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Oceňovanie darcov krvi
janského plaketami
Slovenský Červený kríž oceňuje darcov za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu
odberov plaketami profesora MUDr. Jána Janského a medailou profesora MUDr. Jána
Kňazovického. V Michalovciach tieto vzácne ocenenia odovzdával Územný spolok SČK
mnohonásobným darcom krvi v stredu 16. novembra v obradnej sieni mestského úradu.
Medailou profesora Jána
Kňazovického, ktorá sa udeľuje
za sto odberov krvi u mužov,
boli ocenení štyria - Bc. Jozef
Blaho, Jozef Čatloš, Ľuboš Hujdič a Ing. Andrej Iľko.
Zástupcovia SČK odovzdali
tiež 55 bronzových plakiet, 43
strieborných a 27 zlatých plakiet
profesora MUDr. Jána Janského.
V roku 2011 boli udelené aj tri
diamantové Janského plakety
- Rastislavovi Bašistovi, Marte
Dzurjovej a Dušanovi Marjovi.
Slávnostného aktu odovzdávania ocenení sa zúčastnil aj
MUDr. Peter Potocký predseda
územného spolku SČK v Michalovciach, ktorý vo svojom
príhovore ocenil tieto skutky
ľudskosti slovami: „Morálna
hodnota vašej osobnosti spočíva v tom, že časť svojho tela
darujete ľuďom, ktorých vôbec
nepoznáte. Prijímateľ vašej krvi
dostáva najcennejší dar, ktorý
mu pomôže udržať zdravie, udržať život.“
Z celkového počtu ocenených bolo osemnásť žien a viac
ako polovicu tvorili obyvatelia

mesta Michalovce, čo svedčí
o náraste počtu darcov z nášho
mesta a žiaľ o poklese darcov
z regiónu. Bezpríspevkovým
darcom krvi zablahoželal aj
primátor mesta Viliam Zahorčák a vyzdvihol skutočnosť, že:
„nebyť vás, nebyť mnohých takých ako ste vy, by sa dnešný
život so svojím šialeným tempom i nástrahami mohol dostať
do veľkých ťažkostí a možno
aj neriešiteľných.“ Zároveň vo
svojom príhovore k prítomným
vyzdvihol prácu zdravotníkov:
„Rovnako ako vzácna je každá
kvapka darovanej krvi, cenná
je i neúnavná práca tých, ktorí
proces darcovstva krvi organizujú, podporujú i odmeňujú.“
Primátor Zahorčák využil príležitosť, aby im v mene všetkých
Michalovčanov poďakoval za to,
že svoju prácu robia s jediným
cieľom - zabezpečiť, aby ranení
nevykrvácali, aby sa operovaní
mohli opäť prebrať k životu.
Na podujatí sa zúčastnili aj MUDr. Benjamín Bančej,
MUDr. Ľubomír Rohoň, MUDr.
Ingrid Mrázová, MUDr. Mária

Očovská a zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Darcovská základňa územného spolku SČK v Michalovciach sa v roku 2011 rozšírila
o takmer 350 prvodarcov, pričom v našom regióne evidujeme
takmer 3 000 darcov krvi.
Patria k nim aj zamestnanci
Mestského úradu v Michalovciach, ktorí sa v pondelok 21.
novembra v tomto roku už po tretíkrát pripojili k veľkej rodine darcov bezpríspevkovým darovaním
krvi priamo v budove MsÚ.
Na darovanie krvi sa nesmie
chodiť nalačno. Ako vhodná strava pred odberom sa odporúčajú
ľahké beztukové jedlá ako napríklad celozrnné pečivo, sladké
ovocie či med. Vypiť by sa tiež
malo aspoň pol litra sladeného
čaju, minerálky či džúsu. Mliečne výrobky a mäso by sa mali vynechať. Deň pred darovaním by
sa nemal piť alkohol a človek by
sa nemal vystavovať ani zvýšenej
fyzickej záťaži. Darca by si doma
zároveň nemal zabudnúť občiansky preukaz a preukaz poistenca.
Ing. Iveta Palečková

Čestní občania mesta Jaroslav
V piatok 11. novembra si primátor mesta Michalovce Viliam
Zahorčák a poslanec Mestského
zastupiteľstva Ing. Ján Ďurovčík,
CSc. prevzali titul Čestný občan
mesta Jaroslav.
Viliamovi Zahorčákovi a Jánovi Ďurovčíkovi boli tieto prestížne tituly udelené za zásluhy
v oblasti propagácie mesta Jaroslav, iniciatívu v oblasti rozvoja spolupráce medzi mestami
Jaroslav a Michalovce a dosiahnuté úspechy v sociálnej, hospodárskej a kultúrnej oblasti. Noví
čestní občania si titul prevzali

z rúk primátora mesta Jaroslav
A. Wyczawského a predsedu
Rady mesta Jaroslav A. Pagacza.
Obrad sa konal v Dome kultúry
v poľskom Jaroslave.
Kontakty medzi partnerskými mestami Jaroslav a Michalovce patria medzi najdlhšie
a neustále sa intenzívne rozvíjajú. Počas trinásťročnej spolupráce boli vzájomné vzťahy
vždy úprimné a vyznačovali sa
prevažne spoluprácou v kultúre, športe a cestovnom ruchu.
Spoločné kontakty sú založené
na výmene umeleckých skupín,

AKTUALITY

školákov a seniorov a vzájomnej prezentácii na veľtrhoch
cestovného ruchu v oboch krajinách. Vzájomné porozumenie a priateľské diplomatické
vzťahy vyústili aj do iniciatívy
pomenovať ulice v centre mesta
–Michalovská ulica v Jaroslavi
a Jaroslavská ulica v Michalovciach. Mestá spolupracujú tiež
v projektoch EÚ – Mestá Euroregiónu pre rozvoj cestovného
ruchu a Jaroslav – Michalovcemost priateľstva v Podkarpatskom regióne.
ivpa

AKTUALITY

Občianske združenie
Pomoc rodine

Mestské kultúrne stredisko
a Divadlo Jonáša Záborského v Prešove

vás pozýva
na výstavu s názvom

vás pozývajú na komédiu

UMLČANÉ
SVEDKYNE
od 30. 11. do 2. 12. 2011
v MsKS Michalovce

LAKOMEC
30. novembra o 18.00 hod.
vo Veľkej sále MsKS
V hlavnej úlohe Harpagona sa predstaví
známy slovenský herec Jozef Stražan.

Medzinárodný deň študentov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov prijal 16. novembra primátor mesta Viliam Zahorčák žiakov a ich učiteľov v obradnej sieni mestského úradu. Zišli sa tu úspešní študenti, ktorí reprezentovali v uplynulom roku školu mesto či okres vo vedomostných,
kultúrnych a športových súťažiach, aj so svojimi učiteľmi.
Každému dobre padne, keď
si jeho prácu niekto všimne,
pochváli, dodá elánu do ďalšej práce. Zaslúžia si to žiaci
aj pedagógovia. Obzvlášť tí
učitelia, ktorí učia už niekoľko
desiatok rokov. Práca učiteľa
je náročná. Vychovať žiaka od
prvého písmenka, prvej hlásky, od prvého tónu, od ukladania prštekov na klaviatúre
alebo strunách huslí, až po
jeho samostatnosť chce veľa trpezlivosti. Učiteľ musí vedieť,
kedy pochváliť, kedy pokarhať,
musí vedieť nasadiť náročnosť
učiva tak, aby ho žiak zvládol
a jeho vedomosti boli trvalé
a hodnotné. Bez dobrých žiakov a dobrých učiteľov nielen

na pôde školy ale aj v praxi
by nebolo dobrých inžinierov,
vedcov či výkonných umelcov.
Preto si vyžadujú ocenenie
zvlášť tí žiaci a učitelia, ktorí
svojimi vedomosťami a výkon-

AKTUALITY
Vážení čitatelia,
oznamujeme vám,
že najbližšie vydanie novín
Michalovčan nájdete v stánkoch
a ďalších distribučných miestach

mi reprezentujú na krajských,
celoslovenských či medzinárodných súťažiach. Vyžaduje si
to talent a nadanie žiaka, ale aj
nadštandardnú prácu a úsilie.
Emília Schudichová

AKTUALITY

LUCIA 2011

LUCIA 2011

Žolík

Kupón číslo 5

16. decembra 2011
ako dvojčíslo 25 a 26.
redakčná rada

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora

15. 11. rokovanie so zástupcami Vranovskej investičnej a.s.
16. 11. prijatie úspešných žiakov a učiteľov v predvečer
Dňa študentov
16. 11. oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi Janského plaketou
18. 11. účasť na sviatočnej bohoslužbe pri príležitosti výročia
posviacky kostola na Stráňanoch
19. 11. účasť na programe folklórneho súboru Zemplínčane Svojina
20. 11. reprezentácia mesta na bohoslužbe Cirkvi bratskej
pri inštalácii nového kazateľa
21. 11. porada primátora
21. 11. porada vedenia k materiálom na rokovanie mestskej rady
22. 11. rokovanie so zástupcami bankovej inštitúcie
23. 11. rokovanie republikovej rady ZMOS vo Vysokých Tatrách
23. 11. stretnutie s rektorom Ekonomickej univerzity
24. 11. zasadnutie regionálnej rady ZMOS
25. 11. účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti
výročia oslobodenia mesta
25. 11. účasť na bežeckom podujatí Beh o štít mesta
26. 11. účasť na turnaji družobných miest vo futbale

Týždeň vedy a techniky
na vysokých školách
Slávnostné otvorenie Týždňa
vedy a techniky na Slovensku
v roku 2011 za účasti ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu odštartovalo týždeň podujatí od 7. do 11.
novembra 2011 zameraných na
popularizáciu vedy a výskumu
na Slovensku.
V rámci tohto podujatia sa
na pedagogickom pracovisku
Podnikovohospodárskej fakulty
EU v Michalovciach uskutočnili
dve prednášky. Prvá, zameraná
na tému oceňovanie mimoprodukčného využívania pôdy, sa
uskutočnila už v pondelok. Jej
autorkou bola RNDr. Dana Kotorová, PhD. pracovníčka CVRV
- Výskumného ústavu Michalovce. V svojej prednáške okrem
iného uviedla, že „vo všeobecnosti význam ekonomiky vo vzťahu
k ochrane pôdy a prírodných
zdrojov spočíva predovšetkým
v podpore, resp. stimulácii ich
ochrany a udržateľného využívania. Praktické uplatnenie ceny
pôdy, vychádzajúcej z komplexného hodnotenia ekologických
funkcií pôdy, je zrejmé predovšetkým pri trvalých záberoch
pôdy, ktoré predstavujú najvýraznejší zásah do jej kvality.

Ďalšia prednáška bola zameraná na polychlórované bifenyly – kontaminanty životného
prostredia regiónu Zemplín.
Výsledky stoviek analýz vzoriek
pôd, rastlín, sedimentov a vôd
a iných meraní, ktoré sa na Výskumnom ústave agroekológie
vykonali prezentoval RNDr. Igor
Danielovič, PhD. Študentom
vysvetlil, že „cieľom výskumu
bolo zhromaždiť väčšie množstvo experimentálnych údajov
do jedného celku pre riešenie
tak závažného problému, ako je
kontaminácia PCB látkami. Výsledkom analýz je odbornou informovanosťou zvýšiť environmentálne povedomie, ktoré je
dôležité pri každom rozhodovaní tak, aby ekonomické záujmy
nikdy neboli v protiklade s ekologickými. Ochrana životného
prostredia by nemala nechať
ľahostajným nikoho z nás.“
Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť ich
vnímanie v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem
mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.
Ing. Michal Stričík, PhD.

Po benefičnom koncerte
Slovenský zväz zdravotne
postihnutých (SZZP) pripravil na sklonku októbra už 3.
ročník benefičného koncertu v
Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach. Účinkujúci predviedli svoje umenie s
radosťou a nadšením. Cieľom
podujatia bolo poukázať na
ľudí so zdravotným obmedzením. Sme radi, že aj tento
projekt prispel k obohateniu
kultúrneho diania v meste a
vytvoril prostriedky pre činnosť SZZP.

Zväz koordinuje dobrovoľnícku činnosť pre hendikepovaných ľudí v spolupráci s úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny
a zároveň im pomáha v sociálnych službách a poradenstve.
Želáme si, aby existovali
vždy obetaví a ochotní ľudia,
bez ktorých sa takého podujatie
nemôže uskutočniť.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančným darom na tento
cieľ alebo sa podieľali svojou činnosťou na tomto podujatí.
Eva Hlodinková

Z pirka Andriša
zo Straňan

Priznam še, u pošľedňim
čaše še mi zbridzilo popatrac na
hodziňku. Ňit šili ju zastavic,
tak jak vodu u Laborcu.Hodzina ku hodziňe, dzeň za dňom
a co ňevidzec, zaš konec roka.
Mi toti starši zvikňeme hutorec,
že furt bľižši ku Kleinoj na Kollarovu ulicu. Tak pitňe možu
rozdumovac aj ľudze, co išče
pred ľetom z kandelabrov na
pešej zone pozňimali hodzini.
Troji tam buľi. Inšak na to patra starši ľudze z valalov, nedovidza na hodzini na varošskej
chiži, žebi znali, o jaki čas jim
idze domu autobus. Čas ňezastaviš. Co dzeň tu koňec roka
a sušid Mižo Rašpeľ mi furt pripomina, že to pošľedni termin,
dokedi na varošsku chižu treba priňejsc, jaki pomenovaňe
bi maľi mac tote našo kruhove
križovatki. Hutori mi: „An-

driš, zo šidzem objazdov mam
stopercentňe dva tutovki. Na
Špitaľskej uľici kolo salezianov
– Salezian a na Sladkovičovej
ulici kolo kaľvinskoho koscela
– Kaľvin. Bo krescanstvo prežije, doki budze švet švetom stac.“
„Mižu,“ hutorim mu „kec tipujem zapasi na fotbal, furt mam
dajaki tutovki a firt inšak hraju. Uvidzime, co povedza toti
ľudze, co budu o tich menoch
rozhodovac.“
Co še ňestalo, može še stac!
PS: Vidno, že me čitace, dzekujem uprimňe vam za to, ale
prebačce mi, ja aňi ňe vaš poslanec, aňi ňerobim na varošskej či
štatnej policii, ani na varošskim
uradze, či na domovich spravoch. Pišce, volajce na spravne
mesta. Ičše raz dzekujem.
Šicko dobre, mojo rodaci.
Andriš zo Straňan
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Najvýznamnejším štatistickým zisťovaním v tomto desaťročí bolo májové Sčítanie občanov, domov a bytov 2011 (SODB 2011). Do sčítania
boli zapojené všetky obce a mestá, pričom organizačne a metodicky
sčítanie zabezpečovali príslušné obvodné úrady. V súčasnosti sú už sčítacie hárky sústredené na Štatistickom úrade SR, kde prebieha proces
záverečného spracovania. Prvé výsledky SODB 2011 budú verejne prezentované po 15.12.2011.
Za spoluprácu pri príprave a realizácii SODB 2011 udelila predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová vzorným obvodným
úradom ďakovný list a pamätnú medailu ako prejav úcty  za mimoriadne úsilie na úspešnom zvládnutí sčítania. V Michalovciach ocenenie prednostovi Obvodného úradu Ing. Jozefovi Bobíkovi odovzdal
riaditeľ pracoviska Štatistického úradu v Košiciach Ing. Juraj Horkay.

Akadémia vzdelávania
pred veľkým jubileom
Akadémia vzdelávania ako
jednotná inštitúcia pôsobí na
celom území Slovenskej republiky. Má sieť pobočiek v 36
mestách a poskytuje kvalitné
vzdelávacie služby pre viac
ako 40 tisíc poslucháčov ročne. Akadémia vzdelávania má
vyše dvetisíc členov – lektorov i popredných odborníkov
z najrozmanitejších oblastí.
V programovej ponuke Akadémie vzdelávania je viac ako
dvesto akreditovaných programov z oblasti ekonomiky, podnikania a manažmentu, cudzích
jazykov, informatiky, poradenstva, sociálno-právnej činnosti,
opatrovateľstva, podpory zručnosti, ako i profesijného vzdelávania pre služby a remeslá.
Značný podiel na realizácii
uvedených programov má aj
pobočka Akadémie vzdelávania v našom meste Michalovce.
Na nedávnom valnom zhromaždení bolo veľmi pozitívne
hodnotené obdobie za ostatných sedem rokov. Dôkazom
toho sú výsledky najmä v počtoch absolventov jazykových
kurzov, najmä anglického jazyka – takmer 500 dospelých:
vojakov, civilistov i detí.

Úspech dosahuje pobočka
Akadémie vzdelávania v kurzoch so zameraním na opatrovateľstvo. Za uvedené obdobie
získalo certifikát i so základmi
nemeckého jazyka vyše 400 nezamestnaných žien ba i mužov,
ktorí sa zapojili do práce nielen
doma, ale i v zahraničí.
Od roku 2004 stále realizuje
pobočka rekvalifikačné kurzy
podvojného účtovníctva a počítačové kurzy. Taktiež boli organizované kurzy aktualizačnej
odbornej prípravy elektrotechnikov, kurzy kuričov, kurz manikúry a nechtového dizajnu
a iné. Akadémia vzdelávania je
aj partnerom Slovenskej nadácie srdca a Slovenskej kardiologickej spoločnosti v projekte
MOST (Mesiac O Srdcových
Témach).
Ďaleko rozsiahlejší by bol
výpočet aj ďalších aktivít michalovskej pobočky Akadémie
vzdelávania a jej plánov v ďalšom období.
Je treba poďakovať sa predovšetkým pracovnému zápalu odborných učiteľov – lektorov i riaditeľke pobočky Mgr.
Jarmile Kurdilovej.
Dipl. Ing. Milan Bubán

Rodinný viacboj
Nedeľné októbrové popoludnie patrilo v materskom centre
zasa raz rodinkám s malými deťmi. MC Drobec zorganizovalo
športovo–zábavnú akciu s názvom Rodinný viacboj. Veselé
súťaže boli určené predovšetkým
rodičom, s veľkým zápalom súperilo družstvo mamičiek s družstvom oteckov a ockovia medzi
sebou. Napokon zvíťazili šikovnejšie mamky a spomedzi oteckov získali medaily traja najlepší
v disciplínach – hod plienkou do
vedra, obliekanie bábiky v časovom limite a natáčanie cumlíka
zaveseného na šnúrke na jazyk
bez pomoci rúk. Za veľkú snahu prvé miesto a zlatú medailu
získal ocko Vlado Straka. Ďalšie

miesta si právom zaslúžili dvaja šikovní ockovia s rovnakým
počtom bodov, o ich konečnom
poradí napokon rozhodol hod
kockou. Viac šťastia mal ocko
Matej Repel, ktorý si odniesol
striebornú medailu, z bronzovej
sa tešil ocko Marko Marcin. Deti,
ktoré svojich rodičov po celý čas
nadšene povzbudzovali dostali šarkany a v závere akcie bola
šarkaniáda na školskom dvore
ZŠ Krymská (7. ZŠ). Podľa slov
účastníkov akcie sa všetci dobre
zabavili a strávili príjemné popoludnie. Už teraz sa tešia na ďalšie podujatia materského centra,
o ktorých sa môžete dozvedieť na
stránke www.mcdrobec.sk.
Mgr. Adriana Jacečková

Je jedným z bežných dní novembra. Možno obyčajná tohtoročná
sobota. Pre mnohých nič nehovoriaci dátum. Možno i pre viacerých
Michalovčanov. Pri jeho počutí si položia otázku: Stalo sa v ten deň
niečo významné ?
Odpoveď by mala byť jasná. Áno, je to jeden z významných dátumov
novodobých dejín Michaloviec. Od tohto dátumu sa Michalovce začali
rozvíjať. Rásť do súčasnej podoby. V ten deň pred 67 rokmi boli oslobodené Michalovce. Vojská Červenej armády vytlačili z mesta nemecké vojsko. Dovtedy neboli zaznamenané vojenské udalosti takéhoto rozsahu.
Vojnové udalosti sa na dlhé tri mesiace zastavili na Dargovskom
priesmyku. Padlo ešte veľa ľudských životov na jeho prekonanie. Michalovce sa počas uvedeného obdobia stali centrom oslobodeného územia. Dnešným pohľadom si ani nevieme predstaviť strastiplnosť života
ľudí v takomto čase a za týchto podmienok. Hodnota udalosti tohto
obdobia nie je porovnateľná s ničím. Všetko bolo zredukované na základnú požiadavku - prežiť. Nikto si nemohol byť istý zajtrajškom. Ani
hodnota ľudského života nemala žiadnu cenu.
Pozostatkom, pripomínajúcim uvedené udalosti, je iba pamätník
padlých na Cintoríne Červenej armády pod Hrádkom. Mená mnohých
padlých nie sú ani na náhrobkoch, lebo boli pochovaní v spoločných
hroboch. Snáď existujú len zoznamy padlých. Podľa nich sa dá povedať, kto všetko našiel smrť na poliach a lúkach v okolí Michaloviec.
Hrôzy vojny prežili aj civilní občania. Každý bol po oslobodení šťastný, že vojnové udalosti prežil. Ešte dlho bol bežný život obmedzovaný
zo strany osloboditeľov. Ešte dlho každého, kto prežil, považovali za
potenciálneho spolupracovníka predchádzajúceho režimu. Množstvo
nevybuchnutého vojenského materiálu sa nachádzalo na každom kroku. Obetí pribúdalo aj po oslobodení.
Zastavme sa preto v tento deň. Vzdajme na Hrádku úctu padlým
pochovaným na tomto cintoríne. Pamätajme aspoň v tento deň, že
o slobodu sme ľahko prišli, ale jej vydobytie späť bolo za cenu ťažkých
obetí. Ľudia tu pochovaní si to zaslúžia.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral,

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

Žihadlo

Hosť: Branislav Okuliar,
trenér Hokejového klubu Dukla Michalovce

premiéra v piatok a reprízy
v pondelok a v stredu vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM

Z VYSTÚPENIA FS SVOJINA
premiéra v sobotu a reprízy každý deň
vždy od 14.00 hod.

Z histórie nášho mesta

Michalovce

návraty v čase

Oslobodenie mesta

Od 2. augusta 1944 bolo Slovensko okupované fašistickou
nemeckou armádou, pričom jej
posledné zvyšky z tohto územia
vytlačili až 2. mája 1945. Tých
osem mesiacov spadá do predposledného, štvrtého obdobia
vojny (január 1944 – máj 1945),
v ktorom spojenecké vojská protifašistickej koalície postupne
oslobodzovali jednotlivé územia
Európy, až po bezpodmienečnú
kapituláciu Nemecka, podpísanú
8. mája 1945.
V súlade so závermi Teheránskej
konferencie (28. november – 1. december 1943) o spoločnom postupe
koalície vo vojne proti nacistickému
Nemecku došlo, okrem iného, i k rozdeleniu európskeho bojiska. Červenej armáde (v roku 1946 premenovanej na Sovietsku armádu) tak bolo
predurčené postupovať do Nemecka
v širokom pásme od západných hraníc Sovietskeho zväzu (ZSSR), teda aj
cez územie Slovenska.
Na oslobodzovaní Slovenska sa
zúčastnili jednotky jej troch obrovských zoskupení: 1. ukrajinského
frontu (1. UF) maršala Ivana Stefanoviča Koneva (1897 – 1973), 2.
ukrajinského frontu (2. UF) maršala Rodiona Jakovleviča Malinovského (1898 – 1967) a 4. ukrajinského frontu (4. UF), ktorému do
augusta 1944 velil armádny generál
F. I. Tolbuchin, potom tento post
– od augusta 1944 do marca 1945
(teda aj v čase bojov na východnom Slovensku) – zastával generálplukovník (od 26. októbra 1944
armádny generál) Ivan Jefimovič
Petrov (1896 – 1958) a napokon to
bol maršal Andrej Ivanovič Jeremenko (1892 – 1970).
V zostave 1. UF bojovala tiež 2.
poľská armáda a spočiatku i 1. čes-

koslovenský armádny zbor, v rámci
2. UF pôsobila 2. a 4. rumunská armáda a v radoch jednotiek 4. UF bojovali – po 25. novembri 1944 – príslušníci 1. československého armádneho zboru, na čele ktorého stál od
10. septembra 1944 brigádny generál
Ludvík Svoboda (1895 – 1979).
Zo Zemplína nepriateľské armády vytláčali vojská 4. UF (2. UF prenikol na južné Slovensko, a to v decembri 1944, jednotky 1. UF sa územia Zemplína len „dotkli“ v okolí
Stropkova v novembri 1944).
Oslobodzovanie
Slovenska
prebiehalo fázovite, v rámci niekoľkých vojenských operácií.
Viedli ju vojská ľavého krídla 1.
UF a pravého krídla 4. UF, ktoré
boli podporované štyrmi leteckými zbormi.
V závere Východokarpatskej operácie a v nasledujúcich dňoch (do 2.
novembra 1944) vojská 4. UF obsadili ešte 30 najvýchodnejších obcí niekdajšieho michalovského okresu, čím
sa front ustálil na čiare Ruská Bystrá
– Hlivištia – Baškovce – Choňkovce
– Tibava – Orechová – Porostov –
Svätuš – Tašuľa – Bežovce – Pinkovce
– pravobrežné Lekárovce.
Zemplín bol už 3. augusta 1944
slovenskou vládou vyhlásený za tzv.
pole – územie predpokladaných
bojov so zvláštnym režimom, čo
nadraďovalo aj michalovské veliteľstvo nemeckých ozbrojených síl nad
tunajšie slovenské orgány moci, ktoré sa – v najlepšom prípade – stávali
iba určitými prevodnými pákami
jeho nariadení. Miestne obyvateľstvo bolo násilne nasadzované do
budovania palebných postavení,
protitankových prekážok a zákopov, nemecká armáda rekvirovala
v obciach dobytok a potraviny.
pokračovanie nabudúce



Ceny mesta Michalovce za rok 2011

Čestné občianstvo a Ceny mesta Michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 9. decembra 2011 udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:
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M i c h a l o v c e

Dr. h. c., prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.,
brigádny generál v zálohe

za obohatenie a prínos v oblasti civilnej obrany, výchovy a prípravy vojenských profesionálov
Rudolf Urban sa narodil 17.
apríla 1954 v obci Rad na Slovensku. Svoje detstvo a ranú
mladosť prežil v Michalovciach,
kde absolvoval základnú školu.
Po ukončení Strednej odbornej
vojenskej školy v Žiline odišiel
pracovať do Pardubíc. Po niekoľkoročnej praxi sa vrátil na
Slovensko na Vysokú vojenskú
školu do Žiliny. Po jej absolvovaní odchádza pracovať do Jihlavy,
odkiaľ sa opäť vracia na Slovensko na VVŠ v Žiline, ale už ako
jej pedagogický pracovník.
Dynamika vojenského života
mu umožnila pracovať tu len 2
roky, po nich odchádza do Vyškova, kde v priebehu jednástich
rokov získal postupne habilitáciu docenta a profesúru v odbore ekonomika obrany štátu.
Pôsobil vo funkciách vedúceho
katedry, dekana a rektora.
V roku 2004 bol ministrom obrany poverený vykonaním transformácie vojenského školstva ČR

a v tomto roku bol povýšený do
hodnosti brigádneho generála. Po
ďalšej transformácii armády bol
v roku 2005 zvolený za rektora
Univerzity
obrany v Brne, kde pôsobí ako rektor dodnes.
Ako vedec
a pedagóg
je známou
osobnosťou nielen
doma, ale
aj v zahraničí. Pôsobí
v mnohých
národných
a
medzinárodných
vedeckých
a
odborných organizáciách, je členom
vedeckých rád vysokých škôl v ČR
i v zahraničí. Na Slovensku pôsobil
v Liptovskom Mikuláši a Trenčíne.

SPOLOK
SV. CYRILA A METODA
v Michalovciach

pri príležitosti 70. výročia vzniku spolku a 20. výročia
obnovenia činnosti spolku v Michalovciach
Spolok sv. Cyrila a Metoda
je náboženským, kultúrno-výchovným spolkom gréckokatolíkov v Slovenskej republike. Jeho
úlohou je rozvíjať náboženskú,
kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi
gréckokatolíkmi v Slovenskej
republike i v zahraničí v úsilí
zachovať a zveľaďovať dedičstvo svätých solúnskych bratov

Nie je náhodou skutočnosť, že pri
znovuobnovení gréckokatolíckej cirkvi zohrali dôležitú úlohu
práve bývalí aktívni predstavitelia
Jednoty sv. Cyrila a Metoda. Za
všetkých by sme mohli spomenúť
otca Dr. Jána Murína, ktorý však
práve za túto svoju horlivosť neskôr zaplatil stratou súhlasu k vykonávaniu kňazskej služby a bol
nútený utiahnuť sa do ústrania.

Pracoval v expertných komisiách verejnej správy, je členom
expertnej skupiny podvýboru pre
vedu a vysoké školy Poslaneckej
snemovne
Parlamentu
ČR. Pôsobil
ako expert
pri výstavbe
vzdelávacieho systému
Srbskej armády a tiež
ako expert
hodnotiaci kvalitu
vysokoškolského
vzdelávacieho systému
v Rumunsku. Za svoje aktivity
získal prestížne ocenenie Doctor
Honoris Causa na National Defense University v Budapešti a tiež
ocenenie ministra Srbskej armády.

Významne prispel k rozvoju
medzinárodných aktivít Akadémie ozbrojených síl nielen osobnou participáciou a podporou
jej činností, ale aj zapájaním slovenských študentov do zahraničných aktivít organizovaných
v rámci štátov Vyšegradskej
štvorky a vojenských škôl združených do konzorcia pod názvom Central European Forum.
Ako rektor vo Vyškove a v súčasnosti aj na Univerzite obrany
bol a je aktívny pri podpore štúdia slovenských študentov na
vysokej vojenskej škole v ČR, ale
aj v zahraničí.
V oblasti vedecko–výskumného, odborného a publikačného pôsobenia sa zameriava na
problematiku
ekonomického
zabezpečenia obrany, logistickej
podpory vojsk a krízového manažmentu.
Je ženatý, má dve deti. V Michalovciach žije jeho mama
a dve sestry.

Ing. Miroslav Sivý

za rozvoj stredného školstva, gastronómie, cestovného
ruchu a propagácie Zemplína doma a v zahraničí
Ing. Miroslav Sivý sa narodil 23.
februára 1952. Inžinierske štúdium
absolvoval na Elektrotechnickej fakulte v Bratislave. Neskôr pokračoval v doplnkovom pedagogickom
štúdiu a v roku 2007 ukončil aj
špecializačné kvalifikačné štúdium
v odbore etická
výchova. Od roku
1976 pracoval viac
ako desať rokov ako
manažér v Slovenských energetických
závodoch Krompachy. Od roku 1977
pracuje v školstve.
Najskôr ako učiteľ
odborných predmetov na Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Michalovciach a od
roku 1990 ako riaditeľ menovanej
školy. Od roku 1999 je riaditeľom
Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Michalovciach. Ing.
Miroslav Sivý je riaditeľom nového typu, typu dobrého manažéra.
Má veľkú zásluhu na modernizácii
objektov školy i výchovnovzdelávacieho procesu.

Výrazne sa zaslúžil o vytvorenie jedného z prvých centier
odborného vzdelávania na Slovensku. Pod jeho vedením škola využíva získané kontakty s domácou
podnikateľskou sférou, ale hlavne
kontakty so zahraničnými
hotelmi
v Českej republike
a v Poľsku, kde žiaci
absolvujú množstvo
hodín praxe a tak
získavajú dôveru vo
vlastné schopnosti,
cibria svoj talent a
krok za krokom sa
blížia k vytúženému
cieľu.
Ing. Sivý je garantom
kvalitnej
prípravy absolventov školy a napomáha vyhľadávať
talenty, hlavne dobrých kuchárov a odborníkov v gastronómii.
Svojím zanietením v práci so
študentmi prispieva k propagácii zdravej a racionálnej výživy
a modernej gastronómie medzi
mladými ľuďmi.
Medzi jeho záľuby patrí šport,
cestovanie, gastronómia.

Ing. Milan Dorič

a upevňovať náboženské i národné povedomie gréckokatolíkov.
Korene dnešného Spolku sv. Cyrila a Metoda siahajú do vzdialenej
minulosti. Spolok bol založený
pôvodne pod názvom Jednota sv.
Cyrila a Metoda v ťažkých rokoch
druhej svetovej vojny 4. mája
1941 z iniciatívy priekopníkov
cyrilo-metodskej tradície gréckokatolíkov – o. ThDr. Jána Murína,
JUDr. Jozefa Pichonského, JUDr.
Jána Danka, prof. Mikuláša Čolláka, Jozefa Erbyho a ďalších. Pôvodná Jednota dokázala v krátkom čase zburcovať do činorodej
práce predstaviteľov inteligencie,
ktorí začali rozhýbavať náboženskú a osvetovú činnosť a položili
základy slovenskej gréckokatolíckej spisby. V pofrontovom období
Jednota pokračovala v činnosti až
do smutne známeho prešovského
„P“ soboru, po ktorom sa gréckokatolícka cirkev ocitla mimo zákona a keď musela prestať aj činnosť gréckokatolíckych spolkov.

K obnoveniu spolkového
života mohlo dôjsť až po spoločenských zmenách v roku 1989.
A tak 2. marca 1991 bola obnovená táto ustanovizeň gréckokatolíkov pod názvom Spolok sv.
Cyrila a Metoda. V súčasnosti
má Spolok spolu vyše 4 000
členov. Organizuje rozličné nábožensko-kultúrne podujatia,
prednášky, iniciuje rozličné aktivity, pomáha pri organizovaní
podujatí mladých a vo vydavateľstve Byzant v Košiciach vydáva kalendáre, členské podielové
knihy a potrebné publikácie.
Medzi jednu z nezanedbateľných činností Spolku patrí
aj oživovanie a udržiavanie
historickej pamäti našej cirkvi.
Medzi tento druh aktivít môžeme zaradiť napríklad organizovanie odborných konferencií
a seminárov, či odhaľovanie
pamätných tabúľ významným
osobnostiam nášho cirkevného
života.

MUDr. Gabriela Pradová

za aktívnu činnosť v meste, v politickom živote KDH a v lekárstve
Gabriela Pradová sa narodila
4. júla 1951 v Ložíne, v okrese
Michalovce. Základnú školu
navštevovala v Snine, Ložíne
a v Bracovciach.
Stredoškolské štúdium ukončila na
SVŠ v Michalovciach a v roku 1976
bola promovaná
na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v študijnom
odbore všeobecné
lekárstvo. Po ukončení štúdia začala
pracovať ako sekundárna lekárka
na kožnom oddelení OÚNZ
v Michalovciach. Špecializačné
štúdium z dermatovenerológie
ukončila atestáciou na Inštitúte
pre ďalšie vzdelávanie lekárov
a farmaceutov v Bratislave. Od
roku 1981 pracovala ako samostatná odborná lekárka na kožnej
ambulancii v Poliklinike v Michalovciach .
V roku 1985 absolvovala dlhodobý školiaci pobyt na ILF
v Bratislave v odbore korektívna
dermatológia a kozmetológia.
Každoročne sa zúčastňuje na
školiacich akciách, kongresoch
a konferenciách usporadúvaných Slovenskou dermatologickou spoločnosťou. Lekárka
v roku 1991 absolvovala stáž na
súkromnej dermatologickej klinike v štáte Florida v USA.
Získané vedomosti odovzdávala na stredných odborných
školách v rámci prednáškovej
činnosti. Pôsobila tiež ako lek-

torka v Akadémii vzdelávania
v odbore kozmetológia a odborný poradca pre kozmetiku.
V súčasnosti vedie MUDr. Pradová internetovú
d e r m atol o g i ckú
poradňu. V roku
1996 si zriadila súkromnú zdravotnú
prax v odbore dermatovenerológia.
Od roku 2010 pracuje na kožnej ambulancii v spoločnosti Dr. PRADA,
s.r.o, ako odborná
kožná lekárka , kde
je zároveň konateľkou tejto spoločnosti.
Gabriela Pradová bola členkou Správnej rady Nemocnice Š.
Kukuru v Michalovciach. V roku
1992 bola zvolená za poslankyňu Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR. Štyri
volebné obdobia v rokoch 19902006 bola zároveň poslankyňou
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach a v rokoch 19982002 bola tiež členkou Mestskej
rady. V rokoch 2005-2009 bola
poslankyňou Košického samosprávneho kraja.
Lekárka sa so zanietením
a celým srdcom odovzdáva
medicíne a denne slúži svojim
pacientom. Požíva úctu, obdiv
i veľké uznanie širokej verejnosti. Je vyhľadávanou kožnou
lekárkou v celom regióne. Svoju
prácu a rodinný život harmonicky skĺbila vďaka neochvejnej podpore manžela a dvoch
synov.

Materská škola
F. Kráľa 78, Michalovce
pri príležitosti 70. výročia vzniku

Druhá materská škola, ako
sa Materská škola na Ulici Fraňa Kráľa neoficiálne dodnes
nazýva, začala svoju činnosť
na vtedajšej Štefánikovej ulici v novostavbe kláštora rehoľných sestier 1. mája1941.
Otvorila sa jedna trieda pod
názvom Gréckokatolícka detská opatrovňa a jej prvou učiteľkou sa stala rehoľná sestra
Vladimíra Turčanová. Pod
hlavičkou cirkevnej školy fungovalo toto zariadenie až do
oslobodenia v roku 1945. Po
oslobodení bola škola zoštátnená a 3. septembra 1945 daná
opäť do prevádzky.

Do ďalších rokov si pedagógovia MŠ zvolili ako priority výchovno–vzdelávacieho
procesu - zdravý životný štýl,
vytvorenie vhodných podmienok pre nápravu zraku u deti postihnutých strabizmom,
rozvíjanie environmentálneho
cítenia detí a ochrana prírodného prostredia a rozvíjanie
a upevňovanie prosociálneho
správania a konania.
V materskej škole podľa záujmu rodičov pracuje niekoľko
krúžkov - anglický jazyk, výtvarný, tanečný a hudobno- spevácky krúžok a krúžok hry na
zobcovú flautu.

Od tohto obdobia, kedy sa
stala štátnou materskou školou,
prešla mnohými zmenami. Za
svojej existencie sa materská
škola štyrikrát sťahovala. Posledné veľké sťahovanie sa konalo vo februári 2005. A odvtedy
začínala fungovať ako Materská
škola, F. Kráľa 78, Michalovce.
V súčasnosti poskytuje deťom celodennú, poldennú a v čase adaptačného pobytu najviac
štvorhodinovú starostlivosť.

V šiestich triedach je v súčasnosti prihlásených 131 detí
a pracuje tu 14 pedagogických
pracovníkov vrátane riaditeľky
a 8 nepedagogických zamestnancov.
Všetci títo ľudia, či už sú to
pedagógovia alebo nepedagogický personál, sa však vyznačujú jedným spoločným - láskou k deťom. Bez nej by sa totiž
práca v takejto sfére určite robiť
nedala.

in memoriam
za stabilizáciu a rozvoj bytového družstevníctva v Michalovciach, pri príležitosti nedožitých 50. narodenín
Milan Dorič sa narodil 31. júla
1961 v Michalovciach. Veľkú časť
života prežil v malebnej dedinke
Zalužice. V Zalužiciach absolvoval
základnú školskú dochádzku. Po jej
skončení nastúpil na
SUO poľnohospodárske v Michalovciach,
odbor
mechanik
poľnohospodárskej
výroby. Ďalšie jeho
kroky smerovali do
Moskvy, kde v rokoch
1980-1985 úspešne
absolvoval Moskovský
technologický
inštitút potravinárskeho
priemyslu,
odbor stroje a zariadenia potravinárskeho priemyslu. Po ukončení školy nastúpil ako
technický dozor na výstavbu Mäsokombinátu v Trebišove. Následne
pracoval v Okresnom podniku komunálnych služieb v Sečovciach ako
vedúci strediska výstavby, maliarstva,

zámočnícstva a kúrenárstva. Od roku
1991 pôsobil v bytovom družstevníctve a to najprv v OSBD Trebišov ako
námestník technicko-prevádzkového
úseku. V roku 2002 bol zvolený za
predsedu OSBD Michalovce, kde pôsobil
až do svojej nečakanej
a predčasnej smrti.
Počas svojho života sa venoval aj kultúrnej a spoločenskej
práci. V rokoch 19741980 bol tanečníkom
súboru Zemplín, zapájal sa do činnosti
súboru Mechanik pri
SOU, ktorý krátky čas
aj viedol. V rokoch
1999-2003 bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Trebišove. Mal
rád turistiku a vášnivo záhradkárčil.
Celý svoj život venoval práci,
rodine, rodičom a spoločnosti.
24. mája 2010 v nedožitých 49.
rokoch jeho činorodý život skončil.
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PaedDr. František Feňák JUDr. Valentín Holda ŠK Zemplín Michalovce
oddiel džudo
za rozvoj basketbalu v meste

Po maturite na učiteľskej akadémii v Prešove nastúpil František Feňák na miesto riaditeľa
základnej školy v Hričovskom
Podhradí v okrese Bytča. Po absolvovaní vojenskej základnej
služby pôsobil 14 rokov na Základnej deväťročnej škole v Pavlovciach
nad
Uhom ako učiteľ
a 10 rokov ako
zástupca riaditeľa. V roku 1960
mu ministerstvo
školstva udelilo
čestný titul Vzorný učiteľ. V roku
1970 bol menovaný do funkcie
okresného
inšpektora a vedúceho Okresného
pedagogického
strediska,
kde
pôsobil až do jeho odchodu do
dôchodku v roku 1991.
Za celé uplynulé profesionálne
obdobie bol verejne činný najmä
ako organizátor a aktívny športovec v obciach Pavlovce n/Uhom
a Senné. Súťažne hral basketbal,
futbal, stolný tenis a šach. Stal sa
majstrom šachu v Michalovciach
a hral I. národnú ligu za mesto
Strážske a III. ligu za Michalovce.
PaedDr. Feňák je zakladateľom a organizátorom rekreačné-

ho behu a ako predseda Klubu
ligy stávkarov, ktorý organizoval
v meste a okrese rekreačných
bežcov bol tiež zakladateľom
Podvihorlatského maratónu.
Okrem plnenia úloh vyplývajúcich z pracovného zaradenia
zastával v rámci obce, mesta,
okresu i celoštátneho
meradla
takmer 30 rôznych neplatených
funkcií. Do povedomia učiteľskej
a ostatnej verejnosti vstúpil aj
svojou publikačnou činnosťou
ako autor bezmála 800 príspevkov
v tlači do denníkov, týždenníkov
i
mesačníkov
a rozhlasu. Týždenník Učiteľské noviny mu
uverejnil viac ako 270 článkov
a mnohé z nich vyvolali ohlasy
v učiteľskej verejnosti. Bol tiež
dopisovateľom a členom redakčnej rady Zemplínskych novín.
Získal aj prvenstvo v súťaži o najlepší príspevok roka v pedagogickej tlači.
Za verejnú angažovanosť
a prácu v dobrovoľných funkciách získal viac ako päťdesiat
čestných uznaní a diplomov.

PhDr. Mária Hargašová
za dlhoročnú aktívnu prácu v sociálnej oblasti

Mária Hargašová pochádza
z Prešova. Štúdium psychológie
absolvovala na filozofickej fakulte
v Bratislave a v Košiciach a ukončila ho s vyznamenaním. Nasledovalo postgraduálne štúdium
psychológie – odbor manželské
a predmanželské
poradenstvo, rigorózna skúška,
štúdium poradenských a terapeutických techník,
rôzne
výcviky,
špecializačné školenia a tréningy.
Svoju profesionálnu dráhu
začínala ako asistentka na Katedre psychológie v Košiciach a od
roku 1975 sa stala vedúcou v Okresnej manželskej a predmanželskej poradni v Michalovciach.
Neskôr v tejto práci pokračovala
aj v Centre poradensko-psychologických služieb a napokon Referáte poradensko-psychologických služieb ÚPSVaR. Od roku

1982 je Dr. Hargašová zároveň
súdnou znalkyňou v odbore
psychológia, odvetvie klinická
psychológia detí a dospelých
a
poradenská
psychológia.
PhDr. Mária
Hargašová pracovala od roku
1989 v prvom
ponovembrovom
mestskom
zastupiteľstve ako
nezávislá poslankyňa. Je nositeľkou striebornej
medaily za dlhoročnú prácu
v sociálnej oblasti
MPSVaR. Je sociálnou poradkyňou v občianskom združení Pomoc rodine a pracovníčkou Centra pomoci obetiam domáceho
násilia. Počas celej odbornej praxe pracuje ako lektorka pre rôzne
psychologické témy. Za dlhoročnú osvetovú prácu bola v roku
2008 ocenená KSK. V súčasnosti
vedie ako lektorka program Rozvíjanie partnerských vzťahov.

PhDr. Vladimír Hirjak
za aktívnu dlhoročnú prácu pri organizovaní
bežeckých podujatí v meste

Vladimír Hirjak sa narodil 6.
februára 1957 v Michalovciach.
Absolvoval Gymnázium v Michalovciach a pokračoval v štúdiu na
Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Prvé pracovné
skúsenosti ako
učiteľ nadobudol
na SOU služieb
v Michalovciach.
V roku 1992 sa
jeho pôsobiskom
stalo Gymnázium Pavla Horova
v Michalovciach,
kde ako stredoškolský pedagóg
pracuje dodnes.
Medzi jeho záľuby patrí šport
- beh, futbal, turistika, ale aj knihy a história. Zo športov zvíťazil

beh. Je aktívnym účastníkom
vytrvalostných behov, vrátane
maratónskych, nielen v regióne,
ale reprezentuje naše mesto aj
za jeho hranicami. Za viac ako
dvadsať rokov absolvoval 78 maratónskych behov.
Podvihorlatského
maratónu sa zúčastňuje každoročne nie len ako
bežec, ale zároveň
sa podieľa aj na
jeho organizovaní, rovnako ako
pri bežeckých podujatiach Michalovská hodinovka
a Beh o štít mesta.
Je dlhoročný predseda Atletického klubu Michalovce

zakladajúci člen a aktivista
Oblastného výboru SZPB Michalovce

Valentín Holda sa narodil
12. januára 1926 v obci Spišský Hrušov, okres Spišská
Nová Ves. Vyrastal u svojich
rodičov do roku 1933, keď si
ho vzali starší
bezdetní manželia do obce
Hincovce. Po
oslobodení sa
v januári 1945
aktívne zapojil
do boja za nový
život v oslobodenej vlasti.
Stal sa členom
miestnej milície,
pomáhal
miestnym orgánom pri ochrane verejného poriadku, poskytoval pomoc pri organizovaní zásobovania bojujúcich
jednotiek.
Na základe vyhlásenia mobilizácie v marci 1945 bol odvedený. Nastúpil na vojenskú
službu k prvému Československému armádnemu zboru IV.
brigáda so sídlom v Levoči.
Po príchode do civilu sa zapojil v obci Hincovce do politického a verejného života.
Bol poslancom, členom rady
a podpredsedom MNV. Vykonával aj funkciu veliteľa miestneho hasičského zboru.
V roku 1950 nastúpil do
služieb ZNB, kde prešiel funkciami od radového výkonného príslušníka, až po náčelníka Okresnej správy Zboru
národnej bezpečnosti.
Vo svojej práci mal vždy na
zreteli, že úlohou bezpečnosti je
ochraňovať práva občanov, vyplývajúce z ústavy a zo zákonov,
ich život, zdravie a majetok.
Po získaní odborného a stredoškolského vzdelania bol v roku 1958 vymenovaný do funkcie

náčelníka OS ZNB v Levoči, neskôr v roku 1962 bol preložený
a vymenovaný do funkcie náčelníka OS ZNB v Michalovciach.
Funkciu náčelníka vykonával
až do roku 1986,
kedy odišiel do
výsluhového dôchodku. V službe ZNB dosiahol
hodnosť plukovníka ZNB.
V priebehu
bezpečnostnej
služby
získal
vysokoškolské
právnické vzdelanie, štúdiom
na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Po úspešnom štúdiu, vykonaní
rigoróznej skúšky bol mu priznaný titul – doktor práv vo
vednom odbore trestné právo.
Ako náčelník OS ZNB aktívne pracoval i v štátnych zastupiteľských orgánoch, v hospodárskych a spoločenských
inštitúciách. Bol poslancom
a členom rady ONV. Stal sa
čestným predsedom Okresného výboru Slovenského zväzu
protipožiarnej ochrany.
Za príkladné plnenie služobných povinností, aktívnu
spoluprácu v štátnych, hospodárskych a spoločenských
inštitúciách mu boli udelené
významné štátne vyznamenania, medaily, čestné odznaky
a ďakovné listy. Prezident republiky mu prepožičal Rad
Červenej hviezdy.
JUDr. Holda je aktívnym
členom Oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, angažuje
sa za Združenie slovanskej
vzájomnosti v Slovenskej republike.

Mgr. Martin Jurčo
za rozvoj ekumenizmu a 14-ročné pôsobenie
v Michalovciach

Martin Jurčo sa narodil
18. mája 1959 v Jindřichovom
Hradci v Južných Čechách,
detstvo a mladosť prežil v Bratislave.
Základnú školu ukončil v roku 1974 a nastúpil na Stredné
odborné učilište
chemické. V roku 1977 sa vyučil
za
zámočníka
a začal pracovať
v Chemických
závodoch
Juraja Dimitrova
(dnes
Istrochem) v Bratislave. V roku
1979 zmaturoval
a v tom istom
roku nastúpil na základnú vojenskú službu do Popradu, kde
bol dva roky s výnimkou šesťtýždenného kurzu, ktorý absolvoval v Michalovciach. Vtedy
ešte netušil, že jeho život sa hlbšie spojí s týmto mestom.
Po návrate zo základnej vojenskej služby sa v roku 1982
presťahoval z Bratislavy do
Starej Turej. V tom čase tam
Cirkev bratská stavala novú
modlitebňu a on prežíval povolanie pomáhať jednak pri
manuálnej práci na stavbe, ale
aj pri duchovnej a sociálnej činnosti v tomto cirkevnom zbore.
Rok po príchode na Starú Turú
sa oženil s Annou Novákovou,
s ktorou má sedem detí, ktoré sú
pre nich obohatením a požeh-

naním. Prvé štyri roky pracoval
v Chirane, neskôr nastúpil na
plný úväzok v Cirkvi bratskej
ako diakon. V roku 1990 prijal povolanie do duchovenskej
služby v Cirkvi bratskej v Starej
Turej. Tam pôsobil ako kazateľ
a správca zboru.
Na pozvanie
Cirkvi bratskej
v Michalovciach
nastúpil od 1.
júla 1997 ako
kazateľ a správca
cirkevného zboru. Od septembra 1997 začal
externe študovať
teológiu na Univerzite Mateja
Bela. Svoje vysokoškolské štúdium absolvoval s titulom magister teológie v roku 2003.
V Michalovciach prežil
14 rokov v duchovnej službe.
Spoznal tu veľa vzácnych ľudí,
nadviazal pracovné ale aj osobné priateľstvá. Narodil sa im tu
najmladší syn, deti v Michalovciach absolvovali základné školy, stredné školy a s výborným
prospechom odchádzali na štúdia na vysoké školy do Bratislavy, Banskej Bystrice, Prahy a do
Londýna. Keďže v Cirkvi bratskej sa kazatelia striedajú zhruba po 15 rokoch, prijal pozvanie z prešovského zboru Cirkvi
bratskej a v súčasnosti pôsobí
ako kazateľ a správca zboru
Cirkvi bratskej v Prešove.

za úspešnú reprezentáciu mesta

Oddiel džuda ŠK Zemplín
vystupuje v súčasnej podobe od
roku 1994. Jeho hlavnou úlohou
je rozvíjať športovú činnosť detí
a mládeže v džude. Vychováva
úspešných športovcov a reprezentantov mesta Michalovce
a Slovenskej republiky.
Od založenia oddielu sa jeho
reprezentanti zúčastňujú súťaží
organizovaných na úrovni majstrovstiev Slovenska, Európy
a majstrovstiev sveta.
Základnou aktivitou oddielu
je vedenie tréningov detí a mládeže. Deti začínajú trénovať vo
veku 5 rokov. Tréningy sú tri až
päťkrát týždenne pod vedením
zodpovedných trénerov. Tí spolu
s vedením oddielu od jeho začiatku pracujú na báze dobrovoľnosti
bez nároku na finančnú odmenu.
Financovanie oddielu je zabezpečované z dotácií od Mesta Michalovce, z členských príspevkov
a sponzorských darov. Od roku
2004 získal oddiel džuda svoje

miesto v Mestskej športovej hale
v Michalovciach, kde má samostatné priestory (telocvičňu a posilňovňu). Okrem toho trénujú aj
vo viacerých školách.
Počas roka sa oddiel džuda
zúčastňuje turnajov na Slovensku a v celej Európe. Na každom
z nich získal niekoľko medailových umiestnení.Samotný oddiel organizuje najstaršiu súťaž
v rámci Európy v kategórií detí
a žiakov do 15 rokov a to medzinárodnú Veľkú cenu Mesta
Michalovce.
Medzi najvýraznejšie športové talenty oddielu v súčasnosti
patria Dominika Kincelová, Dirk
van der Valk, Róbert Hanko
a Martina Varadyová.
Dlhoročnými trénermi a aktivistami mladých džudistov sú
Viliam Kohút, Anna Kittanová,
Peter Kittan, Jozef Volek, Ľubica
Donerová, Antónia Mullerová
a silovú príprava zabezpečuje Ladislav Lechan.

Jednota dôchodcov
na Slovensku,
mestská organizácia
pri príležitosti 20. výročia jej vzniku

Po vzniku Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na
Slovensku so sídlom v Michalovciach vznikla 9. decembra
1991 Mestská organizácia č. 1
Michalovce. Jej predsedníčkou sa
stala Mariana Schudichová, od 8.
marca 2000 je jej predsedom Ing.
Ľudovít Egry. V súčasnosti má
mestská organizácia 430 členov.
Jej mottom sa stal výrok Človek
človeku človekom. Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská
organizácia č.1 si predsavzala venovať sa starším ľuďom.
Pripravuje pre svojich členov
rôzne podujatia, medzi ktoré
patria už tradičné zájazdy do
aquaparkov v Bešeňovej a Vrbove, či k termálnym prameňom
v Maďarsku, návštevy kvetinových výstav v Bratislave i známych slovenských miest a mno-

hé iné. Aj touto formou chcela
JDS zapojiť osamelo žijúcich
seniorov do spoločenského diania. Pri spoločných aktivitách
mnohí z nich nadviazali pevné
priateľstvá, ktoré pretrvávajú
dodnes. V súčasnosti mestská
organizácia pripravuje pre svojich členov devätnásť zájazdov
ročne. V rámci kultúrnych podujatí navštevujú seniori divadelné predstavenia v Košiciach
a v Prešove. Jednou z najnovších
aktivít je Športový deň dôchodcov mesta Michalovce, ktorý
v spolupráci s Mestom Michalovce pripravili v tomto roku už
po tretíkrát.
Činnosť JDS, mestskej organizácie č.1, je rôznorodá a spríjemňuje život ľuďom v seniorskom veku tak, aby aj jeseň svojho života prežívali aktívne.



Michalovce za rok 2011
Rudolf Klein

za dlhoročnú aktívnu činnosť vo verejnom
a spoločenskom živote mesta,
pri príležitosti životného jubilea 60. narodenín
Narodil sa v obci Bukovec
okres Košice. Detstvo i mladosť prežil v rodnej obci a tu
aj ukončil základnú školu.
V štúdiu pokračoval na Polygrafickej škole v Bratislave,
kde maturoval
v roku 1971
ako
typograf
– kníhtlačiar.
Základnú
vojenskú službu absolvoval
vo
Vysokej
leteckej
škole SNP Košice
a zostal tam
pracovať aj po
jej
ukončení
ako civilný zamestnanec vojenskej správy.
V auguste 1975 nastúpil
pracovať ako referent odboru
školstva, kultúry, zdravotníctva a sociálnych vecí na vtedajší Mestský národný výbor
Michalovce. Viac ako osem
rokov na tomto poste sprevádzal ľudí od narodenia, cez
sobáše, stužkové slávnosti,
odovzdávanie občianskych
preukazov, životné a pracovné jubileá .
Od 1. októbra 1983, teda
plných 28 rokov, je vedúcim
pohrebných a cintorínskych
služieb, teda úseku života,

kde sa končí cesta, a nastupujú spomienky.
Práca v pohrebných službách nie je ľahká, ale Rudolf
Klein sa jej venuje s plným
nasadením
a odovzdáva
v nej častokrát viac, ako
sú len jeho
pracovné povinnosti. Robí
tak preto, že je
to človek, ktorý má ľudí rád
a preto aj svoju
prácu vníma
ako poslanie
a denne ju tak
vykonáva.
Od roku 2002, teda už
tretie volebné obdobie, je
poslancom mestského zastupiteľstva, kde prešiel rôznymi komisiami ako člen, či
predseda, resp. podpredseda. Svoj poslanecký mandát
sa snaží napĺňať v prospech
občanov. Ako dlhoročný
člen komisie na prijímanie
klientov do Zariadenia pre
seniorov na Hollého ulici sa
aj tu vždy snažil byť užitočným a nápomocným naším
občanom.
Medzi jeho záľuby patrí
čítanie, prechádzky v prírode, film a opera.

Jozef Kolesár

za podiel na rozvoji umeleckého školstva
v okrese Michalovce a v rámci Slovenska
Jozef Kolesár sa narodil
4. októbra 1951 v Michalovciach. S Ľudovou školou umenia v Michalovciach je spätý
od detstva . Už ako jej žiak
reprezentoval
školu a mesto
Michalovce na
celoslovenských
a
celoštátnych súťažiach
v akordeónovej
hre.
Po
ukončení štúdia na
Konzer vatóriu v Košiciach
v roku 1973 nastúpil ako pedagóg na Ľudovú
školu umenia
do Sobraniec a od roku1975
do Michaloviec. Vyučoval hru
na akordeóne a zároveň viedol
detskú mládežnícku dychovku. Zapájal sa do rozvoja hudobného života v meste a vo
voľnom čase pôsobil v populárnej hudobnej skupine Marschal. V 80-tych rokoch bol
členom Michalovského akordeónového tria.
Pod jeho dirigentskou
taktovkou fungovala základná umelecká škola od roku
1987, keď sa stáva riaditeľom a na tomto poste pôsobil 22 rokov. Tu sa prejavili
jeho skúsenosti profesionálneho hráča na poli hudby
klasickej, populárnej, ľudovej, ako aj bohaté organizátorské skúsenosti a samozrejme láska k deťom a mladým ľuďom. Vďaka jeho
vynikajúcim manažérskym
schopnostiam sa michalovská základná umelecká
škola s počtom žiakov 1112
radí k najväčším školám na
Slovensku.
V roku 1989 sa zaslúžil o to,
že škola dostáva terajšiu účelovo využívanú budovu. Po 40

rokoch, keď fungovala na 10
miestach, prvýkrát sa stretli
pod jednou strechou tanečníci, výtvarníci i hudobníci.
Umenie žiakov i súborov
(Detská ľudová hudba, DSZ
Pro
Musica,
akordeónový
súbor) ocenili v Anglicku,
Belgicku, Českej republike,
Francúzsku,
Chorvátsku,
Holandsku,
Indii,
Izraeli,
Japonsku, Macedónií, Maďarsku, Nemecku,
Poľsku, Slovinsku, Turecku, Španielsku, Mexiku, Severnom Walese, Číne,
Švajčiarsku či Grécku.
Zlaté plakety z medzinárodných výtvarných súťaží Bitola, Bohúňová paleta, Bienále
detskej výtvarnej tvorby, či Ex
Libris zdobia steny ZUŠ.
Zlepšením materiálneho
vybavenia školy a zavedením vysokorýchlostného internetu sa po roku 2000 začalo s výučbou počítačovej
grafiky, animácie, digitálnej
fotografie, čo spoločne napomáha k celkovej profilácii
absolventov školy. Počas pôsobenia Jozefa Kolesára vo
funkcii riaditeľa bola škola
ocenená za reprezentáciu
Slovenska v zahraničí ministrom zahraničných vecí
a ministrom školstva SR
a v roku 2000 získala ZUŠ
pri príležitosti 50. výročia
jej založenia Cenu mesta
Michalovce.
Radosť z umenia rozdával tisíckam poslucháčov ako
hráč a vypestoval ju aj u stoviek svojich žiakov.
V tomto roku oslávil
okrúhle životné jubileum.

Jaroslav Koščo

za dlhoročnú aktívnu činnosť vo verejnom
a spoločenskom živote mesta,
za aktívnu spoluprácu s DSS Anima
Jaroslav Koščo sa narodil 23.
apríla 1950 v Lastomíri, kde aj
ukončil základnú školu. Po skončení štúdia slaboprúdovej techniky v Brne nastúpil do zamestnania
v Michalovciach na zosilňovaciu
stanicu. Základnú
vojenskú službu
absolvoval v Košiciach. V roku
1974 nastúpil ako
smenový technik na Tranzitný
plynovod vo Veľkých Kapušanoch
– terajší SPP, kde
odpracoval
31
rokov.
Počas zamestnania vykonával
dvanásť
rokov
funkciu podpredsedu odborového zväzu. Po založení Ústavu na
pomoc pre postihnutú mládež

v Michalovciach – terajší Domov
sociálnych služieb Anima zastával šesť rokov funkciu predsedu
Spolku na pomoc pre mentálne
postihnutú mládež v tomto zariadení. Od roku 2002 pôsobí v OR
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a v jej
predsedníctve ako
člen a vykonáva
zároveň funkciu
predsedu
ZO
SZZP v Michalovciach. Je členom
Rady seniorov pri
Mestskom úrade Michalovce.
Jaroslav Koščo je
ženatý, otec dvoch
detí. Stará sa
o postihnutého 32-ročného syna.
Od roku 2006 je aj sám na
invalidnom dôchodku.

JUDr. Bartolomej Kudroč
za dlhoročnú organizačnú prácu pre mesto
na úseku mestskej polície

Bartolomej Kudroč sa narodil v Iňačovciach v roku
1949. Základnú deväťročnú
školu ukončil v Michalovciach.
V štúdiu pokračoval na trojročnom odbornom
učilišti a po jeho
ukončení absolvoval štvorročnú
strednú priemyselnú školu. Nasledoval pracovný
pomer vo VSŽ
Košice a nástup
na dvojročnú základnú vojenskú
službu.
Od roku 1973
pracoval
štyri
roky vo Vihorlate Michalovce a v roku 1977
nastupuje do služieb vtedajšieho
Zboru národnej bezpečnosti.
Vzdelanie si doplnil štúdiom na
Vysokej škole ZNB na fakulte
vyšetrovania v študijnom odbore právo.

Počas pôsobenia v polícii pracoval ako vyšetrovateľ a neskôr
ako riaditeľ Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Michalovciach, až do ukončenia služobného
pomeru v roku
1999. Od apríla
2000 pôsobil vo
funkcii náčelníka
MsP Michalovce.
Pod jeho vedením
sa mestská polícia
zmodernizovala,
materiálno-technicky a personálne dobudovala.
Podieľal sa na zriadení kamerového
bezpečnostného
systému v meste, pultu centralizovanej ochrany
a modernej komunikačnej techniky. Za jeho pôsobenia sa zaviedla
24-hodinová nepretržitá služba.
Je ženatý, s manželkou Gabrielou vychovali dve dcéry a dvoch
synov.

Ivan Žecik

za rozvoj a propagáciu folklóru Zemplína
na Slovensku a vo svete,
pri príležitosti životného jubilea 60. narodenín
Ivan Žecik sa narodil 7. júla
1951 v Michalovciach.
Vyštudoval Konzervatórium
v Košiciach, odbor hra na husliach. Po jeho ukončení nastúpil na detašované
pracovisko
ZUŠ Michalovce
v Strážskom.
V roku 2000
nastúpil
ako
interný
učiteľ
hry na husliach
do
Základnej
umeleckej školy
v Michalovciach,
kde pracuje aj
v súčasnosti.
Od roku 1974
bol členom hudobnej zložky folklórneho súboru Zemplín, kde neskôr zastával
aj post primáša. V roku 1976
založil detskú ľudovú hudbu
v Strážskom, ako prvú v okrese,
a o rok neskôr stál pri zrode detskej ľudovej hudby folklórneho
súboru Zemplínik. Už v roku
1980 sa detská ľudová hudba
zúčastnila na medzinárodnom
folklórnom festivale vo Východnej. S pôsobením Ivana Žecika

v ZUŠ Michalovce sa spájajú
najväčšie úspechy detskej ľudovej hudby a detského folklóru.
K najvýraznejším z nich patrí
druhé miesto detskej ľudovej
hudby na celoslovenskej súťaži v Rimavskej
Sobote, účasť na
tvorivých dielňach v Strážnici
v Českej republike, vystúpenie
so speváckym
zborom
Pro
Muzika v Cantonigros v Španielsku. Od roku
2004 je členom
a v súčasnosti aj
umeleckým vedúcim Mužskej
folklórnej speváckej skupiny
Hnojňaňe z Mihaľovec, s ktorou
získal aj niekoľko významných
ocenení .
Je zberateľom a upravovateľom zemplínskych ľudových
piesní. Vychoval veľa dobrých
huslistov, violistov, kontrabasistov. Za svoju pedagogickú
a mimoškolskú činnosť získal
niekoľko významných ocenení.

Lukáš Očenáš

za získanie titulu majster Európy a majster sveta
v kaderníckej tvorbe v roku 2011
Lukáš Očenáš sa narodil 1.
decembra 1992.
V roku 2011
ukončil štúdium
v Strednej odbornej škole v Košiciach, v odbore
kaderník a pokračuje v nadstavbovom štúdiu odbor
vlasová kozmetika. Počas štúdia
vykonával kadernícku prax v stredisku praktického vyučovania v Košiciach,
venoval sa moderným trendom
v dámskych a pánskych strihoch
i v celkovej úprave vlasov.
V marci tohto roku sa Lukáš Očenáš zúčastnil prestížnej

súťaže profesionálov – kaderníkov v írskom
Dubline,
kde
siahol na najvyššiu európsku
priečku.
Následne na svetovom šampionáte v talianskom
Miláne sa stal
historicky prvým majstrom
sveta v kaderníckej tvorbe zo Slovenska. Je
tak dvojnásobným majstrom
Slovenska, majstrom Európy
a majstrom sveta v účesovej
tvorbe.
Medzi jeho záľuby patrí šport,
tanec, literatúra a cestovanie.

Teodor Šimonič

za aktívny rozvoj hádzanej v meste,
pri príležitosti životného jubilea 70.rokov
Teodor Šimonič sa narodil
17. júla 1941 v Lomnom, okres
Stropkov. Žije a pracuje v Michalovciach, kde sa s rodičmi
presťahoval iba niekoľko mesiacov po svojom narodení.
Od mladého
veku na seba pútal pozornosť ako
vynikajúci a všestranný športovec,
hádzanár, basketbalista, futbalista
aj volejbalista. Už
ako pätnásťročný, v roku 1956,
začal aktívne hrať
v mužskej kategórii za michalovských hádzanárov. Ako študent
vtedajšej Jedenásťročnej strednej
školy v Michalovciach bol členom
tímu, ktorý začínal v regionálnej
súťaži na hlinenom ihrisku a prepracoval sa až do I. celoslovenskej
ligy. Teodor ešte skôr, než v roku
1971 ukončil aktívnu hádzanársku činnosť, pôsobil ako hrajúci
tréner aj v „B“ družstve. Popri hádzanej hrával aj futbal, v rokoch
1952 - 1958 obliekal dres Michaloviec, najprv v žiackej a neskôr
v dorasteneckej lige.
Hádzaná bola v tom čase
typickým letným športom, väčšina hráčov, medzi nimi aj Teodor Šimonič, hrala v zimnom
období basketbal, a to na úrovni
krajskej súťaže. Pôsobil aj ako
basketbalový rozhodca.
Po ukončení aktívnej činnosti v jednotlivých športoch

Teodor Šimonič ostal športu
verný ako organizátor a funkcionár. Významne sa pričinil najmä o rozvoj ženskej
hádzanej. V roku 1971 patril k zakladateľom TJ Odeva
Michalovce so
zameraním na
ženské
športy, neskôr stál
mnoho rokov
na jej čele ako
predseda. Celá
činnosť
bola
najprv zameraná na výchovu
mládežníckych
družstiev. Neskôr sa klub
premenoval
podľa svojho
hlavného partnera, textilnej spoločnosti Zekon, ktorá v spolupráci s nadšenými
funkcionármi úspešne vytvárala podmienky pre prienik
ženského tímu do slovenskej
špičky. Aj v zlatej ére michalovskej ženskej hádzanej, počas ktorej klub už s novým
názvom Iuventa získal štyri
tituly majstra Slovenska a štyri razy vyhral spoločnú česko
– slovenskú interligu WHIL,
Teodor Šimonič aktívne pôsobil a stále pôsobí ako hlavný
organizátor, teda človek zodpovedný za bezproblémové
zabezpečenie zápasov domácich súťaží, aj európskych pohárov. Zaslúžene bol ocenený
Pamätnou plaketou Slovenského zväzu hádzanej.

Július Mazúr

za dlhodobý rozvoj a výstavbu mesta
Július Mazúr
sa narodil 21.
apríla 1928 v Jastrabí pri Michalovciach.
Má ukončené
úplné
stredné
vzdelanie v odbore stavebníctvo. Po absolvovaní vojenskej
základnej služby
v roku 1951 nastúpil do zamestnania v podniku
Trať družby, n.p.
Košice. Po ukončení prác v roku 1956 bol závod premiestnený
do Michaloviec ako Inžinierske
stavby, n.p. závod 01. V závode
pracoval ako riadiaci pracovník vo výrobe až do odchodu

do
starobného dôchodku.
V
priebehu
jeho pracovnej
činnosti bol za
svoju
vzornú
prácu a zodpovedný prístup
niekoľkokrát vyznamenaný na
úrovni rezortu
a podniku.
Július Mazúr
ostal aj po odchode do starobného dôchodku
verný svojmu povolaniu, ktoré
sa stalo neoddeliteľnou súčasťou
jeho života.
Medzi jeho záľuby patrí práca v záhradke a šport. Je ženatý
a má dve deti.

kultúra – školstvo

Netradičná módna
prehliadka

Po historických
cestách peňazí
Nezabudnuteľným
zážitkom na celý život bola pre
mňa exkurzia do Kremnice.
O Kremnici som toho dosť
veľa počula, ale že tam pôjdem
- teda budem aj „fárať“ v bani,
to sa mi ani nesnívalo. Pred
vstupom sme dostali plášť, prilbu a banskú lampu. Expozícia
je sama o sebe jedinečná a názorným spôsobom dokumentuje namáhavú prácu baníkov.
Každého z nás zaujímalo, či sú
ešte v bani zlaté alebo strieborné žily a Ďoďo sa hneď chytil
krompáča.
Navštívili sme aj expozíciu
Mincovne Kremnica. Videli sme

celý postup výroby mincí od rezania kovu až po ich razenie.
Boli sme pri tom!
A to všetko vďaka grantom
od Mesta Michalovce, Nadácie
pre deti Slovenska – Škola rodinných financií a minigrantu
Poznaj svoje peniaze. Samotná
realizácia akcie bola o to zaujímavejšia, že sme si ju my - študenti sami naplánovali spolu
s učiteľkou Ing. Javorskou.
Aj keď sa naša exkurzia začala o piatej ráno, skončila večer o siedmej a celá cesta bola
únavná, ale zato spestrená veselými zážitkami.
Daniela Popovičová

V obradnej sieni Mestského úradu v Michalovciach prijal primátor
mesta Viliam Zahorčák úspešný spevácky zbor Pro Musica. Súbor
reprezentoval naše mesto aj Slovensko na Svetovom pohári v zborovom speve v tureckom Istanbule, kde obsadil krásne tretie miesto.
Gratulujeme!

Sláviček v škôlke

Ak sa povie slávik, každý
si predstaví malé vtáčatko,
ktoré krásne spieva a pri jeho
počúvaní máme pocit pohody a potešenia z jeho spevu.
A možno preto niektoré spevácke súťaže v speve nesú
názov Zlatý slávik, kde sa
udeľuje ceny za najlepší spevácky výkon roka, objav roka,
skupina roka a podobne. Sú
to však súťaže dospelých spevákov, ktorí sú známi z médií.
Ale aj oni boli niekedy malí
a ich talent sa určite objavil
už v materskej škole. Preto aj
školské úrady v regióne Michaloviec prišli s nápadom
organizovať súťaž Sláviček
v materskej škole v speve ľudových piesní. Tento rok si
organizáciu podujatia na svoje pleca zobral Školský úrad

Veľké Kapušany. Po niekoľko týždňovej príprave, kedy
prebehli obvodové kolá, sa
10. novembra uskutočnilo
regionálne kolo v priestoroch Mestského úradu Veľké
Kapušany za účasti tých najlepších 35 malých spevákov
a speváčok. Školský úrad Michalovce úspešne zastupovali
deti z Materskej školy na Masarykovej ulici a z Ulice Švermovej. Pani učiteľky Tirčová
a Košická svedomite pripravovali malé speváčky a boli
im ako mamky, ktoré svoje
deti podporujú v tom, čo ich
teší. Spev detí vynikol medzi ostatnými, hoci poradie
nebolo vyhlasované. Každý
malý speváčik dostal odmenu
za snahu a poctivú prípravu.
A. Hrehovčíková

Anketa TV Mistral
Pre skvalitnenie vysielania a
služieb poskytovaných svojim
divákom a klientom pripravila
Televízia Mistral nasledujúcu
anketu. V prípade, že sa do nej
zapojíte neanonymne a uvediete aj svoju adresu, alebo telefónne číslo, budete zaradení do
žrebovania o zaujímavé ceny z

dielne TV Mistral. Tešíme sa na
Vaše odpovede, ktoré môžete
doručiť osobne alebo poštou do
Informačnej kancelárie MsÚ,
do redakcie novín Michalovčan
alebo do štúdia TV Mistral, Námestie osloboditeľov 25 (budova MsKS II. poschodie).
ĎAKUJEME.

Anketa TV Mistral
1. Je Vaša domácnosť pripojená na mestské káblové vysielanie?
Áno / nie
(ak nie ste pripojení na mestské káblové vysielanie, prosím,
uveďte ulicu) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.	Sledujete TV Mistral?
Áno / nie / občas
(ak nesledujete TV Mistral, prosím, uveďte dôvod)  .  .  .  .  .  .  .  .
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ako často sledujete TV Mistral?
pravidelne každý týždeň – takmer každý týždeň – cca raz
mesačne – menej ako raz mesačne
4. Vyhovuje Vám program TV Mistral?
Áno / nie / skôr áno / skôr nie
Ak Vám zloženie vysielacie programu nevyhovuje, prosím,
uveďte krátko dôvod .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Ktoré relácie Vás zaujali najviac?
Noviny / Šport / Žihadlo / Bonusy / Záznam z rokovania
mestského zast.
6. Akú inú reláciu by ste privítali vo vysielaní (na akú
tému)?
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Poznáte redaktorov/kameramanov TV Mistral?
Áno / nie / niektorých
8. Sledujete vysielanie inzertných a reklamných spotov?
Áno / nie / občas
9. Rozumiete obsahu všetkých inzertných a reklamných spotov?
Áno / nie / väčšine rozumiem / niektorým nerozumiem /
10. Páčia sa Vám vysielané reklamné spoty?
Áno / nie / niektoré
11. Zaujal Vás v ostatnom období niektorý reklamný spot?
Áno / nie (ak áno, prosím, uveďte názov alebo ho krátko opíšte)
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.	Sledujete TV Mistral na internetovej stránke?
Áno / nie / možno
13. Páči sa Vám internetová stránka TV Mistral? (www.tvmistral.sk)
áno / nie (ak nie, prosím, uveďte dôvod)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Viete v akom rozlíšení TV Mistral vysiela?
Viem / neviem / (ak áno, prosím uveďte rozlíšenie) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15. Viete v akom rozlíšení pracuje Váš televízor?
Áno / nie / (ak áno, prosím, uveďte rozlíšenie)  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16. Aký je Váš vek?
Do 18 rokov / od 18 do 50 rokov / nad 50 rokov
Meno:  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresa, resp. tel. číslo: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ďakujeme, Vaše odpovede pomôžu skvalitniť naše vysielanie.

Horovov Zemplín 2011
Kalendár podujatí Mestského kultúrneho strediska zahŕňal
v týchto jesenných dňoch aj 35.
ročník súťaže v prednese poézie Horovov Zemplín. Stretli sa
na nej všetci tí, ktorým poézia
prináša radosť. Tohto roku sa
tejto súťažnej prehliadky zúčastnili zástupcovia stredných škôl
Košického a Prešovského kraja.
Víťazmi jednotlivých kategórií
sa stali M. Schumerová – Gym-

názium P. Horova Michalovce,
T. Marcin – SOŠT Michalovce,
V. Popovičová – Konzervatórium – Košice (na snímke hore),
ktorá zároveň získala aj Cenu
P.Horova. Cenu za výrazný prednes získal i M. Richtárik z Gymnázia Košice. Porota zhodnotila
tento ročník ako úspešný a veľmi podnetný pre tých, ktorí sa
tomuto umeniu venujú.
MIKO

GYMNÁZIUM Ľ. Štúra 26
071 01 Michalovce

Deň Otvorených Dverí
9. decembra 2011 od 8.30 hod.
Čo pre Vás pripravíme?
• informácie o štúdiu na gymnáziu • kultúrny program
• prehliadku priestorov školy
056/6441346
www. gymmi.sk
skola@gymnmi.svcmi.sk

...na Zempline tak...
Mihaľovski nevesti i beťare
pri prvom výročí svojho pôsobenia pripravili v spolupráci s MS
v Michalovciach prehliadku zvykov a tradícií pod názvom ...na
Zempline tak...Vďaka jednotlivým súborom Mihaľovski nevesti i beťare, Viňančan, Pajtaški
z Lekarovec, Porubjan a Svojina
zaplnené mestské kultúrne stredisko počas dvoch hodín prešlo
od jari až do Vianoc a pospomínalo na tradície našich predkov.
Tie by sme mali zachovávať
a rozvíjať aj naďalej - takéto slo-

va padli aj od hostí ako bol poslanec VÚC MUDr. J. Makohus,
riaditeľky MS v Michalovciach
JUDr. M. Kušnírovej ale aj starostov z okolitých obcí. Srdečná
vďaka patrí všetkým, čo mali
záujem ponoriť sa do dávnych
čias, organizátorom a Slovenským elektrárňam, člen skupiny
Enel, za finančnú podporu. Radi
by sme sa držali návrhu a urobili
z tohto podujatia tradíciu „žebi
ľudze znali, že to na Zempline
tak...“
Valéria Mitrová

Odpad sa stáva v súčasnosti
veľkým celosvetovým problémom. Dievčatá z ekologického
krúžku pri I. ZŠ sa pokúsili na
túto problematiku poukázať
veľmi zaujímavým spôsobom.
O odpade už toho vedia veľa,
keďže škola sa pýši titulom Zelená škola. Všetci žiaci vedia
odpad správne vytriediť, definovať. Čo nás ešte trápi a chceli
by sme dosiahnuť, je minimalizácia odpadu nielen v škole ale
aj v domácnostiach našich žiakov. A práve táto problematika
bola hlavnou myšlienkou netradičnej módnej prehliadky.
Mladé ekologičky si zozbierali najrôznejší odpad vyskytujúci sa v škole i doma. Z neho



si pripravili „módne kostýmy“
a zorganizovali netradičnú
ekologickú módnu prehliadku.
Bola určená žiakom školy aj
učiteľom krajského regionálneho seminára Zelených škôl. Jej
súčasťou nebola len prehliadka
pekných ekologických modelov, ale aj aktivity pre žiakov,
usmerňujúce ich konanie k minimalizácií odpadu.
Výsledkom akcie bol úžas
zúčastnených, čo všetko sa dá
vyrobiť z odpadu, ako sa môže
ešte použiť ale hlavne, koľko
veľa ho my ľudia bezdôvodne
produkujeme.
Čo myslíte? Mohli by sme
žiť aspoň trošku ekologickejšie
Mgr. Lenka Paľová

OBCHODNÁ AKADÉMIA, KAPUŠIANSKA 2
071 01 MICHALOVCE
pozýva žiakov základných škôl a ich rodičov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
30. novembra 2011 v priestoroch školy
Program:
Prezentácia
Prehliadka priestorov školy so zaujímavým programom

Martýr za vieru
Teodorov život do posledného okamihu motivovala láska. Láska k Bohu a človeku.
Láska dobrotivá, trpezlivá, ktorá odpúšťa aj svojím vrahom.
Nevybral si cestu zrady, veď
mu neustále ponúkali kariéru.
Kresťania na Slovensku si vysoko vážia a ctia tohto muža viery, ktorý sa modlil za jednotku
kresťanov a napokon podstúpil mučenícku smrť z lásky ku
Kristovi. Nech táto publikácia
je zdrojom mnohých inšpirácií
v duchovnom napredovaní každého z nás.
ervín ochman

Vo vydavateľstve Spolok sv.
Cyrila a Metoda v Michalovciach
v týchto dňoch na 304 stranách
vyšiel dokument o prenasledovaní kresťanov komunistickou
svojvôľou v polovici minulého
storočia. Obeťou hrubej tyranie
sa stal bl. Teodor Romža, mučeník, verný nasledovateľ Krista.
Jeho pozdravné a povzbudivé
slová nás udržiavajú v nádeji
a istote, že žiť statočný život sa
vyplatí, lebo „najvyššie dobro,
večný život si môžeme zaistiť
práve vytrvalosťou vo viere“.
Osobne bol príkladom odvahy
a odhodlania k obeti.

Spomienky
Odišiel, ale navždy zostane
v srdciach tých, čo ho milovali.
Dňa 30. novembra 2011 uplynie 30 rokov,
kedy nás navždy opustil náš otec

Jozef Asverus
smútiaca rodina

Odišiel, ale navždy zostane
v srdciach tých, čo ho milovali.
Dňa 25. novembra 2011 uplynuli 3 roky,
kedy nás navždy opustil
manžel, otec a dedko

Ladislav Smiško
s nehou a láskou spomínajú
manželka a deti s rodinami

Dňa 2. decembra 2011 uplynie 10 rokov,
keď nás navždy opustil náš miláčik

Martin Kukrák
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina

Dňa 13.novembra uplynulo 20 rokov
od smrti drahého manžela, otca,
syna a brata

Michala Korpu
ktorý nás opustil vo veku 27 rokov.
Navždy si odišiel, hoci si ešte chcel žiť,
ale v našich srdciach Ty budeš stále žiť.
s láskou spomínajú manželka,
dcéra Michaela, matka a sestra



kultúra – školstvo

tri TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších:

Prednáška spojená s diskusiou

Alex Tobiaš

25. 11. 2011 o 18.00 hod.
Malá sála MsKS
Vstupné - voľné

Matúš Konderla

Útulok nie je domov

Peter Boboš
Victoria He
Martin Horňák

VIANOCE v PIESŇACH

koncert DSZ Pro Musica – Magnolia
6. 12. 2011 o 17.00 hod.
Veľká sála MsKS

Rozsvietenie stromčeka
6. 12. 2011 o 17.00 hod
tribúna pri MsÚ

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva
pri príležitosti odovzdávania ocenení

Čestného občianstva mesta
Cien mesta
Cien primátora mesta

9. 12. 2011 o 17.00 hod.
Veľká sála MsKS
V programe účinkuje Zemplínske akordeónové trio

XX. ročník Vianočných trhov

16. - 17. 12. 2011
16. decembra 2011 – piatok
10.00 hod. • Otvorenie XX. ročníka Vianočných trhov
		 (tribúna pri MsÚ )
• Vystúpenie speváckej skupiny Klubovanka
17.00 hod. • Vo vianočnom objatí – koncert spojený
		 s odovzdávaním cien kupónovej súťaže
		 Michalovčan - Lucia 2011 (VS – MsKS)
		 Účinkujú: Maja Velšicová, Miroslav Švába.
19.00 hod. • Adventný organový koncert (Rím. kat. kostol
		 Narodenia Panny Márie)
		 Účinkujú: Zuzana Orlovská – soprán,
		 Štefan Iľaš – organ.

Ondrej Juhás

Konferencia v škole

Pedagógovia odborných predmetov pod vedením riaditeľa školy
SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach Ing. Miroslava Sivého, v spolupráci so študentmi zorganizovali
2. ročník konferencie pod názvom
Cestovný ruch na Zemplíne. Podujatie sa uskutočnilo 9. novembra.
Pozvanie aj tento rok prijali viacerí
odborníci z oblasti cestovného ruchu. Vo svojich príspevkoch sa žiaci
venovali rôznym zaujímavým, ale
aj pálčivým témam, ako napr. ciele
rozvoja cestovného ruchu v KSK,
marketingová stratégia pre rozvoj
územia Zemplína, Michalovce vstupná brána turizmu Zemplína,
CHKO Vihorlat a jej využitie v CR,
rozvoj vidieckej turistiky v oblasti
CHVÚ Senianske rybníky a pod.
Študenti počas štúdia na škole
absolvujú odbornú prax a rôzne
exkurzie. Na základe týchto poznatkov spracovali fundované
prezentácie, ktorými prekvapili samotných odborníkov. Prezentácie
sa týkali takých tém, ako napríklad

Sobranecko – krajina ticha a nových objavov, projekt zariadenia
CR v Kusíne, náboženský cestovný ruch na Zemplíne, možnosti
víkendu v Medzibodroží a pod.
Študentov nadchla a veľmi kladne
motivovala ponúknutá možnosť
pridať tieto príspevky na internetovú sieť, a zároveň byť stálymi prispievateľmi z daného odboru.
V závere prítomní skonštatovali
pri neutíchajúcej diskusii, že táto
konferencia splnila svoj cieľ v plnom rozsahu. Obohatila študentov
o nové poznatky, možnosti, ktoré
im poskytli hostia, a zároveň hostia
mohli zistiť, že v našich študentoch
určite „kvitne správny podnikateľský duch“, ktorý by pomohol svojimi nápadmi a aktivitami naštartovať a naplno rozvíjať možnosti
CR v rámci regiónu, a ponúknuť to
návštevníkom Zemplína. A to by
mohla byť aj jedna z možností, ako
prinavrátiť niekdajšiu slávu a lesk aj
Zemplínskej šírave.
PaedDr. Eva Pažinková

do stavu manželského vstúpili tieto snúbenecké páry:
Bohuslav Fehér
a Andriana Dubrovskaja
MUDr. Peter Sečník
a MUDr. Zuzana Fedorová
Miroslav Adamus
a Adela Haníková

Blahoželania
Dňa 18. novembra oslávil
krásne 85. narodeniny

Andrej Bumbera
Pri tejto vzácnej udalosti všetko
najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia
a životného optimizmu želá
manželka Mária, dcéra a synovia
s rodinami.

17. decembra 2011 – sobota
9.30 hod. • Gazdovská zabíjačka (gazdovský dvor)
17.00 hod. • Veľkolepá módna show DEVENIR - Drahomíry
		 Adamovej a piano show virtuóza Jozefa Hollého
		 (VS – MsKS)

Výstavy
Vianočný bazár
výstava spojená s predajom
1. 12. – 23. 12. 2011

Program kina Centrum
25. - 26. 11. piatok, sobota o 19.30 hod.
27. 11. nedeľa o 16.00 a 19.30 hod.		
OCEĽOVÁ PÄSŤ
USA/2011/127min./
/akčný/
Premiéra
Vstupné: 2,50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
29. 11. utorok o 19.30 hod.
MELANCHOLIA
DÁNSKO/ŠVÉDSKO/FRANCÚZSKO/
/psychologický/
NEMECKO/TALIANSKO/2011/130min./
Vstupné: 2,20€     Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky
1. 12. štvrtok o 17.30 hod.
2. 12. piatok o 20.00 hod.
3. - 4. 12. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
5. 12. pondelok o 16.30 a 18.30 hod.
ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE
USA/VB/2011/90min./
/animovaná rodinná komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,80€                  Ml. prístupný
Slovenský dabing
1. 12. štvrtok o 19.30 hod.
2. 12. piatok o 21.30 hod.
3. - 4.12. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
JOHNNY ENGLISH SA VRACIA USA/VB/FRANCÚZSKO/
2011/100min/
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
7. 12. streda o 20.00 hod.
8. 12. štvrtok o 19.30 hod.
PERFECT DAYS
ČR/2011/100min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,50€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia
9. - 11. 12. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.		
MAJSTROVSKÝ PLÁN
USA/2011/90min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,50€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
11. 12. nedeľa o 16.00 hod.
PÁN POPPER A JEHO TUČNIACI
USA/2011/102 min./
/komédia/
Vstupné: 2,20€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing
13. - 14. 12. utorok, streda o 19.30 hod.
JANA EYROVÁ
VB/2011/120min./
/romantická dráma/
Premiéra
Vstupné: 2,30€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
15. - 16. 12. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
17. - 18. 12. sobota, nedeľa o 20.00 hod.
VYMEDZENÝ ČAS
USA/2011/109min./
/akčný sci-fi, thriller/
Premiéra
Vstupné: 2,50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Dňa 18. novembra oslávili
50. výročie spoločnej cesty životom manželia

Spomienky
Odišla, ale navždy zostane
v srdciach tých, čo ju milovali.
Dňa 25. novembra 2011 uplynul rok,
kedy nás navždy opustila milovaná manželka, mamička a babička

Gitka Bodnárová
s nehou a láskou spomínajú manžel,
dcéra a syn s rodinami

Mikuláš a Ružena Feldmanovci
z Michaloviec

Za lásku, výchovu a starostlivosť ďakujú a všetko dobré,
hlavne veľa zdravia do ďalších rokov prajú
deti Vlado a Nikoleta a vnučka Simonka

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Milan Sopoci, 70-ročný
Anna Jelinská, 84-ročná

Dňa 25. októbra 2011 odišiel k Pánovi
milovaný manžel, otec, dedko,
pradedko, brat a švagor

Ján Onuška
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Odpočívaj v pokoji.
v mene smútiacej rodiny manželka,
synovia s rodinami a brat Alex
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten,
kto Ťa mal rád, nezabudne. Čas plynie,
smútok zostáva v našich srdciach.
Dňa 30. novembra 2011 by sa dožila
40 rokov naša milovaná dcérka

Janka Mižiková
S nehou a láskou spomínajú rodičia,
jej milované dcérky Miška, Monička
a ostatná rodina
Nad mojím hrobom nemusíte plakať,
ja nie som tam, mňa nevzala si smrť.
Dňa 24. novembra 2011 uplynul rok,
kedy nás navždy opustila
mamička, babička a prababička

Jolana Kalistová
s láskou spomína smútiaca rodina

Ján Kostovčík, 88-ročný
Agnesa Mihaľová, 75-ročná
Věra Grobárová, 81-ročná
Mária Zobková, 88-ročná
Jaroslav Pavlov, 58-ročný
Štefan Chobot, 79-ročný

Spomienky
Dňa 9. decembra uplynie 10 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

Dňa 9. novembra 2011 uplynul rok
od smrti našej milovanej mamy

Dariny Kunčikovej
Mamička drahá, za všetku starosť,
za všetku Tvoju prácu, za každý dych,
ktorý patril len nám nocou a dňom,
nech Ťa Boh odmení pokojným
a krásnym snom.
deti s rodinami

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

tri TÝŽDNE V športe

Kúpa – predaj – prenájom/byty

ATLETIKA
O Štít mesta Michalovce
XIX. ročník Matičného behu
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864142, 0908322342, 0917650912

BASKETBAL
1. BK-D – Junior Košice
Regionálne majstrovstvá žiačok 26. 11. 2011 10.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843
1. BK – Poprad Svit „B“
Oblastné majstrovstvá kadetov sk. Východ-5. dvojkolo
26. 11. 2011 14.30 a 16.45 hod.
1. BK – Sabinov „B“
II. liga mužov sk. Východ-10. kolo 3. 12. 2011 15.00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485
1. BK-D – Bardejov
Regionálne majstrovstvá junioriek 3. 12. 2011 18.15 hod.
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843
O Pohár primátora mesta
Finále Žiackej basketbalovej ligy chlapcov a dievčat
5. - 6. 12. 2011 9.00 hod.
1. BK-D – Tydam Košice
Regionálne majstrovstvá junioriek 10. 12. 2011 11.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843

FLORBAL
O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej florbalovej ligy mužov
GS 52 – GĽŠ
27. 11. 2011 18.00 hod.
Info: Mgr.Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

FUTBAL
Medzinárodný turnaj
partnerských miest v malom futbale
26. 11. 2011 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864142, 0908322342, 0917650912

HÁDZANÁ
HC winLAND – MHK Košice
Extraliga mužov-1. kolo nadstavbovej časti 25. 11. 2011 18.30 hod.
HC winLAND – MHK Slavoj Trebišov
KMSŽ-9. kolo 26. 11. 2011 11.00 hod.
Info: Matúš Hičo, č. tel. 0915111696
HC winLAND – MŠK Považská Bystrica
I. LMD-11. kolo 26. 11. 2011 16. 00 hod.
Info: Matúš Hičo, č. tel. 0915111696
HK Iuventa – MHK Bytča
I. liga žien-11. kolo 26. 11. 2011 17.00 hod.
HK Iuventa – HC Britterm Veselí n/M.
WHIL žien-12. kolo 3. 12. 2011 17. 30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, č. tel. 0918159219
HC winLAND – HC Štart Nové Zámky
Extraliga mužov-3. kolo nadstavbovej časti 7. 12. 2011 18.30 hod
Info: Matúš Hičo, č. tel. 0915111696

ĽADOVÝ HOKEJ
HK Dukla – HC Topoľčany
I. liga mužov-25. kolo 29. 11. 2011 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

SOFTTENIS
O pohár primátora mesta
IV. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
I. a II. liga mužov- 5.-8. kolo 25. 11. - 8. 12. 2011 18.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0908322342, 0917650912

STOLNÝ TENIS
O pohár primátora mesta
IV. ročník mestskej ligy žiakov v stolnom tenise
skupina „A“, skupina „B“ 30. 11. a 8. 12. 2011 10. 30 hod.
ŠKST „A“ – VSTK Vranov n/T./Svidník
II. liga mužov -6. kolo 4. 12. 2011 10.00 hod.
ŠKST „A“ – OŠK Udavské
II. liga mužov -6. kolo 4. 12. 2011 15.00 hod.
VI. ročník Memoriálu MUDr. Milana Macháčka
10. 12. 2011 9.00 hod.
O pohár primátora mesta
IV.ročník mestskej ligy žiakov v stolnom tenise
Finálový turnaj 12. 12. 2011 10. 30 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

ŠACH
ŠaK Zemplín – BŠK Bardejov
I. liga mužov sk. Východ-5. kolo 10. 12. 2011 11.00 hod.
Info: Richard Gerbery, č. tel. 0907889968



V Bratislave sa 11. novembra uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže Olympijský oheň,
symbol čistoty olympijských hodnôt. Na tomto podujatí sa zúčastnili
aj žiaci michalovskej Súkromnej ZUŠ Okružná 17, Daniela Bežovská
a Martin Horvat, ktorí pod vedením PaeDdr. Miroslava Capovčáka
získali 1.a 2. miesto vo svojich kategóriách. Slávnostného ceremoniálu
sa zúčastnil aj prezident olympijského výboru Viliam Chmelár.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu mesta Michalovce!

krátko zo športu
n Futbalisti v závere s prehrou
Záverečným kolom sa skončila jesenná časť II. futbalovej ligy
futbalistov MFK Zemplín, ktorí sa predstavili na trávniku druhej
Podbrezovej. Záver jesene nevyšiel. Po tesnej výhre v predposlednom kole doma nad Petržalkou 1:0 teraz prehrali až 1:3. Celkom
získali v jeseni 30 bodov a patrí im celkovo v tabuľke až štvrté
miesto. Po dobrom štarte v súťaži, keď sa držali na 1.mieste, skončili až so stratou 12 bodov na vedúcu Myjavu a druhú Podbrezovú
5 bodov. Tretí je Dolný Kubín s 30 bodmi a lepším skóre. Jarná
časť začne 3. marca 2012 a Michalovce sa predstavia v Senci.
n Hádzanári WINLANDU naprázdno
Základná časť hádzanárskej extraligy mala na programe záverečné kolo základnej časti. V ňom sa hádzanári michalovského WINLANDU predstavili na palubovke posledného celku súťaže - ŠKP
Bratislava. V ňom Michalovčania ťahali za kratší koniec a podľahli domácim pomerne ľahko a nečakane – až 25:36 (13:25). Michalovčania v poslednej časti získali v 12 zápasoch celkom 15 bodov.
V tabuľke skončili na treťom mieste v 7-člennom peletóne. V ďalšej časti k sedmičke družstiev pribudne aj Tatran Prešov. Družstvá
sa rozdelia na 2 skupiny. Prvé 4 družstvá Nové Zámky, Hlohovec,
Michalovce, Košice spolu s Prešovom odohrajú zápasy dvojkolovo
– doma a von o majsta Družstvá na 5. – 7. mieste tvoria druhú
skupinu.
n Tomáš Urban v reprezentácii
Do nominácie reprezentácie Slovenska v hádzanej mužov má svojho
zástupcu už aj HC WINLAND Michalovce. Dostal sa tam krídelník
družstva Tomáš Urban. Verme, že sa mu bude dariť a bude nás úspešne reprezentovať v reprezentačnom drese. Je to úspech pre nováčika
extraligy v hádzanej. Tréner Michaloviec Pavol Jano si jeho pôsobenie v klube pochvaľuje. Verme, že bude aj v reprezentácii.
n IUVENTE sa v Česku nedarí
Po prehre v Porube vo WHIL hádzanárky michalovskej IUVENTY sa predstavili v Olomouci. Aj tam prehrali a to 11:20. Je to
druhá prehra celku v tejto sezóne. Teraz má IUVENTA voľno (na
programe 10. kolo). Využijú ho na zlepšenie kondície a menej
budú pracovať s loptami. Štyri hráčky odchádzajú na reprezentačný zraz. Najbližší zápas Michalovčanky odohrajú až 3. decembra
o 17.30 hod. doma proti českému majstrovi –Veselí nad Moravou.
Michalovce momentálne majú 14 bodov a patrí im 4. miesto v tabuľke. Prvá Šaľa má 16, druhé Veselí nad Moravou, Michalovce
a Poruba majú po 14 bodov a rozhoduje skóre.
n Hokejisti v polovici tabuľky
Po tesnej prehre v Trebišove michalovská prvoligová Dukla sa
predstavila dvakrát doma. Najprv porazila Púchov 11:2 a potom vyhrala s Považskou Bystricou 4:2. Hokejistom sa začína
dariť pod vedením nového trénera B. Okuliara. Patrí im šieste
miesto s 34 bodmi. Piaty celok pred nimi Detva má 37 bodov.
Vedie Spišská Nová Ves so 46 bodmi pred Bardejovom pri rovnosti bodov a Piešťanmi a Liptovským Mikulášom, zhodne po
45 bodov.
Michalovčania v utorok 22. novembra sa predstavili na ľade v Senici, potom v piatok 25. novembra majú voľno, keďže Dolný Kubín
odstúpil. Potom v utorok 29. novembra privítajú doma Topoľčany
a 2. decembra ich čaká zápas v Bardejove. Potom nasleduje II. časť
súťaže – nadstavba A s 10 družstvami dvojkolovo.
ka

Hladká výhra Orlov
nad UVL Košice

1.BK Michalovce – UVL
Košice 70:49 (36:16)
Už v prvej štvrtine si domáci vytvorili 9 bodový náskok,
ktorý do konca zápasu zvýšili a
bezpečne vyhrali. Hostia prišli
v oklieštenej zostave a zápas sa
od druhej štvrtiny len dohrával.
Body a zostava: V. Mitterpák 17 (trojky 2/4), R. Rakov-

ský 14 (2/3), L. Šimko 13, T.
Mižák 12 (1/2 trojky), B. Šanta
5, Maškulík 4, L. Jäger 2, D.
Vaníček 2, T. Mitterpák 1, S.
Novakovský.
Najbližší domáci zápas odohrajú Orli 3. decembra o 15.
hod. s družstvom Sabinov B
v telocvični Gymnázia P. Horova v Michalovciach.

• Predám 3-izbový byt s veľkým balkónom v OV na Užhorodskej
ulici pri cirkevnej škole. Byt je čiastočne zrekonštruovaný (plávajúce podlahy), možnosť prerobenia bytu podľa vlastných predstáv. Nachádza sa v zateplenom a čiastočne zrekonštruovanom
bytovom dome v lokalite s kompletnou občianskou vybavenosťou. V byte sa nachádza špajza a šatník. Celková výmera bytu je
68 m2, 5 m2 balkón. K bytu patrí aj pivnica. Byt je k dispozícii
ihneď. Cena 35 500 € + možnosť dohody.  0904 077 330
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným
pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.  0903 278 538
• Predám 2-izbový byt po rekonštrukcii na pešej zóne v Michalovciach.  0905 454 957
• Dám do prenájmu garáž na Okružnej ulici č. 112 (pri Arece).
Dlhodobo.  0904 347 192
• Hľadám podnájom - 1-izba do 100 € v Michalovciach.  0905 923 337
• Dám do prenájmu 1,5-izbový byt v Michalovciach na Leningradskej ulici.  0949 361 459
• Dám do prenájmu 3-izbový byt v Michalovciach na Rázusovej
ulici.  0949 361 459

Rôzne

• Pozývame vás do novootvorenej predajne – LARA – dámske
odevy a swarovského šperky, Gorkého 5 (vedľa Sanity).
• Predám chladničku 210 l s mrazničkou 120 l - 100 €, gauč 3+1+1
– 100 €, plynový sporák – 50 €.  0903 278 538
• Predám dvojplyšový koberec bordovej farby, rozmer 2 x 3 m.
Cena 35 €.  0905 746 530
• Predám detský kočiar + autosedačku.  0908 031 078
•
•
•
•

Služby

Na náhrobný kameň vysekám a pozlátim písmo.  0910 497 291
Doučujem matematiku (myslenie) ZŠ a SŠ.  0948 059 051
Poskytujem masáže v domácom prostredí.  0903 389 140
Účtovníctvo, daňové priznania ... Hypotéky, poistenie ... – všetky banky, poisťovne.  0915 644 489, www.jaroslavcacko.eu
• Strechy – sadrokartóny – obklady – podlahy ...  0907 922 100,
www.cackostav.szm.com

Práca

• Práca v Nemecku pre opatrovateľky. Práca v Holandsku v skladoch. Podmienka – nemecký alebo anglický jazyk.
 0905 861 245, e-mail.lwork@lwork.sk

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

podľa ustanovenia par. 281 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom časti pozemku:
p. C-KN č. 1702/3, 1702/4, vedenej na LV č. 5157 v k. ú. Stráňany, do výmery 350 m2, ktorý sa nachádza v zeleni
pri čerpacej stanici Octan v smere na sídlisko SNP,
za účelom umiestnenia bezdotykovej auto umývarky.
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené podmienky OVS je potrebné doručiť na
adresu vyhlasovateľa v termíne do 14. decembra 2011 (streda) do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením: „Prenájom
pozemku p. C-KN č. 1702/3, 1702/4 - NEOTVÁRAŤ„

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších zmien a doplnkov

PrenAjať PriamyM prenájmom
za účelom predĺženia doby nájmu, na dobu neurčitú,
nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte
na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, 14.  decembra 2011 do 12.00 hod.,
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke
www.michalovce.sk

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov,
nachádzajúcich sa v objektoch na:
A)	Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B)	Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (starý súd)
C)	Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa
Domu služieb)
D)	Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ
Michalovce)
E)	Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
F) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
G) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
H) Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie
súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 14. decembra
2011 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na
internetovej stránke www.michalovce.sk
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