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Pozývame vás na

Nie je dôležité, čo je pod vianočným stromčekom, ale kto je okolo neho

Vianočný
swingový klavír
Otakara Krásenského

Čas vianočný...
Vianoce, to je čas prestretých stolov, dobrého jedla, stromčekov, darčekov. Tajomstvo vianočných sviatkov prebýva vo voňavom ihličí, šíri sa s arómou medu,
vanilky, škorice... Žiadne sviatky v roku nemajú toľko prívlastkov ako Vianoce
– čarovné, láskyplné, pokojné, bohaté, radostné... Takmer každý chce mať sviatok nielen v duši, ale všade okolo seba. Nastal čas, kedy tie najvzácnejšie city
ožívajú, aby v dušiach ľudí prebudili zvyšky dobra, ktoré často skrývajú.

Poďme si spoločne zaspomínať
a pripomenúť niektoré zabudnuté
tradície vianočných sviatkov. Slovenské zvyky a tradície, to je vzácny
poklad pre budúcu generáciu. Mnohé z nich sú už len súčasťou histórie.

Štedrý deň, resp. večer, je u nás
známy približne od 14. storočia,
a znamená, že každý má byť obdarovaný. Niekde sa používa názov “vilija”,
čo znamená predvečer sviatku alebo taktiež “kračun”, čiže krátky deň.
Vianoce bez vyzdobeného stromčeka
si už nevieme ani predstaviť. Prvá
zmienka o ozdobenom stromčeku
sa objavila v kronike nemeckého
mestečka Brémy pred viac ako 500
rokmi. Tradícia adventného venca

sa rozšírila z Nemecka v 19. storočí.
Pravdepodobne prvý veniec vyrobil
evanjelický pastor, ktorý bol vychovávateľom a učiteľom v hamburskej
škole. Zriadil útulok pre chudobné
deti. Pripravil pre ne koleso z vo-

za, ozdobené vetvičkami, stuhami
a sviečkami, podľa ktorých odčítavali počet blížiacich sa dní do Vianoc.
V súčasnosti sú to len štyri sviece,
každý týždeň jedna pred Vianocami.
Na Štedrý deň sa dodržiaval pôst.
V katolíckych rodinách sa mäso
mohlo konzumovať až po polnoci.
Čo sa týka alkoholu, podľa starého zvyku sa mohlo vypiť iba toľko
pohárikov, koľko bolo apoštolov.
Cudzia žena nesmela vstúpiť do do-

mu, lebo to znamenalo nešťastie.
Každý sa snažil kontrolovať svoje
konanie, pretože ľudia verili, že tak
budú žiť a robiť po celý budúci rok.
Vo vianočných obradoch mali veľký význam koláče. Ich dostatok bol
predzvesťou bohatej úrody. Na Štedrý večer sa mal každý najesť dosýta.
Zo štedrovečerného stola sa nič nevyhodilo, odložili sa aj odrobinky,
ktoré pomáhali, keď ochorel dobytok. Ryby, bez ktorých si dnes nedokáže nikto predstaviť štedrovečernú
večeru, boli charakteristické najmä
pre bohaté mestské rodiny, táto tradícia prenikla na vidiek až začiatkom
20. storočia. Cesnak bol považovaný
za všeliek. Piecť oplátky v 19. storočí
mali výsadu iba učitelia alebo organisti. Vianočný stôl bol obopnutý
hrubou reťazou, ktorá symbolizovala súdržnosť rodiny v budúcom
roku. Štedrý večer sa končil polnočnou omšou. Po večeri mládež spievala pod oknami koledy. Veľkým
zážitkom pre domácich bol príchod
betlehemcov do domu. Betlehemské
hry vznikli v stredoveku pod vplyvom cirkevných hier.
Kiežby vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo
čo najdlhšie. Bol by to najkrajší vianočný dar. Pričiniť sa oň musíme
predovšetkým my, vo svojom vnútri,
aby sme dokázali, že kúzlo Vianoc
existuje aj bez čarovného prútika.
Iveta Pazičová

16. decembra
o 18.00 hod.
galéria ZOS

Pozývame vás na
tragikomédiu

Cez okno
28. decembra
o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

Pozývame vás na

Súťaž
vo vystreľovaní
zátok
zo šumivého vína
31. decembra
o 12.00 hod.
pred budovou MsÚ

Pozývame vás na
silvestrovský program

Oslava štátnosti
24. výročie

31. decembra
od 22.30 hod.
tribúna pred MsÚ
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27. 11. reprezentovanie mesta na aukcii umeleckých diel v hoteli
Mousson
28. 11. účasť na Valnom zhromaždení ZOOCR
29. 11. rokovanie mestskej rady
30. 11. rokovanie zo zástupcami Rady cirkví, Rady seniorov, Rady
zdravotne postihnutých a Rady Rómov
1. 12. rokovanie s vedením OÚPSVaR Michalovce
1. 12. zasadnutie predsedov komisií zastupiteľstva KSK
1. 12. stretnutie so zástupcami Nadácie prof. Čolláka a vedenia
PHF EU Košice
2. 12. rokovanie zo zástupcami spoločnosti Svet zdravia, a.s., spojené s prehliadkou stavby novej nemocnice
3. 12. reprezentácia mesta na podujatí Zemplínska váza 2016
5. 12. rokovanie Zastupiteľstva KSK
6. 12. rokovanie so zástupcami spoločnosti Thermalpark Šírava
6. 12. rokovanie so zástupcami spoločnosti Slovenská sporiteľňa
6. 12. zažínanie vianočného stromčeka, vianočnej výzdoby v meste
a účasť na podujatiach s tým spojenými
7. 12. rokovanie so zástupcami spoločnosti Michatek
7. 12. účasť na otvorení obchodných priestorov spoločnosti OC VIVA
7. 12. rokovanie so zástupcami spoločnosti na ochranu rodiny
7. 12. rokovanie s vladykom Milanom Chauturom a členmi vedenia
Košickej gréckokatolíckej eparchie
8. 12. rokovanie mestského zastupiteľstva
9. 12. otvorenie 25. vianočných trhov
9. 12. uvedenie do života novej publikácie Od Michaloviec po Užhorod a odhalenie nového selfie miesta a inovatívnych náučných tabuliek
9. 12. slávnostné mestské zastupiteľstvo
10. 12. reprezentácia mesta na Vianočnom benefičnom koncerte
11. 12. účasť na podujatí Vianoce s heligónkou
11. 12. stretnutie s členmi delegácie partnerského mesta Kavarna
12. 12. rokovanie zo zástupcami OZ Vrbovčan
12. 12. reprezentácia mesta na premiére hry Divadla pri fontáne
– Cez okno
13. 12. pracovné stretnutie regionálneho združenia ZMOS
14. 12. účasť na rokovaní dozornej rady spoločnosti FIN.M.O.S.
15. 12. rokovanie k riešeniu dopravnej situácie v meste
15. 12. obhliadka zrekonštruovaných priestorov ZŠ na Školskej ulici
15. 12. Vianočný čaj so zamestnancami MsÚ
16. 12. porada primátora
16. 12. rokovanie so zástupcami spoločnosti Svet zdravia, a.s.
16. 12. stretnutie so zamestnancami MsP

Spoznaj a foť
Spoznaj a foť – je názov
projektu, ktorý realizovalo
Mesto Michalovce.
Projekt má za cieľ
priblížiť obyvateľom
aj návštevníkom mesta
historické pamiatky
Michaloviec a tiež
zatraktívniť pešiu zónu.
Umiestnením desiatich inovatívnych náučných tabuliek k desiatim pamiatkam umožníme širokej
verejnosti získať informácie z histórie mesta atraktívnymi metódami, prostredníctvom vnorených
QR kódov. Tieto tabuľky sú inštalované v exteriéri v blízkosti pamiatky, resp. na mieste, kde táto budova
kedysi stála.
Projekt zahŕňa Kaštieľ Sztárayovcov, Zlatý býk, Radnicu – mestský úrad, Bankový palác, Bankovú
budovu, budovu starého súdu,
Groszov palác, Hvezdáreň – Moussonov dom, Kaplnku sv. Antona

Paduánskeho na Hrádku a židovskú synagógu.
Každá bronzová tabuľka označuje názov objektu, dátum vzniku,
vyobrazenie budovy a poskytuje
tiež informácie v Braillovom písme
pre nevidiacich. QR kód je vygravírovaný na žulovej doske v dlažbe
pri každej tabuľke. Prostredníctvom prepojenia na QR kóde sa záujemca dostane k ďalším informáciám o kultúrnej pamiatke v troch
jazykových mutáciách.
Osobitným miestom, ktorým by
sme radi prilákali návštevníkov je
umiestnenie tzv. „selfie“ bodu v samom centre centrálnej mestskej
zóny. Atraktívne symbolické srdce,
inšpirované logom mesta Michalovce, zhotovil akademický sochár
Ján Leško.
Celý projekt bol financovaný
sumou 10 tis. eur z dotácie Krajskej
organizácie cestovného ruchu Košický kraj, výška spolufinancovania
zo strany Mesta predstavovala rovnakú sumu.
Iveta Palečková

pobačeňe Miža z varoša

Petrikov Mikulaš
Naši jubilanti
Výbor ZO SZZP v Michalovciach a výbor samosprávy DC 3 pripravili pre svojich
členov, ktorí tohto roku oslavovali svoje životné jubileá, malú slávnosť. 16. novembra sa konalo posedenie v DC 1 a DC 3. Akciu otvoril J. Koščo, ktorý privítal prítomných hostí a 26 jubilantov. Pozvanie prijali prednostka OÚ Michalovce J. Cibereová, J. Sokologorský, poslanec MsZ a asistent poslanca NR SR E. Ďurovčíka,
vedúci odboru sociálnych vecí J. Jasovský a referentka tohto odboru R. Cibíková.
Jubilantov prišli pozdraviť aj klienti DSS Anima. O týždeň neskôr sa konala ďalšia akcia pre 18 jubilantov. Pripravil ju výbor ZO ZSSP. Medzi pozvanými hosťami boli zástupca primátora B. Bančej, poslanci MsZ M. Gejguš a J. Sokologorský.
Na obidvoch týchto akciách sa predstavila FS Klubovanka.
Jaroslav Koščo

Šicke dzeci še ceša na Mikulaša. Tak bulo, kec me buľi mi male. Tak bulo,
kec Mikulaš chodzil gu našim dzecom. No a ňe inakši to i dňeška. I toho
roku mi dostal duveru. „Dzedu, budzece Mikulaš? Obľečeňe odložene u pivňici.“ Co mi mal robic? Šumňe kolo šestej mi še vibral, že idzem do mesta.
U pivňici mi še prezľik. Popatrel do džveritka, žebi mi ňezabul daco, podľa
čoho bi me odhaľiľi. Vžal do miška darunki i zadurkal na oblak. Šicko bulo,
jak ma buc. Buľi basňički i špivanki od obidvoch vnučat. Darunki dostaľi šicki. Ňezabul mi aňi na rodičov. Ľem Petrikoj še furt daco ňeľubilo. Už mi sebe
dumal, že me spoznal. Odobral mi še, že i druhe dzeci išče mušim navščivic.
Pošol do pivňici, preobľik še. Počekal kuščok a išol mi dnuka. Už pri dzveroch
rozradosceni Petrik mi zvestoval, že bul u nas Mikulaš. „A ty, dedko, si tu
nebol. Ale tu máš z mojich darčekov.“ Sľizi mi mal na krajičku. Zlati tot muj
vnuk. Bizovňe z ňoho dobri čľovek virošňe.
Vinčujem Vám, žebi sce maľi tot ročok ľepši, kolačkov povne tepši, veľo
šľivok na paľenku, u Tatroch dovoľenku a furt povnu peňaženku.
Vaš Mižo z Mihaľovec
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Pokojné prežitie vianočných sviatkov
a nový rok naplnený láskou,
zdravím a radostou
praje

redakcia Michalovčana

Týždeň zdravia v Syrárni Bel
Vo všetkých závodoch
a pobočkách francúzskej
Skupiny Bel, pod ktorú
patrí aj výrobný závod
v Michalovciach, sa na
prelome novembra
a decembra zrealizoval
Týždeň zdravia
a bezpečnosti.
Tento, v poradí už tretí ročník
podujatia, bol venovaný oblasti duševného a fyzického zdravia doma
aj v práci.
Zamestnanci z BOZP a personálneho oddelenia pripravili pre svojich
kolegov zaujímavý program. Pozvali
do závodu viacerých odborníkov,

ktorí prednášali na témy ako je zdravá výživa, prevencia voči ochoreniam
zo stresu či poskytovanie prvej pomoci. V tomto smere zamestnancov
pravidelne školí Slovenský Červený
kríž. Súčasťou programu bol aj worskhop o komplexnej starostlivosti o pleť
a ukážky líčenia. Živá diskusia vznikla počas prednášky Čo môžem urobiť
ja sám, aby som bol šťastnejší?, ktorú
viedla profesionálna psychologička.
Nechýbal nácvik požiarnej evakuácie a ukážky hasenia ohňa, meranie
tlaku, glukózy či cholesterolu. Jednou
z noviniek bolo meranie antioxidantov a konzultácie s licencovanou pôrodnou asistentkou. Veľmi pozitívne
ohlasy sú každý rok na masáže študentov Strednej zdravotníckej školy

v Michalovciach, ktoré prebiehali
priamo vo výrobných prevádzkach.
Na záver týždňa zamestnanci absolvovali cvičenie s fyzioterapeutkou
a osobnou fitness trenérkou.
Keďže zámerom spoločnosti je podporovať duševné a fyzické
zdravie dlhodobo, priamo na pracovisku vznikol relaxačný kútik, ktorý
môžu navštíviť všetci zamestnanci.
Sú v ňom antistresové omaľovánky,
relaxačná hudba, vonná lampa, literatúra o zdraví a pohodlné sedenie.
Pre tých, ktorí uprednostňujú pohyb,
sú pripravené gumené pásy a fitlopty.
Takto môže posolstvo Týždňa
zdravia a bezpečnosti pokračovať
ďalej.
Jana Linková

Schválenie Štátneho rozpočtu SR
Národná rada SR na svojom
tohtoročnom poslednom
zasadnutí schválila
najdôležitejší zákon roka,
a to vládny návrh zákona
o štátnom rozpočte SR
na rok 2017.
V súlade s Programom stability
Slovenska na roky 2016 až 2019 je
cieľová hodnota deficitu verejnej
správy na rok 2017 stanovená vo
výške 1,29 % HDP. V roku 2018 by
mal deficit ďalej klesnúť na 0,44 %
HDP a v roku 2019 by mal byť dosiahnutý rozpočtový prebytok vo
výške 0,16 % HDP, čo by bolo prvýkrát v histórii SR, kedy by sa dosiahol rozpočtový prebytok, čo sú smelé, ale nie nesplniteľné ciele.
V roku 2016 prijala NR SR niekoľko noviel zákonov v oblastí daní
a odvodov s účinnosťou od januára
2017, ktoré prispejú k zlepšeniu podnikateľského prostredia hlavne pre

malých a stredných podnikateľov,
a to najmä zníženie dane z príjmov
právnických osôb z 22 % na 21 %
a možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pre fyzické osoby až do výšky
20 000 €. Aj napriek týmto spomenutým opatreniam, pri ktorých môže
krátkodobo dôjsť k poklesu príjmov
ŠR, je tento nastavený tak, že zvládne
vyfinancovať predpokladané výdavky
jeho jednotlivých kapitol. Schválený
ŠR počíta so zvýšením minimálnej
mzdy zo sumy 405 € na sumu 435 €
od 1. 1. 2017.
K najväčšiemu navýšeniu výdavkov dochádza v kapitole Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR,
ktoré vytvára predpoklad pre splnenie stanovených cieľov ministerstva
v oblasti odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov, materiálneho vybavenia škôl
a vytvárania podmienok pre celkové
zlepšenie pedagogického procesu na
našich školách. V sociálnej oblasti
cez kapitolu Ministerstva práce so-

ciálnych vecí a rodiny SR sú pre rok
2017 navýšené platby pre skupinu
poberateľov peňažného príspevku na
opatrovanie v produktívnom veku.
Pre túto skupinu sa zvyšuje základná
výška peňažného príspevku na opatrovanie zo 111,32 % na 125 % sumy
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Na základe takto
schváleného ŠR dostanú viac aj mestá
a obce a taktiež VÚC, a to v porovnaní s rokom 2016 o viac ako 89 mil. €.
Schválený štátny rozpočet na rok
2017 je postavený na reálnych základoch a jeho naplnenie závisí od činností nás všetkých, obyvateľov tohto
štátu.
Milí spoluobčania,
dovoľte mi na prahu najkrajších
sviatkov roka Vám popriať šťastné,
veselé a požehnané vianočné sviatky
prežité v kruhu svojich najbližších
a všetko najlepšie v novom roku
2017.
Ing. Emil Ďurovčík
poslanec Národnej rady SR

Čas
predvianočný
Čarovné a zázračné obdobie
roka. Plné tajomstiev krátkeho dňa
a dlhých nocí. Odpradávna opradené legendami, tajomnými zvykmi,
nostalgiou niečoho záhadného a tajuplného. Neplatí to len pre detský
vek, aj keď u detí je tento tajomný
a čarovný svet fantázie najpríznačnejší. Chytá to všetky vrstvy populácie a u každého má menší alebo väčší
vplyv. Bez ohľadu na počasie, aj keď
pre umocnenie zážitku má i ono
svoju úlohu. Zmeny sú aj v prírode
vôkol nás. Chlad, hmly, vietor, sneženie, umocňujú pocity niečoho výnimočného, ba až neopakovateľného.
Aj keď sa to opakuje každý rok. Každý decembrový deň a noc akoby mali
trvať večne. I keď príde slnečný deň,
málokedy ho vnímame ináč, ako cez
prizmu nostalgie a romantiky. Ľudia
sa stavajú mäkšími, zádumčivejšími,
citlivejšími, pozornejšími k svojmu
okoliu.
Prirodzená spojitosť snahy o obdarovanie a pozornosť najmä k deťom, je spojená s menom Mikuláš.
Skromné pozornosti ale neodmietnu
ani dospelí. Najpodstatnejšia je tajomnosť a záhadnosť obdarovania
a objavenia darčekov. Významné je
i obdobie okolo Lucie. Zvykoslovie pozná viaceré tradície, spojené so zdanlivou mocou tmy, obdobia čarov
a záhadných dejov. V minulosti viac,
dnes už možno menej, ale je príznačné pre vyvrcholenie najkratších dní
a najdlhších nocí. Dni zimného slnovratu vrcholia vo vianočnom období.
Príroda akoby zaspala, oddychovala.
Svetielka rozžiarených detských očiek
sú plné očakávania vianočných darčekov. Rozvoniavanie koláčov a vianočnej kapustnice. Rodiny zasadnú
k spoločnému vianočnému stolu. Len
na chvíľku keby vedel zastať čas. Každý v tomto momente vstúpi do seba
a hľadá to najlepšie, čo vo svojom
vnútri je schopný precítiť. Snažme
sa túto chvíľku preniesť i do našich
ďalších dní a predsavzatia posledného dňa v kalendárnom roku podržať
v pamäti. Podľa nich sa správať a konať i v ďalších dňoch nasledujúceho
roka.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko len to najlepšie do roku
2017 prajem všetkým ľuďom dobrej
vôle.
MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora
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Vianočný swingový klavír Otakara Krásenského
16. 12. o 18.00 hod., galéria ZOS
Monika Kandráčová – vianočný koncert
27. 12. o 17.00 hod., Chrám sv. Michala v Topoľanoch
Cez okno – Divadlo pri fontáne
28. 12. o 18.00 hod., veľká sála MsKS
Oslava štátnosti
zapálenie vatry, ohňostroj, skupina freedEggs a Bon Jovi (revival)
31. 12. od 22.30 hod., tribúna pred MsÚ

Výstavy
Autobus očami detí
do 24. 12., vestibul MsKS
Ernest Koppon – Zemplín – výstava fotografií
1. – 31. 12., malá galéria MsKS
O hline a z hliny
600. výročie pozdišovskej keramiky
31. 12. – 27. 1., galéria ZOS

V minulom čísle sme vám priniesli informáciu o podujatí Týždeň vedy a techniky, ktorý prebiehal v ZŠ, Okružná 17. Žiaci školy sa počas tejto aktivity mohli
zapojiť do množstva zaujímavých činností. Keďže sme v predchádzajúcom čísle
uverejnili nesprávnu fotografiu, ospravedlňujeme sa, a na tomto mieste uverejňujeme správnu fotografiu z desiatej žiackej vedeckej konferencie s názvom
Veda na dosah.
redakcia

Odniesli si hlavnú cenu

Program kina
16. 12. piatok o 18.00 hod. (2D-SD)
17. 12. sobota o 18.00 hod. (3D-SD)
18. 12. nedeľa o 20.00 hod. (2D-ST)
21. 12. streda o 17.45 hod. (3D-ST)
ROGUE ONE: A STAR WARS
2016
akčný, sci-fi, fantasy
USA
Nevhodné pre maloletých do 7 r. pri dabovanej verzii Slovenský dabing
Nevhodné pre maloletých do 12 r. pri titulkovanej verzii Slovenské titulky
16. – 17. 12. piatok, sobota o 20.30 hod.
INKARNÁCIA
2016
horor
USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
České titulky
ANJEL PÁNA 2
rodinná rozprávka
Mládeži prístupný

17. 12. sobota o 16.00 hod.
20. 12. utorok o 17.00 hod.
2016
ČR
Slovenský dabing

VAIANA – LEGENDA O OCEÁNE
animovaný, rodinná komédia
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov

18. 12. nedeľa o 16.00 hod.
28. 12. streda o 14.30 hod.
30. 12. piatok o 16.00 hod.
2016
USA
Slovenský dabing

COLLATERAL BEAUTY
dráma
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

18. 12. nedeľa o 18.00 hod.
20. 12. utorok o 19.30 hod.
21. 12. streda o 20.00 hod.
2016
USA
Slovenské titulky

DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA
rodinná komédia
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov

21. 12. streda o 16.00 hod.
2016
USA
Slovenský dabing

22. – 23. 12. štvrtok (2D), piatok (3D) o 16.00 hod.
26. 12. pondelok o 17.00 hod. (2D)
27. 12. utorok o 16.00 hod. (2D)
29. 12. štvrtok o 16.00hod. (2D)
SPIEVAJ
2016
animovaný, komédia
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Desať žiakov zo Základnej
umeleckej školy
na Štefánikovej ulici
v októbri prezentovalo svoj
výtvarný talent na 8. ročníku
medzinárodnej súťaže
pre deti a mládež v Prahe
– Gold Europe 2016.
Na súťaži ich doprevádzala učiteľka Alena Niklasová.
Táto súťaž prebiehala v dvoch
kolách. Prvé tvorili práce, ktoré si

deti namaľovali v škole. Téma bola
Praha. Každý žiak si mohol vybrať
čokoľvek, čo sa týkalo tohto mesta.
V druhom kole žiaci dostali námet,
ktorý mali pripraviť. Ich úlohou
bolo maľovať obrazy z lode, Karlov most. Mali na to jednu hodinu.
Žiaci používali väčšinou akryl a akvarel.
Práce hodnotila odborná porota
z Prahy. Za svoju šikovnosť a snahu
si odniesli hlavnú cenu Grand prix
vo výške 1000 eur.
Mgr. Martina Králiková

Odborné zručnosti
Stredná odborná škola
sv. Cyrila a Metoda
v Michalovciach
zorganizovala regionálnu
súťaž odborných zručností
v účesovej a dekoratívnej
tvorbe.
Myšlienka realizácie tejto súťaže
vznikla z iniciatívy Európskeho týždňa odborných zručností. Oficiálne sa začal na otváracom podujatí
5. decembra v Bruseli. Cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a podeliť sa o inovačné trendy a zručnosti v odboroch kozmetik a kaderník.
Súťaže sa zúčastnili žiaci stredných odborných škôl uvedených od-

borov. Súťažiaci pracovali na zadanej
úlohe s využitím fantázie. Na živej
modelke vytvorili svoju víziu účesu
Stužková slávnosť v odbore kaderník. V odbore kozmetik predviedli
líčenie na tému Kráľovná stužkovej
slávnosti.
Trojčlenná porota dôkladne zvážila odbornú stránku práce súťažiacich, ako aj ich kreativitu a originalitu v prístupe k zadanej téme.
Víťazné poháre a vecné ceny si
domov odniesli Jaroslava Farkašová
z Cirkevnej SOŠ sv. Jozafáta Trebišov
v účesovej tvorbe a Kristína Zozulinecová zo SOŠ sv. Cyrila a Metoda
v Michalovciach. Víťazkám srdečne
blahoželáme.
Ing. Mária Baranová

Nové chodníky
Náš školský dvor je opäť krajší a bezpečnejší vďaka finančnej
podpore Mesta Michalovce a precíznej práci spoločnosti
EUROVIA SK, a.s., sektor Michalovce. Deti sa môžu tešiť z nových
asfaltových chodníkov v celom areáli MŠ, ale aj z terasy. Niektoré
plochy sme si už aj s radosťou vyskúšali. Spolu sme si zacvičili,
niečo nakreslili, ale aj zajazdili na odrážadlách a kolobežkách.
MŠ, S. H. Vajanského 5



kultúra – školstvo
Michalovčan informuje
vítame medzi nami našich najmenších...
Laura Kačalová
Šimon Šima
Eliška Mižičková
Kristína Klaciková
Matúš Škvarka
Viktor Michalko
Zuzana Pacanowska
Alexandra Bibková

do stavu manželského vstúpili...
Autobus očami detí
Výstava detských výtvarných prác na tému Autobus očami detí bola slávnostne
otvorená 7. decembra v MsKS. Práce vznikli počas súťaže pre žiakov základných
škôl, ktorú iniciovala spoločnosť Arriva, a.s, počas Európskeho týždňa mobility.
Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnili žiaci a pedagógovia základných
škôl z regiónu, predstavitelia miest a VÚC Košice. Výstavu si môžete pozrieť
do Vianoc. Hlavnú cenu, výlet do ZOO pre celú triedu, získala práca žiakov 7.A
triedy zo ZŠ, Krymská 5, Michalovce.
Arriva Michalovce

Pasovanie prvákov
Na Základnej škole Pavla
Horova v Michalovciach bol
18. november pre prvákov
veľkým dňom. Uskutočnilo
sa slávnostné pasovanie
a slávnostné prijatie žiakov
do prvého ročníka tejto školy.
Tento deň ostane nielen pre každého žiaka, učiteľa, ale aj rodiča nezabudnuteľným. Prváci sa popasovali
s geometrickými tvarmi, farbami, písmenkami, dokonca preukázali zručnosť aj v skladaní puzzle a v hudob-

no-pohybovej činnosti. Všetky úlohy
prváci úspešne zvládli.
Nasledovala najdôležitejšia časť
programu, a to samotné pasovanie
za ozajstných prvákov a skladanie sľubu. Prváci sľúbili, že sa budú vzorne
učiť a plniť si svoje školské povinnosti,
poslúchať pani učiteľky a budú dobrými kamarátmi. Zástupkyňa riaditeľa
školy ich potom slávnostne pasovala školskou ceruzou. Každý prvák si
z podujatia odniesol pamätný list, medailu a sladkú odmenu ako spomienku na tento deň.
Mgr. Mária Papáčová

Jozef Hospodár
a Michaela Asverusová
Martin Šalacha
a Eva Šimonová
Vladimír Harman
a Zlata Irchová
Dušan Laškody
a Mária Sorokáčová

blahoželanie
Dňa 6. decembra oslávil krásnych 91 rokov
náš otec a dedko

MICHAL MAGURA

Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania
prajú tri deti s rodinami,
dvaja vnuci a vnučka

Nové vybavenie knižnice
Vďaka finančnému príspevku od Mesta Michalovce mohlo
Občianske združenie Ekopatria vybaviť knižnicu novým
stolom a kreslami, v ktorých klienti Michalovského domova
seniorov na Hollého ulici môžu nerušene a pohodlne čítať
literatúru. Tú majú k dispozícii v knižnici umiestnenej
v priestoroch zariadenia. Za štedrý dar, ktorý bol občianskemu
združeniu poskytnutý zo strany Mesta Michalovce, sa týmto
členovia OZ Ekopatria chcú poďakovať vedeniu mesta,
všetkým zamestnancom, členom Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva mesta Michalovce.
OZ Ekopatria

Noviny Mistral

a športové správy

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

Hudbou k radosti
CZŠ sv. Michala sa zapojila do projektu Nadácie Tatra banky pod názvom:
Hudbou k radosti. Získali sme 400 €, vďaka ktorým si mohla naša škola zakúpiť
hudobné nástroje pre školskú kapelu: cajon, basgitaru, mikrofón, ktoré používame na školských aj mimoškolských akciách (sv. omše, Juniáles). Aj touto cestou
sa chceme poďakovať, že nám bolo umožnené zapojiť sa do projektu Nadácie Tatra banky.
Mgr. Martina Lesníková

Žihadlo

Téma: Michalovský olympijský výbor v olympijskom roku 2016
Hostia: Jozef UCHAĽ, Radmila HAJDÚKOVÁ, Anna BERDÁKOVÁ
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam

Z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016
denne od 14.00 hod.



