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pozývame...

TROJKRÁĽOVÉ 
KÚPANIE 

V LABORCI 
6. januára 

o 12.00 hod. 
park Kerta 
Stráňany

XII. REPREZENTAČNÝ 
PLES MESTA 

MICHALOVCE
12. januára
o 19.00 hod.

Chemkostav Aréna

JOZEF SALOŇ
výstava

do 30. januára
Zemplínske osvetové 

stredisko

VESELÁ 
ARCHITEKTÚRA
výstava obrazov 

L. Chocholáčkovej

do 31. januára 
Zemplínska knižnica 

G. Zvonického

Novoročný príhovor primátora mesta

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, 

MILÍ MICHALOVČANIA!

Pred niekoľkými hodinami 
sme sa rozlúčili s rokom 
2018 a privítali sme rok nový, 

od  ktorého, tak ako vždy, očakáva-
me, že bude v mnohom iný, najmä 
však, že bude lepší a po každej strán-
ke vydarenejší ako ten predošlý, 
čo vám všetkým aj zo srdca želám.

Svoje túžby a možno aj tajné 
priania sme v súvislosti s ním už asi 
povedali tým, ktorým dôverujeme, 
či uložili v tajných komnatách na-
šich myslí, veriac, že aj keď nie všet-
ky, ale aspoň časť z nich sa v prie-
behu nového roka podarí premeniť 
v realitu. 

Pokiaľ sa to ale má stať, musia byť 
aj naše očakávania realistické. Ne-
môžeme chcieť, aby sa udialo niečo, 
čo je len veľmi málo pravdepodobné 
a popritom, a to je veľmi dôležité, 
nemôžeme myslieť len na seba.

Pred niekoľkými dňami boli Via-
noce, ktoré sú najkrajšími sviatka-
mi preto, lebo sú oslavou zrodenia 
Dobra, narodenia Lásky, sú časom 
obdarúvania sa a sú aj oslavou toho, 
že počas nich myslíme viac na iných 
ako na seba, aj keď hlavne na tých, 
ktorí sú nám blízki a ktorých máme 
radi.

Myslieť na iných je potreb-
né nielen počas Vianoc. Myslieť 
aj na  iných je potrebné stále, a to 
aj  vo vzťahu k našim vlastným 
očakávaniam.

V priebehu minulého roka, ale 
aj počas mnohých predchádzajú-
cich, som mal neraz možnosť vní-

mať, že to tak často nebolo. Oča-
kávania niektorých aj v súvislosti 
s  časťami mesta, kde žijeme, boli 
neraz takmer maximalistické, avšak 
bez ohľadu na potreby iných častí, 
či toho, čo je pre nás spoločné. 

Nikomu to však nezazlievam, 
pretože napriek tomu, čo už bolo 
povedané, najviac nás vždy zaujíma 
to, čo je blízko nás, čo denne vída-
me a čo nám aj strpčuje život. Na-

priek tomu však verím, že obdobie, 
ktoré práve začalo, bude obdobím 
väčšieho porozumenia i obdobím 
väčšej empatie, čo nám všetkým 
na začiatku nového roka takisto 
želám.

Rok 2018 bol popri inom aj ro-
kom, kedy skončilo ďalšie štvorroč-
né obdobie fungovania našej mest-
skej samosprávy a začalo obdobie 
nové. Využívam preto aj  tento 
priestor na to, aby som sa poďako-
val vám všetkým, vážení spoluobča-
nia, za všetko, čo ste v prospech nás 
všetkých urobili. Osobitne ďakujem 
tým z vás, ktorí ste prišli k voleb-
ným urnám a svojím zodpovedným 
prístupom ste rozhodli, aké bude 
ďalšie smerovanie Michaloviec. 

Ďakujem zvlášť aj tým z vás, 
ktorých podporu som pociťoval 
a  aj vďaka ktorej môžem predniesť 
aj tento už trinásty primátorský no-
voročný príhovor, čo si veľmi vážim. 

Rok 2018 bol aj posledným, 
v ktorom v samospráve pôsobilo 
množstvo ľudí, ktorých život bol 
s orgánmi mesta spätý väčšmi 
ako život väčšiny iných Micha-
lovčanov. Preto aj tento priestor 

Buďme k sebe 
aj prísni aj nároční, 
no najmä, buďme 
k sebe prajní 

p r i m á t o r
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Štastný a úspešný nový rok 2019,
vela zdravia, štastia a pohody

   praje redakcia Michalovcana 

pokračovanie na 4. strane 
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pobačeňe Miža z varoša

Novi rok še začina, vinšom še vam pripominam.
Ňechcem ja vas otravovac, ľem uprimňe zavinčovac.
Na začatku vam vinčujem, bo to tak pasuje,
naj zdravičko dobre služi, naj še vam ňepsuje.

Radojsc majce zo života, že aj slunko švici,
bo ščesce to darunok, co ňe každi uvidzi. 
Majce gu sebe, dobri ľudze, vecej pochopeňe,
ňebudze nas jak kameňe trápic toto našo sumeňe.

Ščesce še nam kupic ňeda, bo ňe je ňič hmotnoho,
vekšu radojs mi tak majce zo slova dobroho.
Pambožko nam tak hutori: "Milujce bližnoho",
bo dachtori sebe mišľa, že ľem sebe samoho.

Pokoj v duši, lasku v šercu po cali rok majce,
ňe na sebe, aj na druhich tiž vi pametajce.
V rodziňe tiž lasku majce, bo jej veľo treba,
kuščok laski to tak veľo, jak hladnomu chľeba.

Naj vam mamon ňezašľepi mišeľ aňi oči,
aj bez ňoho život pujdze, švet še budze točic.
A nakoňec dobra rada, dobre to vňimajce,
v novim roku na začatku svojo ženi i frajirki dobre posciskajce.
Ňe nadarmo še hutori o tim peršim kroku,
budu sebe to pametac po každi dzeň v roku.
Zo šmichom je život krajši, tak bi še patrilo,
žebi hlupojsc zo zaviscu takoj poražilo.

Vaš Mižo z varoša

Novoročne vinčovaňe 
Mihaľovčanom

Michalovce v roku 2018

Súťaž vo vystreľovaní zátok

PENZIÓN FAMÍLIA NA 
DIVADELNÝCH DOSKÁCH

K 1. januáru 2019 bolo v našom 
meste evidovaných 37 448 
obyvateľov, z toho 19 444 žien 
a 18 004 mužov. V uplynulom 
roku sa narodilo 1 045 detí. 
Z nich bolo 317 Michalovčanov 
a to 164 dievčat a 153 chlapcov. 

Medzi najviac používané chlapčenské 
mená patrí Oliver, Šimon, Patrik, Matej, Sa-
muel, Michal, Martin, Alex, Marko, Damián. 
Najobľúbenejšími dievčenskými menami sú 

Eliška, Sofia, Ema, Viktória, Liliana, Liana, 
Diana, Timea, Olívia, Hana, Šarlota, Karin, 
Mia. Vyskytli sa aj nezvyčajné mená: Rayen, 
Noel, Esteban, Emir, Ákos, Jason, Melek, Bi-
borka, Levente, Abigail, Avel. Celkový počet 
sobášov bol 246, z toho 154 cirkevných a 92 
civilných. Dvadsať sobášov bolo uzatvore-
ných s cudzím štátnym príslušníkom. Zazna-
menali sme 239 sobášov, z ktorých má aspoň 
jeden z páru trvalý pobyt v Michalovciach. 
Celkový počet úmrtí bol 800, z toho 330 Mi-
chalovčanov a to 173 žien a 157 mužov. 

MsÚ

Netradičné ale veselé zápolenie 
ste mohli zažiť 31. decembra 
napoludnie na Námestí osloboditeľov 
pred budovu mestského úradu.

Mesto Michalovce zorganizovalo súťaž 
vo vystreľovaní  zátky zo šumivého vína. Cieľom 
súťažiacich bolo vystreliť zátku do čo najväčšej 
vzdialenosti. Zúčastniť sa mohol každý záujem-
ca, ktorý si doniesol  fľašu originálneho balenia 
šampanského s obsahom 0,7 l. 

Súťaž má u  Michalovčanov veľký ohlas a rok 
čo rok máme vyšší počet nielen divákov, ale aj 
súťažiacich. V ostatných troch rokoch sme do-
konca privítali vždy aj zahraničných pretekárov. 

Zaujímavosťou a zároveň výzvou je, že rekord 
súťaže je ešte z roku 2005, kedy Pavol Tóth vy-
strelil svoju zátku zo šumivého moku do vzdia-
lenosti 31 metrov.  

Pred mestským úradom sa na štart postavi-
lo 62 súťažiacich. Víťazom sa stal Radek Milión 
z Českej republiky, ktorý tu bol na návšteve a jeho 
zátka dopadla do vzdialenosti 27,15 m. Na dru-
hom mieste sa umiestnil Marián Karšňák výko-
nom 25,7 m a tretí skončil Ladislav Bujdoš výko-
nom 24,1 m. Medzi ženami bola prvá Naďa Jurko-
vá, ktorej zátka dopadla do vzdialenosti 20,95 m. 

Pre víťaza bola pripravená zaujímavá cena, 
ale naprázdno neodišiel nikto, lebo darček bol 
nachystaný pre každého súťažiaceho.

nč 

Ochotnícke Divadlo pri fontáne, 
ktoré pôsobí pri Mestskom 
kultúrnom stredisku v Michalovciach, 
uviedlo od svojho vzniku v roku 2012 
svoju siedmu decembrovú premiéru. 

Členovia súboru si vybrali neľahkú tému – 
stvárniť osudy chorých ľudí v sociálnom zaria-
dení, ktorí sa tak trochu stratili na ceste životom. 
V hre Penzión Família scenáristka súboru Kata-
rína Varechová zachytila neľahké ľudské osudy 
a zobrazila aj tých, ktorí sa o svojich pacientov 
s láskou starajú. Režisérky súboru Helena An-
dreeva a Jela Timková spolu s hercami tiež chceli 
vzdať hold neľahkej práci zdravotníkov, pobaviť 
divákov, ale zároveň ich aj priviesť k  zamysleniu 
nad vlastnou existenciou a krehkosťou života.

Divadlo pri fontáne uviedlo novú hru s plným 
nasadením a podarilo sa mu vyvolávať rôzne 
emócie, ktoré sú charakteristické pre gogoľovský 
smiech cez slzy. Herci stvárnili presvedčivo svo-
je postavy chorých: Gabriela Cenknerová, Viera 
Vallová, Jana Tomková a ďalší, ale aj plnokrvné 
typy z ľudu: kuchárka v podaní Ľudmily Ďurčá-
kovej, údržbár Ján Hlaváč a iní. 

Po úspešnej premiére, dvoch vystúpeniach 
pre študentov, vypredanej repríze 28. decembra 
bude táto hra opäť na programe začiatkom feb-
ruára.

nč

 17. 12.   rokovanie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v Košiciach 
 17. 12.   rokovanie predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti 
 18. 12.   stretnutie zamestnancov s vedením Mesta v obradnej sieni mestského úradu 
 19. 12.   podpis zmluvy o podpore domácej opatrovateľskej služby v Košiciach
 19. 12.  porada primátora 
 24. 12.   štedrovečerné stretnutie s klientmi Michalovského domova seniorov
 24. 12.  účasť na bohoslužbe rímskokatolíckej cirkvi 
 25. 12.  účasť na bohoslužbe evanjelickej cirkvi AV 
 26. 12.  účasť na bohoslužbe gréckokatolíckej cirkvi 
 28. 12.   účasť na bohoslužbe v Bazilike minor a otvorení futbalového turnaja  
  Košickej gréckokatolíckej eparchie
 28. 12.  valné zhromaždenie TV Mistral 
 31. 12.   vyhodnotenie súťaže vo vystreľovaní zátok z fliaš šumivého vína 
 31. 12.   účasť na programe Oslava štátnosti a novoročný príhovor
 2. 1.   novoročné stretnutie so zamestnancami Mesta Michalovce
 3. 1.  novoročné stretnutia s partnermi Mesta Michalovce
 4. 1.   rokovania s partnermi ohľadom Európskeho mesta športu 2019

aktivity primátora
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Tieto komunitné projekty získavajú granty

Rekonštrukcia mosta 

Iniciatíva Komunitné 
granty vyvolala veľkú 
vlnu záujmu zo strany 
verejnosti. Viac ako 107 
000 obyvateľov miest a obcí 
po celej krajine svojimi 
hlasmi určilo, ktorých 
32 verejnoprospešných 
regionálnych nápadov 
získava od Nadácie VÚB 
podporu v celkovej 
historicky najvyššej sume 
200 000 eur. 

Do každého kraja poputujú 
rovnomerným dielom granty až do 
výšky 25 000 eur pre štyri projekty, 
ktoré si miestni susedia a  podpo-
rovatelia zvolili za najviac potreb-
né a žiadané. V Košickom kraji sa 
do hlasovania zapojilo 11 469 ľudí. 
Prehľad všetkých víťazných projek-
tov je na stránkach www.komunit-
negranty.sk a www.nadaciavub.sk.

Štvrtý ročník programu Komu-
nitné granty s podtitulom 200 000 
eur pre komunity, kde to žije po-

mohol opäť zviditeľniť najkvalitnej-
šie pozitívne zmeny prinášajúce ná-
pady, ktoré vzišli z radov aktívnych 
komunitných centier, občianskych 
združení či miestnych samospráv 
z celého Slovenska. Spomedzi 386 
prijatých žiadostí poslali nezávislí 
odborníci z hodnotiacej komisie 
64 najlepších projektov do  trans-
parentnej súťaže formou verejného 
hlasovania. V každom kraji súťažilo 
osem projektov.

V rámci aktuálnych výsledkov 
iniciatívy Komunitné granty pre-
rozdeľuje Nadácia VÚB doposiaľ 
najvyššiu sumu, vďaka čomu putuje 
do každého kraja Slovenska podpo-
ra až do výšky 25 000 eur. Projekt 
s najvyšším počtom hlasov v kaž-
dom kraji získava grant vo výške 
až do 10 000 eur. Ďalšie tri úspešné 
projekty v každom z ôsmich krajov 
si odnášajú podporu do 5 000 eur. 
Patrí sem aj projekt Návrat k tradí-
ciám realizovaný v Michalovskom 
domove seniorov. 

Poslaním projektu Návrat k tra-
díciám je prepojenie aktívnych se-
niorov v Michalovskom domove 
seniorov a mladšej generácie pri za-

chovávaní tradícií, kultúrneho de-
dičstva a zvyšovanie záujmu o ume-
leckú činnosť prostredníctvom tka-
nia na tkáčskych krosnách. Cieľom 
je naučiť vnímať mládež, že remesel-
ná a tvorivá činnosť je súčasťou náš-
ho života v pretechnizovanej dobe. 
Vďaka projektu sa budú môcť se-
niori sebarealizovať, naučiť mládež 
tradičným a novým remeselným 
technikám na tkáčskych krosnách 

a odovzdať svoje skúsenosti ďalej. 
Najdôležitejšími nákladmi je zakú-
penie tkáčskych krosien, príslušen-
stva a materiálu k nim.

Spolu z verejného online hlasova-
nia, ktoré prebiehalo od 26. novembra 
do 9. decembra 2018, vzišlo po celom 
Slovensku 32 víťazných projektov. 
Komunitné aktivity budú realizované 
od marca do septembra tohto roka. 

Tomáš Turčan

Na základe výsledkov verejného 
obstarávania bola 6. augusta 2018 
podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom 
CSM-STAV, s.r.o., Michalovce. Predmetom 
zmluvy je výmena a osadenie novej lávky 
cez rieku Laborec. 

Dôvodom výmeny boli nedostatočné šírkové po-
mery pre jej využitie ako peší ťah pre chodcov a záro-
veň cyklistov smerom k sídlisku, lokalite individuálnej 
bytovej výstavby pri Bielej hore, ale aj na Zemplínsku 
šíravu. Lehota realizácie predmetu zmluvy je osem me-
siacov od účinnosti zmluvy, teda do 7. apríla 2019.

Lávka je súčasťou realizovanej stavby projektu 
Cyklistická trasa CMZ – Biela hora, z operačného 

programu Integrovaný regionálny operačný program. 
Cyklotrasa bude prepájať sídlisko Stráňany a IBV 
Stráňany k už existujúcim cyklotrasám v Centrálnej 
mestskej zóne (CMZ) a trasu vedúcu cez Sídlisko 
východ smerujúcu k priemyselným parkom mesta. 
Obyvatelia Sídliska Stráňany sa cyklotrasou dostanú 
cez CMZ k dopravnému uzlu na železničnej a auto-
busovej stanici.

Prvá etapa výstavby cyklotrasy predstavuje výme-
nu existujúcej lávky cez rieku Laborec. Druhá etapa 
predstavuje pokračovanie cyklotrasy po existujúcej 
komunikácii a po Ulici partizánskej, kde bude vytvore-
né vodorovné a zvislé dopravné značenie. Tretiu etapu 
cyklotrasy tvorí vybudovaný nový cyklochodník. Cel-
ková dĺžka novej cyklotrasy bude 2 002,6 m. 

nč

Košická Steel aréna 
praskala 18. decembra 
vo švíkoch a netrpezlivo 
čakala na začiatok koncertu 
legendárneho Miroslava 
Žbirku so symfonickým 
orchestrom pod taktovkou 
Adriána Kokoša.  

Hosťami vydareného projektu 
boli Martha a Katka Knechtová. Po 
inštrumentálnych skladbách v pre-
vedení slovenských symfonikov, ako 
ich predstavil Meky, úvodnou sklad-
bou koncertu bola Balada o poľných 
vtákoch. V pokojnom duchu sa nie-
sol celý koncert, ktorý zapadal do at-
mosféry končiaceho sa adventného 
obdobia a blížiacich sa Vianoc. Na 
koncerte nesmeli chýbať hity Beat-
les, ktorí tiež spievali o potrebe, ba 
nutnosti lásky. Katka Knechtová po-
tešila duetom z najnovšieho albumu. 

Záver koncertu patril Magnólii 
a vianočnému prímeriu. Prítomné 
publikum sa s nadšením pridalo 
k starším i novším, ale vždy hitom 
pre každú generáciu. Vynikajúca 
atmosféra koncertu bola často pre-
hlušovaná búrlivým potleskom. 

Ivana Mochorovská

LEGENDÁRNY 
ŽBIRKA 
A MAGNÓLIA

Foto: Miroslav Babinčák
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využívam tiež na to, aby som sa za 
dlhoročnú spoluprácu poďakoval 
svojmu doterajšiemu zástupcovi 
MUDr. Benjamínovi Bančejovi, 
dlhoročným mestským poslancom 
Ing. Jánovi Ďurovčíkovi, MUDr. 
Ľubomírovi Rohoňovi, Mgr. Jáno-
vi Eštokovi, Ing. Jozefovi Bobíkovi, 
MUDr. Pavlovi Kuchtovi, MUDr. 
Františkovi Farkašovi, MUDr. 
Tiborovi Prunyimu, Ing. Vladi-
mírovi Braníkovi, Ing. Jaroslavovi 
Kapitanovi, Doc. Michalovi Stri-
číkovi, PhDr. Marte Horňákovej, 
MUDr. Jánovi Paľovčíkovi, MVDr. 
Vladimírovi Kostovčíkovi a Ing. 
Jozefovi Horňákovi, z ktorých väč-
šina sa rozhodla už viac nekandi-
dovať. Aj vďaka nim sa Michalovce 
za posledné roky výrazne pozitív-
ne zmenili a nám všetkým ostáva 
len veriť, že šestnásť úplne nových 
poslancov na  ich činnosť v  mno-
hom nadviaže. 

Toho, na čo sa to dá, bolo aj 
v roku 2018 veľa. Z investičných ak-
tivít možno spomenúť rekonštruk-
ciu spevnených plôch v medziblo-
kových priestoroch na Ulici profe-
sora Hlaváča, dve ďalšie okružné 
križovatky ulíc Kuzmányho – Šte-
fánikova a Obchodná – Duklianska 
– Markušova, dobudovanie zim-
ného štadióna, nové teplovody na 
Sídlisku SNP, prístrešky na smetné 
nádoby na sídliskách Východ a Juh, 
výbeh pre psy na Leningradskej uli-
ci, chodníky na viacerých uliciach 
IBV, opravená Školská ulica, nový 
chodník k Sídlisku SNP, detské ih-
riská vo viacerých častiach mesta... 

To, čo som vymenoval, je len 
časť z investičných aktivít uplynu-
lého roka. Okrem nich sme naďalej 
rekonštruovali objekty našich ma-
terských a základných škôl, denné 
centrá pre seniorov, premenou 
prešlo tréningové ihrisko s ume-
lou trávou na futbalovom štadióne 

a popri tom všetkom sme vytvorili 
priestor pre bohatý kultúrny, spo-
ločenský a športový život v meste, 
o čom svedčí množstvo podujatí, 
vymenovanie ktorých by si vyžado-
valo veľký priestor.

I vďaka tomu všetkému sú 
dnes Michalovce nespochybniteľ-
ne vnímané ako ozajstné centrum 
Zemplína. Už dnes sú centrom 
zdravotníctva, obchodu, školstva, 
športu, kultúry a majú predpo-
klady na to, aby po dobudovaní 
diaľnice až k nám boli centrom 
hospodárskym a možno aj ad-
ministratívno-politickým, na čo 
možno tiež v budúcnosti vzniknú 
predpoklady, na ktoré, bez ohľadu 
na to, či vôbec niekedy prídu, mu-
síme mesto chystať.

 Veľa z toho, čo je k tomu potreb-
né, sme už urobili takmer vo všet-
kých oblastiach, čo neznamená, 
že nám veľa urobiť ešte netreba. 
Osobitne sa to dotýka dopravnej 
infraštruktúry, ale aj dopravy ako 
takej. Bude potrebné, aby sme za-
reagovali ešte intenzívnejšie na po-
žiadavky doby v oblasti smart cities 
a postupne premieňali Michalovce 
na inteligentné mesto so všetkým, 
čo k tomuto pojmu patrí.

Rok 2019, ktorý práve začína, by 
mal byť aj z tohto pohľadu v mno-
hom jedinečným. Bude potrebné, 
aby sme v ňom urobili všetky po-
trebné kroky k strategickému sme-
rovaniu v oblasti inteligentného 
mesta počnúc auditom súčasného 
stavu, cez oblasti, ktorým sa chce-
me venovať, až po zadefinovanie 
konkrétnych krokov v konkrétnom 
čase, vďaka ktorým by sa to malo 
dosiahnuť, pričom budeme musieť 
hlavne hľadať možnosti finančných 
zdrojov, prostredníctvom ktorých 
by sa to mohlo realizovať. 

