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Poslanci schválili
vyrovnaný rozpočet

Príjemné
prežitie
vianočných
sviatkov
a veľa
úspechov
v novom roku

Na svojom poslednom rokovaní v tomto kalendárnom roku sa stretli
poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach v piatok 13. decembra.
Prerokovali dve desiatky materiálov, z ktorých tým najzávažnejším bol
viacročný rozpočet Mesta na roky 2014 – 2016.
Rokovanie poslancov sa uskutočnilo netradične v piatok,
nakoľko pracovné rokovanie
v dopoludňajších hodinách bolo
tentokrát doplnené aj o slávnostnú časť zasadania popoludní, spojenú s udeľovaním najvyšších mestských ocenení.
V úvode rokovania mestskí poslanci zobrali na vedomie
predložené správy o prijatých
uzneseniach mestskej rady, riešení interpelácií poslancov aj správu hlavnej kontrolórky.
Nasledovalo všeobecne záväzné nariadenie o výške dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka v školách a školských zariadeniach na území
mesta na nasledujúci kalendárny
rok. Predložený návrh, ktorý bol
spracovaný v súlade s novelizáciou zákona o financovaní škôl
poslanci schválili.
Jednomyseľným
schválením prešiel aj dodatok k VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady, ktorým sa umožní predkladať obyvateľom s prechodným pobytom mimo mesta
doklady aj k nahliadnutiu a nebude už nevyhnutné zabezpečiť
originál dokladu.

Nasledoval blok ekonomických bodov rokovania, z ktorých
ako prvý prerokovali mestskí zákonodarcovia návrh viacročného
rozpočtu Mesta Michalovce na
roky 2014 až 2016. Rozpočet bol
po rozprave poslaneckým zborom schválený ako záväzný na
rok 2014 s plánovanou výškou
bežných príjmov 23 miliónov
eur, bežné výdavky 21 miliónov
eur, kapitálové príjmy takmer
2 milióny eur a kapitálové výdavky 4 milióny eur. Rozpočet
zahŕňa aj príjmové peňažné operácie vo výške 1,7 milióna eur
a výdavkové peňažné operácie
1,3 milióna eur. Rozpočty na
roky 2015 a 2016 boli schválené
ako orientačné. Svoje rozpočty
na najbližšie trojročné obdobie
predkladali aj technické služby
a mestské kultúrne stredisko.
Poslanci rozpočty príspevkových
organizácií mesta schválili.
V ďalšom programe rokovania poslanci schválili predložený materiál majetkovoprávnych
záležitostí a prenájom majetku
mesta. Na decembrovom rokovaní zastupiteľstvo schválilo aj
podmienky obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší návrh na

uzavretie zmluvy na prezentáciu nášho mesta vybudovaním
informačno-komunikačného
systému.
V súlade s platnou legislatívou bol na poslednom rokovaní
pléna v danom kalendárnom
roku prerokovaný a schválený
aj plat primátora mesta, ktorý
sa každoročne odvíja od výšky
priemernej mzdy v národnom
hospodárstve. Pre rok 2014 poslanci schválili, v súlade s §4 ods.
1 a 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov,
primátorovi mesta Michalovce naďalej znížený plat tak ako
v roku 2013, t. j. plat vo výške
2,89 násobku priemernej mzdy
v národnom hospodárstve zvýšený o 45 %.
V závere rokovania poslanci
mestského zastupiteľstva schválili aj odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Michalovce, predložili
svoje interpelácie a diskutovali
v bode rôzne.
Primátor mesta Viliam Zahorčák ukončil rokovanie devätnásteho zasadnutia mestského
zastupiteľstva prianím k blížiacim sa vianočným sviatkom.
Ing. Iveta Palečková

Trinásta komnata
Tradičné „silvestrovské“ podujatie – vernisáž, uzatvára v Zemplínskom
múzeu výstavný i kalendárny rok 2013 a začína rok nasledujúci. Autor
tohtoročnej výstavy – jubilant Andrej Smolák na nej prezentuje výber
zo svojej ostatnej tvorby, tentoraz akty.
V tomto roku je tu aj druhé jubileum - dvadsiate výročie vzniku Galérie Andrej Smolák a 20-te
výročie úspešnej spolupráce so Zemplínskym múzeom v Michalovciach.
V obrazoch Andreja Smoláka vnímame hodnoty,
ktoré smerujú do budúcnosti maľby, naznačujú, akou
cestou sa budú musieť uberať maliari, aby sa dostali
zo súčasnej slepej a bezvýchodiskovej situácie. René
Hugue v knihe o osudoch moderného umenia napísal, že mu začiatky vývoja umenia našich čias pripadajú ako čin zlého otca, ktorý vydedil a z domu
vyhnal synov, a tí potom žili na vlastnú päsť bez vzťahu k zdedeným hodnotám. Naopak, pred obrazmi
Andreja Smoláka zisťujeme, že sa opierajú o tradíciu,
prirodzený maliarsky talent autora, sú obohatené
jeho poetickou dispozíciou, a nejde v nich o dobové
programy. Všetko, čo maľuje, má svoj základ v reálnom motíve, ale maľba ho oslobodzuje od opisu
a uvádza nás do imaginárnej sféry básnickej skladby.
Andrejovi Smolákovi v mladosti učarovala panenská príroda rodnej dediny i vodárenskej nádrže
Starina. Doteraz maľuje jej vodnú hladinu. Do lesa
chodí počúvať štebot vtákov a tajne sa kúpať do rieky Cirochy. Naučil sa vstupovať do rozprávok a tráviť tam celé dni. Vie snívať o kráse a nežnosti. Ako
sám hovorí „rád snívam, a keď ma niečo zo sna zobudí, viem sa do neho vrátiť späť a teším sa z toho“.
V päťdesiatke preniesol svoj farebný svet do súkromnej umeleckej školy pre deti a mládež a vdýchol im nové videnie vnútorného a pocitového
sveta. Týmto svetom farieb a svetla nasycuje žiakov
školy dodnes. Andrej Smolák je činorodý človek,
ktorý sa vznáša nad povrchom krajiny, stvárňuje jej
scenériu. Do obrazov vkladá príbehy života, lásky,
rozkoše. Ženu povýšil na piedestál svojej tvorby.
Výstava v priestoroch Zemplínskeho múzea
v Michalovciach potrvá do 28. februára 2014.
ts

praje redakcia
Michalovčana

Miestne dane
a poplatky v roku
2014
Január je termín, keď si aj občania musia splniť
svoju zákonnú povinnosť voči Mestu.
Všeobecne záväzné nariadenia k dani z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad,
upravujúce sadzby dane a poplatku, sa nemenia. Avšak tí občania,
ktorí sa v priebehu roka 2013 stali vlastníkmi nehnuteľnosti, sú
povinní do 30. 1. 2014 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Povinnosť podať daňové
priznanie majú aj občania, ktorí
sa stali v priebehu roka majiteľmi psa, alebo využívajú nebytové
priestory v bytových domoch na
rôzne účely, napr. na podnikanie.
Občan je povinný podať daňové
priznanie aj v prípade, že mu daňová povinnosť v priebehu uplynulého roka zanikla (napríklad
tým, že nehnuteľnosť predal, psa
predal alebo daroval a podobne).
Úľavy v prípade týchto daní
si môžu písomne uplatniť poberatelia dávok v hmotnej núdzi,
ak stavba alebo byt slúži na ich
trvalé bývanie, s doložením roz-

hodnutia, či potvrdenia z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Občania nad 70 rokov u dane
z nehnuteľnosti
nepodávajú
žiadosť, ak ide o nehnuteľnosť
slúžiacu na ich bývanie. Zníženie dane Mesto zohľadní bez
podania žiadosti.
Poplatok za tuhý komunálny
odpad zostáva aj v roku 2014
nezmenený. Ročná sadzba poplatku za fyzickú osobu je 23,73
€. Úľavy a zníženia poplatku sú
definované v platnom VZN.
Mesto z titulu tvrdosti zákona, môže pristúpiť k zníženiu
poplatku, ale len na základe
žiadosti poplatníka. Preto je
potrebné do 31. 1. 2014 o úľavu
požiadať.
Všetky potrebné tlačivá nájdete aj na webovej stránke Mesta www.michalovce.sk v časti
Žiadosti a tlačivá – Dane a poplatky.
JUDr. G. Štefanová

Mestský úrad v Michalovciach – odbor
sociálnych vecí oznamuje, že občania,
ktorí žiadajú obnovenie

Senior karty pre rok 2014
si ich môžu vyzdvihnúť od 15. januára 2014
v budove „B“ Mestského úradu
v Michalovciach, Námestie slobody č. 1,
Mgr. Jana Šestáková, 1. poschodie,
kancelária č. dverí 182.

Mesto Michalovce
vás pozýva na súťaž

Vystreľovanie
zátky
zo šampanského
31. decembra
o 12.00 hod.
Námestie osloboditeľov,
pred budovou
mestského úradu

Pozývame vás na oslavu

Silvester 2013
31. decembra
o 23.00 hod.
tribúna pri MsÚ

Program spojený so zapálením vatry, pyromuzikálnym
ohňostrojom a príhovorom
primátora mesta.
V programe vystúpi
speváčka Michaella
so skupinou.

Oznamujeme čitateľom,
že najbližšie číslo novín

Michalovčan
vyjde
10. januára 2014
ako novoročné číslo


z pera viceprimátora

aktivity primátora
3. 12. rokovanie mestskej rady
3. 12. reprezentácia mesta na vianočnom podujatí Súkromnej
		 základnej umeleckej školy Talent-UM
4. 12. rokovanie Dozornej rady SMM, s.r.o.
5. 12. rokovanie regionálnej Rady ZMOS
6. 12. porada primátora
6. 12. rozsvietenie vianočnej výzdoby v meste
6. 12. účasť na Benefičnom koncerte pod záštitou primátora mesta
9. 12. rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
9. 12. rokovanie Správnej rady VVS, a.s.
10. 12. účasť na oslavách 50. výročia založenia Základnej školy
		 na Komenského ulici
11.12. rokovanie o spoločnom projekte z fondov EÚ
		 s primátorom partnerského mesta Užhorod
12. 12. rokovanie so zástupcami policajného zboru
13.12. otvorenie XXII. vianočných trhov
13. 12. rokovanie mestského zastupiteľstva
13. 12. slávnostné mestské zastupiteľstvo spojené
		 s odovzdávaním mestských ocenení
13. a 14. 12. účasť na podujatiach Vianočných trhov
14. 12. účasť na podujatí Lucia 2013, spojenom s odovzdávaním
		 cien dvojtýždenníka Michalovčan
15. 12. účasť na ukončení projektu OZ Rozsievač
15. 12. reprezentácia mesta na ukončení Roka G. Zvonického
16. 12. stretnutie s členmi Jednoty dôchodcov
17.12. rokovanie s partnermi v projektoch EÚ
18.12. rokovanie so zástupcami dopravcov o organizácií
		 autobusovej dopravy v meste v r. 2014
18. 12. rokovanie regionálnej Rady ZMOS
19. 12. vianočné stretnutie so zamestnancami Mesta
20. 12. porada primátora

Investícia do vzdelania
Nadácia profesora Čolláka už takmer 20 rokov
finančne a organizačne zabezpečuje prevádzku
michalovského pedagogického pracoviska
Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.
Túto svoju primárnu činnosť
môže nadácia vykonávať hlavne na
základe darov od fyzických, právnických osôb a miestnej samosprávy, ktoré prostredníctvom svojich
príspevkov podporujú vysokoškolské vzdelávanie v srdci Zemplína.
Spomedzi všetkých darcov by
sme radi touto cestou osobitne
poďakovali spoločnosti Slovenské
elektrárne, a. s., člen skupiny Enel,
za peňažný dar poukázaný Nadácii profesora Čolláka v jeseni tohto roku. Žijeme v dobe, keď sa vo

všetkých oblastiach nášho života
prejavuje nedostatok finančných
prostriedkov a o pomoc žiadajú
mnohí. O to viac si vážime skutočnosť, že spoločnosť Slovenské
elektrárne pomohla práve nám.
Ich zásluhou bola na pedagogickom pracovisku zakúpená
nová výpočtová technika, ktorá
významným spôsobom skvalitní
pedagogický proces tak na bakalárskom ako aj inžinierskom
dennom a externom štúdiu.
Ing. Marek Meheš, PhD.

Päťročné výročie
Pred pár dňami účinkovala na Vianočných
trhoch miestna spevácka skupina Vánok. Vznikla
5. decembra 2008 ako súčasť súboru Seniora.
Ten mal dovtedy mužskú zložku, ktorá sa volá
Starši chlopi. Muži prezentujú náš folklór
s doprovodom akordeónu. Ženská skupina
vznikla spontánne na pôde Klubu seniorov
na Ulici obrancov mieru. Z túžby zaspievať si
sa zrealizoval nápad nacvičiť pár piesní.

Žijeme len vo svojom
svete?

Olympijský odznak
zdatnosti seniorov
Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých informoval svojich
členov o možnosti získať odznak a certifikát
olympijského odznaku zdatnosti seniorov.
Podujatie sa uskutočnilo v Základnej škole na Školskej ulici
a zúčastnilo sa ho 25 členov.
Otvoril ho Jaroslav Koščo,
predseda ZO SZZP a po ňom
sa slova a dirigentskej taktovky
ujali predseda Olympijskeho
klubu Michalovce PaedDr. Jozef
Uchaľ a Mgr. Radmila Hajduková. Všetci súťažiaci sa snažili
podať čo najlepšie výkony, aby

si odznak zaslúžili. Po skončení
súťaže a vyhodnotení výsledkov
si 25 súťažiacich prevzalo bronzové odznaky zdatnosti a certifikáty.
Členovia ZO SZZP Michalovce veria, že ak im zdravie dovolí, budú na budúci rok súťažiť
aj o strieborný odznak zdatnosti
seniorov.
Jaroslav Koščo

Naše najkrajšie jablko
Záhradkári – ovocinári každoročne súťažia o najkrajšie jablko a hrušku roka. Tohtoročná
súťaž sa uskutočnila na sklonku
októbra na výstavisku EXPO
Center v Trenčíne.
V súťaži bolo hodnotených
1322 vzoriek jabĺk a 243 vzoriek
hrušiek.
Titul Najkrajšie jablko roka
2013 patrí odrode Heliodor od
ovocinára z Mojzesova. Najvyššie
ocenenie pre ovocinára z nášho
okresu bolo 6. miesto za jablko
Red Topaz od Miroslava Bene-

tína. Získal aj ďalšie umiestnenie
v skupinách – Rubín 2. miesto
a 3. miesto v skupine nové odrody za vzorku Sun Licht.
Prvé miesto za najkrajšiu hrušku získal ovocinár z Novák za odrodu Pribinova.
Z nášho okresu sme do súťaže
zaslali 59 vzoriek od záhradkárov
zo ZO Okružná, Hôrka a Majetkár. Dobré umiestnenie získali aj
vzorky od Mgr. Ihnacika, Penksu, Jenču, Bajusa, Palenčíka, Roška, Gejguša, Jenčíka a Romana.
Jozef Bajus

Ach, tie prezentácie,
pôžičky...
Ešte donedávna sme boli doslova zaplavovaní
pozvánkami na predvádzanie výrobkov. Firmy
nás lákali pohostením aj darčekmi, ktoré však
málokedy aj odovzdali.
Účastníci, ktorí si vychvaľované výrobky zakúpili, pri ich
používaní zistili, že nemajú tie
vlastnosti, aké by mali mať. Dokonca niekedy pri ich následnom doručení do bytu boli poškodené či dokonca nefunkčné.
Pri reklamovaní kupujúci zistili,
že daná firma má na uvedenej
adrese len poštovú schránku,
ale žiadnu kanceláriu. Okrem
kvality a funkčnosti tovaru bola
aj jeho cena podstatne vyššia
ako u porovnateľného. Našťastie po odvysielaní filmu Šmejdi
ponuka takého druhu výrobkov
už prestala. Podnikavé spoločnosti totiž prešli na iné ponuky.
Sú to výživové doplnky, liečivá
a dokonca aj lieky. Ponúkajú ich

nie len na predvádzacích akciách, spravidla po „vyšetrení“
zdravotného stavu účastníkov,
ale aj v televízii. O ich účinnosti
je ťažké až nemožné sa presvedčiť, či nejde len o atrapy liekov,
v medicíne nazývané placebo,
ktoré zaberajú nie pre liečivé
účinky, ale presvedčenie o tom.
Veľkým lákadlom, hlavne v súčasnom predvianočnom období,
sú ponuky pôžičiek, ktoré by mali
vyriešiť našu finančnú situáciu.
Dostávame ich do poštových
schránok, sú vkladané do iných
letákov alebo uverejňované ako
inzeráty. Mali by sme však poriadne zvážiť všetky skutočnosti prv,
ako sa pre nejakú rozhodneme.
pab
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Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Každý jednotlivec na tomto svete je jedinečnou, nenapodobiteľnou
originalitou človeka. Aj keď sa anatomicky, biologicky ani vonkajšími
znakmi vôbec nelíšime, v jednotlivostiach niet druhého identického človeka. Predstavme si, že by som bol na svete len sám. Možno pre niekoho by to bola splnená úžasná vec. Len neviem, či by si to vedel vôbec
domyslieť. Aký obraz svojho okolia by mal bez všetkého toho, čo ľudské
spoločenstvo na svoju prítomnosť za celé roky vytváralo. Ani to nie
je dostatočný rozmer pre pochopenie všetkých súvislostí. Pre koho by
v krátkej epizóde svojho života existoval? Vedel by existovať bez možnosti komunikácie s iným človekom? Odolal by nástrahám prírodného
prostredia? A ako dlho?
Známy román o stroskotanom námorníkovi od Daniela Defoea zachytáva problém osamotenia človeka na ostrove. Človeka bez známok
prítomnosti iných ľudí. Jeho snahu o prihováranie sa lopte premaľovanej na tvár iného človeka. Nakoniec záchrana obete ľudožrútov mu poskytuje spoločníka. V podobe „Piatka“ naznačuje potreby mať v svojej
blízkosti niekoho, s kým môžeme zmysluplne tráviť čas a vzájomne sa
obohacovať. Človek je tvor spoločenský a jeho hodnota je taká, akou
hodnotnou je spoločnosť, v ktorej prežíva svoju prítomnosť. Pestrofarebnosť ľudskej tvorivosti, zručnosti, talentu, nápaditosti, schopnosti
dosiahnuť určitú až špičkovú úroveň, je možná len v porovnaní sa navzájom. Bez možnosti porovnať svoju schopnosť s inými jedincami
strácame aj vlastnú hodnotu. Málokedy si to vieme uvedomiť. Berieme
to ako príznak prirodzenosti. No v tom je jedinečnosť a výnimočnosť
každého z nás.
Ľudstvo nie je masou jednotlivcov, ale spoločenstvom jedinečných
ľudí. Preto nemáme šancu v každom okamžiku vidieť a vedieť všetko.
Len to, čo v rôznych podobách ostane zachované, ostane v podobe vedomostí pre ďalšie generácie. Životný zážitok môže byť zachytený, no
nie prežitý. Jeho hodnota nie je úplne udržateľná, lebo s odstupom času
sa znižuje jej dôveryhodnosť. Každá ďalšia generácia môže predchádzajúcu skúsenosť brať ako nepravdepodobnú v nových podmienkach.
Preto sa vraví, že ľudstvo je nepoučiteľné a v inom balení často robí tie
isté chyby. Aj keď v množstve informácii, kontaktov, života v spoločenstve, strácame pocity vlastnej pohody až po určitý stupeň únavy. Predsa
po čase nemôžeme vydržať v osamotení.
Ani uzatváranie sa do úzkych komunít neprináša plnohodnotné životné energie. Preto je dôležité neuzatvárať sa do vlastného sveta. Najmä v takom období, aké je pred nami. Je potrebné snažiť sa čo najviac
energie načerpať z blízkosti iných ľudí.
Využiť ponuku pestrej palety živého kultúrneho zážitku. Len v ňom
je to kúzelné čaro aktívneho a zároveň i pasívneho dobíjania životných
batérií.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný vstup do nového
roka 2014 praje všetkým občanom Michaloviec.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Žihadlo

Hostia: Jaroslav Čech
Víťaz medzinárodných cestných pretekov
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

Zo slávnostného mestského zastupiteľstva
spojeného s odovzdávaním ocenení za rok 2013
denne od soboty o 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS AJ NA
www.tvmistral.sk , www.michalovce.sk a na faceboku

OZ Pomoc rodine uskutočnilo vianočnú
zbierku šatstva, hračiek, potravín.
Obdarovali nimi matky a ich deti,
na ktorých bolo páchané násilie.
Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.
OZ Pomoc rodine Michalovce ďakuje
za finančné prostriedky poskytnuté
Košickým samosprávnym krajom
a Mestom Michalovce.

VYHLASUJE

Za päť rokov sa repertoár
Vánku rozrástol na vyše 120
piesní. Predstavili sa s nimi v
Centrách sociálnych služieb v
Strážskom, Rakovci, Trebišove,
Továrnom. Účinkujú na podujatiach v našom meste, zúčastňujú sa suťažných prehliadok
záujmovej umeleckej činnosti
zdravotne postihnutých Srdce
ako dar, ktoré sú poriadané v
Michalovciach. Trikrát obsadili
prvé miesto a reprezentovali náš

kraj aj na prehliadke seniorských
zborov v Trnave. Vedúca skupiny
Elena Škultétyová nám povedala,
že speváčky majú zo spevu veľkú
radosť a tú rady šíria medzi poslucháčmi. Za jubilujúci Vánok
vyslovila do nového roku prianie: “Želám všetkým Michalovčanom i ostatným Zemplínčanom najmúdrejšie rozhodnutia,
tým starším radosť z úspechov
svojich detí a vnúčat, pokoj v rodinách a samé šťastné dni.”

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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis)
Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)
Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 13. januára 2014, do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

z pirka Andriša zo Straňan
Po roku zaš aj pod naš Hradok prichodza toti najšumňejši dňi
– kračunski dňi.
Mili mojo rodaci, Zempľinčaňe, varoščaňe, Mihaľovčaňe, šicki
ľudze dobrej naturi!
Vinšujem vam prežic toti dňi tak, jak voňi prichodza – pocichi,
u pokoju na duši...
Dzecom šňižiku, žebi bul aj na Laborcu, ňeľem na našim 1076
metrovim Vihorlace, co už od ňepameci dožira na naš kraj.
Boh žehnaj našomu varošu – najprešumňejšomu varošu na švece, i šickim ľudzom, co bivame u ňim.



Predvianočné podujatia v našom meste
Tretí adventný víkend patril v našom meste oceneným osobnostiam, vianočným koncertom, Lucii
2013 ale aj vianočným trhom a gazdovskej zabíjačke. Z pripravených podujatí si každý mohol vybrať
to svoje. A veru bolo z čoho vyberať!

Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu
Spolu so 148 žiakmi štyroch škôl v Michalovciach a Trebišove sa stretli
kvalifikovaní lektori zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, ktorí vo svojich vystúpeniach a následnej diskusii so žiakmi hovorili o dôležitosti prvovoličov zúčastniť sa volieb. Toto podujatie bolo prvým v sérii zameraných
práve na eurovoľby. Od začiatku budúceho roka pozve naše centrum
na prednášky a diskusie okrem prvovoličov i miestne autority, pedagógov stredných škôl i širokú verejnosť.

Odborné súťaže ZENIT
Žiaci Strednej odbornej
školy technickej
v Michalovciach sa
každoročne zúčastňujú
súťaže z odborných
vedomostí a zručností
ZENIT, ktoré vyhlasuje
MŠ SR a organizačne
zabezpečuje Štátny
inštitút odborného
vzdelávania.
Súťaž ZENIT v elektronike sa
uskutočnila 3. decembra na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach. Tohto roku sa
súťažilo v kategórii A (žiaci 3. a 4.
ročníka SOŠ) a v kategórii B (žiaci
1. a 2. ročníka SOŠ). V kategórii
A obsadil Ondrej Salaj zo študijného odboru elektrotechnika druhé miesto a v kategórii B Adam
Lassak zo študijného odboru mechanik elektrotechnik prvé mies-

to. Obidvaja postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 6. až
8. februára v Banskej Bystrici.
Súťaž ZENIT v strojárstve
sa uskutočnila 4. decembra na
Strednej odbornej škole v Košiciach. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci tretieho ročníka
študijného odboru mechanik
nastavovač – CNC obrábanie.
Miroslav Ondo tretie miesto
a Lukáš Ruják štvrté.
V programovaní sa súťažilo
5. decembra na Gymnáziu Poštová
9 v Košiciach. V kategórii A (žiaci
3. a 4. ročníka) nás reprezentoval
Ondrej Salaj a v kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka) Samuel Matis,
obaja zo študijného odboru elektrotechnika. Samuel Matis obsadil
vo svojej kategórii piate miesto.
Všetkým umiestneným žiakom blahoželáme k dosiahnutým
výsledkom a ďakujeme za vzornú
reprezentáciu školy a nášho mesta.
Ing. Ján Kraus

Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve odovzdal primátor Viliam
Zahorčák mestské ocenenia významným osobnostiam nášho mesta.

Vianočná výzdoba v centre mesta bola aj v tomto roku doplnená
o niektoré nové časti vďaka sponzorom.

Šťastná výherkyňa LED televízora – hlavnej ceny Lucie 2013, ktorú
venovala redakcia novín Michalovčan.

Program Lucia 2013 bol zmesou populárnej a folklórnej hudby. Súbor
Zemplín očaril divákov svojim vystúpením.

Tradičná gazdovská zabíjačka zaujala veľkých aj malých.

Predvianočnú atmosféru spojenú s nákupom vianočných darčekov
ponúkli XXII. vianočné trhy na Obchodnej a Sládkovičovej ulici.

Sponzori LUCIE 2013
Redakcia MICHALOVČAN, ČSOB banka, FANN parfuméria,
FIN.M.O.S, a.s., EUROVIA SK, Jozefína Štefančíková,
Veľkoobchod JOPEX, SCORP s. r. o., O.S.V.O. Prešov s.r.o.,
KRÍDLA, s.r.o., TIMOTI s. r. o., MR TRADE s. r. o.,
DZS-M.K.TRANS s. r. o., M.A.D.D. Fruit s.r.o.,
MICOMP spol. s r. o., DECENT SC. s. r. o., UNIQA poisťovňa,
SMM s. r. o., MsKS, TaZS



Vážení čitatelia periodika
Michalovčan!
Narodenie človeka je v každom období histórie ľudstva
veľkou výzvou. Mohli by sme
povedať, že z hľadiska makrosveta to nie je nič zvláštne. V prípade mikrosveta rodiny, rodiča,
ba dokonca novonarodeného je
to veľká zmena, začiatok a radosť. V prípade veriaceho človeka, veriacej rodiny, veriaceho
rodiča to znamená Božie požehnanie. Z majestátu absolútneho
pohľadu Boha na svoje stvorenie
je narodenie človeka vyslovením novej dôvery. V personálnych vzťahoch je strata dôvery
začiatkom ťažkého, až nemožného nadobudnutia novej. Boh
sa však díva na človeka ináč,
ako človek na človeka. Zrejme
asi preto zachádza do krajnosti
a posiela mu svojho Syna ako
prejav zasa novej, krajnej dôvery
a priazne.

Nachádzame sa na prahu
Vianoc – sviatkov Narodenia
Pána. Je tu čas, aby sme sa zamysleli nad hodnotou života. Na
prvú adventnú nedeľu nám naši
pastieri – otcovia biskupi – napísali pastiersky list. Okrem iného
v ňom píšu, že Boh posiela svojho Syna do úplnej rodiny. Posiela ho medzi dvoch ľudí – medzi
muža a ženu. Rešpektuje pritom
zákonitosti svojho stvorenia.
Svet sa zmieta v dráme útoku diabla na normálne a zdravé
uvažovanie človeka. Pod zásterou slobody chce odovzdať
prejav Božej dôvery a priazne
– deti – do výchovy dvom mužom, alebo dvom ženám. Tento svet pritom cíti hrdosť. Je to
zvrátené!
V uplynulých dňoch zaútočili aktivisti gender-ideológie na
katolícku katedrálu v Argentíne.

Nemiestnym spôsobom útočili
na modliaci sa dav, ktorý napriek
výsmechu a ponižujúcim gestám
priam posadnutých ľudí ostal
pred kostolom, aby zabránil jeho
zneucteniu. Ľudia so zdravým
uvažovaním a pohľadom na život
s modlitbou na perách boli vyhlásení za chorých. Prečo je výchova
dieťaťa otcom a mamou, mužom
a ženou, ktorí žijú v sviatostnom
manželstve, zrazu chorá?
Boh poslal svojho Syna do
vzťahu lásky muža a ženy. Vyjadril tým svoju priazeň a dôveru
tebe!
Všetkým vám prajem požehnané sviatky Narodenia Pána
a vyjadrujem svoju hlbokú úctu
všetkým rodičom – mužom a ženám, ktorí stále ostávajú rodičmi
ako muži a ženy.
Tomáš Muszka
nemocničný kaplán

A opäť po roku je tu štedrý deň
Rodiny sa stretávajú
pri preplnených stoloch,
ktorých nádielka
zasýti všetkých až do
prasknutia. V izbe
rozvoniava vianočný
stromček, krásne odetý
podľa najmodernejších in
kritérií. (Mimochodom,
tohto roku je hitom
biela.)
Ale to nie je ešte nič v porovnaní s tým, čo sa nachádza pod
vyzdobeným krásavcom – hŕba
darčekov. Nedočkavé deťúrence
s vervou trhajú baliaci papier.
Pribúda ďalšia hračka do
zbierky.
No nie každému dieťaťu je
dopriaty pocit šťastia z naplneného očakávania.

A mnohí obdarení si vynaložené úsilie rodičov vôbec nevedia vážiť.
(Deti, prepáčte, že vám beriem ilúzie. Polepším sa. Takže:
Darčeky isto – iste nosí Ježiško,
rodičia sú len jeho asistenti.)
Po vianočných prázdninách
v škole počuť tú istú otázku: ,,Čo
si dostal pod vianočný stromček?”
Ach, znovu sa to začína! V éteri zaznievajú odpovede typu: mobil, počítač, tablet, smartfón.
(Apropo, aj to je dokonalý
spôsob, ako sa (ne)strápniť pred
spolužiakmi.)
Milí priatelia!
Skôr, ako začnete niekoho
posudzovať podľa imania, tak
čujte... existujú aj deti, ktoré na
Vianoce nedostali (nedostanú)
žiaden darček. (A to je fakt!)
Prečo?

Lebo... ich rodinu sužujú
obavy o holú existenciu.
Možno už o pár dní budú
musieť opustiť svoje príbytky
alebo budú trpieť nedostatkom
poživne...
Milí moji!
Na svete je mnoho ľudí, ktorí potrebujú skutočnú – reálnu
– pomoc, a preto: Vytrhnime
z našich sŕdc zášť a sebectvo!
Buďme k sebe vľúdni a solidárni, a to nielen počas vianočných
sviatkov, ale aj zvyšných 365 dní
v roku.
Nech duch Vianoc vdýchne nášmu životu nový rozmer
ĽUDSKOSTI, ktorý dokážeme
pretaviť v skutky, a tak využiť
zo svojej ľudskej podstaty len
to najkrajšie a najplnohodnotnejšie.
Katarína Gelžinská
II.AK, SOŠT

Mikuláš v nemocnici

Betlehem nielen michalovský,
ale aj slovenský unikát

Oslava sviatku sv.
Mikuláša je pre deti
veľkou radosťou, veď
sa tešia na darčeky.
Niektoré deti ho
však nemôžu tráviť
v rodinnom kruhu,
pretože im to nedovoľuje
ochorenie.

Na Mikuláša detské
očká žiaria šťastím.
Veď takmer všetky
deti štedro obdarúva.
Žiaci ZŠ na Ulici
Jána Švermu 6
v Michalovciach mali
tohto roku radosť
dvojnásobnú.

Mikuláš nezabudol ani na
deti na pediatrickom oddelení
NsP Š.Kukuru Michalovce a zavítal k nim so štedrými darčekmi. Pomáhali mu pri tom žiaci
Spojenej školy internátnej na
Stráňanoch pod vedením PaeDr. K. Repickej a PaeDr. Prepiorovej a žiaci Základnej školy T.
J. Moussona pod vedením Mgr.
D. Rudašovej, ktoré si pre choré
deti pripravili pekný kultúrny

Z rúk pána Angeloviča, komisára slovenských rekordov, prevzala riaditeľka školy Mgr. Yvonne Kobilicová certifikát, ktorý je
dôkazom, že betlehem zhotovený
technikou papierového pedigu je
slovenským unikátom a právom
mu patrí miesto v Slovenskej knihe rekordov. Jeho rozmery sú úctyhodné: 5 m x 2,1 m. Najvyššia
postava má výšku 1,75 m. Žiaci
pod vedením učiteľky Mgr. Ľud-

mily Bertičovej ho pre všetkých
Michalovčanov zhotovili s láskou.
Odpadovému materiálu, starým
telefónnym zoznamom, z ktorých
je zhotovený, vdýchli nový život.
Veríme, že každý, kto navštívi centrum nášho krásneho mesta, nevynechá vestibul mestského úradu,
kde sa betlehem nachádza. Chvíľu
postojí a ocení šikovnosť i zručnosť
našej najmladšej generácie.
Vedenie ZŠ

program. O bohaté sladké darčeky, ktoré im odovzdal sám Mikuláš, sa postarala firma AGAL,
sladkú pochuťku v podobe mikulášskej torty dodalo nefor-

málne združenie Sladkí anjeli.
Všetkým zúčastneným za naše
hospitalizované deti ďakujeme.
Mgr. Milena Cifruľaková
vedúca sestra



Štyri významné výročia alebo sedmičky
v dejinách Michaloviec
Rok 2014 je rokom niekoľkých významných
okrúhlych výročí, súvisiacich s históriou
Michaloviec. V uvedenom roku si pripomenieme
770. výročie nateraz najstaršej známej písomnej
zmienky o Michalovciach.

Jedna vločka, druhá vločka,
Teta zima žmúri očká.
Sane si hneď osedláme
a letíme k starej mame.
Na dvore nás sniežik zláka,
postavíme snehuliaka.
Starká ešte mrkvu dá
snehuliak hneď noštek má.
Poďme domov, už sa zmráka,
lyžovačka zajtra čaká.
M. Ferková
III.AK, SOŠT

Listina z roku 1244 je totiž relevantnými odborníkmi
uznaná za najstaršiu hodnovernú správu o našom meste.
Prvá písomná zmienka však
neznamená, že Michalovce
vznikli v danom roku – v tom
čase už mali za sebou dlhý vývoj. Čo bolo pred rokom 1244,
to predstavuje samostatnú tému.
V danej súvislosti sa ale vynára
logická otázka: Je možné, že sa
nájde ešte staršia prvá písomná
zmienka? Odpoveď na ňu nie je
vôbec jednoduchá. Úplne sa to
vylúčiť nedá, no domnievame
sa, že v dnešnej dobe je to málo
pravdepodobné. Prekvapenie
nám môžu pripraviť zrejme už
len vatikánske archívy. Zaujímavý je pritom najmä časový úsek
medzi postavením najstaršieho
kostola v Michalovciach – rotundy (v súčasnosti prevláda názor, že ju vystavali v 11. storočí)
a listinou z roku 1244 (13. storočie).
V roku 2014 si okrúhle – 700.
výročie prvej písomnej zmienky
pripomenie aj michalovský rímskokatolícky farský Kostol Narodenia Panny Márie pri autobusovej stanici. V listine z roku

1314 je doložené, že farský kostol v Michalovciach bol zasvätený Panne Márii. Tento gotický
chrám, samozrejme, vybudovali
ešte pred týmto rokom. Dnešný
vzhľad kostola je pritom výsledkom najmä barokovej prestavby
(18. storočie) i neskorších úprav.
Michalovce sa od stredoveku
vyvíjali ako mestečko. Až reforma z roku 1871 im priznala štatút „malej”, neskôr „veľkej obce”.
Po vzniku Československej republiky (rok 1918) sa Michalovčania usilovali o priznanie štatútu mesta. Ich snaha zaznamenala úspech až v období existencie
vojnovej Slovenskej republiky
– štatút mesta bol Michalovciam priznaný na zasadnutí slovenskej vlády dňa 14. júna 1944.
V roku 2014 tak uplynie presne
70 rokov od času, keď sa Michalovce mohli opäť pýšiť štatútom
mesta.
Dňa 26. novembra 1944 Michalovce oslobodili bez pouličných bojov vojská postupujúceho 4. ukrajinského frontu Červenej armády. Na budúci rok si
teda pripomenieme 70. výročie
tejto udalosti. Spomínané obdo-

Veduta – najstaršie známe vyobrazenie Michaloviec,
koniec 18. – začiatok 19. storočia
bie nám dodnes – okrem iného
– pripomína i pamätník na Bielej hore. V novembri 1944 tu totiž hlavne príslušníci Komanda
ZbV 27 (samostatný pohotovostný oddiel nemeckých bezpečnostných zložiek), v rámci
boja proti partizánom, zastrelili
dvanásť partizánov zo skupiny
Kriváň (išlo o slovenských vojakov, ktorí prešli k partizánom) a
trinásť civilistov. Neskôr, v roku
1945, sa na týchto miestach našli
dva masové hroby, no do dnešných dní nie je jasné, či Biela
hora vydala všetky svoje obete.

Aj z dôvodu spomínaných
výročí vznikol nedávno nový
web – www.historiazemplina.
eu, na tvorbe ktorého sa podieľa
sedem ľudí (jeden profesionálny
archeológ, traja profesionálni
historici, jeden zberateľ a dvaja
popularizátori histórie). Na uvedenej webovej stránke tak môžete nájsť zaujímavé, no predovšetkým hodnoverné informácie
o histórii Michaloviec i celého
Zemplína.
Dr. Martin Molnár
historik Zemplínskeho múzea
a kronikár mesta Michalovce

Šťastné a veselé...
covníčka Zemplínskeho osvetového strediska. Miesta koncertu
sa menili - raz to bola príjemná
atmosféra v reštaurácii, inokedy
vznešená v kostole alebo komorná v galérii ZOS. Ale vždy nádherná. S odstupom rokov si ešte
viac uvedomujem zanietenosť
organizátorky. Oslovila mladých
umelcov, ktorí študovali alebo
žili v rôznych kútoch Slovenska
či v zahraničí. A hudobníci, speváci, tanečníci, recitátori prišli aj
so svojimi príbuznými, aby im
odovzdali dar najvzácnejší - kus
seba samých. Diváci prichádzali
v druhý vianočný sviatok tiež od
plných stolov a s očakávaním,
aký duchovný pokrm im bude
ponúknutý.
Spomínané vianočné koncerty sú predchodcami mnohých podujatí ktoré v dnešnej
dobe pripravuje Mestské kultúrne stredisko Michalovce a
ďalšie kultúrne inštitúcie. Aj
tohoročná ponuka bola veľmi
bohatá. Účinkovali domáci i zahraniční profesionálni umelci.