Čitateľská gramotnosť
Školský rok 2016/2017
je Rokom čitateľskej
gramotnosti, ktorého
cieľom je zvyšovať záujem
o knihu.
Čitateľské zručnosti výrazne
vplývajú na osobnosť žiaka a vedú
k porozumeniu, rozvoju fantázie,
formovaniu osobnosti a k tvorivosti.
Žiaci Základnej školy na Moskovskej ulici sa aktívne zapájajú
do akcií spojených s čitateľskou
gramotnosťou. Jednou z nich bola
aj návšteva Zemplínskej knižnice

G. Zvonického, kde sa prostredníctvom zážitkového čítania zoznámili
s knihou Mimi a Líza (v roku 2013
kniha získala ocenenie Najkrajšia
kniha Slovenska). Spoločne rozvíjali svoju fantáziu, zapájali zmysly,
aby sa vcítili do príbehu o nevidiacom dievčatku. Po prezretí si
krátkej rozprávky spoločne čítali
príbeh, ktorý na konci dotvárali
vlastnou fantáziou. Radosť z akcie
preukázali nielen pútavými závermi príbehu, ale aj plagátom, ktorý venovali Zemplínskej knižnici
G. Zvonického.
Mgr. Alžbeta Fedičová

Je lepšie raz vidieť ako tisíckrát počuť
Takýto názov mal projekt, ktorý Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
zrealizovala vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce. V októbri študenti
učebného a študijného odboru kuchár navštívili pivovar Kaltenecker v Rožňave
a Nestville park v Hniezdnom. Mali tak možnosť na vlastné oči vidieť výrobu
piva, vína a liehu, obzrieť si najnovšie technológie, ktoré sa v súčasnosti využívajú vo výrobe a spoznať aj históriu vzniku jednotlivých závodov. Ďakujeme
Mestu Michalovce za finančnú dotáciu na zrealizovanie tohto projektu.
Ing. J. Javorská

Decembrová Lastovička

Máme radi knihy a čítanie
V Základnej škole Pavla Horova žiaci majú radi knihy, a preto učiteľky
slovenského jazyka pripravili pre svojich žiakov stretnutie s Tiborom Hujdičom „Mrkvičkom“, nadšeným propagátorom čítania pre deti. Pán Hujdič
im predviedol dramatizované čítanie, vtiahol ich do deja a ukázal, aké môže
byť čítanie zábavné. So staršími žiakmi na základe prečítaného textu viedol
dialóg na tému klamstvo a na tému intuícia. Čítanie s pánom „Mrkvičkom“
bolo oživením hodín čítania a literatúry a naplnením požiadavky vzdelávacieho programu na podporu čítania v školách.
Mgr. Mária Papáčová

Vedúca a referenti odboru
školstva MsÚ, deti s rodičmi
a učiteľky z MŠ, Školská 5,
Michalovce sa 7. decembra
zúčastnili družobnej
návštevy v MŠ Lastovička
v Užhorode na Ukrajine.
Naše deti sa predstavili ľudovým
tancom zo Zemplína, piesňou i recitáciou. Predškoláci z MŠ Lastovička
si pripravili divadielko v slovenskom
jazyku. Potom nasledovala prehliadka priestorov škôlky a výmena skúse-

Deň plný pokusov
Dlho očakávaný
2. ročník Dňa vedy, ktorý
pripravilo Gymnázium,
Ľ. Štúra 26 v spolupráci
s Prírodovedeckou
fakultou UPJŠ v Košiciach
a SČK v Michalovciach,
odštartoval 8. decembra.

Environmentálna jeseň
Stalo sa už samozrejmosťou, že koniec jesene sa v ZŠ T. J. Moussona nesie v environmentálnom duchu. Tohtoročný november nebol výnimkou. V rámci týždňa environmentálnej jesene si učitelia pripravili pre žiakov rôzne ekologické
aktivity. Vyvrcholením týždňa bol tematický deň a rôzne interaktívne hry. Žiakom školy je blízky aj tanec. Tentokrát to bol tanec Slnku a tanec Zemi. V závere dňa každá trieda pracovala s prírodným materiálom a výrobky skrášlili
átrium školy. To, že naše deti majú v sebe aj básnického ducha, sa ukázalo
pri vlastnej tvorbe básne Odkaz Zemi.
Mgr. Lenka Paľová

ností z oblasti výchovy a vzdelávania.
Ďakujeme Mestu Michalovce a rodičovskému klubu pri MŠ za finančnú podporu projektu Michalovce
– moje mesto. Bol to vydarený deň,
plný krásnych emócií, priateľstva
i radosti tých najmenších. Učiteľky získali nové odborné vedomosti
a skúsenosti, rodičia si rozšírili svoje poznatky. Poďakovanie patrí aj
colnému úradu a hraničnej polícií
za ústretovosť, našej družobnej MŠ
Lastovička a celému jej kolektívu
pod vedením riaditeľky V. Žmeňak.
Anna Berdáková

Skupinky študentov v bielych
plášťoch predvádzali svojím spolužiakom rôzne pokusy z biológie,
chémie a fyziky. Mladí chemici
predvádzali bengálske ohne, premeny vajíčka, tancujúce hrozienka,
skáčuce poháre, blesky v skúmavke.
Fyzici sa zamerali na pokusy s magnetom, vytvárali hologram, varili

svetlo, horela im ruka. No a biológovia? Len sa to tak hemžilo živými
pytónmi, motolicami a inými parazitmi. Veľkému záujmu sa tešila
pitva ryby a ukážka stavby obrovského hovädzieho srdca. Študenti si
mohli vyskúšať resuscitáciu, futbal
s ďalekohľadmi a opilecké okuliare.
Hlavnou myšlienkou dňa bolo
predstaviť školu ako „učiacu sa školu“,
keď sa nepozerá na hodinky s otázkou, kedy bude koniec hodiny, keď sa
žiaci učia spolu so svojimi spolužiakmi, keď sa „učia“ aj mnohí učitelia.
Čas keď je teória umocnená zážitkami, ktoré zanechajú vo vedomí žiakov
hlbšiu stopu, než učebnicová teória.
A nechýbali úsmevy a dobrá nálada.
PaedDr. Zuzana Tkáčová,

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan



Poklad Zemplínskeho folklóru
Tento rok sa niesol
v znamení prípravných
podujatí pri príležitosti
39. výročia vzniku našej
skupiny MFSS Hnojňaňe
z Mihaľovec.
Srdečne ďakujeme divákom
za účasť v dvojprograme Utajený poklad zemplínskeho folklóru

v dňoch 21. augusta na Námestí osloboditeľov a 22. novembra
v MsKS v Michalovciach.
Ďakujeme Ministerstvu kultúry
Slovenskej republiky za finančnú
podporu, ako aj Mestu Michalovce
za celoročnú finančnú podporu pri
nahrávke šiesteho CD nosiča ako aj
pri vystúpení na MFF na Slovensku.
Ďakujeme za veľmi dobrú spoluprácu MsKS v Michalovciach

ako aj Zemplínskemu osvetovému
stredisku za vytvorenie dobrých
podmienok pre realizáciu našich
nácvikov na vystúpenia.
Vážení priatelia milovníci ľudového folklóru, MFSS Hnojňaňe vám
želajú krásne Vianoce, šťastný nový
rok a tešíme sa na vás v roku 2017,
kedy spoločne oslávime 40. výročie
vzniku našej skupiny.
Hnojňaňe z Mihaľovec

Rozprávková noc v materskej škole
Predškoláci z Materskej
školy, Leningradská
1, Michalovce prežili
nezabudnuteľnú noc
plnú zábavy, zážitkov
a dobrodružstiev.
Niektoré deti prvýkrát strávili
noc bez svojich rodičov, ale spolu
s pani učiteľkami v materskej škole.
Najprv sme navštívili hvezdáreň,
kde deti pozorovali hviezdnu oblohu a spoznávali súhvezdia. Dobro-

družná cesta večer na Hrádok, ako
aj cestovanie večerným autobusom
sa im veľmi páčili.
V MŠ už mali pripravenú rozprávkovú dráhu, na ktorej potme
baterkami hľadali poklad. Ten sa
skrýval vo veľkom starom kufri za
domčekom siedmich trpaslíkov
a deti si v ňom našli dukáty, drahokamy, sladkosti i hračky. Po večeri
nasledovala pyžamová party, laserová show a súťaž o najlepší tanečný pár. Potom sa deti premiestnili
do Nočného rozprávkového kráľov-

stva. Počúvali v ňom nové spracovanie rozprávky O dvanástich mesiačikoch s hudbou a pesničkami.
Cieľom projektu bolo posilniť
nielen predčitateľskú gramotnosť,
ale hlavne spolupatričnosť detí prežívaním netradičných spoločných
aktivít.
Deti získali medaily a diplomy
za odvahu a statočnosť, a čo je najpodstatnejšie všetky deti boli nadšené, šťastné a tvrdili, že by si Rozprávkovú noc chceli ešte raz zopakovať.
Iveta Baková a Žanna Rusinová

Žiaci na zahraničnej stáži
Stravovanie vždy bolo,
je a bude súčasťou
kultúrneho bohatstva
a dedičstva človeka, rodiny,
vidieka či krajiny.

