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Náš projekt v bruseli
Mesto Michalovce sa opäť zviditeľnilo na medzinárodnej pôde ako malé mesto blízko
schengenskej hranice. Prevencia kriminality nie je fráza, ale nevyhnutnosť - je názov
projektu, ktorý bol prezentovaný na medzinárodnej pôde 2. decembra v Bruseli.
Prezentácia projektu sa uskutočnila v rámci medzinárodnej
konferencie organizovanej Európskou sieťou pre prevenciu
kriminality /European Crime
Prevention Network - EUCPN/.
Každá členská krajina Európskej únie mala možnosť predstaviť najlepšie projekty, ktoré
sa v krajinách realizujú. Súčasťou konferencie boli workshopy, kde boli predstavené a odprezentované
najúspešnejšie
projekty zo všetkých členských
krajín únie.
Slovensko reprezentoval projekt mesta Michalovce ako jeden
z najlepších z množstva projektov
za posledné tri roky na Slovensku.
Prezentáciu projektu zabezpečil
Úrad vlády SR, celá prezentácia
prebiehala v angličtine. Zámerom projektu bolo prostredníctvom realizovaných aktivít poukázať na fenomén kriminality,
nezatvárať oči pred celospolo-

čensky negatívnymi javmi. Jeho
realizáciou zainteresované strany
dokázali, že je nevyhnutné cieľavedomé, plánovité, koordinované
a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu
a inú protispoločenskú činnosť.
Na uskutočnení aktivít projektu sa podieľali televízia Mistral, mestská polícia, mestské
kultúrne stredisko, centrum
výchovnej a psychologickej prevencie a mestský úrad. Realizátori projekt poňali ako pilotný
a ich výstupy z projektu poukázali na mnohé javy, ktoré je potrebné podchytiť.
Termín realizácie projektu
bol v mesiacoch október – december 2008. Záver tvorilo stretnutie všetkých zainteresovaných
strán, na ktorom sa vyhodnotil
projekt, celková realizácia jednotlivých aktivít a navrhli sme
nové kroky v oblasti prevencie.

Počas trvania projektu vznikol filmový dokument, letáky
a brožúry s odbornou tematikou, ktoré sa stali súčasťou preventívnych odborných a propagačných materiálov.
Počas konferencie sme mali
príležitosť vystavovať a poskytovať informácie o projekte v špeciálnej výstavnej miestnosti. Pre
možnosť vizuálnej prezentácie
vstupov sme pripravili materiály
- fotografie, brožúry a kalendáre. Súčasťou prezentácie projektu bol baner s informáciou
o realizácii projektu a meste Michalovce a vizuálna prezentácia
v anglickom jazyku.
Náš projekt splnil všetky
kritériá - je inovatívny a zahŕňa nové prístupy a metódy, je
založený na spolupráci medzi
partnermi a aplikovateľný pre
organizácie a skupiny aj v iných
štátoch.
SLO

Prechádzka po vianočnom trhovisku

Devätnáste vianočné trhy sa začali v piatok dopoludnia vztýčením
vlajky mesta, pred budovou mestského úradu, za zvukov michalovskej
hymny. Otvorenie spestrili svojím vystúpením spevácke skupiny Klubovanka a Starši chlopi z Mihaľovec.

Ani mrazivé ráno neodradilo zvedavcov, ktorí si prišli pozrieť ako vyzerá
pravá domáca zabíjačka. V sobotu ráno ju predviedli pod vedením zástupcu prednostu MsÚ Gabriela Doriča traja majstri mäsiari. Prasiatko
opálili slamou, tak ako sa to odnepamäti robilo u našich starých rodičov.

AKTUALITY

Silvester 2010
Program spojený so zapálením vatry,
ohňostrojom, príhovorom primátora.
31. 12. 2010 o 23.00 hod – tribúna
Vystúpi skupina FREE VOICES

Pre kupujúcich bolo na Obchodnej a Markušovej ulici pripravených
viac ako 213 predajných a 24 občerstvovacích stánkov. Nechýbala
Ulička umeleckých remesiel, v ktorej tento rok dominovali domáce
výrobky z dreva, tkáčske produkty a výrobky z včelieho vosku.

V sobotu podvečer vo veľkej sále mestského kultúrneho strediska predviedol luxusný krajčírsky salón DeVenir módnu prehliadku. V pestrej palete
modelov si mohol prísť na svoje každý – od malých, cez mladé slečny až
po dámy každej vekovej kategórie, ba aj muži.

AKTUALITY

O slava štátnosti - 18. v ýro čie

Starý rok sa končí, to je pravda istá,
Nový sa hotoví ... Čože nám len chystá?
Čo si zasejeme, to budeme žať.
Klíč slovo – semienko, túžim zaželať,
aby deti milovali otcov mamy,
aby bolo viacej úcty medzi nami,
aby sme si podávali teplé dlane,
aby sme po práci boli pyšní na ne,
aby sme nežuli iba suchú kôrku,
aby sme nepľuli svetu slinu horkú,
aby slnko svietilo, aj keď dážď prší,
aby jeho lúče žiarili nám v duši!

Michalovce prekonali slovenský rekord v zbere plastových vrchnákov.
Materské, základné a stredné školy z Michaloviec vyzbierali 1 333 000
kusov vrchnákov z PET fliaš. Zároveň žiaci pokorili aj druhý slovenský
rekord vytvorením mozaiky erbu mesta Michalovce – najväčšieho obrazca z vrchnákov PET fliaš o celkovej ploche 804 m². Obidva rekordy
boli vytvorené 25. novembra pod záštitou primátora Viliama Zahorčáka
na podujatí Nášmu mestu, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 66. výročia oslobodenia mesta Michaloviec.

AKTUALITY

AKTUALITY

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Mesto Michalovce a Slovenský zväz záhradkárov
vás pozýva na XI. ročník súťaže

vás pozývajú na silvestrovskú vernisáž

Vystreľovanie zátky
zo šampanského

KRAJINA SPIŠA
31. 12. 2010 o 10.00 hod.
vo výstavných priestoroch západného krídla
hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea

31. decembra 2010 o 10.30 hodine
na Námestí osloboditeľov, pred budovou MsÚ
Cieľom je vystreliť zátku do čo najväčšej vzdialenosti.
Každý súťažiaci nech si donesie fľašu originálneho
balenia šampanského, s obsahom 0,7 l.

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Portrét kresťana
a národovca

Byzant Košice, s. r. o., vydal
v týchto dňoch vo vydavateľstve
Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach monografiu o advokátovi a výtvarnom umelcovi Jozefovi
Pichonskom, ktorý svoj život zasvätil šľachetnej veci a dobru, obrane
prenasledovaných, bezbranných,
ale odvážnych a charakterných
občanov. Kniha vyšla s finančnou

Bilancovanie roka 2010

podporou mesta Michalovce. Občania a mládež sú vďační za sprostredkovanie príkladných a obetavých činov, ktoré pre Michalovce
a širšiu východoslovenskú oblasť
urobil, stotožnených s osobou obetavého a európsky rozhľadeného
JUDr. Jozefa Pichonského, ktoré pre
Michalovce a širšiu východoslovenskú oblasť urobil.
es

Vzácni ľudia medzi nami Hnojňaňe ďakujú
V obradnej sieni Mestského
úradu v Michalovciach sme privítali 2. decembra bezpríspevkových darcov krvi. Územný spolok SČK v Michalovciach odovzdal morálne ocenenie vzácnym
ľuďom, pre ktorých sa darovanie
krvi stalo životným postojom. Za
dlhoročné darcovstvo bolo odovzdaných 41 zlatých a 8 diamantových plakiet prof. Janského.
Páni Milan Marjov a Miroslav
Tirpák darovali krv viac ako

100-krát, za čo im bola udelená
Medaila prof. Kňazovického.
Ich dlhoročné darcovstvo krvi
a prejavenú ľudskosť ocenilo
aj mesto Michalovce udelením
Plakety mesta Michalovce, ktorú im odovzdal primátor mesta
Viliam Zahorčák. Poďakovanie
Nemocnice Š. Kukuru odovzdal
stonásobným darcom krvi generálny riaditeľ nemocnice MUDr.
Ľubomír Rohoň.
Mgr. Mária Pavluvčíková

Bridž je kráľovská hra

Na sklonku novembra prijal
v zasadačke mestskej rady primátor mesta Viliam Zahorčák
bridžové družstvo LAURUS
Michalovce, aby sa jeho členom
poďakoval za úspešné reprezentovanie mesta v I. lige Slovenského bridžového zväzu, kde sa
za rok 2010 umiestnili na druhom mieste v rámci celého Slovenska.
Zástupcovia klubu bridžistov
predstavili túto nesporne zaujímavú hru všetkým prítomným.

Bridž je kráľovská kartová
hra, ktorá sa hrá s polovičným
počtom žolíkových kariet. Vplyv
náhody je tu potlačený na minimum, keďže s tými istými
kartami hrajú všetci hráči. Svojím charakterom a potrebnými
vlastnosťami hráčov sa blíži
k šachu a hre go. Hra vyžaduje
a rozvíja logické myslenie, cvičí
pamäť a koncentráciu. Možno ju
nazývať tiež gymnastikou mozgu. Medzinárodný olympijský
výbor zaradil bridž medzi uznávané športy a snaží sa o jeho zaradenie do programu zimných
olympiád. Na svete je viac ako
20 miliónov bridžistov. Hrávajú
sa súťaže družstiev, dvojíc aj jednotlivcov.
Počas blížiacich sa vianočných
sviatkov možno siahnete na balíček kariet a vyskúšate si aj túto
hru. Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, pravidlá hry
nájdete na stránke bridžového
zväzu www.bridgeclub.sk. ivpa