Vianočná krížovka
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(tajnička...) – želá prežiť všetkým svojim čitateľom
redakcia novín Michalovčan

Nezabudnuteľne sa vpísali do
duší divákov americkí speváci
a hudobníci Golden voices. Ale
radosť priniesli aj účinkujúci
na organovom koncerte, deti
zo základných umeleckých škôl
i známi slovenskí a českí interpreti. Kultúrni pracovníci v našom meste môžu byť spokojní.
Diváci si našli, po čom túžili.
No ak by ste si predsa len
chceli predĺžiť Vianoce, máme
pre vás ešte pozvánku. Ochotnícke Divadlo pri fontáne
uviedlo 12. decembra premiéru
veselohry Delfy, s.r.o. Keďže na
sviatky sa vrátia domov mnohí
Michalovčania, študenti i pracujúci doma alebo v zahraničí,
divadelníci pripravili reprízu
na 27. decembra o 18. hodine v
MsKS.
Ak chcete netradičný darček, ponúknite svojim blízkym
- smiech.
Veď Vianoce majú byť šťastné a veselé!
Jela Timková

vodorovne:
A. III. časť tajničky
B. Prvá časť zložených slov s označením „vše-“ – prezent – st. rímsky ochranný bôžik – obec v okrese Rožňava
C. Západný koncern – chodba v bani – knokaut – pohyb na šachovnici – pohrebná hostina
D. Pravostranný prítok Váhu (čes.) – prezývka Žbirku – podnik
v Lovosiciach
E. Hlupák (hovor.) – žil – okr. podnik mliekarov (skr.) – kladná vlastnosť
F. Občianska demokratická aliancia v skr. – krúť – ŠPZ Karvinej
– nem. TV stanica – ekologická predpona
G. Vyhrávala – mesiac – meno st. futbalistu ČH Blava Buberníka
H. Malé ojníčko – české lyžiarske stredisko... Pod Sněžkou – Armádni sportovní hry v skr. – hrana
I. Nem. člen – klamstvo – amer. agentúra – kocúr (rus.) – vidina.
J. V sumerskom náboženstve pán zeme – škrti! – krásne
K. Evin druh – muž. meno – ostrov v Hebridách
L. I. časť tajničky
zvisle:
1. Predložka – IV. časť tajničky – a podobne (skr.)
2. Talianske mesto (F1) – skr. doktora – st. japonský gymnasta
so skr. mena JUKYO na začiatku
3. Anglické žen. meno – opytovacie zámeno – aker, po česky – prostriedok na povrchovú úpravu

4. Nikel (zn.) – zlato, po špan. – zostatok po horení – druh malinovky
5. Česko-poľská rieka – americký veľký had – oživ rastlinku vodou
6. Skr. caterpillaru – výlučok tela – odpočívaj v ležatej polohe
– iniciálky Šimona, Rudolfa a Nataši
7. Erbium (zn.) – druh zeleniny – slávny ruský atlét – nepríjemné
ženské vyrážky na tvári
8. 45 rím. číslicami – orgán zraku – české zámeno (staročeské,
vzťažné) – lis
9. Dcérin muž – skr. ypsilónu – Armádni sportovní klub (skr.)
– „S“ medzi rovnakými mäkkými spoluhláskami
10. Zodieral – koniec šach. hry – humenský politik (KSS)
11. ŠPZ Rim. Soboty – skr. hokejový – tiknutie – Trading energy
support systém v skr.
12. Šport. klub v Štokholme – ale ba – vyťahuj meč – iniciály Karola,
Kornela a Tibora
13. Druh vtáka – predložka – patriaci Neny
14. Koncovka zdrobnelín – II. časť tajničky – rovnaké samohlásky
líšiace sa dĺžňom

Pokojné, šťastné, radostné Vianoce, v zdraví a v pohode

V predvianočnom období obliehajú novinári známe
osobnosti. Najčastejšie sa ich
pýtajú, ako trávia vianočné
sviatky a čo chystajú na štedrovečerný stôl. Keby náhodou zablúdil človek od médií ku mne,
s otázkou o jedle by nepochodil.
Nie preto, že by sme slávnostnú
večeru nechystali, ale hovorila
by som radšej o tom, čo ostáva
uložené v mojej duši ako krásne
spomienky.
Na Horehroní, kde som vyrastala, boli Vianoce môjho detstva skutočne biele. Sneh sa iskril ako v rozprávke a vŕzgal pod
nohami, keď sme merali cestu k
našim susedom a príbuzným.
Zastali sme pod oknom, mamka dala pokyn a zaspievali sme
koledu alebo žartovnú pieseň.
Pozvali nás ďalej a spievali sme
aj s domácimi.
V Michalovciach sa mi Vianoce spájali s krásnymi vianočnými koncertmi. Celých tridsať
rokov ich neúnavne organizovala Elena Kuncová, odborná pra-

Autor: Dušan Kudroč

Noc čítania biblie

Na sviatok sv. Mikuláša žiaci Cirkevnej základnej školy sv.
Michala spolu s učiteľmi prežili
noc v škole netradičným spôsobom. Netrpezlivo očakávaná
akcia „Noc čítania Biblie“ sa
začala svätou omšou. Žiaci povzbudení slovami otca Pavla a
nasýtení eucharistiou sa stretli
pri spoločnej večeri v školskej
jedálni, aby posilnili telo pred
tajuplným večerom. Rozdelení do piatich skupín putovali triedami po zaujímavých
workspoch spoznávajúc Božie
slovo. Prepisovali tušom na
zvitky určitú stať z Biblie, v inej

učebni sa venovali dramatizácii
vybratej stati z Písma, inde biblickým tancom sa učili modliť
k Bohu. Nechýbal ani pútavý
výklad s prezentáciou o svätej
Zemi. Celý čas v školskej kaplnke pri zapálených sviečkach
čítajúc Bibliu znelo nahlas z úst
žiakov a učiteľov Božie slovo.
Príjemne prežitý večer zavŕšilo
zdieľanie nadobudnutých zážitkov v spacáku na karimatke. Po
nezvyčajnej noci, vstávali účastníci radostne ďakujúc Bohu za
požehnaný čas a chutne pripravené raňajky.
Mgr.V. Krenická



Zemplínske pero 2013 Medzinárodná kuchyňa
v školských jedálňach

Začínajúci autori z nášho
regiónu sa 9. decembra zišli v
galérii ZOS na slávnostnom vyhodnotení 15. ročníka autorskej
súťaže Zemplínske pero 2013.
Vyhlasovateľom tejto súťaže je
Zemplínske osvetové stredisko.
Prvý ročník bol vyhlásený
v roku 1999. Jeho zámerom bolo
podchytiť začínajúcich autorov a
vytvoriť priestor na prezentáciu
a konfrontáciu v rámci regiónu.
V jubilejnom ročníku sa
do súťaže zapojilo 117 autorov
s 230 súťažnými príspevkami. Aj
v tomto roku bola najviac zastúpená 1. a 2. kategória žiakov ZŠ.
A ešte jedna zaujímava štatistika – počas existencie súťaže Zemplínske pero súťažilo 647 autorov
s 1278 súťažnými príspevkami.
Súťažné príspevky hodnotila
odborná porota v zložení Milan

Ladyka, Jela Timková a Silvia Zubková, ktorá ocenila 30 autorov.
Na prvých miestach sa v jednotlivých kategóriách umiestnili
v poézii:
Stela Kerpčárová – ZŠ P. Horova, Marcel Polák – ZŠ, Okružná 16, Rebeka Markovičová
- Gymnázium P. Horova a Ing.
Ľubica Poláková.
V próze: Rebeka Kalanová
– ZŠ P. O. Hviezdoslava, Veľké
Kapušany a Šimon Čižmár - ZŠ,
Okružná 16 .
Súťaž si počas pätnástich
rokov našla svojich priaznivcov.
Je zaujímavé pozorovať, ako
si v nej merajú sily súrodenci, mama so synom, či aktívni
seniori. Najstaršou súťažiacou
tohto ročníka bola 84-ročná
Emília Filipová.
Alena Navrátilová

kého klubu SZKC. Porota hodnotila predovšetkým chuť jedla,
kreativitu, ekonomiku a hospodárnosť so surovinami, správnosť
technologických postupov, ako aj
hygienu, predprípravu pracoviska a kalkuláciu.
Súťaž bola vyhlásená v dvoch
kategóriách: Junior a Senior.
V kategórii Junior zvíťazili
študenti SOŠOaS Michalovce, a to T. Seman a K. Bunkin.
V kategórii Senior prvé miesto
získali L. Lukáč, Hotel Mousson
Michalovce a M. Olejár, Hotel
Plejsy, Krompachy.
Všetci súťažiaci predviedli
to najlepšie zo svojho gastronomického umenia. Táto akcia
mala svoju „premiéru” a keďže
bola úspešná aj medzi návštevníkmi mesta, možno povedať, že
všetci sa už teraz tešíme na ďalší
ročník súťaže KUCHÁR ZEMPLÍNA 2014.
PaedDr. E. Pažinková

Základná škola na Ulici Komenského 1 v Michalovciach sa
v tomto školskom roku dožila pekného jubilea – 50 rokov od založenia školy. Čo je určite dôvod na
oslavu. To si uvedomili aj učitelia
a vedenie tejto školy a pre svojich
bývalých a súčasných zamestnancov, žiakov, rodičov a predstaviteľov mesta pripravili bohatý kultúrny program, v ktorom účinkovali
talentovaní žiaci školy. Program sa
uskutočnil v mestskom kultúrnom
stredisku a jednu jeho časť moderovala aj bývalá žiačka školy, v súčasnosti moderátorka a redaktorka
TV Markíza Janka Hospodárová.
Medzi gratulantmi nechýbal
ani primátor mesta V. Zahorčák, ktorý vo svojom príhovore
vysoko ocenil prácu pedagógov
tejto školy a jej opodstatnenosť
na mape michalovských škôl teraz aj v budúcnosti.
Školu preslávili najmä úspechy atlétov zo športových tried.