Prispieva významným spôsobom
k uchovaniu a upevneniu zdravia,
k vytváraniu a udržiavaniu kultúry,
tradícií ako i k ovplyvňovaniu životného štýlu a harmónie života človeka.
Význam týchto slov sa učili pochopiť žiaci Strednej odbornej školy

obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce počas stáží v rámci projektu
ERASMUS+, Vzdelávacia mobilita
jednotlivcov v Leptokárii – Grécko, v
Lido di Jesolo – Taliansko, a v Rzeszowe – Poľsko. Projekt bol zameraný
na inovatívny spôsob využitia tradičných surovín v gastronómii, čo je
v súčasnosti „hitom“ v tejto oblasti.
Žiaci počas pobytu v jednotlivých krajinách sa učili inovatívnym
spôsobom pripravovať tradičné
jedlá zo surovín, ktoré sú typické
pre ich regióny. Získané skúsenosti

chcú využiť aj na hodinách odbornej
praxe. Pokúsia sa pripraviť tradičné
jedlá zo Zemplína, Gemera a Spiša
v netradičnej modernej úprave.
Prvá úspešná akcia s týmto zameraním sa v súťažnej forme uskutočnila v októbri pod názvom Kuchár Zemplína. Ďalšie akcie budú
prebiehať v centre odborného vzdelávania za účasti žiakov hotelových
škôl KSK. Výsledkom by mala byť
publikácia s názvom „Známe chute
v novom šate“.
SOŠOaS

Deň boja
proti obezite
Žiaci Strednej
zdravotníckej školy
v Michalovciach sa
v novembri aktívne zapojili
do kampane pod názvom
Boj proti obezite.
Jej cieľom bola prevencia nadváhy a obezity a zároveň poskytnutie
informácií o následných zdravotných problémoch spôsobených nesprávnymi životnými návykmi.
Deň sa začal rozhlasovou reláciou zameranou na zdravú výživu
a zdravý životný štýl. Žiaci sa dozvedeli dôležité informácie a odporúčania, ktoré by mali dodržiavať.
Formou anonymného dotazníka
bol vyhodnotený prieskum zameraný na nosenie zdravej desiaty.
Oslovených bolo 342 žiakov. Z toho
79,5 % si nosí desiatu, 22,8 % si nosí
iba ovocie, 32,3 % žiakov si na desiatu nosí sladkosti, 51,6 % kupuje
v školskom bufete slovenské výrobky. V priebehu dňa si každý žiak
mohol v priestoroch školy zistiť
svoju hmotnosť, BMI index, hodnotu viscerálneho tuku a percentuálny
podiel tuku. Každá trieda dostala
podnos s ovocím od spoločnosti
M.A.D.D. Fruit, s.r.o., Michalovce.
Všetci vieme, že tam, kde je pohyb,
víťazí zdravie, preto záverečná časť
akcie patrila chair aerobicu, ktorý si
zacvičili všetci žiaci a pedagógovia.
Akcia prebiehala pod vedením
koordinátora ZŽŠ Mgr. E. Bobíkovej v spolupráci s Mgr. J. Gažíkovou
a Mgr. J. Poľaškovou. O bezproblémový priebeh akcie sa postaralo vedenie školy a žiaci tretieho ročníka.
Mgr. J. Poľašková

Odbojár srdcom i dušou
Náš priateľ 91-ročný
jubilant, spolubojovník
Michal Magura sa narodil
6. decembra 1925
v Pozdišovciach okres
Michalovce.
Po prechode frontu v našom okrese počas 2. sv vojny sa dobrovoľne prihlásil do I. ČSL armádneho
zboru kde nastúpil 3. januára 1945
do Humenného. Bojový výcvik
absolvoval v januári 1945 v Snine.
Vo februári bol prevelený do Levoče a nasadený do frontovej línie
nad Závažnou Porubou smer Iľanovo, kde jeho jednotka bola začlenená do 4. paradesantnej brigády,
1. práporu a 7. roty.

V polovici marca 1945 bol presunutý na ľavú stranu Liptovského
Mikuláša a nasadený do bojov nad
Smrečanmi. Zúčastnil sa bojov
o Bobrovec a bol ranený do nohy.
Po liečení vo Vyšných Hágoch
a Piešťanoch ho odvelili na ochranu slovensko–maďarských hraníc
na Žitnom ostrove – Veľký Meder,
Ekeč a Boloň. Tam pobudol 6 mesiacov do usporiadania hraníc, následne pokračoval vo výkone vojenskej prezenčnej služby vo vojenskej
posádke v Žiline a Martine. Demobilizoval 4. januára 1947 z posádky
v Dolnom Kubíne.
Po návrate do civilu znovu nastúpil do práce do firmy Odeta –
Magura v Prešove. Prešiel rôznymi
technickými funkciami: majster, ve-

dúci zmeny, vedúci výroby a riaditeľ
v odevnom závode v Michalovciach. S manželkou Auréliou vychovali dve dcéry a syna. Po prekonaní
dlhšej nemoci v dôsledku vojnových zranení bol zvolený za prvého
predsedu Odety, výrobné družstvo
Michalovce. V tejto funkcii zotrval
do 30. júna 1987, kedy odišiel na zaslúžený odpočinok do starobného
dôchodku.
Od roku 1972 bol aktívnym členom SZPB a od roku 1984 predsedom I. ZO SZPB. Od roku 1996
bol podpredsedom OV SZPB a od
1. januára 1999 do 12. mája 2009
bol predsedom okresného a od 1. januára 2003 predsedom oblastného
výboru SZPB v Michalovciach. Náš
91-ročný Michal Magura aj dnes

odovzdáva životné skúsenosti a zaujíma sa o dianie v SZPB i vo svete.
Za aktívnu činnosť získal viac ako
60 vyznamenaní. V našej organizácii
získal viacero odbojárskych vyznamenaní, najmä za vernosť, vyznamenania ČS zväzu Legionárskej obce,
od Ruskej federácie, k 65. výročiu víťazstva nad fašizmom a mnoho ďalších. Za túto dlhoročnú aktívnu činnosť mu bol udelený titul čestného
predsedu oblastného výboru SZPB
v Michalovciach doživotne. Za túto
dlhoročnú aktívnu činnosť vyslovujem úprimné poďakovanie v mene
všetkých členov SZPB. Predsedníctvo oblastného výboru praje Michalovi Magurovi k 91. narodeninám
veľa zdravia a rodinnej pohody.
Ing. Miroslav Prega



Zimné fotonávraty
V tomto roku je farebná fotopríloha súčasťou novín Michalovčan už po druhýkrát. V októbrovom čísle sme vám priniesli
fotografie z podujatí od januára do septembra. A keďže sme sa stretli s pozitívnym ohlasom, pripravili sme pre vás
Zimné fotonávraty, ktoré sa obzerajú za akciami od septembra do decembra. Veríme, že sa vám náš výber bude páčiť.

Michalovská hodinovka

V Michalovciach 15. septembra odštartoval 24. ročník obľúbeného bežeckého podujatia. Michalovskú hodinovku organizuje Mesto Michalovce a Atletický
klub. Pretekári si tentokrát zmerali sily na atletickej dráhe ZŠ, Ul. Komenského. Celá myšlienka pretekov spočíva v snahe odbehnúť čo najväčšiu vzdialenosť
počas trvania jednej hodiny.

Michalovce – hlavné mesto Michalov

V našom meste sa každoročne koná aj jedno unikátne podujatie. Je venované všetkým nositeľom krstných mien Michal a Michaela, ktoré majú spoločný
základ slova ako Michalovce. V Chemkostav Aréne sa uskutočnil už šiesty ročník podujatia Michalovce Michalom a Michaelám. Radosť nám urobil
certifikát potvrdzujúci rekord v najväčšom počte nositeliek ženského mena Michaela na jednom mieste.

Jesenný beh Michalovčanov

Mesto Michalovce a Atletický klub Michalovce v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Michalovce, usporiadali bežecké podujatie Jesenný beh
Michalovčanov. Trať dlhú 3,4 km absolvovalo 9. októbra 116 účastníkov. V kategórii mužov zvíťazil Filip Džubara z TJ Obal Servis Košice a spomedzi žien
bola najlepšia Alena Farkašová z AC Michalovce.


Fashion Day and Show

V Mestskej športovej hale sa 16. októbra uskutočnili módne dni s názvom Fashion Day and Show. Divákov potešili nové kolekcie šiat, ktoré predvádzali
modelky, ale aj známe celebrity ako napríklad Andrea Verešová, Miss Slovensko 2016 Kristína Činčurová, Lucia Hablovičová či speváčka a rodáčka
z Michaloviec Nika Karch. Dievčatá sa postupne predviedli v modeloch Idy Šándor, Jany Jurčenko a nechýbali ani modely Františka Mikloška. Svoju jedinečnú
tanečnú šou medzi jednotlivými prehliadkami predviedol so svojimi dvoma tanečnicami – Filip Jankovič, fenomenálny tanečník známy po celom svete.

Na skle maľované

Michalovská Mestská športová hala bola v októbri svedkom ďalšieho výnimočného kultúrneho zážitku. V nedeľu 23. októbra sa v nej uskutočnil legendárny
muzikál o najznámejšom zbojníkovi plný humoru, tanca a známych pesničiek. Na skle maľované v pozmenenej podobe režíroval Michalovčan Ján Ďurovčík,
ktorý ho poňal s väčším odstupom od folklórnosti témy a viac sprítomnil ľuďom 21. storočia zbojnícko-žandársky mýtus. V hlavných úlohách sa divákom
predstavili Janko Slezák, Zuzana Tlučková, Marta Sládečkova, Katarína Hasprová, Ivan Vojtek, Pavol Topoľský či Karol Čálik.