Rok 2019 nám ponúka aj celý 
rad iných možností. Budeme 

v ňom európskym mestom športu, 
čo je ocenením nášho doterajšieho 
prístupu k rozvoju športu, ale záro-
veň i záväzkom, že šport budeme 
podporovať ešte intenzívnejšie. 
Túto skutočnosť hodláme využiť 
i tým, že kalendár na rok 2019, kto-
rý sme vydali, sa nesie v športovom 
duchu, podobne v akom sa bude 
niesť aj reprezentačný ples mesta 
o niekoľko dní. 

Viac ako to sa ale budeme snažiť 
ešte výraznejšie podporovať našich 
športovcov a investovať do športo-
vej infraštruktúry. Po  futbalovom 
a zimnom štadióne a po  mestskej 
športovej hale by sme najväčšiu 
pozornosť chceli venovať našej pla-
várni, ale aj tréningovým priesto-
rom pre mladých hokejistov a fut-
balistov, ktorí ich nedostatok naj-
viac pociťujú.

Zrekonštruovať a doslova do 
nového šatu by sme chceli zaodieť 
športový areál ZŠ T. J. Moussona, 
vybudovať ďalšie polyfunkčné ih-
riská v areáloch tých základných 
škôl, kde doposiaľ nie sú a radi by 
sme niekoľko športových ihrísk vy-
budovali aj v priestoroch sídlisko-
vých plôch.

Sme si vedomí, že na to, aby sa 
mesto aj naďalej rozvíjalo, bude 
potrebné, vzhľadom na nové sku-
točnosti, vytvárať podmienky pre-
dovšetkým pre rozvoj bývania vo 
všetkých jeho formách, pričom 
mesto sa sústredí hlavne na to, aby 
do svojho majetku získalo ďalšie 
nájomné byty, ktoré chceme pred-
nostne ponúkať mladým rodinám.

Najdôležitejšou úlohou tohto 
roka preto bude nastaviť program 
rozvoja mesta na toto štvorročné vo-
lebné obdobie tak, aby v ňom všetko 
uvedené bolo zakomponované.

Už na najbližšom pracovnom 
zasadnutí nového mestského zastu-
piteľstva budeme vidieť, aká je vôľa 

poslancov mesto rozvíjať, ktorý 
smer vývoja z mnohých možnos-
tí uprednostnia a v neposlednom 
rade aj to, čo z toho budeme môcť 
v tomto roku aj reálne urobiť.

Chcem veriť, že vo všetkom 
podstatnom dosiahneme zhodu, 
chcem veriť, že i vďaka tomu bu-
deme môcť na jeho konci pozitívne 
hodnotiť aj rok 2019.

Vážení spoluobčania, milí Mi-
chalovčania!

Mnoho ľudí si si na začiatku 
roka, ale aj mesiaca či dokonca 
aj dňa, rado číta horoskopy, ktoré, 
najmä ak sú priaznivé, človeka po-
vzbudia. Horoskopy pre mestá, po-
kiaľ viem, nie sú, no aj napriek ich 
absencii vieme všeličo predvídať 
a nastaviť sa pozitívne, ak, pravda, 
chceme.

Vieme predvídať, čo bude 
v  meste nasledovať, ak budú pre-
biehať rôzne procesy aj mimo nás 
a vieme, že všeličo sa podarí zrea-
lizovať, ak vyvinieme úsilie a bude-
me hľadať cesty a spôsoby, ako to, 
čo chceme, môžeme dosiahnuť. 

Popri vôli je však vždy potrebné 
aj žičlivé prostredie. Platí to o meste, 
platí to o rodinách, platí to o praco-
viskách a platí to vlastne o každom 
spoločenstve, ktoré niečo chce.

Želám preto všetkým vám i všet-
kým nám, aby sme takéto žičlivé 
prostredia vytvárali, aby sme takéto 
žičlivé prostredia v tomto roku vždy 
a všade aj nachádzali.

Len tam, kde sú k sebe ľudia 
ľuďmi sa všeličo dá a niekedy aj to, 
čo sa javí ako nemožné.

Buďme preto, prosím, k sebe 
práve takíto. Buďme k sebe aj prísni 
aj nároční, no najmä, buďme k sebe 
prajní!

Všetko najlepšie v novom roku, 
veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja 
a radosti, priatelia!

Viliam Zahorčák

dokončenie novoročného príhovoru z prvej strany... 

KRÁSA UKRYTÁ V KROJI
Jednou z priorít Materskej školy, Ul. Fraňa Kráľa 78, je aj rozvíjanie národného 
povedomia, hrdosti na naše tradície a folklór a preto sme sa rozhodli, že Mikuláš 
deťom okrem sladkostí donesie aj niečo nezvyčajné. Bolo to u nás radosti, keď 
nám pani Jendželovská doniesla nové ušité kroje. Chceme poďakovať aj Mestu 
Michalovce za dotáciu, bez ktorej by sme si to nemohli dovoliť.           Erika Zaffová 

Aktivity seniorov
Posledný štvrťrok bol 
bohatý na aktivity našich 
členov. Začiatkom októbra 
boli za svoju prácu ocenení 
členovia DC 3 – František 
Petrilák Cenou primátora 
mesta a Jaroslav Koščo 
Cenou mesta. 

Október sa niesol v znamení 
Mesiaca úcty k starším a boli oce-
není jubilanti. Uskutočnil sa  výlet 
do Bardejovských kúpeľov. Fol-
klórna skupina Klubovanka nás re-
prezentovala v akcii spievania ko-
lied. V decembri spestrila nákupy 
obyvateľom Michaloviec v  Tescu. 
Vedúca skupiny Gabriela Lipecká 

zložila pesničku šitú na mieru pre 
Tesco. 

Za finančné a materiálne prí-
spevky chceme poďakovať pri-
mátorovi Viliamovi Zahorčákovi, 
zástupcovi primátora Jozefovi So-
kologorskému, vedúcemu odboru 
sociálnych vecí Jánovi Jasovskému 
a poslancovi mestského zastupiteľ-
stva Mirkovi Gejgušovi.  