Z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených na XXIII.
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 24. augusta 2010.
Ing. MIRKO GEJGUŠ
Upozornil na fakt, že z dôvodu neuskutočnenia plánovanej
revitalizácie sídliska Juh, ktorej súčasťou bola aj rekonštrukcia
chodníkov, medziblokových komunikácií a rozšírenie parkovísk,
je ich stav veľmi zlý až kritický.
„Tento dlhý zoznam potrebných opráv som spracoval na základe odpovede riaditeľa Technických a záhradníckych služieb a jeho
ubezpečenia že opravy komunikácií a chodníkov robia pracovníci
TaZS operatívne a rýchlo a na základe podnetu od občanov.
Na základe podnetov od občanov III. volebného obvodu, bývajúcich na sídl. Juh, žiadam o prevedenie opráv asfaltového krytu v
týchto lokalitách: 4 výtlky parkovisko M3, medzi M3 a L3 výtlky, pri
L3 výtlk veľký na ceste, k bytovke K3 parkovisko: 2 výtlky, vstup na
parkovisko za obchod Anjelik, Ul. saleziánov, totálne rozbitý chodník, ul. za školským ihriskom IV. ZŠ: 4 výtlky, ulica medzi IV. a VI.
ZŠ, chodník od K2 k ulici 4. ZŠ: 7 výtlkov, cesta medzi 4. a 6. ZŠ a
veľké výtlky pri materskej škole, na chodníku chýba poklop, výtlk
pri kotolni I3, 4 výtlky medzi I3 a F3, výtlky na chodníku medzi F3
pri Okružnej ul.), chodník pri pedagogickom stredisku: 4 veľké výtlky, výtlky na chodníku z pravej strany bytovka T2, T3 a A3: cesta
medzi blokmi výtlky, C3: pred kruhovým objazdom 2 výtlky veľké
na chodníku, C3: spredu 6 výtlkov na chodníku k reštaurácii Areca,
C3: 5 veľkých výtlkov pri Mariva therm, za Arecou T3: 5 výtlkov,
A3: výtlky, chodník na Ul. okružnej oproti pedagogickému stredisku: 10 výtlkov, O2: za garážami, O2 a S2: 2 výtlky, P2 /vežiak/: 2
výtlky, M2 za bytovkou: 2 výtlky, medzi N2 a L2: 2 výtlky, medzi H2
a J2, pri H2 neukončený asfaltový kryt chodníka, pri H2 k Okružnej
ulici 2 výtlky + 2 k hlavnej ceste, medzi B1 a C1 výtlky, medzi F1 a
H1: výtlky, medzi F1 a G1: 4 výtlky, chodník na Špitálskej pri F1,
G1, H1, H1: 2 výtlky, cesta pri malej Družbe: 6 výtlkov.
Verím, že práce budú prevedené operatívne a rýchlo a pán riaditeľ
dodrží slovo, ktoré dal nielen mne ako poslancovi na rokovaní MsZ,
ale prostredníctvom televízie Mistral aj obyvateľom Michaloviec.“
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Opravy sa priebežne vykonávajú. Pokiaľ nedôjde k výraznému
zhoršeniu klimatických podmienok, do stanoveného termínu budú
vykonané.
Koniec.
Interpelácie poslancov z októbrového mestského zastupiteľstva nájdete tentoraz výnimočne na web stránke mesta www.michalovce. sk,
(v časti samospráva, mestské zastupiteľstvo), vzhľadom na ukončenie
funkčného obdobia tohto mestského zastupiteľstva.



Mužská spevácka folklórna
skupina Hnojňaňe z Mihaľovec
sa chce cestou novín Michalovčan poďakovať Mestskému
úradu Michalovce, Mestskému
kultúrnemu stredisku a Zemplínskemu osvetovému stredisku
za dobrú spoluprácu počas celého roka 2010 pri rôznych kultúrnych podujatiach v našom meste
aj v zemplínskom regióne.
Srdečne ďakujeme primátorovi
Michaloviec Viliamovi Záhorčákovi, jeho zástupcovi MUDr. Benjamínovi Bančejovi, poslankyni
NR SR PhDr. Ľubici Roškovej aj
poslancom mestského zastupiteľstva za podporu našich projektov
a činnosti našej skupiny. Úprimné
poďakovanie patrí aj Ing. Jánovi
Ďurovčíkovi, ktorý je krstným ot-

com našich CD nahrávok, za jeho
zanietenosť pre náš súbor.
Na základe odsúhlasených
projektov skupina môže už v tomto roku dokončiť nahrávku ďalšej,
v poradí piatej, CD nahrávky. Pre
nahustený program v tomto roku sa
krst piateho CD uskutoční až v januári 2011 v mestskom kultúrnom
stredisku. Ďakujeme aj všetkým
našim priaznivcom, najmä Michalovčanom, Zemplínčanom, ale aj
všetkým, ktorí prišli na naše vystúpenia na veľké folklórne festivaly
či už do Východnej, Terchovej,
Rejdovej, na Hontiansku parádu
do Hrušova pri Veľkom Krtíši, ale
aj do Bratislavy či Ostravy.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia a spoluprácu.
Michal Klima

Útulok pre psíkov
Vážený pán primátor, v prvom povolebnom vydaní mestských novín, chceme využiť
príležitosť a priestor v mimoriadnom vydaní Michalovčana
a zapriať Vám veľa úspechov,
šťastia a múdrych rozhodnutí,
s podporou celého novozvoleného vládneho tímu samosprávy.
Na základe našich pozitívnych osobných stretnutí v minulosti nás mimoriadne potešila
Vaša ústretovosť a ochota oficiálne podporiť projekt realizácie útulku pre zvieratká v našom
meste, čo ste aj občanom mesta
verejne deklarovali vo svojom
volebnom programe na roky
2011-2014.
Sme radi, že aj podpora voličov milovníkov zvierat Vám

pomohla s prehľadom opätovne
obhájiť Vašu pozíciu primátora
mesta a svoj zámer, tak s vládnou podporou budete môcť naplniť.
Úprimne sa tešíme na našu
budúcu spoluprácu a oficiálne
pred občanmi prejavujeme záujem a ochotu založenú na dobrovoľníckom princípe, k naplneniu tohto cieľa pomôcť, v mene
kréda Životné prostredie- základ pre prítomnosť aj budúcnosť. Vytvorením podmienok
pre zriadenie útulku v meste,
ku ktorým ste sa zaviazali, tento
cieľ bude opäť omnoho bližšie
k Vám, ale najmä nám – občanom, voličom a obyvateľom
mesta Michalovce.
Jana Chovanová
Mirka Demková

Vážení spoluobčania, ďakujem vám za dôveru
a podporu mojej kandidatúry na post poslanca Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach.
Rudolf Klein, nezávislý poslanec

Koalícia hodnotí voľby
Jednou z najdôležitejších udalostí v živote nášho mesta v roku
2010 boli určite komunálne voľby. Veľkú dôležitosť im prikladali
aj v SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ
a KDS. Vychádzajúc zo skúseností a poznatkov v miestnej politike, rozhodli sme sa pre spoločný
koaličný postup pri kandidátke
na poslancov do mestského zastupiteľstva a aj na primátora mesta.
Pred voličov sme predstúpili
s konkrétnymi predstavami aktivít
na roky 2011 – 2014, a to v rámci jednotlivých volebných obvodov ako aj priorít pre celé mesto.
Voličov sme presviedčali faktami
a logickými argumentami, neuchyľovali sme sa k osobným
hodnoteniam iných kandidátov.
Pre prezentáciu svojich zámerov
sme využili viaceré formy, tradičné aj netradičné. Pričom hlavný
dôraz sme kládli na čo najčastejší
kontakt s občanmi. Volebnej kampani sme sa venovali s veľkým
zanietením a stála nás veľa úsilia.
Teraz, keď už poznáme výsledky volieb, konštatujem, že sa
nenaplnili naše očakávania ani
pri voľbe primátora mesta, ani pri
voľbe poslancov. V mestskom zastupiteľstve bude mať koalícia štyroch poslancov. Som presvedčený,
že ešte širšia koalícia, o ktorú sme

sa usilovali pred voľbami, by dosiahla lepší výsledok. Tesne pod
čiarou sa totiž umiestnili viacerí
koaliční kandidáti na poslancov.
Mestské zastupiteľstvo by pritom
bolo politicky pestrejšie a reálnejšie by reprezentovalo politickú situáciu v meste. Za podporu
a prejavené sympatie vo voľbách
aj touto cestou všetkým ďakujem.
Napriek tomu, naše priority:
- nové pracovné miesta
- zníženie ceny tepla o 10 %
využitím alternatívnych zdrojov
energií
- nové parkovacie miesta v centre
a na sídliskách
- lepšia zdravotná starostlivosť
a dostavba nemocnice
- výstavba Senior centra a rozšírenie ponuky služieb pre starších občanov
- realizácia oddychovej zóny
s termálnymi bazénmi
- Michalovce – mesto, kde mladí
žijú radi
sú a budú pre najbližšie obdobie
nanajvýš aktuálne. O naplnenie
týchto zámerov, ale aj iných aktuálnych potrieb občanov, sa budem
ako poslanec mestského zastupiteľstva spolu s ďalšími koaličnými poslancami v najbližších štyroch rokoch usilovať.
Ing. Jozef Bobík

Tok života je už taký. Niečo sa končí, niečo začína. To, čo sa udialo
v priebehu roka, sme prežili, zaregistrovali, museli sa s tým vyrovnať.
Z pohľadu mesta to bol jeden z úspešnejších rokov. Podarilo sa vyriešiť
množstvo bradatých problémov, ktoré strpčovali život Michalovčanom.
Mesto Michalovce sa znova trochu zmenilo, zmodernizovalo a skrásnelo.
Spoločenský život v meste bol obohatený o množstvo úspešných podujatí
v oblasti kultúry a športu. Súčasne sme sa však museli trpne prizerať
množstvu problémov. Nie všetko je možné vyriešiť hneď. Nie na každý
problém sa dá nájsť hneď riešenie. I keď mesto získalo značné zdroje
z európskych fondov. Niektoré nedostatky života mesta sa nimi riešiť
nedajú. I napriek našej pohotovej reakcii na možnosti týchto projektov,
nie všetky sú šité na špecifiká nášho mesta. V mnohom sa s problémami budeme musieť popasovať v nasledujúcom období. Záverom roka sa
uskutočnili komunálne voľby. Dovoľte mi úprimne poďakovať všetkým
Michalovčanom, ktorí sa zúčastnili týchto volieb. Prejavili v nich svoj postoj k mestu. Rozhodli o fungovaní samosprávy mesta na najbližšie štyri
roky. Výsledok volieb je obrovským záväzkom pre mestské zastupiteľstvo.
Je to zároveň silný mandát k pokračovaniu v rozbehnutých aktivitách
v meste. Verím, že snaha o pokračovanie bude spojená aj s trpezlivosťou
pri riešení problémov. Nič nie je horšie, ako netrpezlivosť. Horšia je už
len závisť. Najideálnejší je tvorivý príspevok občanov. Veď ak sa dnes
robí pre môjho suseda, zajtra to určite príde aj ku mne. Dovoľte mi preto
záverom roka popriať všetkým Michalovčanom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa šťastia do nového roka 2011.
MUDr. Bančej Benjamín, zástupca primátora

Noviny Mistral
a Športové správy

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

Žihadlo

s hosťom Ing. Petrom Rauchom,
motocyklovým pretekárom Motovia Motoklub

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

záznam

Z ustanovujúceho MsZ zo dňa 16. 12. 2010

denne od soboty od 14.00 hod.

Celoslovenské súťaže
záhradkárov
Na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne sa uskutočnila
Súťaž o najkrajšie jablko a hrušku. Do súťaže o naj jablko sa prihlásilo 443 ovocinárov záhradkárov a predložili 1 178 vzoriek
jabĺk. V súťaži o naj hrušku bolo
hodnotených 154 vzoriek od 107
pestovateľov.
Z nášho okresu sme odoslali
37 vzoriek jabĺk od 7 pestovateľov. Najlepšie umiestnenie dosiahol Miroslav Benetin s odrodou
Rubín a to 5. miesto z 86 hodnotených vzoriek. Ďalšie umiestenia našich: Mgr. Jozef Ihnacik
9. miesto zo 42 (odroda Gloster),
Ivan Čollák 18. miesto z 53 (Ontario), Ing. Miroslav Horňák 36.
miesto zo 127 (Blenheimska reneta), Peter Bajus 11. miesto zo
64 (Otava), Ing. Gabriela Demková 10. miesto z 57 (Šampión).
Do súťaže o naj hrušku sme
odoslali 10 vzoriek a najlepšie

umiestnenie dosiahli Ján Polák 6.
miesto z 32 ( ázijská hruška Kosui) a Miroslav Benetin 6. miesto
z 26 (Parížanka).
Aj napriek nepriazni počasia a
veľkej chorobnosti ovocia, ktoré
zapríčinilo skoro až likvidáciu
kvalitného ovocia, pestovatelia
vybrali to najlepšie, čo dokázali
zachrániť a prezentovali náš okres vo vyhlásenej súťaži. Možno, že sa žiadala väčšia aktivita
výborov základných organizácií
pri propagácii a finálnom zbere
vzoriek.
Celoslovenská súťaž 1. ročníka O najkrajšiu broskyňu a slivku, ktorá sa konala v Ružomberku nevystihla práve najlepší rok
pre pestovateľov. Do súťaže bolo
prihlásených iba 62 vzoriek broskýň a 109 vzoriek sliviek. Z nášho okresu sme zaslali symbolicky
iba 4 vzorky broskýň.
Jozef Bajus

Ďakujeme všetkým voličom za prejavenú dôveru
a podporu v komunálnych voľbách
do Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Kandidáti strany SMER-SD

Hotel Mousson
Po náročnej rekonštrukcii bývalej robotníckej ubytovne v Michalovciach 10. decembra otvoril
4*dizajn hotel na východe Slovenska svoje brány verejnosti pod
novým názvom Hotel Mousson
Michalovce. Hotel dostal meno po
svetoznámom maliarovi, následníkovi plenérizmu Jozefovi Theodorovi Moussonovi, ktorý pôsobil a maľoval aj v Michalovciach.
Hotel dýcha „Moussonovými
farbami“, čokoládovou hnedou,
bielou, sivou a béžovou. Na recepcii hotela sa nachádza originál
Moussonovho obrazu. Hotel má
52 izieb, z toho dva apartmány.
Každá izba je jedinečná, pretože v

každej z nich dominuje na stenách
iná reprodukcia jedného z diel
majstra Moussona. V hoteli sa nachádza konferenčná miestnosť pre
50 hostí a lobby bar pre 15 hostí.
V hotelovej reštaurácii Mousson s
letnou terasou o celkovej kapacite
120miest si hostia môžu vychutnať
Mousson steak a prekvapenie cukrára Mousson dezert. Hotel má k
dispozícii aj vonkajšie parkovisko
s kapacitou 57 áut. Hoteloví hostia môžu využiť fitnes a rozsiahle
wellness centrum o rozlohe 350
m². celkové náklady vynaložené
na rekonštrukciu objektu a jeho
okolia predstavujú čiastku viac
ako tri milióny eur.
ts

Ďakujem obyvateľom Michaloviec za podporu
vo voľbách do Mestského zastupiteľstva Michalovce.
Budem sa usilovať vašu dôveru nesklamať.
Ing. Michal Stričík, nezávislý kandidát



Vážení spoluobčania,
milí Michalovčania!
Ďalší cyklus ohraničený komunálnymi voľbami máme za sebou
a pred nami je cyklus nový s novými výzvami i očakávaniami.
Tento priestor využívam na to,
aby som poďakoval všetkým Michalovčanom, ktorí využili svoje
právo a prišli k urnám, aby dali svoj
hlas ktorémukoľvek kandidátovi,
pretože oni, na rozdiel od tých,
ktorí toto právo nevyužili, jednoznačne ukázali, že im ďalšie smerovanie Mesta nie je ľahostajné.
Oceňujem skutočnosť, že voľby v Michalovciach boli v súlade
so zákonom, že tu nedošlo k vážnejším incidentom a že občania
mali právo slobodne a demokraticky rozhodnúť o tom, ktorí
ľudia a ktoré politické subjekty
budú za osud mesta počas najbližších štyroch rokov niesť zodpovednosť.
Veľmi ma teší, že výraznú
podporu a teda aj vašu dôveru
získali ľudia, ktorí kandidovali
vedno so mnou, teda kandidáti strany Smer- SD, z ktorých až
sedemnásti budú členmi nového
mestského parlamentu, rovnako
ako skutočnosť, že takmer 70 %
percent z vás, ktorí ste volili primátora mesta, ste túto dôveru vyjadrili mne. Ďakujem vám za to.
Ďakujem vám za to, že ste týmto
najobjektívnejším spôsobom ocenili našu štvorročnú prácu, že ste
sa nenechali pomýliť výmyslami
o nútenej správe či inými lžami
a zveličenými polopravdami tých,
ktorí chceli zmenu na svoj spôsob,
ktorá je, chvalabohu, mnohým
z vás dostatočne jasná a, ako ste
ukázali, pre väčšinu z vás je aj neakceptovateľná.

Ďakujem vám, že väčšina z vás
prijala náš spôsob ďalšieho rozvoja a zveľaďovania mesta, v ktorom
chceme a budeme pokračovať,
verím, že naďalej aj s vaším pochopením a podporou. Komunálne voľby 2010 v Michalovciach sa
pomaly stávajú minulosťou. Tak
ako pred štyrmi rokmi aj teraz
v nich niektoré subjekty postupovali agresívne a namiesto toho,
aby hovorili o tom, čo chcú v meste a pre mesto urobiť, sa sústredili
na útoky, v ktorých používali aj
neférové praktiky, čo ste, tak ako
pred štyrmi rokmi odmietli a ja
vám aj za to úprimne ďakujem.
Na tomto mieste chcem ale
oceniť aj férovú a nekonfrontačnú kampaň strany Sloboda a solidarita, ktorá ukázala, že ak sa
schopní mladí ľudia nedajú pomýliť a zviesť ľuďmi, ktorí už dávno okrem svojej nenávisti nemajú Michalovciam čo ponúknuť,
majú šancu byť pre mesto platní,
a to nám dáva aj priestor hľadania možnej budúcej spolupráce,
o ktorú budeme vždy chcieť prejavovať záujem.
Vážení Michalovčania, ešte raz
vám za svojich kolegov a priateľov
ako aj za seba ďakujem za prejavenú dôveru. Výsledky, ktoré sme
vďaka nej dosiahli, sú pre nás veľmi
zaväzujúce. Chcem vás uistiť, že aj
napriek objektívnym ťažkostiam,
ktoré očakávame, urobíme všetko,
čo bude v našich silách, aby sme
Michalovce počas najbližších štyroch rokov viedli k ich ďalšiemu
všestrannému napredovaniu, čo
veríme, sa nám aj s vašou priazňou podarí. Ďakujeme vám!
Viliam Záhorčák

Výsledky komunálnych volieb 2010
V sobotu 27. novembra sa aj v našom meste uskutočnili komunálne voľby, v ktorých si Michalovčania volili primátora mesta a dvadsať päť poslancov mestského zastupiteľstva v jednotlivých volebných obvodoch. Prinášame vám
výsledky volieb:
Mestská volebná komisia v Michalovciach zaregistrovala tieto výsledky:
V meste mali obyvatelia možnosť voliť v šiestich volebných obvodoch, v rámci ktorých bolo zriadených 30 volebných okrskov. Z celkového počtu osôb zapísaných v zoznamoch voličov 32 295 sa volieb
zúčastnilo 10 743 voličov.
Za primátora mesta bol zvolený Viliam Zahorčák, kandidát strany
SMER - SD s počtom 7 277 hlasov, ostatní kandidáti dostali od voličov
spolu 3 150 hlasov (Jozef Bobík – 2 228 hlasov, Peter Suzina – 682 hlasov, Bartolomej Jakubčák – 121 hlasov a Martin Magura – 119 hlasov).
Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Michalovciach boli zvolení títo kandidáti:
Volebný obvod č. 1
z 1443 platných hlasov získali:
Jozef Sokologorský, Ing., 41 r., ekonóm, 656 hlasov
Ľubomír Rohoň, MUDr., 64 r., lekár, 589 hlasov
Pavol Dlugoš, Ing., 50 r., technik, 572 hlasov
Ján Eštok, Mgr., 67 r., správca Matice slovenskej, 422 hlasov
Volebný obvod č. 2
z 2434 platných hlasov získali:
Jana Cibereová, PhDr., 48 r., asistentka poslankyne NR SR, 897 hlasov
Pavol Kuchta, MUDr., 55 r., lekár, 825 hlasov
Ján Mihalečko, MUDr., 50 r., lekár, 728 hlasov
Tibor Prunyi, MUDr., 55 r., všeobecný lekár pre dospelých, 689 hlasov
Zlatuša Popaďáková, Bc., 50 r., ekonómka školy, 678 hlasov
Anton Rudáš, MUDr., 57 r., lekár-rádiológ, 543 hlasov

Volebný obvod č. 3
z 1869 platných hlasov získali:
Benjamín Bančej, MUDr., 60 r., lekár, 792 hlasov
Ján Ďurovčík, Ing., CSc., 67 r., dôchodca, 735 hlasov
Martin Nebesník, Mgr., 46 r., učiteľ, 728 hlasov
Vladimír Braník, Ing., 41 r., ekológ-vodohospodár, 694 hlasov
Pavol Hirjak, MUDr., 47 r., lekár, 676 hlasov
Volebný obvod č. 4
z 1823 platných hlasov získali:
František Farkaš, MUDr., 54 r., lekár, 752 hlasov
František Zitrický, MUDr., 60 r., lekár, 671 hlasov
Jozef Bobík, Ing., 58 r., projektový manažér, 642 hlasov
Jozef Makohus, MUDr., 52 r., lekár, 632 hlasov
Volebný obvod č. 5
z 1943 platných hlasov získali:
Michal Stričík, Ing., PhD., 41 r., vysokoškolský učiteľ, 651 hlasov
Rudolf Klein, 59 r., vedúci pohrebníctva, 559 hlasov
Jaroslav Kapitan, Ing., 49 r., riaditeľ strednej školy, 535 hlasov
Ján Paľovčík, MUDr., 37 r., lekár, 526 hlasov
Volebný obvod č. 6
z 911 platných hlasov získali:
Štefan Lipčák, MUDr., 60 r., lekár, 335 hlasov
Stanislav Gaľa, Bc., 46 r., ekonóm, 263 hlasov

Viliam Zahorčák
69,8%

Jozef Bobík
21,4%

Martin Magura
1,1%

Bartolomej Jakubčák
1,2%

Peter Suzina
6,5%
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Výhercovia kupónovej súťaže LUCIA 2010
1. cena:
výherca:
darca:
2. cena:
výherca:
darca:
3. cena:
výherca:
darca:
4. cena:
výherca:
darca:
5. cena:
výherca:
darca:
6. cena:
výherca:
darca:
7. cena:
výherca:
darca:
8. cena:
výherca:
darca:
9. cena:
výherca:
darca:

LCD televízor
Zlata Kočišková
Okružná 94, Michalovce
Redakcia MICHALOVČAN
NOTEBOOK
Marcel Lechman
Humenská cesta 15, Michalovce
PMS DELTA s. r. o.
poukážka na nákup
tovaru v hodnote
300,- € v NAY
Štefan Kuba
Nám. osloboditeľov 24, Michalovce
CHEMKOSTAV, a. s.
NEtbook
Agáta Egryová
E. Urxa 7, Michalovce
DEXIA banka a. s. Slovensko
domáca pekáreň
Mária Andrejová
Obrancov mieru 6, Michalovce
ZINPRO a. s. Slovensko
darčekový balíček
Olina Kovaľová
Kpt. Nálepku 23, Michalovce
FANN parfuméria

12. cena: ruksak + reklamné
predmety
výherca: Margita Hospodárová
Jilemnického 14, Michalovcedarca:
EUROVIA SK

21. cena: kazeta troch
destilátov
výherca: Stanka Rovňáková
Komenského 36, Michalovce
darca:
JOPEX

13. cena: mixér
výherca: Jozef Strejc
Nad Laborcom V4, Michalovce
darca:
FIN.M.O.S. a. s.

22. cena: kulma na vlasy
výherca: Lýdia Juročková
Kpt. Nálepku 2, Michalovce
darca:
EUROVIA SK

14. cena: hriankovač
výherca:	Ivana Revesová
Tulipánová 7, Michalovce
darca:
EUROVIA SK

23. cena: kuchynská váha
výherca: Eva Hudáková
Užhorodská 11, Michalovce
darca:
MR TRADE s. r. o.

15. cena: router
výherca: Eva Tobiašová
Murgaša 31, Michalovce
darca:
GeCom s. r. o.,
metropolitná optická sieť

24. cena: írska WHISKEY
výherca: Viktor Mižák
Zemplínska 9, Michalovce
darca:
O.S.V.O. Prešov, s. r. o..

16. cena: poukážka na nákup
ovocia v hodnote 50,- €
výherca: Ľubomír Koban
J. Hollého 77, Michalovce
darca:
M.A.D.D. Fruit s.r.o.

vŕtačka
Marta Činčárová
Nad Laborcom 42, Michalovce
SCORP spol. s r.o

10. cena: navigačné zariadenie
výherca: Margita Hanuščíková
Suché 118
darca:
G.K.T. spol. s r.o.
11. cena: poukážka na nákup
antivírového programu
ESET
výherca:	Andrejka Stloukalová
Kpt. Nálepku 5, Michalovce
darca:
MICOMP spol. s r. o.

26. cena: mikrovlná rúra
výherca: Jarmila Čekľovská
Moravany 245
darca:
DOMSPRÁV s. r. o.
27. cena: dekoratívny stromček
výherca: Mgr. Adriana Jacečková
Kyjevská 8, Michalovce
darca:
MsKS

mobilný telefón NOKIA
Alena Paľová
Hatalov 77
SYTELI s. r. o.
vysávač
Ľubka Chvostaľová
Krásnovce
EUROVIA SK

25. cena: rýchlovarná kanvica
výherca: Marta Buberová
Hatalov 13
darca:
CSM STAV s. r. o.

V nedeľu 12. decembra podvečer zorganizovalo mestské kultúrne
stredisko a redakčná rada novín Michalovčan krásny adventný večer. Zneli vianočné piesne a odovzdávali sa darčeky – ako inak – vyžrebovaným výhercom kupónovej súťaže LUCIA 2010. Viac ako tisíc
korešpondenčných lístkov s nalepenými kupónmi sme dostali do redakcie novín a spomedzi nich vybrala z osudia malá rúčka žiačky II.
základnej školy Lucie Šestákovej tých 31 šťastlivcov, ktorí si v nedeľu
odniesli domov krásne ceny.

17. cena: sklenená karafa
výherca: Ing. Marek Sabo
Krásnovce 145
darca:
INŽINIERSKE STAVBY Košice
18. cena: kuchynský šľahač
výherca: Naďa Drotárová
Margarétová 1, Michalovce
darca:
TaZS
19. cena: ručný ponorný mixér
výherca: Ružena Dubská
Ľ. Štúra 35, Michalovce
darca:
EUROVIA SK
20. cena: naparovacia žehlička
výherca: Mária Ščobíková
Masarykova 46, Michalovce
darca:
NOVEDAS s. r. o.

28. cena: hriankovač
výherca: Václav Margitan
Vrbovská 623/8, Michalovce
darca:
SMM s. r. o.

„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc“ zaznelo na úvod
programu v ktorom vystúpila známa ľudová hudba Ondreja Kandráča
so sólistami. Vianočný koncert pretkaný veselým sprievodným slovom
Ondreja Kandráča navodil tú pravú predvianočnú náladu všetkým,
ktorí prišli v ten večer do veľkej sály mestského kultúrneho strediska.

29. cena: kancelársky set
výherca: Michal Ondrík
Nábr. J.M.Hurbana 25, Michalovce
darca:
LECHMAN, veľkosklad
kancelárskych potrieb
30. cena: kancelársky set
výherca: Eva Majcherová
J. Kollára 39, Michalovce
darca:
LECHMAN, veľkosklad
kancelárskych potrieb
31. cena: diár s kalkulačkou
výherca: Anna Gondová
J. Hollého 50, Michalovce
darca:
LECHMAN, veľkosklad
kancelárskych potrieb

Výhercom blahoželáme a ďakujeme za priazeň!

Výhercom odovzdávali ceny predseda redakčnej rady novín Michalovčan MUDr. Benjamín Bančej a primátor mesta Viliam Záhorčák
(na snímke). Z výhier sa tešili všetci obdarovaní, no asi najväčšiu
radosť mala Michalovčanka Zlata Kočišková, ktorá si odniesla prvú
cenu. LCD televízor venovala už tradične redakčná rada našich novín Michalovčan. Ako nám výherkyňa prezradila, noviny číta pravidelne a my dúfame, že ostane našou vernou čitateľkou aj naďalej.

Ďakujeme sponzorom kupónovej súťaže dvojtýždenníka Michalovčan LUCIA 2010

Nadšení diváci sa na záver podujatia radi osobne stretli s Kandráčovcami a vypýtali si aj podpisy na plagáty a CD nosiče s hudbou
tejto obľúbenej hudobnej formácie.

Snímkou si ešte raz pripomenieme tohtoročné jubileum našich novín,
pri príležitosti ktorého sa stretli súčasní aj bývalí členovia redakčných rád dvojtýždenníka Michalovčan. Na stretnutí sa spomínalo,
diskutovalo aj plánovalo ako ďalej do ďalšej dvadsiatky nášho periodika tak, aby boli noviny Michalovčan stále aktuálne a pútavé pre
svojich čitateľov.



Čas vianočný, čas
sviatočný...

Čarovný čas prichádza ...
Vôňa zasneženého ihličia ...
Nastav dlane, nech spadne
ti pár vločiek na ne.

Vianoce sú sviatkom Božieho
narodenia, sú obklopené láskou,
radosťou a očakávaním. V tento
deň by nikto nemal
byť sám, lebo je to
jeden z najkrajších
dní v roku. V tento
deň sa narodil ten,
na ktorého sme tak
dlho čakali, ten, ktorý ležal v jasličkách,
v studenej maštali,
pretože nikde preňho nebolo miesta.
No aj tak objíma
všetkých ľudí.
Každá rodina má
svoje tradície a máme ich aj my.
Medzi ne patrí Štedrá večera,
pred ktorou sa všetci spoločne

Šedé oblaky zrazu nekričia.
Našli sa uprostred neba,
snáď rozsypať kúsok seba.
Vysoký stromček – moja obyčaj.
Stojíš si, no sám určite nie si.
Si verný poslucháč mojich piesní.
V objatí ja a moji rodičia.
Zastaví sa v tej chvíli čas i nebo stíchne,
Na sklené tabule okien inovať vdýchne.
Prichádza čarovný vianočný čas ...
Petra Hladíková

Zmysel Vianoc

Vlasť dobra a blaha

Vianoce, tak ako ich zvyčajne prežívame, sú časom
hojnosti a dostatku, ba niekedy až plytvania peniazmi
a jedlom. Sú časom hodov
pre gurmánov a obdobím
pôžitku pre fajnšmekrov.
Čas vianočných sviatkov
je časom hýčkania našich
zmyslov a starostlivosti o ne,
takže sa cítia ako v perinke,
doprajeme im taký prepych,
že sa cítia ako v bavlnke.
Všetky naše zmyslové orgány si prídu na svoje.
Naše oči sa sýtia pohľadom na trblietajúci celofán,
na lesklé girlandy, na blikotajúce svetielka, na osvetlené gule a horiace sviečky.
V ušiach aj v tichu znejú
melódie tradičných vianočných kolied a vianočných
evergreenov. Nos s pôžitkom inhaluje vôňu vareného
vína, zohrievanej medoviny,
vôňu medovníkov a ihličia.
V ústach si vychutnávame
nezameniteľnú chuť zohrievanej kapustnice a rybaciu
chuť kapra. Zmysel Vianoc teda mnohí ľudia vidia
v uspokojení všetkých telesných zmyslov. Ale bol by to
nezmysel, keby ostalo len pri
tom. Samozrejme, že takáto
atmosféra
neodmysliteľne
patrí ku koloritu vianočných
dní, sám to mám rád a teším
sa na to.
Ale zmysel Vianoc tkvie
v tom, aby sme si dopriali luxus duchovného pookriania,
aby sme zažili radosť z toho,
že sa narodil Boh v ľudskom
tele. Aj naša duša potrebuje
pokrm, aj naše srdce si nárokuje starostlivosť, aj naše
vnútro si vyžaduje pozornosť. Preto nech sa náš zrak
upriami na Dieťa v jasliach
a na jeho Matku, zbystrime
sluch pri počúvaní Božieho
slova, nech naše ústa sa otvoria v radostnej piesni, nech
naše ruky nerozbaľujú iba

Ktosi ním zatriasol. Pomaly otvoril oči.
Pach nemocnice mu vrážal do nosa, opantával hlavu.
„Pane,“ zašepkala sestrička naklonená
nad posteľou. „Pán Hermanovský.“
„Čo sa deje?“ opýtal sa, keď odznelo jeho
meno. Prevalil sa na chrbát, hľadel na mladé
dievča v snehobielej rovnošate.
„Nerada vás budím, otče,“ ospravedlňovala sa. „Potrebujeme vašu pomoc.“
„Čo sa stalo?“ nerozumel.
„Ide o ťažko chorého pacienta. Jeho stav
je vážny. Doktor mu nedáva viac než pár
hodín. Nedá sa nič robiť,“ zmĺkla. Hľadala
správne slová.
Muž na ňu hľadel v tichosti.
„Viem, že nemôžete chodiť,“ prevravela,
„no pacient ma požiadal, aby som mu zavolala kňaza. Spomenula som si na vás, otče.
Chce, aby ste ho vyspovedali.“
Pán Hermanovský pozorne počúval. Do
izby dopadal tenký pás svetla z chodby. Starý spoluležiaci chrápal na posteli pri okne.
Vonku zúrila búrka.
„Na akom je poschodí?“ opýtal sa kňaz.
„Previezli sme ho na štvrté,“ odpovedala
sestrička. „Tam prevážame najťažšie prípady.“
„A je hore?“
„Áno. Práve sa prebudil po operácii.“
„Dobre.“ Kňaz sa posadil. Operované
koleno sa stále nezotavilo. Zatínal zuby od
bolesti.
Sestrička mu podala barly. Pomohla mu
vstať.
„Vládzete?“ opýtala sa.
„Áno,“ prikývol, obliekol si župan, vyšiel
z izby do svetlom presýtenej chodby. Prekvapilo ho ticho. Väčšinou tu vládne chaos a
hluk, pokoj bol vzácnosťou.
„Počkajte, pomôžem vám,“ ponúkla sa
sestra, podoprela raneného muža.
„Ďakujem.“
Zamierili k výťahu.
„Zvládnete cestu po schodoch?“
„Po schodoch?“ čudoval sa kňaz.
„Výťahy nefungujú. Kvôli búrke,“ vysvetlila.
Pri pohľade na rady schodov vedúce
na štvrté poschodie sa mu zakrútila hlava.
Ovládaj sa, vravel si v duchu, tam hore ťa
čaká duša prahnúca po lekárovi. Musel tomu
človeku pomôcť. Musel.
„Zvládnem to,“ ubezpečoval sestričku aj
seba samého.
Barly podal dievčaťu. Pridržiavajúc sa
oboma rukami dreveného zábradlia, zdravou nohou vyskakoval po schodoch ako
žaba. Snažil sa nebrať ohľad na bolesť v kole-

darčeky, ale nech sa aj zložia
v modlitbe, nech naše nohy
neostanú vyložené na gauči
pred televízorom, ale nech sa
často ponáhľajú do Božieho
chrámu, aby sme sa mohli
stretnúť s Ježišom Kristom.
Vianočné melódie nás čoskoro omrzia, vianočná dekorácia čochvíľa zovšednie,
prekvapenie z darčekov zanedlho opadne, kapustnice
sa po pár dňoch prejeme, ale
radosť a pokoj z osobného
prežitia sviatkov Narodenia
Pána zostane naším trvalým
obohatením aj počas všedných dní.
Preto všetkým ľuďom
dobrej vôle zo srdca želám,
aby ste sa s láskou dívali na
tých, ktorí žijú okolo vás,
aby ste spoznali chuť pravej
lásky a pokoja, zvuk nádherných slov, úprimných
vyznaní a žičlivých želaní
od vašich najbližších, teplo
rodinných pohladení a priateľských stisnutí rúk. Nech
účasť na polnočnej omši
nie je iba vlažným zvykom
a folklórnou tradíciou znudených kresťanov, ale svedectvom ľudí plných viery,
nádeje a lásky. Tony darčekov, ich horibilná cena neprevážia hodnotu toho, že
Boh je pre nás všetkých najväčším darom. Želal by som
si, aby tieto Vianoce boli
konečne iné, aby sa nestalo,
že betlehemské jasle sa strácajú v záplave gýčového tovaru, že tradícia mizne kvôli
modernému štýlu, že kvôli
televízii niet času na svätú
omšu, že kvôli vlastnej zaslepenosti nezbadáme Boha,
že kvôli stresu a hluku nezačujeme jeho hlas. Vyhádžme
zo svojho srdca svoje hriechy a usteľme Ježišovi čistú
kolísku čností, aby sa mohol
narodiť hlavne v nás!
Mgr. Branislav Polča
kaplán

Pokojné vianočné sviatky
Pre mňa Vianoce znamenajú veľmi veľa. Neteším sa na
darčeky, ale na ten pokoj v rodine. Všade rozvoniavajú rôzne
vône, z rádia sa ozývajú koledy.
V našej rodine nejde iba o dobrú večeru, ale o to, že sa stretneme všetci pri štedrovečernom
stole a sme radi, že sme spolu.
Vianoce sú pre mňa ako človeka veľmi dôležité. Ten pokoj,
aký máme doma počas nich,
nás robí šťastnými. Pri stole sa
vždy najprv pomodlíme a najstarší v rodine urobí každému
medový krížik na čelo. Potom
sa začne večera.
Najskôr máme med s oblátkou, pokračujeme vianočnou
fazuľou a kapustnicou a večera
vrcholí kaprom. Keď každý dovečeria, odchádzame ku strom-

čeku a na večernú omšu. Až po
nej nachádzame pod stromčekom svoje darčeky. Musím
povedať, že Vianoce terajšie
a Vianoce, ktoré som prežil ako
malý chlapec sú iné. Keď som
bol malý, bral som Vianoce ako
deň darčekov a vždy som sa
tešil iba na to. No dnes to vnímam úplne inak. Vianoce teraz
cítim ako šťastie z narodenia
Ježiška a pokoj, ktorý zavládne
v rodine.
Už sa teším na tohoročné
sviatky a na roznášanie Betlehemského svetla, symbolizujúce pokoj, lásku, šťastie, ktoré
zavládnu v každej rodine na
Vianoce. Všetkým preto prajem krásne, ničím nerušené
a pokojné vianočné sviatky!
Jakub Kaľnanin

ne, ktorá mu znepríjemňovala život. Už iba
kúsok. Iba kúsok.
„V poriadku?“ strachovala sa sestra, keď
kňaz vycupkal až na štvrté poschodie. Podala mu barly.
„Áno,“ lapal po dychu. „V poriadku.“
„Jeho izba je na konci chodby,“ ukázala
pred seba.
Kňazovi pripadala dvadsaťmetrová chodba ako dvadsaťkilometrová prázdna diaľnica. Dvere do pacientovej izby boli privreté.
Sestra vstúpila dnu, nasledoval ju. Na posteli

ležal mladý muž. Mal chudú tvár. Z očí sa
mu vytratil lesk. Kostnaté ruky mal zložené.
Premeriaval si návštevníkov.
„Nechám vás osamote,“ povedala sestra,
ponúkla kňazovi stoličku pri lôžku chorého
a zavrela za sebou dvere.
„Vy ste kňaz?“ opýtal sa pacient.
„Áno,“ posadil sa.
„Ešte nikdy som nevidel kňaza v župane.“
Pán Hermanovský sa usmial. „Ako sa voláte, priateľu?“
„Marek.“
„Marek bol jedným z evanjelistov. Pekné
meno.“
„Vďaka. Ako sa voláte vy?“
„Jozef.“
Marek prikývol. „Neostáva mi veľa času,
Jozef. Rád by som sa vyspovedal.“

pomodlíme. K nášmu štedrovečernému stolu patria obyčajné
jedlá – kapustnica, hríby, hríbová omáčka, zemiakový šalát, ryba a
opekance. Po jedle
si ideme spoločne
rozbaliť
darčeky.
No najdôležitejšou
súčasťou tradície
Štedrého večera je
polnočná
omša,
pri ktorej sa ideme
pokloniť malému
Ježiškovi, tak ako to
urobili traja králi.
Hlavne bez tohto
by pre mňa neboli Vianoce Vianocami.
Pavla Telepková

„Preto som prišiel. Môžete začať.“
Marek, ťažko chorý pacient, začal. Vyznal
sa z hriechov, kňaz ho rozhrešil.
„Musíte už ísť?“ opýtal sa chorý ležiaci.
„Neostanete chvíľu?“
Jozef sa zahľadel do prosebných očí svojho nového priateľa. „Ostanem,“ povedal, pohodlnejšie sa usadil na stoličke.
„Je mi smutno za domovom,“ prevravel
chorý. Chvíľu počúvali kvapky dažďa bubnujúce po parapetnej doske za oknom. „Už
ho nikdy neuvidím.“
„Ale áno,“ chlácholil ho Jozef. „Už čochvíľa budeš doma. Budeš v raji.“
Marekovou tvárou preletel letmý úsmev.
„Čo sa vám stalo s nohou?“
„Prosím. Priatelia mi tykajú.“
„Čo sa ti stalo?“ zopakoval Marek.
„Pád zo stromu. Oberal som čerešne.“
„To muselo bolieť.“
„Bolelo,“ prikývol kňaz. „Aspoňže čerešne boli sladké.“
„Ako dlho si už kňazom?“
„Štrnásť rokov.“
Vonku udrel blesk. Žiarovka zablikala.
„Koľko je vlastne hodín?“ spýtal sa Marek.
„Asi jedna ráno.“
„Bude mi to tu chýbať. Mal som život
rád.“
„Tam, kam odídeš, to budeš milovať.“
„Môžeš pre mňa niečo urobiť?“
„Čokoľvek,“ povedal Jozef.
„Modli sa za mňa.“
„Budem.“
Niekto zaklopal na dvere. Vošla sestra.
„Všetko v poriadku?“ spýtalo sa dievča.
„V poriadku, Janka,“ usmial sa ležiaci. „V
najlepšom poriadku.“
Kňaz opatrne vstal. „Rád som ťa spoznal,
priateľu.“
Marek vrúcne stisol kňazovu ruku, do očí
sa mu vrátil lesk.
„Môžeš pre mňa takisto niečo urobiť?“
otočil sa Jozef vo dverách.
„Čokoľvek,“ šepol Marek.
„Pozdrav odo mňa Boha.“
„Spoľahni sa.“
Na rannej vizite lekár prezrel kňazovo
koleno.
„Lepší sa to,“ konštatoval.
Sestrička Janka niečo zapisovala do poznámkového bloku.
„Dobre, že ste včera prišli,“ povedala
kňazovi. „Marek dnes ráno zomrel.“
Zomrel, vraveli. Jozef však vedel, že jeho
priateľ sa naňho usmieva zhora a šťastne sa prechádza po rovných chodníkoch vo vlasti dobra
a blaha.
Lukáš Mano
Gymnázium, Ul. Ľ. Štúra

Dolnozemský batôžtek
Pod týmto názvom si milovníci insitného umenia môžu
vychutnať v Malej Galérii MsKS
výstavu uznávanej insitnej výtvarníčky p. Zuzany Holúbekovej z Kovačice.
Jej tvorbu predstavuje idylický obraz minulosti, na ktorú
sa s láskou pozeráme. Ak staršia
generácia kovačických maliarov
stvárňovala na svojich obrazoch príslušné výjavy v strohom

zaujímavé miesta svojho regiónu a výsledkom je spoločný environmentálny kalendár. Michalovčania sa rozhodli pre prírodné jazero Morské oko a rybník
Palinok v Zemplínskej Širokej.
Program stretnutia bol veľmi
podnetný. Člen UNESCO Carl
Lindberg prednášal o nevyhnutnosti udržateľného rozvoja
a vzdelávania sa. Veľmi zaujímavé boli aj prednášky o klimatickej rovnováhe alebo o Štokholme – najzelenejšom hlavnom
meste na svete v roku 2010, kde
30% obyvateľov chodí do práce
bicyklom.
Nasledujúce stretnutie si
účastníci dohodli na apríl 2011
v Albert-Einstein-Schule, Remscheid, Nemecko. Témou bude
preprava a recyklácia.
Mgr. Marcela Bodiová,
Mgr. Ľudmila Chovancová