Michalovská hvezdáreň v novom šate

Slávnostné otvorenie Hvezdárne Michalovce sa konalo v utorok 8. novembra. V nových priestoroch budú pracovníci Hvezdárne aj naďalej
organizovať kultúrne a zábavné podujatia pre rôzne vekové kategórie. Vo svojej činnosti budú pokračovať aj členovia astronomického krúžku
a nebude chýbať ani premietanie filmov a tvorivé dielne. Prehliadky nočnej oblohy, o ktoré je veľký záujem, sa budú konať na terase na pohodlných
ležadlách.
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Horovov Zemplín

Súťaž v umeleckom prednese poézie Horovov Zemplín organizuje mestské kultúrne stredisko a Dom Matice slovenskej. Tohto roku sa konal už 40. ročník.
Zúčastnilo sa ho 33 súťažiacich. Popoludní boli všetci účastníci, ale aj široká verejnosť, pozvaní na monodrámu v podaní Milky Zimkovej.

Koncerty

Svoje celoslovenské turné odštartoval 1. októbra Richard Müller v našom mestskom kultúrnom stredisku. V novembri svojich fanúšikov potešili dve obľúbené
speváčky. Vianočnú atmosféru k nám 23. novembra priniesli Biele Vianoce Lucie Bílej. Piesne Simy Martausovej odzneli na jej koncerte 24. novembra v MsKS.

72. výročie oslobodenia mesta

V piatok 25. novembra sme si pripomenuli 72. výročie oslobodenia nášho mesta. Dopoludnia sa konal pietny akt kladenia vencov na Cintoríne Červenej
armády na Hrádku a večer už XXIV. ročník bežeckého podujatia O štít mesta Michalovce, ktoré je súčasťou osláv oslobodenia Michaloviec.

Mikuláš a stromček

V Michalovciach je sviatok sv. Mikuláša už tradične spojený s rozsvecovaním stromčeka na Námestí osloboditeľov ako aj vianočnej výzdoby v celom meste.
Stromček a mesto sa tento rok rozžiarili 6. decembra. Veľkým prekvapením bolo premietanie mappingu na budovu mestského úradu.

11

Dva dni s Mikulášom

Vinšujem vám...

Vianoce – to sú sviatky, čo prinášajú štedrosti čas
a v očiach všetkých rozhorí sa svetla jas.
Už sa blíži Štedrý večer,
Vianocami vonia celý éter.
Všade vôňa ihličia, vanilky a škorice,
krášlia sa domy, chalupy, ulice.

Za všetko môže dlhý zoznam
dobrých detí. Tento rok k nim pribudli aj starkí, ktorí trávia svoje dni
v stacionári neďaleko školy. Čertíci
všetkým vyčarili na tvárach úsmev,
anjelici ich obdarili sladkosťou
i spevom a Mikuláš sa ku všetkým
milo prihovoril.

Obdarení boli nielen starkí. Toto
stretnutie obohatilo aj celý sprievod,
ktorý odtiaľto odchádzal s darom,
ktorý sa kúpiť nedá, a to s láskou,
vďakou a duchom Vianoc. Mikuláš
sa potom so všetkými anjelmi a čertíkmi vybral medzi tých najmenších
do dvoch materských škôl. Ďalší
deň sa naplno venoval len žiakom
na „Šestke“. Spoločne urobili kus
dobrej roboty.
Za celou touto akciou stojí žiacky parlament, ktorý funguje na ZŠ,
Okružná 17. V ich mene všetkým
prajeme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok!
MP

Zabudnite na hádky, spory, nezhody,
poprajte si dobrej pohody.
Nech v srdciach vašich láska koluje
a nenávisť ďaleko preč putuje.
Počas Vianoc nech anjelská hudba znie
a rok nastávajúci
nech zdravie, lásku, šťastie a priateľstvo
všetkým ľuďom prinesie.
Ivana Šaffová

Vianočná krížovka

1

(Nábožná pieseň č. 183 zo spevníka reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku, autor: Andrej Maťašík)
Spievajme s anjelmi: Buď Bohu na nebi sláva, na zemi
pokoj buď, ktorý on vždy ľuďom dáva, veď Kristus Pán
narodil sa všetkým nám... (dokončenie v tajničke)

A

Vodorovne
A. Ukončenie tajničky
B. Zemplínsky básnik, rodák
z Čečehova – Prezývka herca
S. Stalloneho – Jedálny lístok
C. Americká tlačová agentúra
– Orgány zraku – Bulharský
rod – Iniciálky Petra Molnára
D. Český hudobný dirigent, skladateľ a huslista Václav... (1861
– 1933) – Medzinárodný kód
Spojených štátov amerických
– Vidina – Tenisový úder
E. Skrýša – Najdlhšia kubánska
rieka
F. Hlavné mesto Maroka – Bývalý futbalista MFK Zemplín
Michalovce, rodák z Cabova
(Pavol...)
G. ... Lama Sabachtani – Chorvátsky ostrov – Sibírsky veľtok – Národnostná skupina v Indonézii
H. Udieraj – Príslušník vojenskej
jazdy – ŠPZ vozidiel Zambie,
Talianska a Kuby – Unia žien,
skr.
I. Európska futbalová asociácia
– Iniciálky Cyrila, Oskara

D

J.

a Daniela – Sumerský boh
múdrosti
Začiatok tajničky

Zvisle
1. Sú s dobytkom na paši – Hlavolam
2. Sodík (chem. zn.) – Praskali
– Európsky parlament
3. Futbalový klub v Haagu (... den
Haag) – Kozuby – Prístavné
mesto na rieke Balaja v Rusku,
hlavné mesto Baškirska
4. Japonský nápoj s 25 % obsahom alkoholu – Španielsky
časopis – Horná časť obilovín
5. Časť operačného systému
– Staroveký indoeurópsky národ, spomenutý v Homérovej
Iliade
6. Zvuk vytváraný hlasovými
orgánmi stavovcov ako prostriedok komunikácie – Súčasť
ozdobných sviečok
7. Horský krajinský podcelok
v západnej časti Veľkej Fatry
– Novela Ľudmily Podjavorinskej

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

B
C

E
F
G
H
I
J
8. Koniec modlitby – Kancelárska skratka – Obec pri Čiernej
nad Tisou
9. Von, po česky – Česko-slovenský generál (Vojťech Boris...,
1891 – 1944) – Káblová spravodajská sieť USA (Cable News
Network)
10. Lietadlá Antonov, skr. – Stečú
– Aká (hovor.)
11. V Starom Ríme vypuklina

v strede obranného štítu vojsk
– Židovský učiteľ, prorok,
putujúci kazateľ pre kresťanskú
vieru, pravý Mesiáš, Spasiteľ
Pomôcky:
ASIST, UMBO, AČE, LUŽA
Autor krížovky: Dušan Kudroč
Tajnička:
Spasiteľ náš, naša hlava

Až dva dni sa
po Okružnej ulici
potuloval Mikuláš so
svojím sprievodom. Kto
si myslí, že sa stratil, je
na omyle.

Nech sú tieto sviatky plné radosti,
pokoja, lásky, šťastia a zdravia hojnosti.
Nech pri vianočnom stole stretne sa celá rodina
a na tých, ktorí nie sú s nami, s láskou spomína.
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Vianoce sa blížia
Tak už sa nám znova blížia
najkrajšie sviatky roka
– Vianoce, sviatky pokoja
a lásky.
Podľa čoho viem, že sa blížia?
Čo sa týka počasia, vonku by mal
byť mráz a kopa snehu. Ako to býva
v ostatnom čase, Martin na bielom
koni nás zase obišiel, ale spoliehame
sa na Katarínu, ktorá bola na blate,
takže máme malú nádej, že Vianoce
budú na ľade.
Mamka doma stále niečo upratuje. Samozrejme, že do toho núti aj
mňa. Stále behá s prachovkou, umýva okná, aj nábytok vonia tak vianočne. Veď idú sviatky a všetko musí
byť tip-top.Vo všetkých obchodoch
a hypermarketoch na nás z výkladov
žiaria vianočné stromčeky. V televízii počúvame rôzne tipy na vianočné
darčeky a vianočné akcie. V obchode
nás lákajú vianočné cukrovinky.
A čo znamenajú Vianoce pre
mňa? Vianoce sú, keď sa v rohu
obývačky ligoce vianočný stromček

a hoci je každý rok ten istý, znovu sa mi zdá nejaký krajší. Z rádia
celý deň počúvame vianočné koledy. Vianoce sú, keď v celom dome
rozvoniava kapustnica a mamka nás
odháňa od hrnca, aby sme večer uvideli zlaté prasiatko. Vianoce sú, keď
si večer spolu sadáme k štedrovečernému stolu a zrazu sme na seba nejakí milší. Vianoce sú, keď po štedrej
večeri všetci ideme k vianočnému
stromčeku a spoločne rozbaľujeme
darčeky. Nezáleží na tom, či sú to
veľké dary alebo len maličkosti, ale
všetky potešia. Vianoce sú, keď spolu celá rodina ideme na polnočnú
omšu, sneh krásne vŕzga pod nohami a aj keď vonku prituhuje, vôbec
nám to neprekáža.
Takže chcete, aby aj vaše Vianoce
boli sviatkami lásky a pokoja? Nenaháňajte sa pre malichernosti, nestresujte sa pre zbytočnosti. Veď najdôležitejšie na Vianociach je rodinná
pohoda a to, že sme všetci spolu.
Zuzana Valovčinová II.BK
SOŠT MICHALOVCE

Odovzdávanie mestských ocenení
Slávnostné mestské zastupiteľstvo je už tradične spojené s odovzdávaním
mestských ocenení: Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora
mesta. Z rúk primátora Viliama Zahorčáka si ich 9. decembra prevzalo
21 výnimočných ľudí, ktorí svojím konaním prispievajú k šíreniu dobrého
mena nášho mesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Slávnostný
program v mestskom kultúrnom stredisku zavŕšil koncert komorného telesa
Trio Impression. Čestnou občiankou Michaloviec sa stala Nelly Petrova
Gorchakova. Zaslúžila sa o rozvoj partnerských vzťahov medzi mestami
Michalovce a Kavarna v Bulharsku, a neustále pracuje na ich utužovaní.