Ženská časť Klubovanky bude 
mať na vystúpeniach z príspevkov 
nové vesty. V januári čaká Klubo-
vanku vystúpenie v Michalovskom 
domove seniorov na Hollého ulici.  

Všetkým našim členom, priaz-
nivcom a obyvateľom mesta Mi-
chalovce želám veľa zdravia, šťas-
tia a pohodu v novom roku 2019.

Jaroslav Koščo
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

XII. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA MICHALOVCE 
12. januára o 19.00 hod., Chemkostav Aréna 

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

JOZEF SALOŇ 90 – VÝSTAVA 
do 30. januára, Zemplínske osvetové stredisko

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

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA

Projekt MC Drobec

Anjel Vianoc 2018

Materské centrum 
Drobec zorganizovalo 
aj vďaka podpore z grantu 
Mesta Michalovce 2018 
projekt s názvom Drobci 
spoznávajú vodné plochy 
na východe Slovenska. 

V rámci projektu mali deti spolu 
so svojimi rodičmi i starými rodič-
mi možnosť navštíviť krásne miesta 
na východe Slovenska. Počas viace-
rých poznávacích výletov si obzreli 
lom Skrabské a Domašu, unikátny 
lom Beňatina a Zemplínsku šíravu. 
Okrem vodných plôch sme cestou 
navštívili aj ďalšie zaujímavé mies-

ta, napríklad v Tibave sme objavili 
vzácne stromy – viac ako 250-ročný 
zákonom chránený platan javoro-
listý a morušu bielu. Obohatením 
exkurzií a výletov boli prednášky 
o histórii vzniku vodných plôch 
a ochrane vodných zdrojov i tvorivé 
dielne pre drobcov. Počas realizácie 
projektu sme sa nielen veľa dozve-
deli, ale aj dobre cítili v spoločnosti 
viacerých rodín s deťmi, ktorým 
nie je ľahostajná nádherná príroda 
na východe Slovenska. 

Ďakujeme za finančnú podpo-
ru Mestu Michalovce a všetkým 
zúčastneným za to, že s nami boli. 
Budeme sa tešiť na ďalšie akcie. 

MC

Na Mikuláša v Tatranskej 
galérii vyhlásili víťazov 
12. ročníka výtvarnej 
súťaže Anjel Vianoc. 

Minulý rok sa prihlásil rekord-
ný počet škôl – 130 so 789 prácami. 
Súťažilo sa opäť vo viacerých kategó-
riách: materské, základné a  stredné 
školy, aj základné umelecké školy. 
Spomedzi základných škôl – 1. stu-
peň boli tri ocenené prvým miestom, 

medzi nimi aj práca osemročného 
Rastislava Rohuna zo Základnej 
školy Teodora J. Moussona Micha-
lovce. Organizátori boli radi, že sa 
zúčastnili školy a deti z  celého Slo-
venska, od Michaloviec až po Brati-
slavu. Teší ich, že kvalita prác je stále 
na vyššej úrovni. Zastúpené sú všet-
ky techniky a čo je novinka v tomto 
roku, dokonca aj film.Všetky práce 
budú vystavované v Tatranskej galé-
rii do konca januára.

Ingrid Štefanisková
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Sebastian Šaro
Jakub Karch

Mateo Kostovčík
Leo Čertan

Soňa Krížová
Sofia Králiková

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Róbert Rac  
a Diana Ferková

Noviny Mistral
a športové správy

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

Zostrih udalostí 
v I. polroku 2018

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
z Vianočného koncertu

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti 
UPC Slovensko a GECOM, Facebook, YouTube a www.tvmistral.sk

Tri najlepšie slovensko-
-francúzske projekty 

Klub slovenských 
turistov 

Na Gymnáziu Pavla Horova 
v Michalovciach ukončili 
projekt Cestami-necestami 
(po bitevných poliach) 
k dnešnej Európe. Učitelia 
a žiaci tejto školy ako jediní 
v Košickom samosprávnom 
kraji reflektovali 
na slovensko-francúzsku 
výzvu Prvá svetová vojna 
a osobnosť generála 
M. R. Štefánika. 

Zámerom projektu bolo ukázať 
mladým generáciám, aké dôležité 
je poznanie minulosti pri vytváraní 
spoločnej budúcnosti, bojovať proti 
akejkoľvek forme extrémizmu a upev-
ňovať hodnoty mieru a bezpečnosti 
ako posolstvá 1. svetovej vojny. Išlo 
o hľadanie spôsobov, ako nadviazať 
spoluprácu slovenských škôl s fran-
cúzskymi školami, podporiť rozvoj 
kreativity, multidisciplinarity, kritic-
kého myslenia, občianskych a  jazy-
kových kompetencií. Žiaci gymnázia 
absolvovali prednášky odborníkov, 
exkurzie na severovýchodnom Slo-
vensku, vlastné výskumy, nacvičili 
divadelnú hru Aperitív po 100 rokoch 
a navštívili francúzske mesto Cog-
nac, ktoré bolo jedným zo sídiel čes-
koslovenských légií. Tam si spoločne 
s  francúzskymi žiakmi pripomenuli 
udalosti spojené s Veľkou vojnou 
a vznikom ČSR. 

Slávnostné vyhodnotenie bila-
terálneho slovensko-francúzskeho 
projektu Slovensko-francúzska výzva 
2018 – 1. svetová vojna a  osobnosť 
generála M. R. Štefánika sa  usku-
točnilo 11. decembra 2018. Vyhod-
notenie sa konalo v priestoroch kina 
Lumiére v Bratislave za účasti štátnej 
tajomníčky Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a  športu SR Oľgy 
Nachtmannovej, štátnej tajomníčky 
Ministerstva ozbrojených síl Fran-
cúzskej republiky Geneviéve Darrie-
ussecqovej, veľvyslanca Francúzskej 
republiky na Slovensku Christopha 

Leonziho a splnomocnenca fran-
cúzskej vlády a generálneho riaditeľa 
Misie k storočnici 1. svetovej vojny 
Josepha Zimeta. 

Na výzvu reagovalo štrnásť slo-
venských a štrnásť francúzskych škôl. 
Tieto školy zároveň získali označenie 
Storočnica ako ocenenie kvality navr-
hovaných projektov. Na vyhodnotení 
odprezentovali osem spoločných pro-
jektov, ktoré boli s finančnou podpo-
rou slovenskej a francúzskej strany re-
alizované od septembra do konca no-
vembra. Na základe prezentácií v slo-
venskom a francúzskom jazyku boli 
vyhodnotené aj ocenené tri najlepšie 
projekty. Stal sa ním aj  projekt Gym-
názia Pavla Horova, Masarykova  1, 
Michalovce s Lycée Beaulieu v meste 
Cognac s názvom Cestami-necesta-
mi (po bitevných poliach) k dnešnej 
Európe. 

Katarína Olšavová

Členovia najstaršieho 
michalovského Klubu 
slovenských turistov 
Turista (NM KST T) 
sa znovu po roku stretli 
na rokovaní svojho 
najvyššieho orgánu 
– výročnej členskej 
schôdzi, kde zhodnotili 
uplynulú činnosť klubu.

Zasadnutie otvoril a viedol 
predseda NM KST T Anton 
Hasák. Naplánovaných mali 27 
podujatí, z toho sa dve neusku-
točnili pre nezáujem, dve boli 
zrušené pre nepriaznivé počasie, 
štyrikrát bol upravený termín 

a  štyrikrát bol určený náhradný 
garant. Najviac sa páčili akcie – 
Výstup na Michalovu horu, Zá-
dielska tiesňava, Slanské vrchy 
– hrad Braničev, Južné pohrani-
čie, Výstup na Folkmarskú skalu 
a aj účasť členov na vrcholových 
podujatiach KST – zimný zraz 
Oščadnica, letný zraz – Piešťany. 

Finančná situácia v klube je na 
dobrej úrovni, hlavne vďaka príj-
mu z 2 %, dotácie od Mesta a spon-
zorských príspevkov nášho člena 
J.  Mitra. Prijatí boli dvaja noví 
členovia R. Repický a M. Filičko-
vá. Najagilnejší v klube boli: Mitro, 
Surmiak, Kanóc, manželia Hasá-
kovci, Mišíková, Peštová, Hrubá, 
Stolárová, manželia Štefanskí.  

výbor KST Turista Michalovce
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pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk. 
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Zemplínska oblastná organizácia 
cestovného ruchu (ZOOCR)

vypisuje výberové konanie na obsadenie 
pracovnej pozície: 

VÝKONNÝ RIADITEĽ ZEMPLÍNSKEJ OBLASTNEJ 
ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU 

(pracovná pozícia vykonávaná na základe dohody o pracovnej 
činnosti v rozsahu 10 hod. týždenne) 

Názov zamestnávateľa: 
Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu 
Požadované kvalifikačné predpoklady: 
n minimálne úplné stredné odborné s maturitou so zameraním na turistický 

ruch alebo ekonomiku
n minimálne 10 rokov praxe v oblasti cestovného ruchu, manažmentu, marke-

tingu alebo finančného riadenia
n  skúsenosti s tvorbou projektov sú výhodou, ekonomika

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
n	uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu bezúhon-

nosť) podľa zák. č. 552/2003 Z. z. v platnom znení
n	absolvovať výberové konanie formou pohovoru, základný okruh požadova-

ných znalostí a zručností
n	aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (anglický jazyk), ruský 

jazyk slovom a písmom
n	znalosť práce s PC: Windows, kancelársky balík MS Office
n	znalosť zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v zn. n. p.
n	znalosť regiónu dolný Zemplín
n	znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva, verejnej správy a verejného obstarávania
n	tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu členov ZOOCR
n	príprava rozpočtu, čerpanie finančných zdrojov
n	podávanie žiadosti o získanie finančných príspevkov z dotácií, grantov, projektov
n	príprava ročného plánu aktivít, zabezpečenie jeho plnenia, vyhotovenie vý-

ročnej správy o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu
n	zabezpečenie administratívnej agendy ZOOCR

Ponúkaná základná zložka mzdy:
8,00 €/hod. – úväzok 10 hod. týždenne 

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
n	fotokópia dokladu o vzdelaní
n	štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením doterajšej praxe, znalosti a zručnosti
n	výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 23. januára 2019 (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) Zem-
plínska oblastná organizácia cestovného ruchu, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 
Michalovce s označením „Neotvárať – Výberové konanie – výkonný riaditeľ Zem-
plínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu“. Na obálke je potrebné uviesť 
meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 
Uchádzačov, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, pozve komisia 
na účasť vo výberovom konaní. Predpokladaný termín nástupu: 01. 03. 2019
Poznámka: 
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas ZOOCR na spracovanie 
a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Sú-
hlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archi-
vované na ZOOCR a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici 
obrancov mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č. 116/2009 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 2. 1. do 18. 1. 2019.  
Počet bytov: 1 
Číslo bytu  Adresa   Poschodie   Bytový dom   Počet izieb    Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
21   Obrancov mieru 4    5. NP       „A-2“            Garsónka            30,79 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 
2,19 €/m2. Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, 
prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Micha-
lovce www.michalovce.sk alebo Odbore hospodárenia s majetkom Mest-
ského úradu v Michalovciach,  budova  Mestského  úradu Nám. slobody 1 
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN  číslo 105 / 2008 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej v bytovom dome „D" 
a „E" v Michalovciach
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 2. 1. do 18. 1. 2019.  
Počet bytov: 1 
Číslo bytu            Adresa             Poschodie          Bytový dom    Počet izieb
-------------------------------------------------------------------------------------
4                     Mlynská 6242/17        prízemie                   „D“                       2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalov-
ciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.



dva týždne v kultúredva týždne v športe

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Basketbal
I.BK MICHALOVCE – ŠKP BBC B. BYSTRICA
12. 1., 17.00 hod., DL Juniori; športová hala GPH  

I.BK MICHALOVCE – ŠBK JUNIOR LEVICE
13. 1., 10.00 hod., DL Juniori; športová hala GPH  
Info: http://new.1bkmi.sk

Futsal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská futsalová liga
5. 1., I. liga od 12.00 hod., II. liga od 15.00 hod., 8. kolo
12. 1., II. liga od 12.00 hod., I. liga od 15.00 hod., 9. kolo  
XXIV. ročník, Mestská športová hala
Info: M. Demko, tel.: 0918 622 707

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – MHK HUMENNÉ
9. 1., 17.30 hod., 

HK DUKLA INGEMA – MHK MARTIN
13. 1., 17.30 hod., 

HK DUKLA INGEMA – HK SKALICA
16. 1., 17.30 hod., 
St. Nicolaus I. hokejová liga mužov 
Info: http://www.duklamichalovce.sk

HK MLÁDEŽ – HK BARDEJOV
13. 1., 10.00 hod., 1. liga juniorov
Info: https://www.hkmichalovce.sk

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
7. - 9. 1., 17.00 hod., X. ročník – 8. kolo
14. - 16. 1., 17.00 hod., X. ročník – 9. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
VÝSTUP NA SNINSKÝ KAMEŇ
5. 1., 51. ročník
Info: https://www.kst-turista.sk

TROJKRÁĽOVÝ SNINSKÝ KAMEŇ 
5. 1., 8.00 hod. – 51. ročník
Info: http://www.kstmichalovce.sk

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Novoročný volejbalový turnaj
5. 1., 9.00 hod., 4. ročník, športová hala GPH a SZŠ

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
9. 1., 17.15 hod., I. a II. liga – 8. kolo 
16. 1., 17.15 hod., I. a II. liga – 9. kolo
X. ročník, Mestská športová hala
Info: http://www.vkmichalovce.sk

8 ŠPORT

Juniori doma 
na favoritov nestačili

Vianočná burza a zápas

V Michalovciach sa 
predstavili družstvá 
z hornej časti tabuľky –
Žilina a Považská Bystrica. 
Po dobrých výkonoch 
u týchto súperov sa chceli 
Michalovčania aj doma 
prezentovať dobrým 
výkonom. 

Nastúpili v bielych dresoch 
v  základnej zostave Kincel, Lus-
tig, Pirkovský, Podžuban a Brnčal. 
Obojstranne sa hral vyrovnaný 
basketbal, no hostia mali postupne 
o niečo navrch. Domácich limi-
tovali stratené lopty, ale postupne 
prevzali iniciatívu a polčas tesne 
vyhrali. Tretia štvrtina im vôbec 
nevyšla a tá rozhodla. Súper sa bo-
dovo vzdialil a výhru si už nenechal 
vziať.  V závere dostali šancu aj naši 
mladí žiaci, ktorí zbierali cenné 
skúsenosti. 

Orlov čakal ďalší z favoritov – Po-
važská Bystrica. Náš súper výborne 
zakončoval a celý prvý polčas viedol. 
Hostia výborne bránili a naši hráči 
sa presadzovali veľmi ťažko. V  tom 
čase sa im nepodarilo premieňať ani 
trojbodové pokusy a  súper polčas 
vyhral o deväť bodov. Tretiu štvrtinu 
ale domáci zvládli, chytili sa a stiahli 
výsledok na rozdiel jedného bodu. 
V drese hostí nám robil problém 
najmä Kubala, mládežnícky repre-
zentant, ktorý na začiatku poslednej 
časti dvoma trojkami stiahol vedenie 
na stranu hostí. Michalovčania bojo-
vali a znova sa dotiahli na minimál-
ny rozdiel. Celá posledná štvrtina 
bola veľmi tesná. Orlom už neostal 
čas na zvrat a náš súper si výhru 
ustrážil. Orli podali proti favoritovi 
dobrý výkon. Napriek tomu sa pre 
prípadnú výhru nad favoritmi musia 
bodovo pridať aj ďalší hráči a všet-
ci podať maximálne koncentrovaný 
výkon. 

1.BK MICHALOVCE

Žiakov Základnej školy, 
Okružná 17, čakal 
v posledný školský 
deň pred Vianocami 
výnimočný deň. 

Mali možnosť sami si namie-
šať pravý vianočný koktail. A in-
gredienciami veru nešetrili. Vôňa 
ihličia, medovníčkov, vianočného 
punču a vetvičiek imela pre šťastie 
tvorili základ, ku ktorému s fantá-
ziou pridali dielka vlastných rúk od 
výmyslu sveta. 

Atmosféru vianočnej burzy 
umocňovali nielen radosť a poho-
da, ale aj obchodný kumšt žiakov. 
Predávajúci sa trhovali s kupujú-
cimi. Spokojnosť bola na oboch 

stranách. Žiaci si ani neuvedomili, 
že si kúpou či predajom prakticky 
precvičovali finančnú gramotnosť. 

Čerešničkou na vianočnom kok-
taile bol futbalový zápas, v ktorom 
proti sebe nastúpili výber žiakov 
školy a FC Teachers. Zápas sledova-
la celá škola a Chemkostav Aréna sa 
od povzbudzovania otriasala v zák-
ladoch. Počas prestávky sa súťažilo, 
losovali sa lístky v tombole a nechý-
balo ani vystúpenie mažoretiek.

Po zápase sa športová atmosféra 
zmenila ako šibnutím čarovného 
prútika. Zhaslo svetlo, nastalo ticho 
a halou sa začala ozývať najkrajšia 
koleda Tichá noc, svätá noc. V trb-
lietavom svetle sviečok ju odušev-
nene všetci spievali. 

R. Záborská 