Po literárnych stopách
Obchodná akadémia v Michalovciach zorganizovala literárno-historickú exkurziu, ktorej sa zúčastnilo 46 študentov
a traja pedagógovia. Trasa viedla
po stopách našich spisovateľov, ktorí pôsobili na severovýchodnom Slovensku. Navštívili
historické centrum Prešova,
Levoče a Kežmarku. Študenti
sa dozvedeli o pôsobení Jonáša
Záborského, P. O. Hviezdoslava,
Karola Kuzmányho, Jána Cha-

lupku, Pavla Dobšinského a štúrovských básnikov na danom
území. Exkurzia mala u žiakov
veľmi priaznivý ohlas a radi by
sa ich aj v budúcnosti zúčastnili.
Exkurzia sa uskutočnila aj
vďaka finančnej pomoci mesta
Michalovce. Dotáciu z mestského rozpočtu škola použila aj na
didaktické pomôcky, ktoré sa využívajú vo vyučovacom procese
– hlavne na vyučovaní odborných
ekonomických predmetov.
ed

Pred oknom, za
oknom stojí Mikuláš...
V noci z 5. na 6. decembra už
tradične dávame vyčistené čižmičky do okien a netrpezlivo očakávame, čo nám Mikuláš nadelí.
Rozhodne sa na tento deň
najviac tešia malé deti.
Tak sme sa my, študenti 4.B
triedy Gymnázia na Ul. Ľ. Štúra
na podnet pani profesorky Mgr.
Zuzky Šándorovej rozhodli urobiť radosť detičkám z 8. materskej škôlky. Prezliekli sme sa teda
za čertov, anjelov, Mikuláša a vybrali sme sa rozdávať darčeky.
Najskôr sa deti zľakli, dokonca aj
plakali, pretože čerti narobili na
úvod veľký krik a tie „neposluš-

né deti“ si chceli vziať zo sebou.
Tomu zabránili roztomilí anjeli
a čertov vyhnali preč. Nakoniec
prišiel Mikuláš s veľkým batohom plným sladkostí a hračiek.
Deti mu od radosti zaspievali
rôzne pesničky, zatancovali či
zarecitovali básničku. Na záver
sme si zaslúžili pochvalu od pani
riaditeľky a sladkú odmenu.
Za nás všetkých musím povedať, že to bol pre nás nádherne strávený deň v spoločností
rozkošných detí. Vidieť ich
úprimnú radosť a krásny smiech
bolo pre nás nezabudnuteľným
zážitkom
Lucia Benetinová

Predškoláci v škole
Imatrikulácia
Slávnostná imatrikulácia prvákov je už neodmysliteľnou tradíciou
v dejinách nášho gymnázia. Nesmela chýbať ani tento školský rok. Vyše
110 študentov sa stalo v novembri
oficiálnymi členmi Gymnázia na
Ul. Ľ. Štúra. Organizátormi boli
študenti tretieho ročníka. Tohtoročná imatrikulácia sa konala v Novej
športovej hale a niesla sa v znamení
Hippies Party.
Imatrikuláciu
slávnostne
otvorila riaditeľka školy Mrg.
Anna Osifová a po jej príhovore
sa začal tvrdý boj o najšikovnejšiu prvácku triedu. Vynikajúcu
tortu zaslúžene získala I.A pod
vedením triednej profesorky
Mgr. Lešovej.

V programe sme videli vystúpenie tanečnej školy Grácia,
žiakov základnej umeleckej školy, ktorí predviedli hip- hop, ale
aj cigánske tance. Svoje hudobné nadanie nám predviedla aj
kapela April Tommorow. Práve
ich skvelá hudba nás výborne
naladila na diskotéku.
Všetci sme sa skvele bavili a tancovali až do neskorého
večera. V závere sa uskutočnila
tombola, v ktorej sme získali
mnoho krásnych cien.
Za všetkých zúčastnených
musím povedať, že imatrikulácia sa naozaj vydarila.
Tak dovidenia o rok!
Lucia Benetinová

Porota mala veľmi ťažké
rozhodovanie, pretože všetci sa veľmi snažili a každý bol
niečím originálny.
Titul Super dievča získala
tretiačka Tea Smetanová, ktorá predviedla exotický brušný
tanec v krásnom kroji. Titul
Super chlapec získal štvrták Miško Romančák, ktorý
svojím tanečným výkonom
očaril všetkých prítomných.
Napokon sa porota rozhodla
udeliť ešte titul Super sympatia, ktorý získala prváčka
Timka Sotáková s piesňou
Bublinkáči.

V rámci spolupráce základnej a materskej školy na Školskej ulici si malí predškoláci
mohli vyskúšať život školáka.
Vychutnali si atmosféru školy,
učili sa v triede, zasadli do skutočných lavíc.
Učiteľky prvého ročníka na
ZŠ Školská 2 pracujú na ročníkovom projekte Vodný svet. Vo
vyučovacom procese dominujú
zážitkové učenia, dramatizácia
a didaktická hra. Ponúkli teda
tieto metódy práce aj budúcim
prvákom. Do rozprávkového
vodného sveta ich pozvali medúza Zuza a Vodná kráľovná.
Obe rozprávkové bytosti rozpovedali deťom svoj príbeh, a tie
sa zároveň stali jeho súčasťou.

V triede námorníkov malí
predškoláci
hľadali
spolu
s morským koníkom poklad
ukrytý na dne mora. V triede
malých pirátov zase predškoláci
pomohli zaľúbenému princovi
vyslobodiť morskú vílu z pazúrov vodnej obludy .
Pri jednotlivých úlohách
deti ukázali svoje zručnosti
a schopnosti. Navzájom spolupracovali a vytvorili tím, vďaka ktorému splnili všetky úlohy,
a tak rozprávkam dali šťastný
koniec.
Na spôsob vyučovania na
ZŠ Školská 2 sa mali možnosť
vidieť aj rodičia či starí rodičia
budúcich prvákov.
Mgr. Mária Schumerová

Mikulášska besiedka
Žiaci školského klubu ZŠ pri zdravotníckom zariadení Psychiatrickej nemocnici 6. decembra pripravili Mikulášsku besiedku, pre
pacientov Psychiatrickej nemocnice. Prítomných účinkujúcich odmenili veľkým potleskom. Aj k účinkujúcim deťom prišiel Mikuláš
a rozdal balíčky plné sladkostí. Týmto sa chcem poďakovať pacientom denného stacionára za milé prekvapenie.
Kohútová

Spoznávajú a chránia Olympiáda
zo slovenského jazyka
prírodu
Exkurzie sú v Základnej
škole na Krymskej ulici neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu. Jednu z nich
zorganizovali vďaka finančnej
podpore Slovenských elektrárni a.s.
V rámci projektu Chráňme
planétu Zem, ktorý vypracovala
Mgr. E. Gregová, žiaci 8. ročníka navštívili v jeseni Morské
oko a Malé morské oko. Národná prírodná rezervácia Morské
oko je vyhlásená na ochranu biologických hodnôt, rastlinných
a živočíšnych spoločenstiev.
Malé morské oko alebo Malé
vihorlatské jazero leží západne
od Morského oka. Zvláštnosťou
je to, že pri stálom prítoku vody
jazero nemá povrchový odtok.

Všetkých návštevníkov zaujala
neobyčajná podoba jazera. Prejavuje sa tam prirodzený proces
starnutia – jazero postupne zarastá a vzniká rašelinenie. Zážitkom pre žiakov 6. a 7. ročníka
bola návšteva Zádielskej doliny.
Nachádza sa na rozhraní Košického a Rožňavského okresu.
Ohromila najmä 400 – metrová
hĺbka kaňonu s desaťmetrovou
šírkou dna. Dolina je zaujímavá pre návštevníkov výskytom
endemických druhov hmyzu,
vzácneho vtáctva. Množstvo
zaujímavostí sa žiaci dozvedeli z pútačov s vysvetľujúcimi
textami. Mnohí už v priebehu
exkurzie boli presvedčení, že sa
na navštívené miesta vrátia.
A. Bučková

Super dievča a chlapec
Posledný novembrový týždeň Peer aktivisti za pomoci
vedúcej krúžku usporiadali na
ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach zaujímavú súťaž s názvom Super dievča, super chlapec. Nájsť ich v škole medzi
toľkými žiakmi nebolo jednoduché. Samozrejme najťažšie
to mali súťažiaci, ktorí boli z
prvého stupňa. V súťaži sa mal
každý jednotlivec predstaviť,
povedať niečo o sebe, záľubách
a ukázať porote i obecenstvu
to, čo mu ide najlepšie. Súťažiaci tancovali, spievali, recitovali, slovom, boli úžasní.



realistickom prejave u Zuzany Holúbekovej badať sklony
k akémusi až rozprávkovému
vizuálnemu stvárneniu. Doteraz
vystavovala na 30. samostatných
a 50. kolektívnych výstavách.
Už 15. rokov má vlastný ateliér
v Kovačici, kde tvorí a vystavuje. Výstavu jej obrazov si môžete
pozrieť v galérii MsKS od 13.
decembra 2010 do 14. januára
2011.

Nový projekt mladých
zdravotníkov
Študenti a učitelia Strednej
zdravotníckej školy v Michalovciach budú nasledujúce dva
roky pracovať na medzinárodnom projekte pod názvom
Sustainable Living – Trvalo udržateľný život. Jeho koordinátorom je nórska škola Strømmen
Videregående Skole, s ktorou
SZŠ už v minulosti spolupracovala. Na projekte sa zúčastňuje
6 tímov zo stredných škôl v Nemecku, Nórsku, Rakúsku, Slovensku, Španielsku a Švédsku.
Jeho cieľom je dosiahnuť u študentov i učiteľov „zelený“ spôsob života v každodenných situáciách doma i v škole a svojím
príkladom ovplyvňovať okolie.
Prvé stretnutie zúčastnených
tímov prebehlo v novembri
v švédskej Uppsale. Michalovce
zastupovali štyria učitelia a piati
žiaci zo SZŠ. Tímy prezentovali

kultúra – školstvo

Návšteva Mikuláša
Deti zo Spojenej školy internátnej v Michalovciach sa
veľmi tešili na dlho očakávanú
návštevu Mikuláša. Žiaci základnej školy na Ulici Moussona v Michalovciach pripravili
veľmi pekný program pod vedením Mgr. Rudášovej, ktorý
zaujal deti aj dospelých. Čerti
vystrašili deti, anjeli odohnali
čertov a privítali spolu s deťmi
Mikuláša.
Všetci zaujato sledovali
scénku o Mikulášovi. Z tej-

to krásnej akcie si deti odniesli bohaté zážitky. O to
sa zaslúžili aj ďalší „dobrí
anjeli“- sponzori a preto sa
touto cestou chceme poďakovať štedrým darcom Jozefovi
Maskaľovi- SOLID, Brankovi
Chmurovičovi- očná optika,
MUDr. Jurajovi Hanušovskému. Finančnou podporou
prispeli na zakúpenie mikulášskych balíčkov, z ktorých deti
mali veľkú radosť.
PaedDr. Katarína Repická

Základná škola na Ulici Jána
Švermu 6 v Michalovciach je poverená Krajským školským úradom v Košiciach realizovaním
obvodného kola Olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry.
V prvý decembrový deň
prebiehal na škole 3. ročník obvodného kola. Vyhlasovateľom
OSJL je Ministerstvo školstva SR
a uskutočňuje sa v postupových
kolách – školské, obvodné, krajské a celoštátne kolo OSJL.
Olympiádu slávnostne otvorila a všetkých súťažiacich privítala riaditeľka školy Mgr. Yvonne Kobilicová. Odborná komisia
zabezpečovala prípravu a celý
priebeh obvodného kola olympiády. Do súťaže sa prihlásilo