Mikuláš v nemocnici

Nová tradícia vo Vrbovci

Je to už zvykom, že pred
dňom osláv sv. Mikuláša
hospitalizované deti
na pediatrickom
oddelení NsP Š. Kukuru
Michalovce, člen
Holdingu Svet zdravia,
navštívi Mikuláš.

Občianske združenie (OZ)
VRBOVČAN v spolupráci
s miestnou cirkvou
usporiadalo v predvečer
sviatku 5. decembra hlavne
pre deti a ich rodičov
privítanie sv. Mikuláša.

Ani tento rok nebol výnimkou
a žiaci zo Spojenej školy internátnej Michalovce, pod vedením
PaedDr K. Repickej a PaedDr. R.

Prepiorovej, pozdravili choré deti
pekným kultúrnym programom.
Pridali sa aj žiaci ZŠ T. J. Moussona
pod vedením Mgr. D. Rudašovej.
Na choré deti nezabudli ani budúce
sestry, terajšie študentky Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, pod vedením PhDr.
A. Murgovej, PhD.
Oslava sviatku sv. Mikuláša bola
pre deti v nemocnici veľkým rozveselením. Všetky deti potešili darčeky i sladkosti. Za našich malých
pacientov všetkým ďakujeme.
PhDr. Milena Cifruľaková

Ten prišiel a obdaril nielen najmenších, ale aj najstarších obyvateľov našej komunity symbolickými
balíčkami so sladkosťami.
Za milú a vydarenú slávnosť
poďakovanie všetkých patrí hlavne

31. decembra o 12.00 hod.

pred budovou mestského úradu
s vlastnou fľašou
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kaplánovi Tomášovi Kormaníkovi
za milé slová, ktoré oslovili deti ale
aj dospelých, Miriam Brandisovej
za krásny umelecký doprovod, pani
Marcinovej za prípravu detí a manželom Vargovcom za prípravu a menežovanie celej akcie a za podporu
prednostke OÚ PhDr. Jane Cibereovej.
OZ chce dobrovoľníckymi aktivitami obyvateľov a v spolupráci
s vedením Mesta postupne vybudovať funkčné komunitné centrum
tejto mestskej časti.
OZ Vrbovčan

Mikulášske
prekvapenie
V Spojenej škole internátnej
Michalovce 5. decembra vítali
Mikuláša. Žiaci ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach pod vedením
Mgr. Daniely Rudášovej a žiaci II.D
triedy zo Spojenej školy internátnej
si pripravili veľmi pekný program.
Scénka o Mikulášovi, recitácie,
piesne a vianočné koledy privítali
Mikuláša. Rozžiarené očká, radosť
v ich srdiečkach a hlboký zážitok
nás sprevádzali počas celého dňa.
Veľmi pekne sa chceme poďakovať OZ Teresa Benedicta v Michalovciach pod vedením PhDr. Petra
Novysedláka, ktorý zasponzoroval
žiakom a zamestnancom školy mikulášske balíčky.
PaedDr. Katarína Repická
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Decembrové rokovanie zastupiteľstva
Na svojom poslednom
tohtoročnom zasadnutí
sa stretli mestskí poslanci
vo štvrtok 8. decembra.
Medzi najdôležitejšie body
rokovacieho programu
patril viacročný rozpočet
Mesta na roky 2017 – 2019.
Rokovanie pléna otvoril a viedol
primátor mesta Viliam Zahorčák.
V úvode zasadnutia zložil poslanecký sľub Ing. Jozef Horňák, ktorý
sa stal novým poslancom. Poslanci
sa oboznámili so správou o prijatých
uzneseniach mestskej rady a tiež
s informatívnymi správami o plnení uznesení zastupiteľstva a riešení interpelácií. Hlavná kontrolórka predložila poslancom správu

o vykonaných kontrolách.Poslanci
schváli návrh VZN o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Michalovce. Zmeny sa týkajú smerovania
dotácií, pribudne oblasť životného
prostredia. Upravili sa aj termíny
podávania žiadostí o dotáciu na celoročnú činnosť a na jednorazové
aktivity, kritériá na posudzovanie
žiadostí najmä v oblastí športu a telovýchovy. Zmeny sa týkajú taktiež
uzatvárania zmlúv a zúčtovania dotácií.
Ďalším bodom rokovania bol
návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
a žiaka škôl a školských zariadení
na území mesta na rok 2017, ktorý zohľadňoval 6 % úpravu platov
pedagogických a nepedagogických
zamestnancov. Z tohto dôvodu bola

schválením Dodatku č. 1 k VZN
č. 182/2015 upravená aj výška dotácie na jedného žiaka v obecných,
cirkevných a súkromných školách
a zariadeniach na rok 2016. Zastupiteľstvo schválilo návrh dodatku
k zriaďovateľskej listine ZUŠ, Štefánikova 20, z dôvodu zriadenia a zaradenia elokovaného pracoviska
Budkovce do siete škôl a školských
zariadení na ministerstve školstva.
Nasledujúcich päť bodov pojednávalo o rozpočte. Mestskí zákonodarcovia schválili zmenu rozpočtu MsKS na rok 2016 a zmenu
mestského rozpočtu na rok 2016.
Odhlasovali návrh viacročného
rozpočtu Mesta Michalovce na
roky 2017 – 2019. Schválený bol
aj rozpočet TaZS a MsKS na rok
2017 a viacročný rozpočet oboch

príspevkových organizácií na roky
2018 – 2019.
Poslanci sa ďalej zaoberali
majetkovoprávnymi
záležitosťami a prenájmom majetku mesta.
Pokračovali schválením plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017, plánu
rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ,
redakčnej rady novín Michalovčan
a harmonogramu zasadnutí MsR
a MsZ na I. polrok 2017. Medzi posledné body programu patrilo prerokovanie platu primátora a schválenie odmeny hlavnej kontrolórky
mesta.
Záver patril interpeláciám poslancov a bodu rôzne. Po ukončení
diskusie primátor ukončil rokovanie poslancov.
Mária Stričková

Vedecká konferencia
Počas 10. – 11. novembra
sa na pôde Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety,
detašovanom pracovisku
bl. Metoda Dominika Trčku
v Michalovciach, konala
III. medzinárodná vedecká
konferencia na tému
Komunitná starostlivosť
v pomáhajúcich profesiách.

Podoby duše
Integra, o. z. – Združenie pre duševné zdravie a Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravili 24. novembra podujatie pre mládež zamerané
na destigmatizáciu duševných ochorení s názvom Podoby duše. Bolo určené
študentom VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Toto stretnutie bolo
realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Integra, o. z.

Bola organizovaná pod záštitou
mesta Michalovce a v spolupráci
so vzdelávacími inštitúciami, zariadeniami sociálnych služieb a komorou sestier a pôrodných asistentiek
a komorou sociálnych pracovníkov.
Neoceniteľnou bola prítomnosť pri-

mátora mesta Viliama Zahorčáka,
ktorý slávnostne otvoril konferenciu za účasti odborníkov z Poľska,
Česka, Ukrajiny a zo Slovenska.
Konferencia bola rozdelená
do troch sekcií so zameraním na oblasť sociálnej práce, ošetrovateľstva
a spirituality. Jednotlivé príspevky
odzneli v šiestich vyvážených blokoch a diskusiách. Samotným cieľom a duchom tohto podujatia bolo
čo najefektívnejšie aplikovať formy
pomoci v komunitách s dôrazom na
spätnú väzbu a spokojnosť klienta.
V závere z úst prof. JUDr. Vojtecha
Tkáča, CSc. odzneli slová vďaky. Zdôraznil víziu budúceho prehlbovania
vzťahov na nadnárodnej úrovni, ktorej cieľom je pomoc v komunitách.
Doc. ThDr. P. Vansač, PhD.
RNDr. D. Barkasi, PhD.
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Ako sme zvládli žltačku
Už niekoľko dlhých
týždňov spoločne
pozorujeme výskyt
a nárast ochorenia
žltačky medzi
obyvateľmi, a to nielen
v našom okrese.
Najhoršia situácia bola v priebehu septembra, keď sa ochorenie
rozšírilo aj do okolitých miest, obchodov, domácností, škôl, ale aj do
podnikov a začalo prerastať do
epidémie. Na základe tejto nemilej
skutočnosti sme boli všetci nútení zabezpečiť zvýšené dodržiavanie hygieny a zvýšenú dezinfekciu
priestorov.
S touto nemilou skutočnosťou
sa museli vysporiadať aj zamestnávatelia regiónu, pre ktorých ochorenie znamená dvojité ohrozenie.
Ohrozenie zdravia a života vlastných zamestnancov, ale i obmedzenie chodu prevádzky a následné
výpadky dodávok zákazníkom.

