo svetových maratónov 
je úctyhodná. No nemusí to byť 
len maratón. Polmaratón, štafe-
tový beh štyroch bežcov na trati 
maratónu alebo mini maratón 
s dĺžkou 4,2 km je tiež veľkým 
zážitkom, navyše ak je ocenený 
hodnotnou účastníckou medai-
lou, tak ako tomu bolo v tomto 
roku v rámci Medzinárodného 

maratónu mieru v Košiciach. 
Aj takýmto spôsobom môžeme 
zviditeľňovať rodný kraj nielen 
doma ale aj za hranicami. Ča-
stokrát tak činia aj naši rodáci, 
ktorí sa k Slovensku a k Micha-
lovciam hrdo hlásia, tak ako naša 
rodáčka Oľga Čižmárová, ktorá 
so slovenským znakom na čapici 
zabehla ING New York City Ma-
rathon (na snímke). Možno, že 
raz príde zabehnúť aj náš Podvi-
horlatský maratón, či iný z na-
šich behov, na ktoré ju týmto po-
zývame. A nielen ju, ale všetkých 
rekreačných bežcov, ktorí sa 
o bežeckom dianí v našom mes-
te a regióne môžu viac dozvedieť 
na www.acmichalovce.sk. 

J. Doležal 

bežci reprezentujú

Plánujete si Silvester? Čo ak by 
ste ho prežili možno menej tradič-
ne v lone prírody s členmi Prvého 
michalovského klubu slovenských 
turistov? Je to ich posledná túra 
v tomto roku a zároveň 11. silves-
trovský výstup na Sninský kameň 
organizovaný občanmi obce Re-
metské Hámre. Zvyšok plánu na 
tento rok, v ktorom bolo 48 akcií, 
60 členov klubu absolvovalo.

Počnúc 8. januárom a končiac ak-
ciou 31. decembra, na ktorú ste, milí 
čitatelia, pozvaní, ste mohli členov 
klubu vidieť na túrach, ktoré viedli 
po súši i po vode územím Slovenska, 
Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Poľ-

ska, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, 
Nemecka, Dánska a Islandu.

Hodnotiť prácu Prvého micha-
lovského klubu slovenských turistov, 
môžu jeho členovia dojmami. A na 
tom sa zhodnú všetci. Boli krásne! 
Zároveň sa jeho členovia chcú poďa-
kovať Mestu Michalovce za poskyt-
nutie dotácie vo výške 500 eur, za 
ktorú bol zakúpený turistický výstroj 
používaný na akciách klubu.

Ak by ste prijali pozvanie na 
túry s nami, kontaktujte predse-
du klubu Ing. Šteliara, tel.: 056 
39002256, mobil: 0905 550 243, 
mail: steliar@orangemail.sk 

Olina Mikulová

silvester na kameni

M E S T O  M I C H A L O V C E
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v objekte na Ul. konečnej č. 3563 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 4. januára 2012 do 12.00 hod., sú zverejne-
né na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk


