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ADVENTNÝ ADVENT 

VIANOČNÉ VIANOCE

Sme uprostred adventu. Jeho 
hlavný význam je pripraviť sa na Via-
noce. Kresťanský advent pripravuje 
na slávenie Narodenia Mesiáša. Je 
komické, keď máme vianočné strom-
čeky, výzdobu a koledy so značným 
predstihom. Teda, keď je všetko via-
nočné v advente. Na Vianoce by sa to 
malo obrátiť. Čiže od  25. decembra 
si budeme spievať adventné piesne, 
zažneme všetky štyri sviece na ad-
ventnom venci a každý týždeň bude-
me zapaľovať o jednu menej. Pri ad-
ventnom venci si rozbalíme advent-
né darčeky, lebo vianočný stromček 
už bude vyhodený.

Ak stratíme význam jednotli-
vých období, náhlivosť spôsobí, 
že môžeme stáť v protismere. Pre-
to je dobre, ak je advent adventný. 

A Vianoce vianočné. Ak sú poradie 
aj názvy správne.

Ak chceme niečo dosiahnuť, 
byť v niečom úspešní, mali by sme 
sa viac snažiť. Trénovať, či cvičiť. 
Dnešný svet je podobný človeku, 
ktorý chce vystúpiť na Lomnický 
štít lanovkou. Je aj iná možnosť. 
Ak si v horskej túre vyšliapete 
tento vrchol, váš zážitok nemôže 
byť rovnaký s tým, kto sa vyviezol 
lanovkou. Aj keď vás o tom budú 
presviedčať. Ukazovaním fotografií 
horolezec nedokáže sprostredkovať 
vlastný zážitok, ktorý mal na štíte. 
Pre toho, kto si výstup oddrel, má 
fotografia inú hodnotu ako u ces-
tujúceho lanovkou. Polnočná omša 
bola pre našich predkov silným zá-
žitkom. Prečo asi?

A ešte jeden pohľad. Horole-
zec, ak by mal takú možnosť, naj-
prv by vyliezol na nejaký končiar 
a potom sa nechal odviezť lanov-
kou dole. Naopak dolulezec by sa 
vyviezol lanovkou a dole zliezol 
peši. Zážitok a náročnosť je nepo-
rovnateľná. A postup minimálne 
zvláštny. Nielen preto, že sa dole 
ide ťažšie. Preto je zvláštne, keby 
boli Vianoce pred adventom či bez 
adventu.

Zastavme sa a pracujme na 
správnom poradí i dobrom adven-
te. Službou a starostlivosťou stúpaj-
me hore. Dobrom pre iných v po-
koji a radosti, kým nezažiari Svetlo 
vychádzajúce z výsosti. 

duchovný otec 
Stanislav Pavúk

Nie je na škodu zastaviť sa a rozmýšľať nad významom vecí. Niekedy sa ne-
zastavíme a robíme všetko to, čo robia ostatní. Stojíme v rade, aj keď smer 
nákupu je presne opačný.

Štastné a pokojné Vianoce, vela lásky,
úsmevu, porozumenia a splnenie túžob 

v novom roku 2019 
   praje redakcia Michalovcana 



pobačeňe Miža z varoša

Kec še zrobil novi kruhak pri kňižňici, ta mi dumal, že tam budzem i noco-
vac. Bo i kec každi ma daco do sebe, každi novi priňis i novu krasu do Mihaľo-
vec. Ňeľem pocešeňe zos  kerovaňa pre šoferov, no i kuščok radojsci pre šickich, 
co tadzi prejdu. I postac pri kraše umeleckoho počinu še nuka. Že še to šicko 
ňerobilo pre voľbi, jak dachtore hutoreľi, mi muh vidzec pri daľšim kruhaku 
na koncu Uľici obchodnej. Už kec bula zablokovana draha jak pri jurmarku, 
ta mi še čudoval čom? Šak jurmark až pred Kračunom. No kec mi tadzi prešol 
a vidzel, co še robi, ta až utedi mi še zdohadal, čom še tak stalo. Najkrajši 
darunok na Mikolaja me sebe mohľi začac uživac už ťesňe pred ňim. Jakbač 
i vun tadzi iduc še tam strimal, bo na jardu prišol kuščok pozňejši. I u špitaľu 
daľi dolu stari chirurgicki pavilon. Mihaľovce še meňa. Ozda i novi poslanci 
budu tak gazdovac, žebi še i daľej Mihaľovce skrašľovaľi. Šak co še postavi, 
ta ňichto ztadzi ňevežme, ľem ľudzom na chašeň budze.

Vaš Mižo z varoša 

Mikulašski darunok

Nová alej pri Laborci
Podpora v minulom roku 
nás presvedčila, aby sme 
v aktivite vysádzania 
stromov v meste 
pokračovali a rozhodli 
sme sa vysadiť ďalšiu 
alej.

Podujatie v rámci projektu Za-
saď v meste svoj strom realizovalo 
občianske združenie Telekia v spo-
lupráci so Správou chránenej kra-
jinnej oblasti Vihorlat. Lokalitu sme 
vybrali s pomocou Mesta a projekt 
bol podporený Mestom Michalovce.

Výsadbu sme realizovali na jar. 
Na brehu Laborca pri Ul. Andreja 
Sládkoviča pribudla ďalšia javoro-

vo – dubová alej a ďalšie stromy 
sme vysadili na Murgašovej ulici. 
Alej bola vysádzaná na jar, no keď-
že leto bolo veľmi suché a nepršalo, 
výsadba sa zopakovala na jeseň a vy-
schnuté sadenice sa doplnili novými. 
Zároveň sa obnovili drevené opory 
pri stromčekoch, ktoré niekto počas 
leta zničil. Aj po obnovenej jesen-
nej výsadbe niekto vytrhal sadenice 
a drevené opory pri nich. Do tretice 
sme ich obnovili a veríme, že o pár 
rokov sa budeme na  tomto mieste 
tešiť z nádhernej aleje. 

Každá plocha v meste pokrytá 
kríkmi alebo stromami má nenahra-
diteľný význam. Vedecky je dokáza-
né, že vhodná zeleň dokáže cca o 4 
až 5 stupňov znížiť teplotu.  

OZ Telekia 

 24. 11.  účasť na turnaji poslancov a zamestnancov mestských úradov 
  partnerských miest Vyškov, Užhorod, Liptovský Mikuláš  
  a Michalovce v malom futbale
 24. 11.  účasť na Dni otvorených dverí Nemocnice novej generácie
 26. 11.  účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti  
  74. výročia oslobodenia mesta
 27. 11.  rokovanie komisie cestovného ruchu KSK v Košiciach 
 28. 11.  otvorenie Ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti
 29. 11.  otvorenie turnaja vo florbale O pohár primátora mesta  
  v mestskej športovej hale
 30. 11.  porada primátora
 30. 11.  prijatie Tanečného súboru Slniečko na mestskom úrade
 30. 11.  prijatie športovcov a trénerov z ŠK Zemplín oddiel judo  
  na mestskom úrade
 3. 12.  privítanie prezidenta Andreja Kisku v Nemocnici novej  
  generácie v Michalovciach
4. – 5. 12.  prevzatie vlajky Európske mesto športu v Bruseli
 7. 12.  otvorenie vianočných trhov
 10. 12.  účasť na verejnom zhromaždení pod názvom  
  Vypískajme násilie 
 10. 12.  rokovanie ustanovujúceho mestského zastupiteľstva
 11. 12.  zasadnutie Valného zhromaždenia Zemplínskej oblastnej  
  organizácie cestovného ruchu
 12. 12.  účasť v televíznej debate TV Východoslovenská v Košiciach
13. – 14. 12.  rokovanie na Úrade vlády SR a so zástupcami  
            ministerstiev financií a vnútra  SR

aktivity primátora

2  AKTUALITY

V stredu 5. decembra do nášho mesta zavítal Mikuláš. 
Spoločnosť mu robil jeho pomocník anjel. Detičky potešila 
mikulášska nádielka a okrem darčekov priniesol aj skvelú 
náladu. Privítanie Mikuláša je už tradične spojené 
s rozsvecovaním stromčeka a vianočnej výzdoby v celom 
meste. Všetkých potešili rozžiarené stromy, stĺpy, svetelná 
fontána, anjel aj snehové gule z tisícok svetielok. Sviatočnú 
atmosféru spríjemnil Folklórny súbor Jurošík, ktorý zaspieval 
koledy. Na námestí si môžete pochutiť na medovine či pečených 
gaštanoch, ktoré ponúkajú stánky pri vianočnom stromčeku.

Mgr. JÁN VÁRADY
Interpelujem primátora mesta a vedúcu odboru školstva, mládeže 
a športu ohľadom dokončenia rekonštrukcie 3. ZŠ, ktorá je v procese 
opráv už vyše troch rokov. Veľa sa už urobilo, ale ešte dosť je potrebné 
spraviť – dokončiť. Dokončiť treba fasádu a jej zateplenie na bočných 
stranách aj zadnej strane hlavnej budovy, ďalej samostatne stojacej 
budovy bývalých školských dielní, spojovaciu chodbu k telocvični, sa-
mostatne stojacu budovu ŠJ a ŠKD. Tiež je potrebné zvážiť, či je osa-
motene stojaca budova bývalej plynovej kotolne bude rekonštruovať, 
alebo je výhodnejšie ju asanovať. Bolo by vhodné vypracovať projekt 
rekonštrukcie ihrísk a atletickej dráhy. V posledných rokoch sa v areáli 
3. ZŠ vyrúbalo najmenej 20 ks starších prerastených stromov. Bolo by 
vhodné ich nahradiť kvalitnými drevinami, avšak nie alergénom a prí-
liš rýchlo rastúcimi mäkkými drevinami.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Katarína Poláková, ved. odboru ŠaŠp:
Rekonštrukcia ZŠ, Ul. moskovská bola zameraná na objekt na Ul. mlynskej, 
a to na rekonštrukciu starej budovy a jej prístavbu – tried, kabinetov, hygie-
nických zariadení a školskej jedálne. Na budove školy, Ul. moskovská, bola 
opravená, zateplená strecha a vymenené okná v učebňovej časti a školskej 
jedálni. Z dôvodu opadávania omietky na prednej časti budovy Mesto pri-
stúpilo k jej oprave a zároveň zaslalo žiadosť na MŠVVaŠ SR o finančné pro-
striedky na opravu ďalších stien, ktoré doteraz neboli riešené, poskytnuté. 
Mesto za ten čas zo svojich zdrojov opravilo hygienické zariadenia, elektrické 
rozvody, palubovku a vymaľovalo telocvičňu. Čo sa týka budovy bývalej ply-
novej kotolne, bola požiadavka zo strany vedenia školy ponechať ju v súčas-
nosti ako skladový priestor. V prípade výstavby multifunkčného ihriska resp. 
opravy ihrísk ju škola chce využívať po úprave aj ako šatne. V posledných 
rokoch bolo vyrúbaných 8 ks starých poškodených stromov ohrozujúcich 
bezpečnosť a zdravie žiakov, zamestnancov a obyvateľov sídliska, ktoré škola 
pripravuje nahradiť novou výsadbou v jeseni tohto roka a v  jari budúceho 
roka. Vaša interpelácia bola prerokovaná aj s riaditeľkou školy. 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, 
ktoré boli predložené na XXIII. zasadnutí MsZ v 
Michalovciach 30. augusta 2018 (pokračovanie).

Interpelácie poslancov

Vzhľadom k tomu, že mestské zastupiteľstvo v decembri 2018 ukončilo svoju 
činnosť, zostávajúce interpelácie už nebudú uverejnené v novinách. Nájdete 
ich uverejnené na webovej stránke mesta.

redakcia 



Vo vianočnom Michalovčanovi sa 
mám možnosť poslednýkrát priho-
voriť Michalovčanom ako zástupca 
primátora. Robil som tak dvanásť ro-
kov a svojimi postrehmi som sa snažil 
pripomínať pozitívne myšlienky, vý-
ročia, dianie v meste. 

Dnešný pokrok materiálny nikdy 
nejde ruka v ruke s pokrokom myš-
lienkovým a strata pamäti historickej 
je rizikom pre každú prichádzajúcu 
generáciu. Preto sa musím obzrieť 
späť, aj keď to nezvyknem robiť. Lebo 
to, čo bolo, všetci vieme. Ale budúcnosť 
nikto nevie zadefinovať a ani nazna-
čiť. Nakoniec i minulosť sa dá prekrú-
tiť podľa vlastných cieľov. Istotou môže 
byť len vlastný zdravý rozum. Je ale 
dôležitý nielen pre zachovanie si vlast-
nej integrity, ale najmä pre zachovanie 
prospešného konania. Prospešného pre 
hodnotenie reči a činov iných, k mož-
nosti vyjadrovania vlastných postojov 
a často aj k záchrane holého života 
a  existencie. Nikto na tejto Zemi nič 
v skutočnosti nevlastní, okrem vlastné-
ho tela a myšlienok. Nevlastníme part-
nera, s ktorým ideme životom, nevlast-
níme pôdu, ktorá je na nás evidovaná, 
nevlastníme spoločnosť, ktorá nesie pe-
čať našich rozhodnutí. Napriek tomu 
sme schopní sa na piatich centimetroch 
pôdy pohnevať so susedom. S obľubou 
to robia aj politici. Už veľký Rím bol 
presvedčený, že kde prišli jeho vojská, 
je pre občanov požehnaním a jedinou 
alternatívou. Napoleon bol presvedče-
ný, že porážkou cisárov a cára prináša 
pre ľudí slobodu. Aj Hitler oslobodzo-
val sudetských Nemcov tak intenzívne, 
že sa nezastavil ani v Prahe. Aj svetoví 
žandári dnes najlepšie vedia, čo potre-
bujú občania Botswany. 

História je krutá, no nepoučiteľná. 
Aj rétorika o oslobodení ukrajinského 
územia je niekoľko kilometrov od náš-
ho územia. Je len chlácholením nášho 
pokoja, že je to predvolebná rétorika 
terajšieho prezidenta. 74 rokov od 
ukončenia druhej svetovej vojny sa sta-
lo prvýkrát, že na výročie oslobodenia 
Michaloviec neprišiel nikto z vojnových 
veteránov Ukrajiny a Ruska. Asi pri-
pravujú pôdu pre nové obete vzájomné-
ho merania si síl v mene niečoho, na čo 
si myslia, že majú právo. Počúvajme 
pozorne reči tých, ktorí sa uchádzajú 
o mandát spravovať veci verejné. Nielen 
reči, ale najmä skutky a referencie tých, 
ktorí sa zastrešujú verejným záujmom. 
Platí to pre všetky stupne samosprávy 
a štátnej správy. Hazardujú nie svojimi 
peniazmi a životmi, ale každého z nás. 
Účet zaplatíme my, všetci. 

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora 

ČAS 
PREDVIANOČNÝ

z pera viceprimátora

3 AKTUALITY

Vianočné trhy

Titul Európske mesto športu 
máme už doma

Vianočné trhy 
v metropole Zemplína 
sa uskutočnili 
7. – 8. decembra. Punč, 
škorica, vianočné koláče, 
vyštípané červené líčka 
a sviatočná nálada. 
Počas dvoch dní sme 
si užili pravú vianočnú 
atmosféru. Tento rok 
sa konal už 27. ročník 
trhov.  

Otvorenie vianočných trhov sa 
tradične začalo v piatok dopoludnia 
vztýčením vlajky mesta pred budo-
vou mestského úradu. Spestrením 
programu bolo vystúpenie Folklór-
neho súboru Zemplín a  tanečnej 
hip-hopovej skupiny D.S. Studio. 

Pre návštevníkov trhov bolo 
pripravených viac ako sto predaj-
ných stánkov a desať s občerstve-
ním. Navôkol rozvoniavali klo-
básy, trdelníky, medovina a punč. 
V stánkoch ste si mohli nakúpiť 
vianočné darčeky od výmyslu sve-

ta. Nechýbala Ulička remesiel, kde 
sa počas dvoch dní piekli aj voňa-
vé vianočné oblátky. Tridsaťdeväť 
remeselníkov ponúkalo perníky, 
ručne šité šperky, vianočné ven-
ce a  ikebany, výrobky z včelieho 
vosku, medu, sušené ovocie, do-
máce džemy, sirupy, ručne zdobené 
vianočné gule, dekoratívne pred-
mety z  dreva a rôzne hand made 
výrobky. Piatkový večer spríjemnil 
koncert Koleda speváčky Veroniky 

Rabada so  skupinou v mestskom 
kultúrnom stredisku.  

V sobotu vianočné trhy pokra-
čovali koncertným programom 
Vianoce so Sinatrom. Vo veľkej sále 
mestského kultúrneho strediska sa 
predstavil Ľudo Kuruc band. 

Vianočné trhy boli príležitosťou 
nielen na nákupy, ale aj na stretnu-
tie s rodinou a priateľmi pri vare-
nom víne a chutných dobrotách. 

nč

Nedávno naše mesto 
získalo titul Európske 
mesto športu 2019. 
Sme prvým okresným 
mestom na Slovensku, 
ktoré toto prestížne 
ocenenie získalo. 
Doteraz sa titulom 
Európske mesto športu 
pýšili krajské mestá 
Košice, Banská Bystrica 
a Nitra. 

Získať tento titul znamená me-
dzinárodné uznanie, zviditeľnenie 
mesta, zvýšenie úrovne športu a ces-
tovného ruchu, zaradenie mesta do 
siete miest športu v Európe, zdie-
ľanie skúseností medzi jej členmi, 
podieľanie sa na niekoľkých kongre-
soch a konferenciách, ktoré organi-
zuje Aces Europe v oblasti športu 
v priebehu roka a získanie možnosti 
zapojiť sa do rôznych grantov Európ-
skej komisie s ďalšími mestami EÚ.

Oficiálne prevzatie titulu aj 
s vlajkou Aces Europe sa uskutoč-
nilo 4. decembra v Bruseli.  

Primátorovi mesta Viliamovi Za-
horčákovi vlajku odovzdali zástup-
covia organizácie Aces Europe. Po-

čas prevzatia v Bruseli sa premietal 
aj nový propagačný film o Michalov-
ciach s názvom Dobrý príbeh.

Titul Európske mesto špor-
tu bude mať pre mesto a športové 
kluby aj určité výhody ekonomic-
kého charakteru, a to vylepšenie 
športovej a rekreačnej infraštruktú-
ry a  pestrá ponuka akcií by mohla 
zvýšiť atraktivitu mesta a prispieť k 
vyššiemu podielu financií pridele-
ných do športu.

Sme presvedčení, že športový ži-
vot v meste získa ďalší kvalitatívny 

rozmer, ktorý prispeje jednak k zvý-
šeniu úrovne športových klubov 
a podujatí, ktoré v meste už existujú, 
no popritom vytvorí ďalšie a  hlav-
ne nové podnety, vďaka ktorým 
sa  budú vytvárať ešte väčšie mož-
nosti pre športovanie čo najväčšieho 
okruhu Michalovčanov i návštevní-
kov nášho mesta. Zároveň prispeje 
k tomu, že v našom meste budú žiť 
zdraví a  optimizmom naplnení ľu-
dia, pretože šport práve toto vo svo-
jej podstate ponúka a umožňuje.

nč
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Koncertovali
V koncertnej sále 
Zlatého býka 
sa uskutočnil verejný 
koncert seniorských 
speváckych skupín Nádej 
a Vánok.

Akcia sa uskutočnila pri príle-
žitosti 15. výročia činnosti Náde-
je a 10. výročia Vánku. Koncertu 
predchádzalo niekoľkodňové tvo-
rivé sústredenie v Trenčianskych 
Tepliciach (Vánok) a v Tatranskej 
Lomnici (Nádej). Podľa vyjadre-

nia oficiálnych hostí i návštevní-
kov z radu publika celé vystúpenie 
v  Zlatom býku malo veľmi dobrú 
umeleckú úroveň i žánrovú rôz-
norodosť. Takmer rovnaký kon-
cert absolvovali o pár dní uvedené 
spevácke skupiny i v Bardejovských 
kúpeľoch, rovnako s veľmi pozitív-
nou odozvou.

V mene členov obidvoch súbo-
rov vyslovujeme úprimnú vďaku 
Mestu Michalovce za finančnú do-
táciu, bez ktorej by sme nemohli 
uskutočniť sústredenia ani koncert-
né vystúpenie. 

Marta Steinerová

Program Erasmus+
V novembri minulého 
roku reagovala Stredná 
odborná škola technická 
v Michalovciach 
na výzvu 2018 
programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu 
jednotlivcov.

Vypracovali sme projekt Moje 
budúce povolanie – moje hobby 
a na základe prihlášky nám bol 
vo výberovom konaní schválený 
grant v plnej výške 47 997 eur na 
jeho realizáciu. V rámci projektu 
sa realizovali tri mobility. Účastní-
ci vykonávali prax po dobu 14 dní 
v zahraničných firmách, boli pre 
nich spracované jednotky výsled-

kov učenia Ecvet podľa príslušných 
odborov.

Prvá mobilita sa skončila 
14. októbra. Šiesti študenti odboru 
mechanik mechatronik vycestovali 
do Talianska a pracovali vo firmách 
Nazari Automazioni, LaRa a Super-
tino. Túto stáž sprostredkovala ko-
ordinátorka projektu Monika Bon-
gová v spolupráci so zástupcom 
Licea G. B. Bodoni Flaviom Giro-
dengom v meste Saluzzo. Chlapci 
bývali v rodinách talianskych štu-
dentov a potom ich hostitelia pri-
cestovali na Slovensko. 

Ďalšie dve mobility sa realizo-
vali v Českej republike v spolupráci 
so sprostredkovateľskou agentúrou. 
Desiati študenti odboru mechanik 
mechatronik vycestovali do mesta 
Kopřivnice a pracovali vo firmách 
Tatra Metalurgie a Tawesco a vo fir-
me Energorozvody v meste Javorník. 

Šiesti študenti dostali certifiká-
ty z talianskych firiem, v ktorých 
pracovali. Piati študenti dostali 
certifikát firmy Tatra Metalurgie, 
piati certifikát firmy Tawecso a de-
siati certifikát firmy Energorozvo-
dy. Všetci dvadsiati šiesti účastníci 
mobilít získali aj Europass mobility.

Šiestim talianskym študentom 
odovzdal zástupca riaditeľa SOŠT 

Rastislav Hreško v mene manažéra 
projektu Jaroslava Kapitana, riadi-
teľa školy, certifikáty firmy B.S.H. 
Michalovce.

Projekt sa snaží podporovať 
väčšiu možnosť uplatnenia študen-
tov na pracovnom trhu. Stážisti si 
zvyšujú svoju odbornosť a získava-
jú prax v cudzojazyčnom prostredí. 

Monika Bongová 

Tanečný súbor 
Slniečko opäť zažiaril
Tanečný súbor Slniečko, 
ktorý pracuje pri 
Centre voľného času 
Základnej školy Teodora 
Jozefa Moussona 
so 45 tanečníkmi od 8 
do 15 rokov, počas 
novembrového víkendu 
opäť zažiaril. Tentokrát 
jeho lúče rozohriali 
mesto Písek v Českej 
republike. 

Písecký kultúrny dom 2. až 5. 
novembra patril malým i veľkým 
tanečníkom, ktorí si merali svoj 

talent spolu s ďalšími účastníkmi 
zo sedemnástich krajín celého sve-
ta na kvalifikačnej súťaži Line Dan-
ce World Championships.

Czech Open je najväčšou taneč-
nou súťažou v Európe a víťazi postu-
pujú na majstrovstvá sveta. Našim 
slniečkárom sa opäť podarilo do-
siahnuť neskutočné úspechy a z ne-
deľňajšieho Galavečera, súčasťou 
ktorého bolo aj vyhlásenie výsled-
kov, si domov doniesli štyri zlaté, tri 
strieborné a päť bronzových medailí. 
Do finále v rôznych vekových a ta-
nečných kategóriách sa pretancova-
lo ďalších štrnásť detí.

Ako jediní zástupcovia Sloven-
skej republiky sme hájili česť Slo-
venska a nášho mesta.

Jana Gombitová 

PREDSA SME SA STRETLI 
Po päťdesiatich rokoch sa uskutočnilo stretnutie absolventov bývalej učňov-
skej školy v priestoroch dnešnej Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
Michalovce. Triedu tvorilo tridsaťsedem žiakov profesie strojný zámočník 
z viacerých organizácií, v ktorej prevažovali učni michalovského Vihorlatu. 
Duálne vzdelávanie učňov prebiehalo v rokoch 1965 – 1968 už v priestoroch 
novej učňovskej školy na Stráňanoch. Po krátkom príhovore J. Kizlinga býva-
lých absolventov privítal súčasný riaditeľ SOŠOaS Miroslav Sivý.  

Ján Kizling
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Pomáhať je ľudské

Jubileum básnika 
Jozefa Zbihleja

Všetci, ktorí navštívili 
v nedeľu 11. novembra 
rímskokatolícky Kostol 
narodenia Panny Márie, 
zažili krásny umelecký 
a duchovný zážitok.

Konal sa benefičný koncert 
na pomoc požiarom postihnutej 
rodine Medviďovej zo Zalužíc. 
Krásne piesne zaspievané detským 
speváckym zborom Pro Musi-

ca Magnólia pod vedením Viery 
Džoganovej a sólové vystúpenia 
ďalších michalovských umelcov 
dojali prítomných k slzám. Opäť sa 
potvrdilo, že i v nešťastí si dokáže-
me pomáhať.

Dôkazom toho bolo dobrovoľné 
vstupné na koncert, ktorého vy-
zbieraná suma bola určená na po-
moc postihnutej rodine.

Ďakujem organizátorom kon-
certu za iniciatívu k prejavu ľud-
skosti.

tp

Medzi množstvom 
magických číslic – 
osmičiek, ktoré zohrali 
významné miesto v 
histórii Slovenska a 
Československa máme aj 
my Michalovčania svojho 
jubilanta.

Pred osemdesiatimi rokmi sa 
narodil významný rusínsko-ukra-
jinský básnik, dlhoročný lekár, 
ktorý celý svoj život pôsobil v Mi-
chalovciach a čiastočne aj v Sob-
ranciach – MUDr. Jozef Zbihlej.

Na počesť jubilanta sa 8. novem-
bra uskutočnil literárno-hudobný 
večer v reštaurácii Výškova, ktorý 
zorganizovali členovia mestskej 
organizácie Zväzu Rusínov – Ukra-
jincov (ZRUS) v Michalovciach.

Večer za účasti jubilanta s man-
želkou otvoril zástupca predsedu 
mestskej organizácie ZRUS Emil Ze-
lizňák. Privítal hostí, medzi ktorými 
bol aj primátor mesta, zástupca pri-
mátora, zástupca prednostu a zástup-
ca predsedu ZRUS Viktor Bandurčin.

Slávnostný prejav prednie-
sol predseda mestskej organizácie 
ZRUS Svätoslav Niroda. Zdôraznil 
v ňom, že Jozef Zbihlej patrí do ge-
nerácie spisovateľov, ktorá po roku 
1945 položila základy novej moder-
nej literatúry Ukrajincov Českoslo-
venska.

Jozef Zbihlej patrí k najaktívnej-
ším básnikom Rusínov – Ukrajincov 
Slovenska. Na jeho konte je dvad-
sať básnických zbierok vydaných 
v ukrajinčine. O jeho tvorbu sa zau-
jímajú aj čitatelia v zahraničí, o čom 
svedčia preklady poézie do češtiny, 
maďarčiny, angličtiny a nemčiny.

Jubilanta v mene mesta privítal 
primátor Viliam Zahorčák a daroval 
mu olejomaľbu. Privítal ho aj zá-
stupca Ústrednej rady ZRUS Viktor 
Bandurčin, ktorý mu odovzdal zlatú 
medailu zväzu. Po gratuláciách po-
žehnal jubilantovi protorejer Miro-
slav Janočko.

Celý večer sa niesol v príjemnej 
atmosfére podfarbenej spevom ru-
sínsko-ukrajinských piesní v pre-
vedení folklórnej skupiny Zornica 
z Humenného. 

S.N.

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

VIANOCE S HELIGÓNKOU – KONCERT
16. decembra o 14.30 hod., MsKS

NIKA KARCH A HOSTIA – VIANOČNÝ KONCERT
17. decembra o 19.00 hod., MsKS

ZIMNÝ SLNOVRAT – ROZPRÁVANIE NA HVEZDÁRNI
21. decembra o 17.30 hod., Hvezdáreň 

VIANOČNÝ SWINGOVÝ KLAVÍR OTAKARA KRÁSENSKÉHO
21. decembra o 18.00 hod., galéria Zemplínskeho osvetového strediska

PENZIÓN FAMÍLIA – REPRÍZA HRY, DIVADLO PRI FONTÁNE
28. decembra o 18.00 hod., MsKS

JOZEF SALOŇ 90 – VERNISÁŽ
31. decembra o 10.00 hod., ZOS

SÚŤAŽ VO VYSTREĽOVANÍ ZÁTOK ZO ŠUMIVÉHO VÍNA
31. decembra o 12.00 hod., pred budovou MsÚ

OSLAVA ŠTÁTNOSTI – 26. VÝROČIE
31. decembra od 22.30 hod., tribúna pred MsÚ

Výstavy
ZIMA – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU ZEMPFO
do 26. decembra, Zemplínske osvetové stredisko

VESELÁ ARCHITEKTÚRA
výstava obrazov maliarky Lucie Chocholáčkovej
do 31. januára 2019, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 

JOZEF SALOŇ 90 – VÝSTAVA
od 31. decembra do 30. januára 2019, Zemplínske osvetové stredisko
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Zborový spev 
Zemplínske 
osvetové stredisko 
v Michalovciach – 
kultúrne zariadenie 
KSK, v spolupráci 
s Gréckokatolíckym 
chrámom Presvätej 
Bohorodičky Ochrankyne 
v Rakovci nad Ondavou 
pripravili už 25. ročník 
regionálnej prehliadky 
cirkevných speváckych 
zborov – Slávnosti 
zborového spevu. 

V Chráme presvätej Bohorodič-
ky Ochrankyne v Rakovci nad On-
davou sa 25. novembra predstavilo 
sedem cirkevných speváckych zbo-
rov z michalovského a sobranského 
okresu: Soli Deo Gloria – Refor-
movaná kresťanská cirkev v Micha-
lovciach, spevácka skupina Radosť 
-Gréckokatolícka farnosť Nacina 
Ves, Zbor presvätej Bohorodičky 
Ochrankyne – Gréckokatolícka far-

nosť Rakovec nad Ondavou, Zbor sv. 
Michala – Rímskokatolícka farnosť 
II. Michalovce – saleziáni, Zbor pri 
chráme sv. archanjela Michala v Ko-
romli – Gréckokatolícka farnosť Ko-
romľa, Gospelová skupina pri chrá-
me sv. archanjela Michala v Koromli 
– Gréckokatolícka farnosť Koromľa, 
Zbor sv. Sedmopočetníkov – Gréc-
kokatolícka farnosť Sobrance. Záver 
prehliadky patril hosťom, Zboru sv. 
Romana Sladkopevca z Gréckoka-
tolíckeho seminára blahoslavené-
ho Pavla Petra Gojdiča v Prešove. 
Po  ukončení prehliadky sa slova 
ujala Tatiana Švajková z Prešovskej 
univerzity, ktorá viedla rozborový 
seminár a prítomným dirigentom 
adresovala praktické rady pri práci 
so zborom. Ona sama aktívne pra-
cuje ako dirigentka niekoľkých zbo-
rov v košickom a prešovskom kraji. 

Aj tento rok sa prípravou pre-
hliadky organizátori podujali pri-
spieť k zvyšovaniu umeleckej a  in-
terpretačnej úrovne cirkevných spe-
váckych zborov v regióne. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

Vladimír Krecula

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Štedré dlane

Učiteľ mesiaca

Zemplínske pero

Zrkadlo, zrkadielko, 
povedzže mi...

Zamestnanci a deti 
z Komunitného centra 
v Michalovciach 
zorganizovali 
dobrovoľnícku aktivitu 
Štedré dlane – Vianočná 
kapustnica pre našu 
komunitu.

Piaty december je Medzinárod-
ným dňom dobrovoľníctva a práve 
v stredu ráno, 5. decembra sme 
stretli zástupcov najmladšej róm-
skej komunity spolu so zamestnan-
cami komunitného centra vo vesti-
bule Mestského úradu v Michalov-
ciach (v budove A aj v budove B). 

Rómske deti navštevujúce ko-
munitné centrum na Ulici mlynskej 
vytvorili počas záujmových aktivít 
vianočné ozdobné šišky, ktoré po-
núkali zamestnancom úradu. Boli 
nesmierne vďačné, ak im na oplátku 
prispeli akýmkoľvek dobrovoľným 
finančným príspevkom, ktorý bol 
použitý na vianočnú kapustnicu. 
Tá sa ponúkala 13. decembra v  lo-

kalite Angi mlyn, pre tam žijúcich 
občanov. Spoločná akcia priniesla 
finančnú čiastku 242,82 eur (spolu 
za budovu A aj budovu B mestské-
ho úradu). Nesmieme zabudnúť ani 
na zamestnancov Okresného úradu 
v Michalovciach a Sociálnej pois-
ťovne Michalovce, ktorí charitatív-
nu akciu výrazne podporili.

V minulom roku sa podávala 
vianočná kapustnica v tejto lokalite 
prvýkrát a akcia mala mimoriadny 
úspech. Pracovníci komunitného 
centra vtedy zaznamenali jediný 
nedostatok – vraj tej veľmi chutnej 
kapustnice bolo málo. Príspevkom 
na vianočnú kapustnicu sa zároveň 
vyjadrila solidarita dobrovoľníckej 
aktivite našich kolegov z komunit-
ného centra.

Pomáhať môže každý, kto vie, 
môže a vládze. Na svete nie je člo-
vek, ktorý by nebol v nejakom sme-
re odkázaný na pomoc iného člove-
ka. Taký sa ešte nenarodil. Teraz je 
na nás, ktorí máme v živote trošku 
viac šťastia, aby sme pomohli chu-
dobným. 

rr

Mgr. Adriana 
Danilovičová, učiteľka 
Základnej školy, Krymská 
5, zapojila žiakov 
do programu eTwinning. 
Za tvorivú prácu v 
projekte Ted´s Travels 
jej Národná služba pre 
elektronickú spoluprácu 
škôl (National Support 
Service) udelila ocenenie 
Učiteľ mesiaca, čo je 
uverejnené na stránke 
www.etwinning.sk. 

Počas projektu žiaci sledovali 
cestovanie dvoch malých plyšových 
medvedíkov po školách v desiatich 
krajinách Európy, predstavovali 
seba, školu, Michalovce, slovenské 
zvyky, tradície a typické sloven-
ské jedlá. Zoznámili sa so životom 
a  kultúrnym dedičstvom rôznych 
národov a komunikovali so žiakmi 
v anglickom jazyku. Počas projektu 
sa naučili pracovať s modernými 
informačnými a komunikačnými 
technológiami ako Google docs 
a  Microsoft Office na vytváranie 
dokumentov, kuchárskej knihy 
a prezentácií, Smilebox na vytvára-
nie videií, Padlet na prezentovanie 
svojich názorov a fotografií. 

Anna Serečunová 

Býva už tradíciou, 
že záver roka je 
v našom Zemplínskom 
osvetovom stredisku 
spätý so slávnostným 
vyhodnotením súťaže 
pre začínajúcich autorov 
Zemplínske pero.

Keď sa dnes obzrieme späť, vi-
díme dvadsať ročníkov literárnej 
súťaže. Súťaže, ktorá má v regióne 
svoje meno, tradíciu, svoju tvár. 
Vidíme množstvo začínajúcich 
autorov, mladých aj tých skôr na-
rodených, množstvo príspevkov, 
stretnutí, zasadnutí poroty aj roz-
borových seminárov. Keď sme pred 
dvadsiatimi rokmi s našou súťažou 
začínali, usilovali sme sa pripra-
viť začínajúcim autorom priestor 
na  prezentáciu a konfrontáciu 
v  rámci regiónu. Súťaž sa z dvoch 

kategórií rozšírila na štyri a okrem 
stredoškolákov, vysokoškolákov 
a dospelých ponúkla priestor aj žia-
kom základných škôl. Počas exis-
tencie sa do súťaže zapojilo 1029 
súťažiacich a jednotlivé poroty 
zhodnotili 2054 príspevkov.

V galérii Zemplínskeho osve-
tového strediska sa 7. decembra 
zišli autori, ktorí svojimi prácami 
prispeli do jubilejného 20. ročníka. 
Dopoludnia sa na tvorivých diel-
ňach venovali tvorivému písaniu. 
Popoludnie patrilo slávnostnému 
vyhodnoteniu a odovzdaniu oce-
není. V tomto ročníku sa porota 
popasovala so 116 prácami od 63 
autorov v poézii a próze. Najviac 
bola zastúpená 2. kategória, žiakov 
7. – 9. ročníkov základných škôl. 
V  kategórii dospelých prvé mies-
ta neboli udelené. Tento jubilejný 
ročník bol podporený z verejných 
zdrojov Fondu na podporu umenia. 

Alena Navrátilová

Pod týmto názvom 
robili deti a učitelia 
zo Základnej školy 
Teodora Jozefa 
Moussona svojimi 
vystúpeniami počas 
dvoch decembrových 
dní radosť rodičom, 
starým rodičom, deťom 
z materských škôl, 
svojim spolužiakom 
i širokej verejnosti. 

Program bol na veľmi vysokej 
úrovni a vo všetkých smeroch pre-
siahol očakávania divákov. Tre-
ba vzdať úctu ľuďom, ktorí majú 

dar, že spracujú scenár, pripravia 
priliehavú hudbu, kostýmy, texty 
piesní, všetko dokážu zosúladiť 
tak, ako to bolo na tomto neuve-
riteľne krásnom vystúpení. Od pr-
vých tónov piesne až po samotný 
záver tento príbeh vtiahol diváka 
do deja tak, že nevnímal ubieha-
júci čas. 

Je potrebné vyjadriť poďakova-
nie za trpezlivosť učiteľom pri ná-
cvikoch, za to že sa vám darí prebú-
dzať lásku k umeniu už aj u najmen-
ších žiakov. Prajeme vám ešte veľa 
elánu do ďalšej práce a toľko šťastia, 
koľko sa dostalo nám, divákom na 
tomto vystúpení. Vklad duševných 
hodnôt, ktorý deti takouto formou 
dostávajú, v nich ostane ešte dlhé 
roky, možno aj desaťročia.

rodičia žiakov

Prejav ľudskosti
Keď som si prečítala 
oznam o akcii Zóna 
bez peňazí, bola som 
zvedavá na jej priebeh. 

Toľko nadšenia a ochoty od ľudí 
by človek neočakával. Dať bezplat-
ne vlastnú vec – šatstvo, obuv, hrač-
ky, knihy, domáce potreby a iné, 
ale aj vziať si vec, ktorú potrebuje 
a neplatí, je to neuveriteľný nápad 
v dnešnej dobe.

Nezabudlo sa ani na deti, ktoré 
prišli s rodičmi. Tvorivé dielne už 
málokto z nás nepozná, a tak sa deti 

zabavili pri tvorbe vecí s vianočným 
motívom.

Každý, kto odchádzal, bol spo-
kojný a dojatý usporiadaním tejto 
akcie a zhodli sme sa na jednom slo-
ve, a to je ľudskosť. Chceme verejne 
poďakovať usporiadateľom a Ma-
terskému centru Drobec za úžasnú 
myšlienku a prípravu osožnej akcie.

Dozvedeli sme sa, že veci po-
núknu podľa potreby aj pre zaria-
denia sociálnych služieb v našom 
meste a máme sa tešiť na ďalšiu 
krásnu akciu, ktorá bude veľkým 
prekvapením.  

Kamila Vargová
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DEŇ 
OTVORENÝCH 
DVERÍ
V Gymnáziu na 
Ul. Ľudovíta Štúra 
privítali žiakov 
9. ročníka základných 
škôl a ich rodičov 
na Dni otvorených 
dverí, na ktorom 
sa zúčastnilo vyše 
220 žiakov z 24 
základných škôl. 

Riaditeľka školy Anna Osi-
fová im predstavila školu, 
možnosti štúdia, počty žiakov 
a tried prijímaných na školský 
rok 2019/2020. Zároveň ich 
oboznámila s plánmi do budúc-
nosti ohľadom rekonštrukcie 
školy. Po krátkom kultúrnom 
programe sa žiaci rozišli na jed-
notlivé stanovištia, kde im žiaci 
školy spolu so svojimi pedagóg-
mi pripravili množstvo zaují-
mavých aktivít, predovšetkým 
hravou formou. 

Už tradične najviac upútali 
aktivity s pokusmi v chemic-
kom laboratóriu, kde im dvojica 
maturantov prezentovala nie-
koľko zaujímavých a efektných 
experimentov. Ich spoločným 
znakom bol oheň, dym, svetlo, 
farby a explózia.   

Pokusy v rámci biológie a fy-
ziky obsahovali prvky kuchyn-
skej fyziky. Žiaci mali možnosť 
vidieť, ako môžeme uvariť svet-
lo, prelievať plyn alebo zapáliť 
sviečku bez dotyku plameňa, 
ako funguje tok kvapalín do vyš-
ších častí napr. rastlinného tela. 

V multimediálnej učebni bola 
prezentácia informatiky, kde sa 
žiaci presvedčili, že  programo-
vať sa dá aj zábavnou formou. 
Interaktívnu tabuľu a prácu 
s  tabletmi si vyskúšali v rám-
ci predmetu geografia. Hravou 
a  súťaživou formou absolvovali 
aj rýchlokurz anglického jazyka.

Svojou troškou do mlyna 
prispeli aj členovia žiackej rady, 
ktorí priblížili svojim mladším 
kamarátom aj bežný život študen-
ta na gymnáziu, oboznámili ich 
s akciami, ktoré organizujú pre 
svojich spolužiakov. Spoločným 
mottom týchto aktivít bolo uká-
zať, že učenie nie je mučenie, ale 
niekedy aj zaujímavo strávený čas.

Milan Tomko

Zemplínske tajomstvá

Výstava Jozefa Saloňa 

Tohto roku vyšla vo 
vydavateľstve Matice 
slovenskej kniha 
doteraz neznámych 
zemplínskych povestí 
z pera S. V. Lapšanského 
pod názvom Zemplínske 
tajomstvá. Táto 
Stanislavom Lajdom 
pôsobivo ilustrovaná 
160-stranová kniha je 
darom nielen mladšej 
generácii, ale aj skôr 
narodeným. 

Jej obsah zapôsobí na čitateľa 
novelami neznámych povestí o hra-
de Brekov a Jasenov, ale aj o  loka-
lite jedného z vrcholov Vihorlatu, 
Senderova. Sú v nich vykreslené aj 
osudy tamojšej šľachty z rodu Dru-
gethovcov, Sztárayovcov, ale aj pa-

novníkov Uhorska. Mnohých 
ľudí nezaujímajú len historic-
ké fakty o hradoch a zámkoch, 
ale najmä zaujímavé ľudské 
príbehy charakterizujúce dô-
ležité historické skutočnosti 
vo viacerých dejinných súvis-
lostiach.

K priekopníckym Jano-
tovcom sa na Zemplíne radí 
svojimi viacerými knihami aj 
S.  V. Lapšanský. Jeho príťažli-
vý štýl, dejové osnovy, dialógy, 
prekvapivé zvraty osudov ľudí, 
príbehy vášnivých lások, ne-
návisti i zrady priam vťahujú 
čitateľa nielen do takmer za-
budnutého historického obdo-
bia, zemplínskeho prostredia, 
ale aj konkrétneho prostredia 
Viedne a známych miest Slovenska 
i Európy. 

Autor S. V. Lapšanský využil vo 
svojej práci dostupné, ale aj novo-
objavené historické  skutočnosti 
mladých zemplínskych historikov, 

najmä Martina Molnára, ktorého 
Historické príbehy od Schengen-
skej hranice sa stali podkladom 
pre stvárnenie pôsobivej poves-
ti o  grófovi Štefanovi Sztárayovi 
z dediny Staré pri Strážskom. 

Milan Choma

Jozef Saloň – meno, 
za ktorým sa skrývajú 
desiatky rokov 
výtvarnej tvorby, 
reštaurátorskej práce 
i pedagogickej činnosti. 
Jeden zo zakladajúcich 
pracovníkov múzea. 
Stál pri zrode bývalých 
stálych expozícií 
od výtvarných návrhov 
po samotnú realizáciu. 
V novembri tohto roku 
by sa dožil 90 rokov. 

 
Jozef Saloň sa narodil 23. novem-

bra 1928 v Humennom. V rokoch 
1949 – 53 študoval výtvarnú výchovu 
a dejepis na Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave, kde dostal výborné vý-
tvarné základy u prof. G. Malého, E. 
Lehotského, E. Nevana a R. Horňáka. 

Od roku 1953 vyučoval kres-
lenie na Pedagogickej škole v Mi-
chalovciach. V rokoch 1959 – 62 
pracoval externe v Zemplínskom 
múzeu v Michalovciach. Od roku 
1962 až do odchodu na dôchodok 

v roku 1992 pôsobil ako reštaurá-
tor, vedúci oddelenia umeleckej 
histórie a zástupca riaditeľa múzea. 
V roku 1966 stál pri zrode výtvar-
ného odboru na ĽŠU. 

Prvýkrát samostatne vystavoval 
v roku 1973 na silvestrovskej výsta-
ve v Zemplínskom múzeu v Micha-
lovciach. V ďalších rokoch predsta-
vil svoje diela nielen na tradičných 
silvestrovských vernisážach v Zem-
plínskom múzeu, ale aj na výstavách 
v Trenčíne, Trnave, Vranove nad 
Topľou, Humennom a Trebišove. 
Zomrel 12. februára 2005 v Micha-
lovciach. 

Jozef Saloň je autorom úctyhod-
nej zbierky obrazov, predovšetkým 
krajinomalieb, portrétov i zátiší. Jeho 
výtvarný prejav je farebne umierne-
ný, prevažne bez farebnej nadsádzky 
a expresívnosti, ale výstižný vo vyjad-
rení nálady a pocitov z krajiny. Vý-
stižne zachytáva striedajúce sa svetlo 
a tiene leta, malátnosť a nehybnosť 
podvečera i ponurú náladu jesen-
ných a zimných dní. Jeho maľba je 
charakteristická dobre rozpoznateľ-
ným a  nezameniteľným rukopisom, 
premyslenou kompozíciou s prevlá-
dajúcimi horizontálnymi líniami.

Dana Barnová

O P R A VA
V minulom čísle v článku Takto vyzerali voľby v našom meste sme zámenou jedného čísla, pri percen-
tuálnom výpočte účasti voličov, chybne uviedli najnižšiu percentuálnu volebnú účasť vo volebnom ob-
vode č. 2 Východ. Najnižšia účasť v percentuálnom vyjadrení  bola vo volebnom obvode č. 3 Juh 34,1 %. 
Na Východe bola účasť voličov 35,2 %. Za uvedenie chybného percenta sa čitateľom ospravedlňujeme.  

Ján Bumbera
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Vzdelávanie generácií
Nezisková organizácia 
EduCare-Mi n.o. 
realizovala v roku 
2018 vzdelávacie 
aktivity zamerané 
na poradenstvo 
a vzdelávanie pre 
mládež a seniorov. 

Verejnoprospešný záujem akti-
vít sa uskutočňuje informovaním 
širokej verejnosti prostredníctvom 
dostupných médií a informačných 
tabúľ o pripravovaných akciách 
v inštitúciách a školách. Spoznávaj-
me Zemplín hravou angličtinou boli 
vzdelávacie a voľnočasové aktivity 
zamerané na deti. Pre žiakov a štu-
dentov sme v prvom týždni letných 
prázdnin realizovali aktivitu zame-

ranú na spoznávanie regiónu spoje-
nú s nácvikom jazykových zručnos-
tí. Účastníci sa oboznámili s histo-
rickým kontextom nášho regiónu 
a s najvýznamnejšími kultúrnymi 
pamiatkami. Cieľom tohto projektu 
bolo interaktívnou formou predsta-
viť deťom zaujímavé miesta nášho 
regiónu, zdokonaliť sa v anglickom 
jazyku a zároveň vniesť prvky tvo-
rivosti do výroby drobných upo-
mienkových predmetov viažucich 
sa k navštíveným miestam. 

V októbri sa vzdelávacia aktivita 
realizovala pre seniorov so zamera-
ním na starostlivosť o zdravie, telo 
i zovňajšok. Aktivity boli zabez-
pečené prostredníctvom lektorov 
neziskovej organizácie. Projekt bol 
spolufinancovaný Mestom Micha-
lovce.

EduCare-Mi n.o.

Úspechy žiačky Obchodnej akadémie
Slávka Jalčová, osemnásťročná 
žiačka 3. ročníka, úspešne 
reprezentuje našu 
školu už od roku 2016. 
Zapája sa do školských 
i mimoškolských aktivít, 
vedomostných aj umeleckých 
súťaží a škola je hrdá na jej 
úspechy. 

V dvadsaťpäťročnej histórii našej školy 
je prvou žiačkou, ktorú ocenil VÚC Košice 
za jej úspechy už v prvom ročníku. Odvte-
dy nepopustila a radosť nám robí naďalej. 
Najvýznamnejšie úspechy zaznamenáva 

v  literárnej tvorbe, ku ktorej ju vedie Mar-
ta Onderková. V tomto školskom roku 
sa umiestnila na druhom mieste na celoslo-
venskej literárnej súťaži, ktorú organizova-
la SEA – agentúra pre vzdelávanie a rozvoj 
a ocenenie si prevzala v Bratislave. V Trnave 
a  Hanušovciach nad Topľou získala čestné 
uznania. Najnovšie ocenenia si priniesla z ce-
loslovenských literárnych súťaží – v Lučenci 
a Trenčíne získala hlavné, špeciálne ceny pri-
mátorov za nekonvenčný prístup k literatúre. 
V regionálnej súťaži Zemplínske pero 2018 sa 
umiestnila na druhom mieste. Zúčastnila sa 
aj elektronickej súťaže umeleckej tvorivosti 
žiakov Quo vadis, človek, ktorá sa konala pod 
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR, kde získala hlavné ocenenie 
v kategórii literárne práce. 

Marta Onderková

Aktivity školy
Stredná odborná škola 
obchodu a služieb 
v Michalovciach získala 
v roku 2018 finančnú 
dotáciu z Mesta 
k projektu Chceme viac 
vedieť a poznať. 

Vďaka tejto dotácii sme sa mohli 
zapojiť do rôznych aktivít v rámci 
odborného vzdelávania. Prvou pod-
porenou aktivitou bola účasť na me-
dzinárodnej súťaži Módna línia mla-
dých 2018 v Prešove. Žiačky súťažili 
v štyroch kategóriách – spoločenské 
odevy (tri modely), vychádzkové 
odevy (jedenásť modelov), módne 
doplnky (päť modelov) a zvrchníky 
(tri modely). V kategórii zvrchníky 
žiačky získali druhé miesto. 

Ďalšia aktivita bola zameraná 
na prípravu podujatia Európa na 
tanieri. Cieľom bolo prezentovať 
špeciality krajín EÚ, keďže tento 
rok je Európskym rokom kultúrne-
ho dedičstva. 

Treťou aktivitou bolo zapojenie 
sa do celoslovenskej súťaže Vitajte 
v našom regióne v Bratislave. Žia-
ci so svojou CK Cesta folklórom 
prezentovali región Zemplín, jeho 
históriu, bohaté tradície a folklór. 
S uvedeným produktom sa zapoji-
li do celoslovenského finále súťaže 
Môj projekt pre región v Banskej 
Bystrici v rámci programu JA pod-
nikanie v cestovnom ruchu Junior 
Achievement Slovensko. Tu získali 
druhé miesto. Realizácia jednotli-
vých aktivít sa stretla u žiakov s po-
zitívnym ohlasom. 

SOŠOaS

DARY OD SRDCA
Momentálna situácia na Ukrajine je vážna a napätá. Priamo sa dotýka 
aj  nevinných detí. Žiaci Základnej školy, J. A. Komenského 1 zareagovali 
na výzvu Mikuláš pre deti na Ukrajine. Neváhali a zorganizovali zbierku 
sladkých dobrôt. Deťom žijúcich v ťažko skúšanej Ukrajine aspoň touto for-
mou spríjemnili sviatok svätého Mikuláša. 

Ľ. Šaffová

Vianočný 
swingový klavír

Otakara Krásenského
21. decembra o 18.00 hod.

galéria Zemplínskeho osvetového strediska
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Vianočné sviatky v kaštieli a chalupe
Blížia sa Vianoce – 
pre mnohých najkrajšie 
sviatky roka, počas 
ktorých sa viac ako 
inokedy stretávame 
v rodinnom kruhu 
či navštevujeme blízkych 
priateľov. Sviatočnú 
atmosféru umocňuje 
návšteva kostola, vôňa 
ihličia, domácich koláčov 
a iného jedla. Ale ako to 
bolo kedysi? 

I v minulosti patrili Vianoce 
k  najvýznamnejším udalostiam 
rodinného kozubu. Bol to čas plný 
zvykov a rôznych tradícií, pričom 
niektoré pretrvali až do súčasnosti, 
iné stratili opodstatnenie a postup-
ne sa od nich upustilo. Vianoce 
mali, samozrejme, aj významný 
cirkevný rozmer, pretože ľudia 
očakávali príchod Božieho dieťaťa 
na svet. Vianoce sa slávili medzi 
jednotlivými vrstvami spoločnosti 
– rozdielne to bolo v šľachtických 
či meštianskych rodinách a na vi-
dieku. Rozdiely súviseli i s viero-
vyznaním. Až v 4. storočí nášho 
letopočtu bol pápežom Júliusom II. 
ustanovený 25. december ako deň 
narodenia Krista. Je to však skôr 
symbolické určenie ako realita, 
pretože presný termín jeho narode-
nia nepoznáme. 

V minulosti bol symbolom Via-
noc betlehem i jasličky. Stromček 
k nám prišiel až v 19. storočí z ob-
lasti Nemecka a Rakúska. Spočiat-
ku sa natrvalo udomácnil v sídlach 
aristokracie, následne aj medzi ši-
rokými vrstvami. Ozdobený strom-
ček stál na stole, prikrytý bielym 
obrusom. Zvyčajne bol umiestnený 
v salóne, prípadne v inej miestnos-
ti, kde sa rodina schádzala. Na slo-
venský vidiek vianočný stromček 

prichádzal postupne, v niektorých 
lokalitách dokonca až v medzivoj-
novom období. Jeho predchodcom 
bola vetvička ihličnatého stromu 
(pôvodne pohanský zvyk), ktorá sa 
v čase zimného slnovratu prinášala 
do domu, aby zahnala zlých du-
chov. Až neskôr ju nahradil strom-
ček, ktorý sa vešal najprv ako spo-
mínaná vetvička na hradu povaly. 
Mal dekoratívnu funkciu a ozdobo-
val sa jabĺčkami, orechmi, sušeným 
ovocím, ozdobami z papiera a zo 
slamy, lesklým staniolom. 

Darčeky pod stromčekom, ktoré 
sú dnes neodmysliteľne späté s Via-
nocami, mali voľakedy iba sym-
bolický charakter. Ako materiálne 
predmety sa darčeky objavili oveľa 
neskôr, pričom ich rozdávanie bolo 
úzko spojené s rozšírením vianoč-

ných stromčekov. Kým na vidieku 
išlo o ručne robené predmety (vl-
nené šály a čiapky, drevené hrač-
ky), v šľachtickom a meštianskom 
prostredí boli darčeky honosnejšie 
(hračky, knihy, toaletné potreby). 
Zaujímavé bolo i to, že darčeky 
pôvodne neboli balené. Rozdáva-
nie drobných darčekov sa tiež ne-
viazalo iba na rodinné prostredie 
– bežnou súčasťou šľachtického 
programu vo vianočnom období 
bolo totiž rozdávanie darov žiakom 
škôl, chudobným deťom aj obdaro-
vávanie zamestnancov.

Štedrá večera bez rozdielu po-
stavenia obsahovala viacero cho-
dov. Protestanti nedržali počas 
celého Štedrého dňa pôst, ich ve-
čera bola teda v tento deň mäsitá. 
U katolíkov bol Štedrý deň pôstny 

a ich večera mala bezmäsité chody. 
Časom sa večera obohatila o rybu, 
ktorá nebola len jedlom chudob-
ných. Išlo o pôstne jedlo, ktoré jedli 
rovnako bohatí i chudobní. Roz-
diel oproti súčasnosti bol len v  jej 
príprave – jedla sa varená alebo 
pečená. Vyprážanie sa udomácnilo 
v polovici 20. storočia, v tom čase 
si svoje miesto na štedrovečernom 
stole našiel aj obľúbený zemiakový 
šalát. 

Sviatočná večera začínala i kon-
čila modlitbou. Po večeri sa spievali 
koledy a vianočné piesne. Na záver 
sviatočného dňa nechýbala ani náv-
števa kostola.

Vianoce nás prepájajú s minulos-
ťou i budúcnosťou, sú mostom me-
dzi našimi predkami a potomkami.

Stanislava Rovňáková 

Zlatistý závoj oblohu noci pokrýva,
odleteli chmáry.

Zornica nad Betlehemom svoju krásu rozvila,
leskom jasu žiari.

Zastala chvíľa v svätej noci – tá najvzácnejšia pre ľudí.
Tam v chudobnej maštali betlehemskej láska sa rodí.

Dar z neba – pre teba, pre mňa, pre ľudí.
To ona robí zázrak v nás,
vo vianočný i každý čas.

Srdce srdcu bližšie je, padajú múry, otvárajú sa brány nádeje.
Či väčší dar Pán ľuďom mohol dať?

Je niečo viac, než byť milovaný a milovať?

Terézia Pavlíková
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Vianočný čas

Nezištná pomoc

Rok sa s rokom stretá 
a opäť sú tu... Vianoce. 
Čas, kedy sa v našom 
vnútri intenzívnejšie 
hlási túžba byť lepší. 
Hľadať si cestu k 
človeku a premýšľať 
o tom, čo môžem urobiť 
pre tých druhých. 

Možno si to ani neuvedomuje-
me, ale ak takto rozmýšľame, uva-
žujeme o tom najpodstatnejšom 
v živote človeka, o vzťahoch, ktoré 
tvoríme, do ktorých vstupujeme 
a ktoré sú pulzom a zmyslom živo-
ta. V tej prirodzenej rovine vzťahov 
je preto dôležité sadnúť si za sláv-

nostne prestretý stôl a zároveň mať 
túžbu obdarovať a byť obdarovaný. 
Tu sa rodí otázka, z čoho sa vyvinu-
la táto tradícia?

Je to preto, že celé ľudstvo na 
Zemi dostalo dar človečenstva. Boh 
posiela na Zem Syna, aby sme mohli 
chápať svoju podstatu a zmysel našej 
existencie. Boh sa stáva dieťaťom, 
aby sme vo vzťahu s ním v sebe sa-
mých upevňovali povedomie Božích 
detí. Plán Otca od večnosti je stále 
tvoriť niečo nové. O túto schopnosť 
sa Otec delí so Synom, aby sa tak 
podelil o svoju moc. Od Boha po-
chádza všetko. Aj to, čo je v človeku. 

Nech nám preto počas nastá-
vajúcich sviatočných dní nechýba 
schopnosť deliť sa o seba v sile tvo-
rivého Slova. 

im

V mene detí detského 
domova a jeho skupín 
Hrnčiarik a Slniečko 
z Pozdišoviec a skupiny 
Rosničky z Laškoviec 
srdečne ďakujeme  
učiteľke Kataríne 
Karasovej a deťom 
Základnej školy Teodora 
Jozefa Moussona za piaty 
ročník zbierky ošatenia 
a hračiek. 

Vianoce sú najkrajším sviatkom 
roka. Majú množstvo prívlastkov, 
sú kresťanské, láskyplné, radostné, 
čarovné, pokojné. Pre každého člo-
veka sú najkrajšie vtedy, ak sú pre-
žité v rodine v kruhu najbližších. 
Naše deti prežívajú sviatky Via-
noc mimo rodiny a aj bez rodiny. 
Za  štedrovečerný stôl však sadajú 
plné očakávania, spolupatričnosti, 
dobroprajnosti a vďačnosti. Aj vďa-
ka vašej nezištnej pomoci sa poda-
rilo vyčariť v ich očiach hviezdičky 
radosti a šťastia.

kolektív vychovávateľov a detí 
Ded Michalovce

Do Vrbovca zavítal Mikuláš
Občianske združenie 
(OZ) Vrbovčan 
v spolupráci s miestnou 
cirkvou usporiadalo 
6. decembra pre deti 
a ich rodičov privítanie 
sv. Mikuláša. 

Mikuláš prišiel a obdaril nielen 
najmenších, ale aj ostatných zú-
častnených obyvateľov našej ko-
munity symbolickými balíčkami 
so sladkosťami.

Za milú a vydarenú slávnosť 
poďakovanie patrí všetkým, hlav-
ne Jánovi Hreškovi za milé slová, 
ktoré oslovili deti, ale aj dospe-
lých, pani Marcinovej za nácvik 
programu s  deťmi. Ďalej Danke 
Pavlíkovej, Janke Vargovej a Lenke 
Dzurjovej za prípravu a manažova-
nie celej akcie. A samozrejme Da-
nielovi Dzurjovi a Paťke Pavlíkovej 

ako hlavným účinkujúcim. Podu-
jatie podporilo Tesco Michalovce 
a poslanec Marián Sabovčík.

OZ chce dobrovoľníckymi akti-
vitami obyvateľov v spolupráci s ve-

dením Mesta postupne vybudovať 
v objekte bývalej škôlky funkčné kul-
túrno-spoločenské centrum mest-
skej časti Vrbovec. Doteraz sa s pod-
porou Mesta a  sponzorov podarilo 

ukončiť opravu strechy a vonkajšej 
fasády budovy, ako aj upraviť pri-
ľahlú záhradu. V roku 2019 chce za-
čať s úpravou vnútorných priestorov.

Dušan Onuška

Vianoce
Cez haluze voňavých smrekov šumel vietor,

ľahký a vzdušný oblak sa na nebi niesol.
Krajinu prikryla tma sťa mäkká perina,

v teple domova sa zišla celá rodina.

Sladké vône a chutné jedlá,
vôkol stola vládne vianočná pohoda.

Stromček ako symbol hojnosti,
pohľadom naň sa kocháme do sýtosti.

Jeho žiara krásne svieti,
darčeky čakajú pre poslušné deti. 

Figúrky, zvony a anjeli,
tešia sa deti aj dospelí. 

Vianočnú náladu nám umocňuje sneh
a obloha plná jagavých hviezd.
Štedrý večer sa pomaly končí, 

závoj noci nás pokojne uchlácholí. 

Po noci sila lúčov nebo rozjasnila 
a brány zasneženému ránu otvorila.

Krajina sa naplnila svetlom
a vianočná pieseň letela svetom.

Marta Pižňarská 
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Objavme každý svoj vianočný ostrov 
Na svete sú dva vianočné 
ostrovy, ktoré slávni 
moreplavci objavili 
a pomenovali ich 
Vianočný ostrov. Lode 
doplávali k neznámym 
ostrovom práve v čase, 
keď sa oslavovali 
vianočné sviatky. 

Podľa Vianoc i my dávame mená 
napríklad výpredajom, jedlám, ná-
pojom, piesňam, stretávkam, kul-
túrnym a rôznym spoločenským 
aktivitám. Niet pochýb o  tom, 
že Vianoce sú pre nás dôležité. Osla-
vujú ich veriaci aj neveriaci. Mladí 
i  starí, zdraví i nemocní, chudob-
ní aj bohatí. Vo svojich dokladoch 
a  dokumentoch máme dátumy od 
narodenia Pána Ježiša. Prvé betle-
hemské Vianoce prežívame v po-
kračovaní rovnako dnes. Nie je to 
však nekonečný seriál, lebo čakáme 
druhý príchod nášho Spasiteľa, keď 
nastanú Vianoce všetkých Vianoc. 

Sväté udalosti narodenia Pána 
Ježiša nám podrobne opisuje Písmo 
sväté, Biblia. Evanjelium podľa Ma-
túša začína Ježišovým rodokme-
ňom a nasleduje opis jeho narode-
nia. Boží plán sa nám stal skutoč-
nosťou a Božie kráľovstvo je medzi 
nami. Naše rodné čísla sú navždy 
spojené s rodom Božieho Syna. 

Mária bola v požehnanom stave 
z Ducha Svätého, narodený syn do-
stáva meno nad každé meno – Je-
žiš. Spravodlivý Jozef prijal Máriu 
za ženu a spoločne sa starali o Bo-
žie dieťa. Novému kráľovi sa prišli 
pokloniť mudrci od východu, kto-
rých k nemu viedla hviezda. Boli 
navigovaní na miesto, kde v jasliach 
ležal malý Ježiš, poklonili sa mu 
a  odovzdali dary – zlato, kadidlo 
a myrhu. Po ich odchode nastávajú 
dramatické chvíle, keď kráľ Hero-
des chcel zabiť narodené dieťatko. 
Cítil svoje ohrozenie a možný ko-
niec vlády. Jozef, Mária a dieťa Ježiš 
sú zrazu utečenci, ktorí smerujú do 
Egypta. Legendy oznamujú, že  po 

ceste do Egypta sa malému Ježišovi 
a jeho sprievodu klaňali divé šel-
my a palmy, ktoré rástli pri ceste. 
Na egyptskom ostrove Elefantiné 
zostali až do Herodesovej smrti. 
Prebývala tam nemalá židovská 
komunita, kde Jozef, Mária a Ježiš 
našli zázemie. Tento ostrov sa tak 
stal vianočným ostrovom.   

Pri tomto vianočnom čítaní 
sa nás zmocňuje určitá bázeň, ale 
i  nepokoj, že zlo bráni láske. Ako 
je to možné? Prečo Boh toto dovo-
lil? My sa v sebe tiež môžeme Boha 
na všetko pýtať, ale skôr spytujme 
svoje vlastné svedomie. Vianoce sú 
iste na to ten správny a povolaný 
čas. Zvlášť na Vianoce máme radi 
príbehy s dobrým koncom. Vydare-
né deje, ktoré ústia do prekvapivej 
a neočakávanej svadby. Predtým sú 
ešte zápasy, obety, prehry, aby sme 
plnšie prežívali náš happy end, šťast-
ný koniec. V Ježišovi máme každo-
dennú pomoc, ktorej sa nesmieme 
zriekať. Dnes nič nie je jednoduché, 
ale zvykli sme si už na život bez 
Boha. Smrť je pre nás skôr tragé-
diou ako víťazstvom viery v živého 
Krista. Zvlášť na Vianoce spomína-
me na tých, ktorí už nie sú s nami. 

Ja budem spomínať na moju mamu, 
ktorá zomrela v lete. Nesmúťme, 
lebo veríme, že sú na vianočnom 
ostrove. Ježiš to ako dieťa nemal 
ľahké, Herodesovi mohol niekto 
vyzradiť, kde je svätá rodina. Židia 
na ostrove ich nemuseli prijať. Jozef 
a Mária sa mohli Ježiša vzdať a odo-
vzdať ho do starostlivosti niekomu 
inému. Mudrci mohli vyzradiť, kde 
je narodené dieťa. Malý Ježiš mohol 
na tej ceste zahynúť. Predstavme si 
dnešný komfort a vtedajšie úbohé 
možnosti. Dnes narodené dieťa do 
jaslí (žľabu pre zvieratá) nepoloží 
asi nikto. Nie je to hygienické ani 
etické, morálne ani dôstojné. Je-
žiš tam ležal. Istý farár usporiadal 
výnimočne vianočnú bohoslužbu 
v maštali medzi zvieratami. Auten-
tické prostredie prilákalo len hŕst-
ku ľudí. Mnohí považovali maštaľ 
za  nevhodné miesto na sviatočnú 
bohoslužbu. Ako môžeme prísť 
pekne a čisto oblečení do maštale? 
Nezníži to našu úroveň? Nie je to 
pod našu dôstojnosť? Hodí sa práve 
maštaľ na vianočnú slávnosť? 

Vytvárame si svoje umelé ostrovy, 
kde chceme byť len my. Neznášame 
zápach iných a varujeme sa poníže-

nia. Často je nám bližším a dôverným 
priateľom viac zviera ako človek.

Objavme ten svoj ostrov, ktorý 
bude aj pre iných. Je tu čas zázra-
kov. Kto neverí na zázraky, je ako 
Herodes, ktorý prenasledoval Ježi-
ša, chcel ho zabiť. Strašné je to a ne-
ľudské, úmyselne zabiť dieťa.

Kráľ Herodes bol krutý a bez-
ohľadný, ale Ježiš je Kráľ pokoja 
a  prijatia. Čítame o ňom v Evan-
jeliu. Evanjelium je pre nás životo-
pisom Pána Ježiša. Keď sa v dávnej 
minulosti narodil kráľovský syn, 
dedič trónu, vyslali poslov do su-
sedných krajín, aby roznášali o tom 
zvesť – Evanjelium. Škoda, že evan-
jeliom 21. storočia sa pomaly stáva 
internet, egoizmus, márnivosť, bez-
ohľadnosť a súboj s časom.

Milí čitatelia, Michalovčana, 
prajem vám vianočný čas plný no-
vých objavov lásky Božej k človeku. 
Nech sa pred vami zrazu vynorí váš 
vianočný ostrov, kde budete šťastní. 
Práve na Vianoce si uvedomíme, že 
nepotrebujeme toho až tak veľa, 
stačí nám narodený nový kráľ, kto-
rý dostal meno Ježiš.

Juraj Gajdošoci, 
reformovaný farár   

Nech novonarodené betlehemské svetlo rozžiari vaše srdcia 
i srdcia vašich blízkych radostou, požehnaním 

a pokojom cez vianocné sviatky i celý nový rok 2019. 
         tp
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Vedomostná súťaž 
o olympizme
V Grandhoteli 
Bellevue v Starom 
Smokovci vyvrcholila 
celoslovenská 
vedomostná súťaž 
o olympizme, ktorú 
vyhlásila Slovenská 
olympijská akadémia 
(SOA) v spolupráci 
so Slovenským 
olympijským výborom. 

Finále vo Vysokých Tatrách sa  
zúčastnilo  päť najlepších školských 
družstiev zo základného kola, kto-
ré sa realizovalo online formou už 
v  júni. Základného kola sa zúčast-
nilo 167 trojčlenných družstiev zo 
základných škôl. Vo finále každé sú-
ťažiace družstvo najprv predviedlo 

päťminútovú prezentáciu na tému 
Olympizmus spája generácie a po-
tom absolvovali písomný vedomost-
ný test z olympijskej problematiky. 
Porotu vedomostnej súťaže tvorili 
predseda SOA Pavol Ružbarský, 
podpredseda Ján Grexa (šéf poroty), 
predsedníčka komisie vzdelávania 
Viera Bebčáková, Igor Machajdík 
a tri olympioničky – strelkyňa Zuza-
na Rehák-Štefečeková, rýchlostná 
kanoistka Martina Gogolová-Kohlo-
vá a lukostrelkyňa Alexandra Lon-
gová, ktoré tesne pred samotnou sú-
ťažou absolvovali hodinovú besedu 
s účastníkmi súťaže. 

Naše mesto reprezentovala tro-
jica chlapcov zo Základnej školy, 
Školská 2, pod vedením učiteľky 
Radmily Hajdúkovej. Družstvo 
v zložení Viliam Kurila, Dávid Kuž-
ma a Kamil Rohaľ obsadilo druhé 
miesto. 

rh

Plavecký kurz
V novembri 
sa uskutočnil plavecký 
kurz žiakov 4. ročníka 
Základnej školy, 
Okružná 17. 

Nebolo by na tom nič výnimoč-
né, až na jednu veľmi dôležitú sku-
točnosť, že zúčastniť sa plaveckého 
kurzu mohol aj žiak so zdravotným 
postihnutím, ktorým je náš syn 
Peter. Veľká vďaka preto patrí ria-
diteľke Eleonóre Kánocovej, tried-
nej učiteľke Monike Tomovčíkovej 

a asistentke Dominike Horňákovej, 
ktoré sa aj týmto zaslúžili o začle-
nenie, tak povediac, iného dieťaťa 
do spoločenského života v škole, 
lebo radosť, ktorú Peter prežíval, 
že môže ísť tiež na plavecký kurz je 
z nášho pohľadu rodičov neopísa-
teľná. 

V závere by sme chceli podo-
tknúť, že vzhľadom na svoj zdra-
votný stav sa Peter nenaučil plávať, 
ale ten pocit šťastia, že mohol byť 
so  svojimi spolužiakmi a byť jed-
ným z  nich, je viac ako keby mal 
preplávať Atlantik. 

rodičia Ivaničkovci

Mikulášske popoludnie
Občianske združenie 
v Močaranoch 
pripravilo 8. decembra 
v kultúrnom dome super 
popoludnie. 

Deti sa zúčastnili tvorivých diel-
ní, kde si mohli zhotoviť vianočné 
ozdoby alebo sa zahrať. Po tvorivých 
dielňach vystúpili žiaci Základnej 
školy, Okružná 17, s divadelným 

predstavením o  sv.  Jánovi Nepo-
muckom, s ktorým bol spojený dob-
rovoľný príspevok na obnovu sochy 
tohto svätca. Vianočnú atmosféru 
priblížila svojimi koledami Fol-
klórna skupina Močaranka. Po  jej 
vystúpení už na deti čakal pred kul-
túrnym domom Mikuláš, s ktorým 
rozsvietili vianočný stromček. Deti 
dostali od Mikuláša darčeky a do-
spelí si pochutnávali na vianočnom 
punči. 

Štefánia Sabolová  
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O pohár primátora
V nedeľu 18. novembra 
usporiadal Klub vojakov 
v zálohe Michalovce 
už 15. ročník streleckej 
súťaže o Putovný 
pohár primátora mesta 
Michalovce. 

Na strelnici pod Hrádkom 
sa zišlo tridsať strelcov, ktorí si 
zmerali sily v streleckom trojboji. 
Primátor v úvodnom príhovore 

ocenil úroveň organizácie podu-
jatia a viditeľné zlepšenia v areáli 
strelnice. V kategórii pištoľ, ktorá 
bola rozhodujúcou na získanie 
pohára, zvíťazil domáci Peter 
Kudělka výkonom 322 bodov. 
Druhý skončil Karel Ulman z Ko-
šíc a tretí Ján Tiža z Poruby pod 
Vihorlatom.

V kategórii revolver si ceny roz-
delili domáci strelci. Zvíťazil Jozef 
Pavlovčík a za ním skončili Vladi-
mír Hamadej a Peter Kudělka.

Barna, strelecký klub KvVz

Realita prírody a krajiny 
Galéria mestského 
kultúrneho strediska 
ponúka v týchto dňoch 
milovníkom výtvarného 
umenia expozíciu Anny 
Šimkuličovej, ktorá žije 
a tvorí v Humennom. 

Autorka je pôvodným povo-
laním novinárka a publicistka. 
Istý druh formácie vo výtvarnom 
prejave nadobudla pri Andrejovi 
Smolákovi. Je spoluzakladateľ-
kou Podvihorlatského klubu vý-

tvarníkov. Expozícia je zostave-
ná prevažne z realistických diel, 
stvárňujúcich prírodu a krajinu 
či kvetinové zátišia. Možno tu 
vnímať techniku oleja a pastelu 
či lepených koláží. Je evidentné, 
že  pre autorku je zdrojom inšpi-
rácie príroda, v ktorej vníma súlad 
a harmóniu. Svoju tvorbu prezen-
tovala na medzinárodnom sym-
póziu v našom meste, na Sloven-
sku i v zahraničí a tak si svoj talent 
nenecháva iba pre seba. Výstava 
je verejnosti prístupná do konca 
mesiaca. 