17 žiakov – víťazov školských
kôl Michalovského okresu.
Samotná súťaž pozostávala
z troch častí. Prvé dve boli písomné a boli zamerané na prácu
s textom, jeho analýzu z hľadiska
jazykových rovín, transformáciu
textu na určený slohový útvar
s využitím slohového postupu
a jazykového štýlu. Rečnícky
prejav žiakov bol súčasťou ústnej časti. Súťažiaci si vyskúšali
svoje vedomosti, schopnosti,
zručnosti a tvorivé myslenie.
Víťazom sa stala žiačka Anna
Gajdošová zo ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, ktorá
náš okres bude reprezentovať na
krajskom kole 3. februára 2011.
Mgr. Nižníková

Úspechy v španielčine
Na Strednej odbornej škole
obchodu a služieb v Michalovciach sa v závere novembra
uskutočnil prvý ročník školského kola Olympiády v španielskom jazyku. Jej cieľom
bolo vyhľadávať talentovaných
žiakov, podporovať ďalšie rozvíjanie ich talentu, prispievať k
účelnému využívaniu voľného
času, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich
záujem o sebavzdelávanie.
Olympiáda sa konala pod
záštitou riaditeľa školy Ing.
Miroslava Sivého. Zúčastnili
sa jej žiaci študijných odborov:
hotelová akadémia, manažment
regionálneho cestovného ruchu
a služby v cestovnom ruchu v
dvoch kategóriách. V písomnej
časti žiaci preukázali vedomosti a v ústnej časti sa nebáli
komunikácie. Ich vynikajúce
výsledky nás presvedčili, že
sú veľmi dobre pripravení pre
prax v turizme a hotelierstve. V
kategórii 2A sa na prvých troch
miestach umiestnili študenti:
Denisa Pulčárová, Dominika
Jenčíková a Ján Jakab a v ka-

tegórii 2B: Veronika Hutajová, Lucia Kandová a Simona
Demková.
Mgr. Želmíra Pavliková
RNDr. Valéria Koščová



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Spoločenská rubrika

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších:

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta

31. 12. 2010 o 23.00 hod – tribúna

Silvester 2010
Oslava štátnosti - 18.výročie

Tamara Uhrinová
Pavol Garbeľ
Samuel Slejzák
Marek Čukat
Patrik Bažo
Tomáš Vinc
Letícia Schmalhofferová
Marianna Piskorová

Program spojený so zapálením vatry, ohňostrojom,
príhovorom primátora.
Vystúpi skupina FREE VOICES

Výstavy

Vianočný bazár

do 30. 12. 2010 – malá galéria MsKS

Hvezdáreň

do stavu manželského vstúpil tento snúbenecký pár:

pozýva na

Prázdninové večerné
pozorovanie oblohy

Ladislav Hreha
a Magdaléna Miklošová

(len za jasného počasia)
29. 12. 2010 o 17.30 hod. – budova hvezdárne

Program kina Centrum
17. – 19. 12. piatok, sobota, nedeľa – 19.30 hod.
DEADLINE
USA/2010/95 min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

Blahoželania

19. 12. nedeľa – 16.00 hod.
JA ZLODUCH
USA /2010/ 95 min./
/animovaná rodinná komédia/
Vstupné: 2.30€
Mládeži prístupné
Slovenský dabing

Milá Helenka Fedáková

22. – 23. 12. streda, štvrtok – 19.30 hod.
7. 12. nedeľa – 16.00 hod.
TAJOMSTVO MÚMIE
FRANCÚZSKO/2010/107 min./
/dobrodružný, akčný, fantasy/
Premiéra
Vstupné: 2.30€
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
27. – 30. 12. pondelok, utorok, streda, štvrtok – 17.00 hod
NA VLÁSKU
USA/2010/101 min./
/animovaná rodinná komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing
29. – 30. 12. streda, štvrtok – 19.30 hod.
(K)LAMAČ SŔDC
FRANC./MONAKO/2010/105 min./
/romantická komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.20€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
2. 1. nedeľa o 16,00 hod.
NA VLÁSKU
USA/2010/101 min./
/animovaná rodinná komédia/
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing
2. 1. nedeľa o 19,30 hod.
PÚŠTNY KVET
VB/SRN/RAKÚSKO/2009/124 min./
/životopisná dráma/
Vstupné: 2.30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
5. 1. streda o 19,30 hod.
ČARODEJOV UČEŇ
USA/2010/ 110 min./
/akčný, fantasy /
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2011
Vám prajú pracovníci MsKS - kino Centrum.

Spoločenská rubrika

Poďakovania
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym, ktorí sa
prišli naposledy rozlúčiť s našou
mamičkou a babičkou

Prichádzame v deň 60. narodenín s naším skromným pozdravením, s prianím zdravia v ďalšom žití, bez búrok a vlnobití.
S ním sa spája prosba vrúcna, aby Vám aj do budúcna
Boh dal hojnosť milostí, veľa šťastia, radosti.
Všetko najlepšie želá manžel Ján,
dcéry Stanka a Monika s rodinou

To Ti s láskou želá manžel Andrej, dcéra s rodinou, syn s rodinou
a vnúčatá Sofka, Laurika a Samko ťa vrúcne bozkávajú.

Poďakovanie
Ďakujem kolektívu lekárov pod vedením primára
MUDr. Františka Farkaša na ortopedickom oddelení NsP
Š. Kukuru v Michalovciach, všetkým zdravotným sestrám
a celému personálu tohto oddelenia za profesionálnu
starostlivosť a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie
na tomto oddelení.
Do ich ďalšej náročnej práce im želám
veľa osobných a pracovných úspechov.
vďačná pacientka Ľudmila Dubská

Gejza Uhľar, 91-ročný
Margita Chvostaľová, 76-ročná
Jolana Zubková, 75-ročná
Margita Bodnárová, 62-ročná
Marta Francúzová, 66-ročná
Ján Vrabeľ, 64-ročný
Michal Behún, 76-ročný
Ján Bedrava, 76-ročný
Július Koščo, 85-ročný

Spomienky
Dušička tvoja nech v pokoji spočíva,
naša modlitba ju vrúcne, tichučko objíma.
Dňa 19. decembra uplynie dvanásť
rokov, čo nás vo veku 34 rokov navždy
opustila naša drahá dcéra, mama, sestra,
teta a švagriná

Mgr. IvetA Paligová
rod. Čverčková

s láskou spomínajú mama,
dcéra, syn a sestra s rodinou
Pre každého z nás existuje niekto,
kto pre nás znamená celý svet...
O to ťažšie je stratiť ho a uchovávať
iba v spomienkach...
Dňa 15. decembra sme si pripomenuli
prvé výročie úmrtia milovaného manžela,
otca a dedka

Za tichú spomienku všetkým ďakujeme.
Manželka, synovia a dcéra s rodinami
Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo
svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 8. decembra 2010 uplynulo 5 rokov
od smrti nášho otecka a manžela

DUŠAna paka
z Michaloviec

s láskou spomína celá rodina
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Dňa 5. decembra uplynulo 10 rokov od
smrti nášho drahého a milovaného otecka

PAVLA DRANČÁKA
Kto ho poznal,
nech mu venuje tichú spomienku.
dcéry Darina, Gabika, Anna
a syn Pavol s rodinami

Zemplínske múzeum Michalovce

KRAČUN 2010

ktorá nás navždy opustila 24. novembra 2010
vo veku 86 rokov.
Ďakujeme za kvety,
slová rozlúčky a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina

Gabriel Jenčík, 42-ročný

Štefana Paľovčíka

Len to najkrajšie, čo život môže dať,
Ti k 60-ročnému jubileu, milá Jarka, chceme zaželať.
Nech slza bolesti tvár Ti nikdy nezmáča, žiaľ a smútok
nech sa Ti chrbtom otáča, nech len zdravie, šťastie,
láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.

dovoľuje si Vás a Vašich priateľov
pozvať na predvianočné stretnutie

Helenou Repickou

Helena Repická, 86-ročná

Vianočné hudobné pásmo

Dňa 9. decembra uplynulo 9 rokov, čo
nás navždy opustil otec, manžel a dedko

Anton Paľovčík
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte
mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Chcem sa poďakovať za vzornú zdravotnú starostlivosť
o pacientku Máriu Jurčovú na nervovom oddelení Psychiatrickej
nemocnice v Michalovciach – primárovi MUDr. Ďzuganovi,
MUDr. Čuchranovi, MUDr. Süčovi,
sestrám Bc. Radke Mazurovej, Horňákovej, Šándorovej.
Aj keď ich úsilie nebolo korunované úspechom,
aj napriek tomu im ďakujem.
syn Ján Jurčo

Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí sa prišli rozlúčiť 29. novembra 2010
na poslednej ceste s našou drahou

Gitkou Bodnárovou
rod. Šandrejovou z Michaloviec

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.

manžel Ján, syn Peter s rodinou
a dcéra Iveta s rodinou

19. 12. 2009 o 17.00 hod.
v spoločenskej sále Zemplínskeho múzea
dobrovoľné vstupné

9. december je pre nás najsmutnejším
dňom v našom živote, lebo pred piatimi
rokmi nás bez slova a rozlúčky opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko

Štefan Nagy

Spoločnosť PSS SVIDNÍK, a.s.
ponúka tieto pozície:
Zvárač (TIG) - zváračský preukaz/certifikát (141)
- potrebná znalosť čítania
strojárskych výkresov
Brúsič - brúsenie na guľato a na plocho (nerez)
Tel.: 054/7862338
e-mail: info@pss-svidnik.sk
www.pss-svidnik.sk

s hlbokou ranou v srdci si na neho
spomínajú manželka, dcéra a syn
s rodinami

Potešte svojich blízkych voňavým darčekom
Námestie osloboditeľov :
Po – Pi : 09.00 – 17.00, So : 9.00 – 12.00
OC Zemplín:
Po – Ne : 09.00 – 21.00

DVA TÝŽDNE V športe
BASKETBAL
1. BK – Slávia TU Košice
I. liga mužov – 14. kolo 18. 12. 2010 16.00 hod.
Novoročný streetball
5. 1. 2011 8.00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905 234 485

FUTBAL
XXVI. ročník turnaja ObFZ žiakov
v halovom futbale
27. 12. 2010 8.00 hod.
Info: Ing. Jaroslav Bendzák, č. tel. 642 38 90, 0907 902 068

HÁDZANÁ
Semifinále Slovenského pohára:
HK Slovan Dusľo Šaľa – HK Danlog Partizánske
1. zápas – 18. 12. 2010 15.45 hod.
HK Iuventa – HK Štart Trenčín
2. zápas 18. 12. 2010 18.00 hod.
Finále Slovenského pohára
19. 12. 2010 10.30 hod.
Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918 627 518

STOLNÝ TENIS
ŠKST – ŠKST Sokol Vojčice
II. LSŽ – 4. kolo 18. 12. 2010 9.00 hod.
ŠKST A – Geológ Rožňava B
I. liga mužov Východ – 6. kolo 18. 12. 2010 10.00 hod.
ŠKST A – Topspin Margecany A
I. liga mužov Východ – 6. kolo 18. 12. 2010 16.00 hod.
ŠKST B – Štart VD Prešov
II. liga mužov – 11. kolo 19. 12. 2010 10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Bľaško, č. tel. 0905 600 840