Za 50 rokov mala škola viacerých talentovaných športovcov
– majstrov Slovenska. Aj v súčasnosti sú traja žiaci zaradení
do centra olympijskej mládeže.
Žiaci žnú úspechy aj v iných súťažiach či už vo vedomostných
olympiádach alebo umeleckých
súťažiach. Pri výučbe učitelia
využívajú najmodernejšie výdobytky techniky a vyučovacie metódy. Žiaci pracujú v mnohých
záujmových krúžkoch, dokonca
aj v školskej televízii Schola Pictus.
Za 50 rokov prešla škola dlhú
cestu a stala sa inštitúciou, ktorá svojou činorodou výchovno
– vzdelávacou činnosťou pripravila na život niekoľko generácií
žiakov, stala sa školou, ktorá má
srdce, školou, kde sa všetci pedagógovia venujú denne svojim
žiakom s láskou a vštepujú týmto deťom úctu k človeku.
Vedenie ZŠ

Ocenený študent

Poďme spolu von
29. november 2013 bol nielen pre všetkých žiakov ZŠ na
Ulici Jána Švermu 6 v Michalovciach, ale aj pre deti zo sídliska
veľkým sviatkom. Spoločný sen
v podobe detského ihriska sa
stal realitou. Radosťou a šťastím
sa naplnili detské srdiečka, keď
slávnostným prestrihnutím pásky ho uviedli do užívania primátor mesta Viliam Zahorčák
a riaditeľka školy Mgr. Yvonne
Kobilicová. Deti získali priestor,
kde môžu nielen príjemne tráviť
voľný čas, ale aj netradične sa
učiť. Svojou účasťou na otvorení
nás potešili aj MUDr. Benjamín

Bančej, viceprimátor a predseda RŠ a Ing. Katarína Poláková,
vedúca odboru školstva, kultúry
a športu.
Projekt sa uskutočnil vďaka
finančnej podpore Nadačného
fondu SPPoločne pri Nadácii
SPP, Mestu Michalovce a Rodičovskému klubu pri II. ZŠ
v Michalovciach. Tiež všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu alebo
svojím hlasom posunuli projekt
medzi finančne podporené projekty za všetkých žiakov skromné, ale veľmi úprimné ĎAKUJEME.
Vedenie školy

kov. Aby sme jedlá prezentovali
inou formou pozvali sme na prípravu kuchárov, ktorí sa odskúšavaniu nových jedál venujú. Boli
to zástupcovia firmy ATC Košice Ing. Michal Šenitko a z firmy
Novaco Milan Poloha. Stravníci
toto spestrenie prijali s nadše-

V školských jedálňach sa však
pripravujú podľa materiálnospotrebných noriem, ktoré boli
prijaté v roku 2011 MŠVVaŠp
ako záväzné. Na podnet vedúcich
stravovacích zariadení z celého
Slovenska dochádza k novelizácii
týchto noriem a regionálne jedlá
sú zaraďované do jedálneho lístka tak, ako sa pripravujú v rôznych oblastiach Slovenska.
Okrem týchto novelizácií boli
v septembri tohto roku do noriem zaradené české a talianske
jedlá. Z uvedeného dôvodu sme
v týždni od 9. do 13. decembra
zostavili jedálne lístky pre školské jedálne pri základných školách aj s jedlami z týchto kuchýň.
No nielen zostava lístka bola
naším cieľom, ale aj preskúšanie
a ochutnanie zo strany stravní-

ním a boli radi, že za okienkom
je kuchár s veľkou čapicou. Po
zhodnotení jedál mali najväčší úspech talianske lasagne a la
Bolognesse a pizza so zeleninou,
šunkou a syrom. Z českých jedál
králik na smotane so zemiakovými haluškami a bravčové pečené,
slivková omáčka, žemľová knedľa. Z polievok vyhrali talianske,
ktoré sú pripravované na základe
paradajkového pretlaku a sušených paradajok.
Po zhodnotení tohto týždňa
sme sa rozhodli, že do bežných
jedálnych lístkov budeme české
a talianske jedla zaraďovať sporadicky, aby sme naučili našich
stravníkov konzumovať aj iné
jedlá, ako sa pripravujú v našom
regióne.
Anna Hrehovčíková

Päťdesiatka
IV. základnej školy

Kuchár Zemplína
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach
v spolupráci s hotelom Mousson a Tatranským a Košickým
klubom Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov zorganizovali
v polovici novembra 1. jesennú
gastronomickú výstavu pod
názvom KUCHÁR ZEMPLÍNA
2013, ktorá bola vôbec prvým
podujatím svojho druhu na
Zemplíne. Svoje kvality a kreativitu ukázali tak začínajúci, ako
aj profesionálni kuchári.
Riaditeľ školy Ing. Miroslav
Sivý podčiarkol význam podujatia.
Žiaci by mali dostať už počas štúdia čo najviac príležitostí pripraviť
sa na svoje uplatnenie v praxi.
Na priebeh celej súťaže dohliadala odborná hodnotiaca komisia v zložení: Peter Jaroš, Juraj
Balombini a Marián Miščík. Odbornými garantmi boli František
Turek - viceprezident SZKC, Michal Šenitko – tajomník Košic-

Hovorí sa: „Aký kraj,
taký mrav. Aká rodina,
taká kuchyňa.“ Vieme,
že jedlá sa v každej
rodine pripravujú podľa
rodinných zvyklostí
a podľa vlastných chutí.

Pri príležitosti Dňa študentstva bol 28. novembra ocenený žiak tretieho ročníka Obchodnej akadémie Michalovce
Marek Jalč za výborné študijné
výsledky a vzornú reprezentáciu školy v školských, okresných
a celoslovenských
súťažiach.
Ocenenie si prevzal z rúk predstaviteľov Košického samosprávneho kraja v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach.
Marek Jalč sa aktívne zapája
nielen do školských, ale aj mimoškolských aktivít. V celoslovenskej súťaži „zodpovedne.sk“,
vyhlásenej Občianskym združením eSlovensko, ktorá bola
zameraná na projekty v oblasti
bezpečného používania nových
technológií, sa v školskom roku
2011/2012 umiestnil v kategórii
žiakov nad 16 rokov v zlatom
pásme a súčasne získal špeciálne ocenenie „Najlepšia kresba“.
V šk. roku 2012/2013 sa umiestnil v tejto súťaži v bronzovom

pásme. Zúčastnil sa aj celoslovenskej súťaže „Odkaz v slove
a obraze“ a tiež celoslovenskej
súťaže „Zelený svet“.
Každoročne sa zúčastňuje okresnej súťaže v matematike „Tangram“, kde v 1. ročníku získal 1.
miesto, v 2. ročníku 2. miesto
a tento rok v 3. ročníku sa taktiež
umiestnil na 1. mieste. V celoslovenskej matematickej súťaži
Klokan sa umiestnil v pásme
najlepších riešiteľov.
Marek Jalč, úspešne reprezentuje aj Základnú umeleckú
školu v Michalovciach. Je študentom 2. stupňa v hre na flaute. Vystupuje na rôznych kultúrnych podujatiach buď ako sólista, v duetách alebo v komorných
zoskupeniach.
Angažuje sa na podujatiach
organizovaných Košickým samosprávnym krajom, Zemplínskym múzeom či Mestom Michalovce.
Ing. Anna Brhlíková
riaditeľka školy

Poďakovanie

Zamestnanci Materskej školy na Okružnej ulici
a Rodičovský klub pri MŠ vyjadrujú srdečnú vďaku
za finančný dar v hodnote 250 € Nadácii Tatra banky
Bratislava, ktorý bol poskytnutý na podporu projektu
Deti v pohybe. Tento dar bol použitý na nákup
telovýchovného náradia na spontánnu aj riadenú
pohybovú aktivitu. Veríme, že pozitívny vzťah detí
k fyzickej aktivite ovplyvní nielen ich budúci zdravotný
stav, ale aj budúce úspechy v živote. Lebo z aktívnych
detí vyrastú aktívni dospelí. Ešte raz ďakujeme!

Majster Palacinka
Tatranský klub
Slovenského zväzu
kuchárov a cukrárov
Vysoké Tatry
zorganizoval už 5. ročník
súťaže Majster Palacinka
v hoteli FIS Štrbské
Pleso.
Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev z okolitých miest a odborných škôl. Naše mesto reprezentovala Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Školská 4,
Michalovce. Súťaž bola vyhlásená v dvoch kategóriách: dvojčlenné družstvo seniorov - profesionálov z hotelových zariadení
a dvojčlenné družstvo juniorov študenti učňovských a stredných
odborných škôl.
Za úlohu mali pripraviť päť
porcií palaciniek flambovaním v
časovom limite 20 minút s päťminútovou prípravou. Súťažiaci
ponúkli štyri flambované palacinky pozvaným hosťom a jednu
palacinku odbornej porote.
Výsledok hodnotenia nás
všetkých veľmi potešil, keďže

v kategórii juniorov obsadili
naši študenti T. Seman a K. Kažíková 2. miesto. Na súťaž sa
pripravovali dva týždne, a to
pod vedením majstrov OV – Bc.
M Popríkovej, Bc. M. Lendáča
a Bc. J. Balombiniho. Tešíme sa
z dosiahnutého úspechu a už
teraz študenti rozmýšľajú nad
novými receptami, ktorými by
sa prezentovali na ďalších súťažiach a tak zviditeľnili školu
a mesto.
Dr. E. Pažinková



Zemplínske zvončeky
opäť zazvonili

dva týždne v kultúre...
Mestské kultúrne stredisko
VII. reprezentačný ples mesta Michalovce
11. 1. o 19.00, Chemkostav aréna

Michalovčan informuje...
vítame medzi nami našich najmenších:
Antónia Kočerhová
Dominik Dobrančín
Timea Budinská
Leo Iškovský
Barbora Kornúcová
Nina Bartečková
Samuel Hostýnek
Patrícia Gáborová
Kristína Balogová

Hvezdáreň
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
v stredu a v piatok so začiatkom:
20. 12. o 17.30 hod., 27. 12. o 17.30 hod.
Vstupné: dospelí 1 €, deti 0,50 €

Program kina Centrum
20. 12.piatok o 17.00 hod.
21. 12. sobota o 16.00 hod.
22. 12. nedeľa o 16.00 hod.
PRECHÁDZKY S DINOSAURAMI
animovaný rodinný film
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €
Mládeži prístupný

Blahoželanie

2D
3D
2D

Dňa 28. decembra 2013 oslávi 65 rokov

PAVOL SUSLO
2013
VB /USA /AUSTRÁLIA
Slovenský dabing

21. – 22. 12. sobota, nedeľa o 17.45 hod.
DOČKÁME SA JEŽIŠKA?
romantická komédia
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2013
ČR
Originál verzia

26. 12. štvrtok o 17.00 hod.
27. 12. piatok o 15.00 hod.
28. – 29. 12. sobota, nedeľa o 15.30 hod.
CHROBÁČIKOVIA: ÚDOLIE STRATENÝCH MRAVČEKOV
2013
animovaná komédia
Vstupné: 3,50 €
FRANCÚZSKO/BELGICKO
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
26. 12. štvrtok o 19.30 hod.
27. 12. piatok o 20.00 hod.
28. – 29. 12. sobota, nedeľa o 17.15 hod.
USA/2013
TAJNÝ ŽIVOT WALTERA MITTYHO
dobrodružná komédia
Vstupné: 4 €, študent: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Český dabing

28. – 29. 12. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
VŠETKO JE STRATENÉ
dráma
Vstupné: 4 €, študent: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Koniec novembra už niekoľko rokov tradične patrí všetkým
priaznivcom duchovnej poézie
a prózy, ako aj tým, ktorým učarila duchovná pieseň. Základná
škola na Ulici J. Švermu 6 v spolupráci s občianskym združením Rodina profesora Hlaváča,
za finančnej podpory Mesta Michalovce, organizovali v poradí
už ôsmy ročník súťaže v prednese duchovnej poézie a prózy
s názvom Zemplínske zvončeky
a súťaže v speve náboženských
piesní s názvom Chváľme Pána.
Obe súťaže sú určené pre žiakov
michalovských základných škôl
na oboch stupňoch. Meranie síl
sa nieslo v ekumenickom duchu,
nakoľko sa na súťaži zúčastnilo sedemdesiat žiakov rôznych
vierovyznaní. Tento ročník bol
takpovediac „špeciálny“. Bol
kultúrnym vyvrcholením roku

viery, v ktorom sme si pripomínali aj 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na
naše územie. Okrem toho si v
tomto roku mohli všetci Michalovčania, zvlášť členovia a
sympatizanti Rodiny profesora
Hlaváča, pripomenúť 110. výročie narodenia a 30. výročie
úmrtia pána profesora, ktorý sa
nezmazateľne zapísal do dejín
nášho mesta.
Hľadať dobro, krásu, lásku,
múdrosť, Boží dotyk vo svojom
živote... To bol neoficiálny cieľ
tohto zápolenia. Organizátori
týchto súťaží dúfajú, že sa im to
podarilo a budú veľmi radi, ak
sa tieto a ďalšie pozitívne hodnoty dostanú zo slov, príbehov a
piesní do všedného života detí.
Aj to je dôvod, pre ktorý v začatom diele pokračujeme.
Marián Hajdučko

2. 1. štvrtok o 19.30 hod.
3. – 5. 1. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.

Za spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí na ňu nezabudli a spomínajú s nami.
rodičia a brat

V týchto dňoch uplynulo 20 rokov,
čo nás náhle navždy opustil

RUDOLF SZŐLLŐSI

Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
Dňa 19. decembra uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustila dcéra a sestra

SILVIA KRASNOČKOVÁ

za tichú spomienku ďakujú manželka,
synovia a dcéra s rodinami

3D
2D

2013
ČR
Originál verzia

8. 1. streda o 19.30 hod.
2013
USA
Slovenské titulky

9. 1. štvrtok o 19.30 hod.
11. – 12. 1. sobota, nedeľa o 17.30 hod.
na život a na smrť
vojnový
Vstupné: 4 €, študenti 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

ZUZANY JAREMOVEJ

ŠTEFANA PAĽOVČÍKA

2013
USA
Slovenský dabing

4. – 5. 1. sobota, nedeľa o 17.50 hod.

HRY O ŽIVOT: SKÚŠKA OHŇOM
akčný, dobrodružný, sci-fi
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Dňa 11. decembra 2013 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia drahej dcéry a sestry

Čas nedokáže zahnať smútok,
chýbaš nám stále a všade.
Dňa 15. decembra sme si pripomenuli 4. výročie
úmrtia milovaného manžela, otca a dedka

47 RONINOV
2013
dobrodružné fantasy
Vstupné 3D: 6 €, študenti 5 €
USA
Vstupné 2D: 4 €, študenti 3 €
3D – Český dabing
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov 2D – Slovenské titulky
KAMEŇÁK 4
komédia
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Spomienky

rod. Tkáčová
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
s láskou spomínajú mama, brat Imrich
s manželkou a deťmi

Premiéra
2013
USA
České titulky

2. – 3. 1. štvrtok /2D/, piatok /3D/ o 17.00 hod.
4. – 5. 1. sobota /2D/, nedeľa /3D/ o 16.00 hod.
TURBO
animovaná rodinná komédia
Vstupné 2D: 2,70 €
Vstupné 3D: 4,50 €
Mládeži prístupný

Prajeme veľa zdravia, lebo je vzácne.
Šťastia, lebo je krásne. Lásky, lebo je jej málo
a všetko naj, aby žiť za to stálo.
všetko najlepšie praje manželka
a švagriná Lydka

2013
USA
České titulky

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
vyhlasuje
podľa ustanovenia § 281a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov

Obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prezentáciu Mesta Michalovce
vybudovaním informačno-komunikačného systému, ktorým sa zabezpečí
komplexná prezentácia mesta Michalovce organizovaním kultúrnych, spoločenských podujatí, zrealizovaním multimediálnej prezentácie, tvorbou tlačeného
mesačníka a vytvorením informačno-komunikačného systému, slúžiaceho občanom a návštevníkom mesta Michalovce.
Viac informácií o súťaži nájdete na www.michalovce.sk.
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené
podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do 7. 1.
2014 (hmotnoprávna lehota) v zalepenej obálke s označením „Prezentácia Mesta
Michalovce vybudovaním informačno-komunikačného systému“.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život
a všetkých nás. Už len kyticu kvetov mu na hrob
môžeme dať, sviečku zapáliť a spomínať.
Dňa 21. decembra uplynie rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný ocko

Projekt Comenius Good health is above wealth sa 2. decembra opäť
dostal k slovu. Študenti Gymnázia na Ulici Ľ. Štúra si posilňovali svoje
telá hokejom a korčuľovaním na miestnom zimnom štadióne.
Mgr. I. Biačková, koordinátorka projektu

Škola rodinných financií
Pod týmto názvom realizovali žiaci SOŠ sv. Cyrila a Metoda
projekt podporený Nadáciou detí
Slovenska, ktorý bol zameraný na
zvýšenie finančnej gramotnosti.
Prostredníctvom zaujímavých
aktivít prenikali žiaci do tajomného sveta financií, učili sa niesť zodpovednosť a robiť dobré rozhodnutia o svojich financiách, vo svojom rodinnom či osobnom živote.
Venovali sa najmä téme rodinného rozpočtu, vreckového, sporenia
a účelného využívania vlastných
finančných prostriedkov.
Žiaci sa oboznámili s bankovými inštitúciami, vyskúšali si výhody internetbankingu. Na besede
s pracovníčkou banky sa dozvedeli
o bankových produktoch, ktoré slúžia nielen dospelým klientom, ale aj

študentom. Získali základné vedomosti z oblasti poisťovníctva, miezd,
práce a jej hodnoty a ochrany.
Projekt ponúka široké možnosti najmä v súčasnom období
globálnej finančnej a hospodárskej krízy realizovať aktivity,
ktoré vedú žiakov k zručnostiam
v oblasti financií, zvyšujú ich finančnú gramotnosť. Mnohé rodiny našich žiakov zápasia s finančnými problémami. V dôsledku
nezamestnanosti sa dostávajú do
sociálnych problémov, preto sa
vedomosti a zručnosti z finančnej
oblasti stali nevyhnutnosťou.
Poučenie z rozprávky „O troch
grošoch“, ktorým tento projekt žiaci ukončili, nesie v sebe aktuálne až
nadčasové poučenie aj v súčasnosti.
Ing. Javorská

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 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, nebytové priestory, nachádzajúce
sa na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej
lehote, 13. januára 2014, do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

TIBOR MARKOVIČ

spomínajú Janka, Tomáš, Milka
Dňa 15. decembra 2013 sme si pripomenuli
5. výročie, čo si Pán povolal do večnosti
milovanú mamku, babku a prababku

MÁRIU BAŠISTOVÚ

s láskou a úctou si na ňu spomína
dcéra Dana s rodinou
Zomrela si, zatvorila oči, srdce Ti prestalo biť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 28. decembra 2013 si pripomenieme prvé
výročie od úmrtia milovanej mamky, babky

MIROSLAVY PISKOROVEJ

spomínajú syn, dcéra s rodinou

Pohybom ku zdraviu
Blíži sa koniec roka a s ním
aj hodnotenie a bilancovanie.
Tak je to aj v našej Materskej
škole, Leningradská 1 v Michalovciach. Chceme poďakovať
Mestu Michalovce za schválenie
finančného príspevku v sume
400 €, ktorý bol poskytnutý našej materskej škole. Aj vďaka tejto pomoci sme mohli realizovať
projekt ,,Pohybom k zdravému
životnému štýlu,“ ktorý bol zameraný na rozvoj pohybových
schopností a zručností detí
predškolského veku. Z poskytnutých finančných prostriedkov
bolo zakúpené športové náradie
a náčinie, ktoré využili deti všetkých materských škôl na Mest-

skej športovej olympiáde, ktorú
sme mali česť organizovať v júni
v areáli našej materskej školy.
Zakúpené pomôcky neustále spĺňajú svoj účel pri rôznych
športových aktivitách a efektívne podporujú rozvoj detí
v perceptuálno – motorickej
oblasti. Deťom slúžia pri pohybovo – relaxačných cvičeniach
v MŠ, v telocvični ZŠ, pri pobyte vonku. Naplno sme ho využili
pri telovýchovných činnostiach
v rámci Európskeho dňa rodiny
a školy, kde deti spolu so svojimi
rodičmi mohli prejaviť svoj postoj k zdravému pohybu a športovaniu.
kolektív MŠ



dva týždne v športe...

spoločenská rubrika

Silvestrovská súťaž vo vystreľovaní zátok
zo šampanského
31. 12. 2013, 12.00 hod.
Info: Ing. Katarína Poláková, tel.: 0905 260 980

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
Cecília Palásthyová, 84-ročná
Štefan Žatkovič, 74-ročný