Ivana Mochorovská

Staňte sa fanúšikom oficiálnej 
facebookovej stránky mesta 
Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA

SILVESTROVSKÁ SÚTAZ 

VO VYSTRELOVANÍ ZÁTOK 

ZO ŠUMIVÉHO VÍNA

31. decembra o 12.00 hod.

pred budovou mestského úradu 

s vlastnou fľašou
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Michalovčan informujeMichalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

JUDr. Ivan Kráľ  
a Eva Smit

Juraj Kušnír  
a Michaela Cibiková

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Vivien Krišová

Vivien Paňková

Mia Gaľová

Tamia Gašková

Stanislava Praskaiová

Ela Sabo

Richard Rjabušin

Lívia Palovčáková

Samuel Kuročka

Alexandra Bujdošová

Hana Svrčeková

Deana Hricíková

 Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: Futbalisti po jesennej časti súťaže

Hostia: Anton ŠOLTIS a Blažej VAŠČÁK
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z USTANOVUJÚCEHO

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MICHALOVCIACH
denne od 14.00 hod. 

MÁRIA KALAKAJOVÁ
Pri Tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, 
srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza 
do duší, bozky sa snúbia s objatím a pery šepnú 
dojatím: „Ži dlho medzi nami, kým Teba máme, 
nie sme sami.“
Všetko najlepšie želajú dcéry s rodinami.

Dňa 9. decembra oslávila životné jubileum 
70 rokov pani 

HELENKA KVAKOVÁ 
Milá mamka, ďakujeme Ti za všetko a prajeme 

do ďalších rokov zdravie a Božie požehnanie. 
manžel Lacko a deti Zuzana a Štefan s rodinami

Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, 
veľa dobrých vecí, želáme Ti všetci.
K 70. narodeninám pani 

HELENY KINCELOVEJ 
želajú všetko najlepšie manžel a synovia 
Vladimír a František s rodinami

blahoželania
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
c)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e)  Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach,
f)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmot-
noprávnej lehote, 31. decembra 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom predĺženia doby nájmu na dobu neurčitú, časť tvárnicovej trasy pre 
uloženie 1 ks káblového distribučného systému v centrálnej mestskej zóne mesta 
Michalovce.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 
31. decembra 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na interne-
tovej stránke www.michalovce.sk.

Omaľovánku pre 
deti a dospelých 

– Michalovce 
alebo spoznávame 
pamiatky hravou 

formou predávame 
v turistickej 
kancelárii 

na mestskom 
úrade. 



malý oznamovateľ

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Irena Kotlárová (76)
Zoltán Ónody (56)
Paulína Petraničová (93)
Milan Jendželovský (77)
Štefan Halas (90)
Darina Kocanová (63) 
Katarína Mogišová (69)
Ing. Jaromír Černoch (54)
Ľubomír Lazár (52)
Ružena Wojtovičová (79)
Mária Zahumenská (88)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám 3-izbový byt na Sídlisku Stráňany, V4, čiastočne 

prerobený. Cena dohodou. Tel.: 0949 219 533

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 

piva, hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), 
odznaky, etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, knihy, tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, 
vršky z fliaš, súdky, pipy, prepravky a iné. Štefan Demčák,  
tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, 
vyznamenania, medaily, pohľadnice, obálky, dokumenty, 
legitimácie, knihy, porcelán, sošky, pozdišovskú keramiku, 
hodinky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z TUZEXu a DAREXu (podniky 
zahraničného obchodu) – bony, odberné poukážky, dobropisy, 
poukážky na pohonné hmoty (autobenzín, motorová nafta), 
šeky, dispozičné príkazy, karty, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, akékoľvek dokumenty Živnostenská banka a Štátna 
banka československá a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Predám auto Octavia, 2. rada, 1.9 TDI, 77 kW, rok 2004, cena 
3 400,00 €. Tel.: 0944 505 040

n	Spílim strom za odvoz dreva v Michalovciach. Tel.: 0904 822 860
n	Predám včelí med (Michalovce) – 4,00 €/kg + fľaša.  

Tel.: 0907 171 739
n	Predám červené Daewo Matiz vo výbornom stave, garážované. 

Platné STK a EK. Lacno. Tel.: 0915 878 938
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Oznam
Oznamujeme všetkým, ktorí mali uverejnené fotografie 

svojich blízkych v dvojtýždenníku Michalovčan, aby si ich 
vyzdvihli v Turistickej kancelárii mesta Michalovce.

Dňa 15. decembra uplynie 10 rokov od chvíle, 
čo nás navždy opustila naša drahá mamka, 
babka a prababka 

MÁRIA BAŠISTOVÁ
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
s láskou a úctou spomína dcéra Dana s rodinou

Tak rýchlo letí čas, čo navždy utíchol Tvoj hlas. 
Len spomienky na Teba vracajú sa zas.
Dňa 15. decembra uplynie 5 rokov, 
čo nás náhle opustila mamka, svokra a babka 

VALÉRIA FEDÁKOVÁ
s láskou a úctou spomína dcéra Iveta s rodinou

Dňa 17. decembra uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil 

JÚLIUS HOSPODÁR
S láskou a úctou spomína manželka s celou rodinou. 

Nech s nami spomína každý, 
kto ho mal rád.

Dňa 19. decembra uplynie 20 rokov 
od smrti našej milovanej 

Mgr. IVETY PALIGOVEJ 
rod. Čverčkovej

V srdciach rana bolí stále, bolieť nikdy neprestane. 
Snívaj tíško večný sen, my nezabúdame, 

s láskou spomíname.
mama, syn s rodinou, dcéra a sestra s rodinou

Dňa 20. novembra dotĺklo srdce našej milovanej 
mamičky, babičky, sestry a švagrinej 

KATARÍNY MOGIŠOVEJ
Touto cestou ďakujeme príbuzným, priateľom, 

kolegyniam, susedom a známym za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary na poslednej rozlúčke. 

Odpočívaj v pokoji.
dcéry Silvia s rodinou a Beáta

Keby sa dal tak vrátiť ten čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť Tvoj hlas.

Dňa 6. decembra uplynulo 10 rokov 
od smrti našej milovanej matky, babky 

MARGITY ŠUCOVEJ
s láskou spomína dcéra s rodinou

Dňa 7. decembra uplynulo dlhých 15 rokov, 
čo nás nečakane opustil môj milovaný manžel, 
dobrý otec, milý dedko 

MUDr. FRANTIŠEK BÁLINT st.
s láskou a úctou k osobnosti človeka, 
ktorý vedel osloviť i poradiť, 
spomínajú manželka Eva s rodinou

Dňa 23. decembra uplynie 10 rokov 
od náhlej smrti manžela, otca a dedka 

MILANA KUFU
Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Smutný je náš dom a prázdno je stále v ňom, 
len cestička k hrobu zostala.
Dňa 27. decembra uplynie rok, čo nás navždy opustila 
milovaná manželka, sestra, teta, švagriná 

JULIANA DUBSKÁ
Ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
manžel Otto

Dňa 21. decembra uplynie už 5 rokov 
od úmrtia

 ANTONA TEREZKU
s láskou spomínajú syn, nevesta a vnučky

spomienky
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

SILVESTROVSKÁ SÚŤAŽ VO VYSTREĽOVANÍ ZÁTOK 
ZO ŠUMIVÉHO VÍNA
31. 12., 12.00 hod. 
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Florbal
EASTERN WINGS MICHALOVCE – NTS FK – ICE PLAYERS SEREĎ
15. 12., 17.00 hod., 1. liga muži – 14. kolo, Mestská športová hala

EASTERN WINGS – NTS FK – FBO ŽOCHÁR TOPOĽČANY
16. 12., 10.00 hod., 1. liga muži – 15. kolo, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Futsal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská futsalová liga
15. 12., od 10.00 hod. – II. liga,
16. 12., od 14.00 hod. – I. liga, 
22. 12., od 12.00 hod. – II. liga a I. liga,
23. 12., od 12.00 hod. – II. liga a I. liga,
26. 12., od 15.00 hod. – II. liga a I. liga,
29. 12., od 12.00 hod. – II. liga a I. liga,
XXV. ročník I. liga, Mestská športová hala
Info: M. Demko, tel.: 0918 622 707

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HK GLADIATORS TRNAVA   
16. 12., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov 

HK DUKLA INGEMA – HC MIKRON NOVÉ ZÁMKY B   
21. 12., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov 

HK DUKLA INGEMA – HC OSMOS BRATISLAVA   
29. 12., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov 
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
18. - 21. 12., 17.00 hod., X. ročník - 7. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Strelectvo
SILVESTROVSKÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ 
30. 12., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
ŠTEFANSKÉ TÚLANIA SA VIHORLATOM – 14. ROČNÍK
26. 12., 7.45 hod.

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA SNINSKÝ KAMEŇ 
31. 12., 8.00 hod. – 22.ročník
Info: http://www.kstmichalovce.sk/

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
19. 12., 17.15 hod., I. a II. liga – 7. kolo, Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk

Školské olympiády 
Aj v tomto školskom 
roku sa uskutočnilo 
na Mestskom úrade 
v Michalovciach 
pracovné stretnutie 
predsedov odborných 
komisií na riadenie 
predmetových olympiád 
a postupových súťaží 
v okrese Michalovce. 

Predmetom ich stretnutia bolo 
oboznámiť sa s termínmi predmeto-
vých olympiád a postupových súťaží 
v školskom roku 2018/2019 a s me-
todickými pokynmi pri ich organi-
zovaní. V tomto školskom roku bude 
Mestský úrad Michalovce – odbor 
školstva a športu v spolupráci s orga-
nizátormi predmetových olympiád 
– jednotlivými základnými školami 
zabezpečovať jedenásť predmeto-
vých olympiád v 33 kategóriách. 

Vyhlasovateľom všetkých súťaží je 
Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky, ktoré aj finančne zabez-
pečuje jednotlivé olympiády na zák-
lade ich kategorizácie. Všetky súťaže 
sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu škôl, nadväzujú na školskú 
výučbu a rozvíjajú ju na princípe 
dobrovoľnej záujmovej činnosti. Sú-
ťaže majú postupový charakter, to 
znamená, že začínajú domácim ko-
lom, pokračujú školským, okresným 
a krajským kolom a tí najlepší sa 
stretávajú na celoštátnom kole alebo 
na medzinárodnej súťaži. 

V diskusii si predsedovia pred-
metových komisií vymenili vzájom-
né skúsenosti z organizovania súťaží 
a prijali úlohy na ich skvalitnenie. Pr-
vou predmetovou olympiádou v škol-
skom roku 2018/2019 bol 11. ročník 
olympiády zo slovenského jazyka a li-
teratúry, ktorý sa uskutočnil 28. no-
vembra a jej organizátorom bola Zá-
kladná škola na Ul. J. Švermu 6.

 lk

SENIORI ŠPORTUJÚ
Pri príležitosti osláv oslobodenie mesta Michalovce od okupantov seniori Mestskej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Michalovciach (MsO JDS) usporia-
dali v novembri stolnotenisový turnaj mužov. Prvé miesto obsadil M. Harmoci, 
druhé J. Kostrej a tretie E. Papač. Turnaj žien a mužov MsO JDS v Michalovciach 
v hode šípok na terč sa uskutočnil 20. novembra. Prvé miesto obsadila A. Peterčí-
ková, druhé M. Plišková a tretie B. Fedorová. V mužskej kategórii získal 1. miesto 
E. Papač, za ním sa umiestnili Vaško a Bajči.                              Anna Vojtaššáková