TENIS
Halové majstrovstvá
Východoslovenského regiónu žien
18. – 20. 12. 2010 9.00 hod.
Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905 217 341

99 plus 1 bežec
Blíži sa koniec roka, ktorý
prináša aj vyhodnotenia rôznych
súťaží. Oficiálne vyhodnotenie
Oblastnej bežeckej ligy okresov
Michalovce a Sobrance bude už
tradične v rámci silvestrovského
behu Horovská 10. Táto liga je
zaujímavá tým, že je v nej započítaný a hodnotený každý bežec
oblasti, ktorý sa v priebehu roka
zúčastnil aspoň jedného z devätnástich do ligy zaradených pretekov. Tohto roku sa do nej týmto spôsobom zapojilo 99 našich
rekreačných bežcov, ľudí ,ktorých vidíme behávať pravidelne,
ale aj tých, ktorí s behaním len
začínajú.
Tí, čo si štartovné číslo na
svoju hruď pripli prvýkrát v živote pre svoje potešenie, obdiv
rodiny, či kamarátov, alebo len
tak z recesie či stávky, určite
neoľutovali. Príležitosť k tomu
mali najmä na domácich pretekoch ako boli Michalovský
polmaratón, Podvihorlatský maratón, Hámorská 20, Laborecká
15, Klokočovská 5, veľkokapušanský Beh pláňavou (15 km),
Michalovská hodinovka, Beh
oslobodenia – Strážske (6,6 km)
a Beh o štít mesta Michalovce
(11 km).

Mnohí si myslia, že dnešná
doba praje viac zhonu než behu
a viac nám hovorí rýchlosť internetu než naša rýchlosť na jeden
kilometer. O tom, že beh a internet idú k sebe, svedčia stránky
ako sú www.behej.com, www.
beh.szm.com, ale aj naša michalovská bežecká stránka www.
acmichalovce.sk, kde je už dnes
vyhodnotená tohtoročná bežecká oblastná liga. Možno, že sa
medzi jej 99 účastníkmi nájde
niekto, s kým by si sa rád podelil
o svoje bežecké skúsenosti alebo
si s ním zabehol pekné bežecké
preteky. Pomyselnou jednotkou
z nadpisu môžeš byť, predovšetkým sám pre seba, práve Ty.
Zmeniť pohľad a neutekať
pred niečím a za niečím, ale pre
seba, by bolo krásne novoročné
predsavzatie. Práve zimným behaním, na ktoré si častokrát aj
lepšie vieme nájsť čas a má svoje magické čaro, môžeme získať
kondíciu, ktorú zvyčajne v tejto
časti roka strácame. Každý malý
krôčik v zime je základom pre
zdravé športové sebavedomie
a kondíciu každého aktívneho
športovca na celý rok. Stačí len
začať.
J. Doležal

Služby mesta Michalovce, s.r.o.,
Partizánska 23, 071 01 Michalovce
vypisujú výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

vedúci správy budov
Názov zamestnávateľa:
Služby mesta Michalovce, s.r.o.
Partizánska 23, 071 01 Michalovce
Podmienky pre uchádzačov budú zverejnené na www.michalovce.sk
v sekcii Samospráva/Služby mesta Michalovce, s.r.o.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
do 31. 12. 2010 do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota)
Služby mesta Michalovce, s.r.o.,
Partizánska 23, 071 01 Michalovce
s označením „Výberové konanie Vedúci správy budov“

Obhájili vlaňajšie
prvenstvo
Mesto Michalovce bolo 4.
decembra organizátorom medzinárodného turnaja partnerských miest v malom futbale.
Uvedený turnaj sa uskutočnil
pri príležitosti 66. výročia oslobodenia mesta a prebiehal v
telocvični ZŠ Krymská 5. Turnaja sa zúčastnili tri družstvá a
to Vyškov, Užhorod a domáce
družstvo, ktoré hrali systémom
každý s každým. Najlepšie si počínali domáci, ktorí nenašli pre-

možiteľa a obhájili vlaňajšie prvenstvo. Výsledky jednotlivých
stretnutí: Michalovce – Vyškov
6:2, Michalovce – Užhorod 14:1,
Vyškov – Užhorod 15:2. Konečné poradie: 1. Michalovce, 2.
Vyškov, 3. Užhorod.
Najlepším brankárom sa stal
domáci Vladimír Čeklovský, najlepším strelcom Martin Krýsa z
Vyškova a najlepším hráčom Ján
Gajdoščík z domáceho družstva
nk

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície:

príslušník mestskej polície
– zástupca náčelníka
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestská polícia
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
b) odborná spôsobilosť príslušníka mestskej polície - §25 zákona
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým
konaním:
a) bezúhonnosť (podľa zák. 552/03 z.z. v platnom znení)
b) osoba staršia ako 21 rokov
c) telesná a duševná spôsobilosť
d) vodičský preukaz minimálne skupina oprávnenia B
e) znalosť práce s počítačom
f ) absolvovať výberové konanie na overenie odbornej, telesnej
a duševnej spôsobilosti,
g) prax v riadení vítaná
Zoznam dokladov ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť
žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní
b) štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského oprávnenia a doterajšej praxe
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 7. 1. 2011, (hmotnoprávna lehota – prihláška musí byť doručená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01
Michalovce s označením „Výberové konanie príslušník mestskej
polície – zástupca náčelníka“. (Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením). Na obálke je
potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primátorom mesta, s ktorou budú uchádzači
oboznámení pred začiatkom výberového konania. Na výberové
konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov
na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archívované podľa
archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

1. Basket klub Michalovce a Mesto Michalovce
pozývajú priaznivcov basketbalu na

Novoročný streetball
5. 1. 2011 od 8.00 hod.
v Mestskej športovej hale v Michalovciach.
Záujemcovia bližšie informácie ohľadne registrácie
a pravidiel nájdu na www.1bkmi.sk.
Prihlásiť sa môžete aj v deň podujatia.

Mikulášsky turnaj
Strana Smer-SD usporiadala
v telocvični siedmej základnej
školy už jubilejný desiaty ročník
stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho tridsať štartujúcich.
Súťažili v troch kategóriach žiaci,
ženy a muži. Víťazi jednotlivých
disciplín: dvojhra žiaci – J. Kušnír,
Zemplínska Široká, dvojhra žien
– R. Olešová, Michalovce, dvojhra muži – M. Soós, Michalovce,
štvorhra ženy - Ing. A. Kušnírová Zemplínska Široká a Ing. I.
Dermeková Staré, štvorhra muži
- Ing. M. Mandzák Michalovce
a M. Soós Michalovce, štvorhra
zmiešaná - Ing. Anna Kušnírová
Z. Široká a M. Soós Michalovce.
Najúspešnejšími pretekármi
turnaja sa stali Mikuláš Soós

a Anna Kušnírová s troma medailovými umiestneniami. Tento turnaj bol turnajom troch
generácii. Najmladším pretekárom turnaja bol Stanko Dermek
zo Starého, ktorý má iba deväť
rokov a najstarším Vojto Brna,
sedemdesiatosemročný Michalovčan. Turnaj sa hral na nových
stoloch, čo je aj zásluhou primátora Viliama Záhorčáka. Na záver celého vydareného podujatia
prvým trom z každej vekovej kategórie boli odovzdané diplomy
a hodnotné vecné ceny. Poďakovanie patrí aj vedeniu siedmej
základnej školy v Michalovciach
za vytvorenie dobrých podmienok pre súťažiacich.
Dr. Ján Mikula

šport – inzercia



Malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom

• Predám 1-izbový byt na sídlisku SNP aj s garážou.  0910 493 189
• Predáme priestranný RD na Topolianskej ulici v Michalovciach,
postavený v r. 1992, kompletne vynovený v r. 2005. Nové okná,
podlahy, kúrenie, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, vstavané
skrine, umývateľné farby ... Nutné vidieť!  0911 160 380
• Predám l-izbový byt 39 m2 podlahovej plochy v OV v zateplenej
bytovke na 3. poschodí, Okružná 16, Michalovce. Cena 23 000 €
– dohoda možná. Info  0905 440 360
• Predám 2-izbový byt v osobnom vlastníctve na Ulici J. Murgaša
20. Cena dohodou. 0903 278 538
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou. 0903 278 538
• Predám 1-izbový prízemný byt s balkónom na Hollého ulici.
 0908 816 996
• Predám 2-izbový byt v centre Michaloviec. Komplet prestavba.
 0905 454 957
• Predám RD v obci Zalužice s príslušenstvom, vybudovaný na rohovom pozemku o výmere 1 658 m2. Cena dohodou.  0907 953 427
• Dám do prenájmu 3-izbový byt na sídlisku Východ.  0908 090 490
• Predám stavebný pozemok 5 km od Michaloviec.  0904 640 819,
 0915 338 525

Rôzne

• Kúpim na Favorit 4 ks zimné pneumatiky 165/70 R13.  0915 202 902

Práca

• Obchodná spoločnosť prijme do TPP technika. Náplň práce – vedenie stavbárskej skupiny, nákup stavebného materiálu, elektroinštalačné práce na stavbe, jednoduché opravy elektr. zariadení.
Požadujeme – vodičský preukaz „B“, flexibilnosť, prax v oblasti
elektroniky (vyhl. 718/2002 § 21 – 23), bydlisko Michalovce, okolie. Životopis zasielajte na: alea.ekonom@mail.t-com.sk

Vianočná doplňovačka
Vianočná pieseň:
Syn Boží sa nám narodil, aby hriešnych vyslobodil
... dokončenie v tajničke
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Posledné písmeno prvého výrazu je zároveň prvým písmenom druhého výrazu.
A. morský systémový prvok
– najväčší islandský ľadovec (8 300 km2)
B. poraní – prináležiaca krajine Európskej únie
C. najvyšší vrcholový bod
– ťažká, zlá situácia
D. slovenský horolezec, člen
TJ Roháče s výstupmi na
ČO OJU (8 201 m – 1997),
Mount Everest (8 848 m
– 1998) – záduch
E. súčasť oblečenia mladuchy
– krátky ženský kabátik
F. zasypovanie – hlavné mesto
na Kapverdách (v roku
2001 94 500 obyvateľov)

G. román gréckeho spisovateľa N. Kazantzakisa, aj
sfilmovaný (Grék ...) – otec
proroka Jonáša
H. starší ruský politik, r. 1945 47 veľvyslanec ZSSR v Prahe (Valerián Alexandrovič
... 1902 – 1986) – slovenský
herec a režisér (Juraj ...)
I. zasekne, zarúbe – cvičná
hudobná skladba
J. patriaci Zolovi – spisovateľské dielo Vincenta Šikulu
K. pozváža – súvisiaca s ílom
L. zrastenie – ľavostranný prítok Ondavy (130 km)
M. balkónová kvetina (zimnia)
– ženské meno (6. IX.)
N. bývalý potravinársky veľkosklad – druh dreviny
autor: Dušan Kudroč
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