Basketbal

Marta Vargová, 66-ročná

Turnaj kadetiek
VI. ZŠ, 4. 1. 2014, 10.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Mária Revesová, 86-ročná
Alžbeta Pulková, 85-ročná

Hádzaná

Ružena Matejová, 68-ročná

Iuventa – DHC Sokol Poruba
4. 1. 2014, 17.30 hod., WHIL - 10. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Milada Kopčová, 60-ročná
Magdaléna Hrehovčíková, 85-ročná

Ľadový hokej

František Pinčák, 79-ročný

HK Dukla – HC Dukla Senica
20. 12. 2013, 17.00 hod.
I. hokejová liga mužov – 30. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HK Mládež – HC 46 Bardejov
21. 12. 2013, 14.00 hod., I. liga dorast – 27. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HC Eagels Sečovce – HK 87 Stropkov
21. 12. 2013, 17.45 hod
HC Parchovany – HC Vlci Slanec
21. 12. 2013, 19. 00 hod
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 8. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
HK Mládež – MHK Ružomberok
28. 12. 2013, 14.30 hod., I. liga juniori – 27. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HC Eagels Sečovce – HKM Snina
28. 12. 3013, 17.45 hod.
HC Parchovany – HC Sobrance
28. 12. 2013, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 9. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
HK Mládež – MHC Martin
29. 12. 2013, 10.30 hod., I. liga juniori – 28. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HK Mládež – HK ŠKP Poprad
4. 1. 2014, 9.00 hod. a 11.30 hod.
Orange I. LSŽ ŠHT 9. – 8. ročník – 19. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HC Vlci Slanec – HC Gama Michalovce
4. 1. 2014, 17.45 hod.
HC Parchovany – HKM Snina
4. 1. 2014, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 9. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
HK Dukla – SR „18“
8. 1. 2014, 17.00 hod.
I. hokejová liga mužov – 34. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám pozemky na Tehelnom poli. Tel.: 0907 675 851
n Predám 3-poschodovú murovanú chatu so 4-árovou
záhradou v Klokočove. Chata je po kompletnej rekonštrukcii.
Cena 24 900 €. Dohoda možná. Tel.: 0948 032 666
n Predám, prípadne dám do prenájmu 4-izbový byt s garážou
na Ulici Martina Rázusa. Cena dohodou. Tel.: 0948 032 666
n Predám garáž na Ulici Štefánikovej. Tel.: 0948 032 666
n Predám garáž na Ulici leningradskej č. 2, oproti kasárňam.
Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273
n Dám do prenájmu obchodné, kancelárske priestory
v Michalovciach. Tel.: 0949 236 950
n Dám do prenájmu 3-izbový byt s balkónom a plastovými
oknami na Ulici okružnej. Cena dohodou. Tel.: 0905 915 133
n Prenajmem 3-izbový byt, čiastočne zariadený na sídlisku
SNP. Tel.: 0907 970 595
n Predám pozemky – ostatné plochy na Bielej hore.
Tel.: 0918 655 361
n Dám do prenájmu v Michalovciach 1-izbový byt.
Tel.: 0949 684 536
n Dám do prenájmu 2-izbový byt zariadený pri centre.
Tel.:0915 966 265
n Ponúkam do prenájmu nebytové priestory v centre Michaloviec
za výhodných podmienok. Info na Tel.: 0908 986 236

Rôzne

Strelectvo
Silvestrovská strelecká súťaž
29. 12. 2013, 9.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
Trojkráľový Sninský kameň
4. 1. 2014, 8.00 hod.
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

Mikulášsky turnaj
Strana SMER – SD usporiadala 13. ročník stolnotenisového
turnaja pre svojich členov a sympatizantov. V druhú decembrovú
sobotu sa v telocvični siedmej
základnej školy v Michalovciach
zišlo vyše tridsať milovníkom
tohto športu. Súťažilo sa vo všetkých kategóriách žiakov, mužov
a žien. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali: Jakub Sokologorský,
Mária Semjanová, Mikuláš Soós,
Monika Zapatická, Tomáš Ilinjo
a Dušan Slávik.

Michalovčan Pavol Dlugoš sa v tomto roku stal víťazom prestížneho
rallycrossového podujatia na okruhu RÁBOCSI RING s účasťou pretekárov z Maďarska, Poľska, Talianska a Slovenska, a to systémom štart
– cieľ v triede E1 1600. Bol to skvelým úspech, ktorý bol zároveň štartom do sezóny M3M RACING CUP. Tento seriál je obdobou preteku
dovrchu tvorený pre nelicencovaných jazdcov. Napriek viacerým problémom v tejto sezóne sa nakoniec stal vicemajstrom SR v hodnotení
seriálu M3M RACING CUP, pretekov automobilov v slalome do vrchu,
v triede E1 1600. Pavol Dlugoš neskrýval radosť: „Tento úspech som
neočakával a som šťastný, že sa to podarilo i napriek mnohým problémom, ktoré k motošportu patria. Ďakujem za podporu ľudom, ktorí
mi celoročne pomáhali, najmä rodine a partnerom Gama ROULETTE
Club, STAMI – Okná a dvere a Autoškole PERFEKT.

Turnaja sa zúčastnili celé rodiny. Pri vyhodnotení turnaja
prví traja v každej kategórii získali diplomy a vecné ceny.
Za úspešnú akciu patrí vďaka
vedeniu základnej školy za vytvorenie výborných podmienok,
Mestskému úradu v Michalovciach za poskytnutie cien a poslancovi mestského zastupiteľstva
v Michalovciach Jozefovi Sokologorskému, ktorý pomohol sponzorovať občerstvenie turnaja.
RSDr. Ján Mikula

čítajte nás aj na
www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

n Byliny odstránili psoriázu a vypadávanie vlasov.
Tel.: 0905 801 108
n Kúpim vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n Predám za symbolickú cenu pekné svadobné šaty. Veľkosť 40.
Tel.: 0903 048 386
n Predám lacno chladničku. Tel.: 0903 048 386
n Predám mal. traktor VARI s príslušenstvom. Dohoda možná.
Tel.: 0915 061 757
n Predám gaučovú rohovú rozkladaciu súpravu s úložným
priestorom, zasúvaciu 2-krídlovú skriňu s nadstavcom ,
manželskú posteľ (3-ročnú), mrazničku 3-šuflíkovú.
Tel.: 0918 252 751
n Predám rýchlootáčkový elektromotor na 380 V – 2,2 KW,
1435 ot/min. s káblom a zásuvkou. Cena dohodou (50 €).
Tel.: 0907 979 166.
n Predám laserovú tlačiareň Samsung ML 1860 Series, A4,
22 str./min., 1 200 dpi, záruka 1 rok. Tel.: 0918 672 461
n Predám 100 l mrazničku. Tel.: 0918 672 461
n Predám gaučovú sedačku. Tel.: 0918 672 461
n Predám šteniatka nemeckého ovčiaka bez papierov. Odber
možný ihneď. Cena dohodou. Tel.: 0908 090 370
n Predám rozbehnutý novinový stánok. Tel.: 0915 213 626

Služby
n Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod.
Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie, úpravy terénu,
alternatívne zdroje energie, zdravotechnika. Tel.: 0903 273 574

Práca
n Strojárska firma Silometal, spol. s. r. o., Kollárova 4,
078 01 Sečovce hľadá pre svoju výrobu: pracovníka na útvar
expedície tovaru ; výhodou sú platné osvedčenia pre obsluhu
vežového žeriavu, mostového žeriavu a oprávnenie pre
viazanie bremien. Jedná sa o prácu na HPP, ochota pracovať
nadčas. Žiadosť spolu s profesijným životopisom v slovenskom
jazyku zasielajte e-mailom: sekretariat@silometal.sk alebo
písomne na adresu firmy. Tel. kontakt: 056 6670 111

Juraj Gerbery, 83-ročný

Poďakovanie
Dňa 27. novembra 2013 ma navždy opustil
vo veku 74 rokov drahý, milovaný manžel

ŠTEFAN ŽATKOVIČ

Ďakujem príbuzným za pomoc v ťažkých
chvíľach jeho života, MUDr. D. Godovi za lekársku
starostlivosť, známym, bývalým spolupracovníkom
za účasť na poslednej rozlúčke.
smútiaca manželka

Spomienky
Uplynulo 10 rokov od smrti milého
a šľachetného človeka

Dezidera Majorošiho

ktorý zomrel vo veku 85 rokov.
Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna,
dcéry a synovia s rodinami
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si.
Ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.
Dňa 26. decembra uplynie 25 rokov,
keď nás navždy opustil vo veku 62 rokov
milovaný manžel a dedko

ŠTEFAN SEMAN

spomína manželka Magdaléna,
syn Štefan a Valentin s rodinami
Dňa 19. decembra uplynulo 15 rokov
od smrti našej drahej

Mgr. IVETY PALIGOVEJ

rod. Čverčkovej
Rana v srdciach bolí, čas ju nezahojil.
V tichých modlitbách Ťa vrúcne objímame,
odpočívaj v pokoji. S láskou spomíname mama,
dcéra, syn a sestra s rodinou
Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka na Teba v srdciach nezhorí.
Dňa 26. decembra uplynú 3 roky,
čo nás opustila mamka, babka

ANNA MICHALENKOVÁ
rod. Petriková
spomínajú Ľubomíra, Mariena,
Pavol a Ladislav s rodinami

Dňa 15. decembra uplynul rok, čo nás navždy
opustil drahý manžel, otec, brat, švagor

ANTON VOLČKO

Priatelia a známi, ktorí ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
s láskou spomína smútiaca rodina
Dňa 12. decembra uplynulo 5 rokov,
kedy nás náhle a nečakane opustila naša
drahá a milovaná

EVA PETIACHOVÁ

spomína manžel Michal,
dcéry Eva a Ľubica s rodinami
Dňa 23. decembra 2013 uplynie 10 rokov
od smrti manžela

MICHALA KURIPLACHA

Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
spomína manželka Alena,
synovia Marcel a Martin s rodinami
Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Dňa 24. decembra uplynie rok,
keď nás navždy opustil

Petko Ivanov Karailiev
s láskou spomínajú manželka,
deti s rodinami
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