U nás, v spoločnosti MICHATEK,
k. s., sme zaznamenali, našťastie,
len jedno ochorenie vírusovej hepatitídy typu A. Ďalšiemu rozšíreniu výskytu sme zabránili a predišli včas prijatým akčným plánom opatrení. Ten
obsahoval okrem podrobných informácií a pokynov pre zamestnancov,
ohľadne zvýšenej ochrany, hygieny
a dezinfekcie na pracovisku i mimo
neho aj opatrenia pre zamestnávateľa.
Zamestnanci určite okrem dezinfekčných prostriedkov, najviac ocenili možnosť testovania protilátok
v organizme. Personálne oddelenie
zabezpečilo v spolupráci s ambulanciou MUDr. Jána Jozefa odbery krvi
a následné očkovanie vakcínou proti
hepatitíde typu A priamo v priestoroch spoločnosti.
Všetky náklady s tým spojené
boli hradené z vlastných zdrojov.
Nakoľko je zdravie a plnohodnotný
život našich zamestnancov pre nás
prioritou, pristúpime aj napriek tomu
o pol roka znovu, z vlastnej iniciatívy,
k preočkovaniu všetkých záujemcov.
Lenka Maľarová

Pozor, svieti červená!
Materská škola, J. A.
Komenského 2, získala
dotáciu poskytnutú
Mestom Michalovce
na projekt Pozor, svieti
červená!
Z dotácie v hodnote 300 € bolo
zakúpené materiálne vybavenie a pomôcky na dopravnú výchovu. Deti
ich využívajú pri činnostiach na dopravnom ihrisku i pri aktivitách

v triede. Nové poznatky a zručnosti
si osvojujú ako cyklisti, vodiči, kolobežkári, riešia rôzne situácie, reagujú
na svetelnú signalizáciu a rešpektujú
dopravné značky. Rozvíja sa ich celková osobnosť, deti sa stávajú aktívnymi účastníkmi cestnej premávky.
V mene detí a pedagogických pracovníkov ďakujeme Mestu Michalovce za poskytnutie dotácie a možnosť
zefektívnenia edukačnej činnosti
v materskej škole.
Bc. Drahomíra Pastiríková

Ochranárik čísla 112
Ministerstvo vnútra SR
vyhlásilo v spolupráci
s Okresným úradom
Michalovce výtvarnú
súťaž Ochranárik čísla
tiesňového volania 112
a civilnej ochrany.
Cieľom súťaže bolo rozvíjať detskú
súťaživosť, umeleckú tvorivosť, ale najmä osobné a charakterové vlastnosti.
Za náš okres sa do súťaže zapojilo

deväť materských škôl s počtom 36 výtvarných prác, dvanásť základných škôl
s počtom 96 výtvarných prác, tri špeciálne školy s počtom 48 výtvarných
prác a jeden detský domov s 11 výtvarnými prácami. Slávnostné bienále
spojené s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien sa konalo 1. decembra
v zasadačke budovy OÚ Michalovce.
Ceny odovzdávala prednostka PhDr.
J. Cibereová a vedúci odboru krízového riadenia OÚ Ing. E. Belušák.
Ing. Eduard Belušák

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako cestný správny orgán podľa § 2 ods. 2
zákona č. 135/1967 o Pozemných komunikáciách (cestný
zákon) oznamuje doručenie výzvy k protestu prokurátora číslo
Kd 193/16/8800-10 zo dňa 14. 11. 2016 k určeniu trvalého
dopravného značenia na uliciach Továrenskej a Pekárenskej.
Celé znenie výzvy s prílohou je umiestnené na úradnej tabuli
Mesta Michalovce a internetovej stránke mesta.
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce

vyhlasuje ponukové konanie
na prenájom nebytových priestorov

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať najneskôr do 3. 1. 2017.
Podrobné podmienky nájdete na www.gymmi.sk

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER

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

PrenAjať PriamyM prenájmom

A) nebytové priestory, nachádzajúce sa na Nám. osloboditeľov č. 81
v Michalovciach,
B) za účelom predĺženia doby nájmu, nebytové priestory,
nachádzajúce sa na Ul. J. Švermu 4 v Michalovciach.
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej
lehote, 2. januára 2017 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk,
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková, e-mail: maria.strickova@msumi.sk,
tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, henrieta.orencakova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady:
PhDr. Jana Cibereová, Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Mgr. Anna Serečunová. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v párnom týždni – do 12.00 hod.
Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník
rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.
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inzercia

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

n Kúpim 3 – 4-izbový byt v Michalovciach s rozlohou nad 70 m2
v pôvodnom stave, nie prízemie, ani vrchné poschodie alebo vymením
za 2,5-izbový byt po rekonštrukcii s doplatkom. Tel.: 0908 446 411
n Kúpim ornú pôdu, pasienky alebo lúku v Čečehove. Tel.: 0905 157 792
n Dám do prenájmu 2-izbový byt, 55 m2 na Pasáži, v centre mesta.
Tel.: 0907 435 757

Rôzne

n Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné známky/žetóny
(1 liter piva, materiál hliník, rok 1944), plakety (zaslúžilý pracovník,
materiál bronz, rok 1967), etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry,
tabule a iné predmety. Kontakt: Štefan Demčák, Tel.: 0904 965 282
n Vymením zbierku zapaľovačov, kalendárikov, servítok a vlajočiek
za niečo iné. Lokalita – Michalovce. Tel.: 0908 027 603
n Predám včelí med – 4,50 €/kg + fľaša (Michalovce). Tel.: 0907 171 739
n Predám auto Fiat Uno v dobrom technickom stave. Cena
dohodou. Tel.: 0903 852 374
n Predám traktor so zadnou nápravou, bez motora.
Cena dohodou. Tel.: 0903 852 374
n Predám fošne, aj s drážkami (cena za 1 m3/200 €), zároveň
predám rám z unimobunky za šrotovú cenu – rozmer
5,20 m x 2,70 m. Tel.: 0903 852 374
n Predám tlakovú nádobu na kompresor aj s elektromotorom
– 5,5 kW. Cena dohodou. Tel.: 0903 852 374
n Predám novú prútenú truhlicu VŠH 46 x 77 x 50 cm za 30 €,
komodu svetlú, trojzásuvkovú, málo používanú
VŠH 70 x 60 x 30 cm za 20 €. Odvoz nutný. Tel.: 0908 845 007
n Predám dvojkrídlovú železnú bránu – výška 150 cm,
šírka 410 cm. Cena dohodou. Tel.: 0915 344 175
Dňa 25. decembra uplynie 10 rokov
od smrti otecka, dedka

MVDr. EMILA BALÁŽA

Prosím, spomeňte si na neho v modlitbách.
Nech odpočíva v Božom milosrdenstve a pokoji.
s láskou spomínajú syn Milan a dcéra Monika
s rodinou
Dňa 19. decembra si pripomenieme 1. smutné výročie,
čo nás navždy opustil náš otecko

LADISLAV KOŠČ

Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
s láskou spomína dcéra Ľudmila
s rodinou
Dňa 4. decembra uplynul rok
od smrti milovaného manžela a otca

JURAJA ZAUSINA

s láskou spomínajú manželka, dcéra Darina,
synovia Milan a Juraj
s rodinami
Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Dňa 26. decembra uplynie 5. výročie
odchodu do večnosti

MILANA SEŇKA

s láskou spomína manželka, deti s rodinami
a celá rodina
Máš oči zavreté, čiernou tmou zastreté, spíš svoj sen...
Dňa 7. decembra uplynul rok,
keď sme sa navždy rozlúčili s milovaným manželom,
otcom, bratom, starým rodičom

MICHALOM HOSPODÁROM

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spomienku.
manželka, syn a dcéry s rodinami

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Anton Bobik (87)

Albína Lancošová (76)

Ing. Marián Hurčík (60)

Klára Jakubkovičová (85)

Alfréd Balla (77)

Mária Babjáková (70)
PhDr.Viera Čurmová (65)

poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym za slová útechy, prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke
dňa 24. novembra s našou milovanou

MÁRIOU KUDLÁČOVOU
smútiaca rodina

spomienky
Dňa 29. novembra uplynul rok
od smrti našej milovanej

AURÉLIE MAGUROVEJ

Opustila nás po veľmi krátkej chorobe v tichosti
a bez rozlúčky v nedožitých 85 rokoch.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
s láskou spomína manžel s rodinou

Dňa 20. decembra uplynie rok,
čo navždy dotĺklo srdce nášho drahého ocka a dedka

FRANTIŠKA FARKAŠA

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s úctou a láskou spomínajú syn Juraj a dcéra Gabriela
s rodinami
Dňa 20. decembra si pripomenieme
1. smutné výročie smrti drahého manžela a otca

Ing. JÁNA KOLYHO

Tichučko snívaj ten večný sen,
my nezabudneme na ten smutný deň.
s láskou spomína manželka, deti, brat a sestry

V srdciach nám bolesť zostáva a tiché spomínanie...
Dňa 20. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustila

KATARÍNA VATAHOVÁ
spomína syn s rodinou

Keby sa tak dal vrátiť ten čas,
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas.
Dňa 16. decembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil milovaný brat a švagor

JÁN KAČMARSKÝ

s láskou a úctou spomínajú súrodenci s rodinami
Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Dňa 25. decembra uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša milovaná teta

MÁRIA BEGOVÁ

rod. Kurajdová
s úctou spomínajú netere Ľubka a Julka s rodinami
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šport
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Silvestrovská súťaž vo vystreľovaní zátok
zo šampanského
31. 12., 12.00 hod.
Info : Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Basketbal
I. BK Michalovce – MBK Lučenec
17. 12., 16.00 hod., dorastenecká liga – kadeti; športová hala GPH
I. BK Michalovce – BBC Banská Bystrica
18. 12., 11.00 hod., dorastenecká liga – kadeti; športová hala GPH
Info: www.new.1bkmi.sk

Korčuliarska gramotnosť materských škôl
Mesto Michalovce v spolupráci s HK Mládež aj v tomto školskom roku
2016/2017 rozbehlo úspešný projekt Korčuliarskej gramotnosti pre predškolákov z materských škôl na území mesta. Zapojilo sa doň sedem michalovských
materských škôl. Zimný štadión v Michalovciach sa na čas stal „triedou“,
kde prebieha výučba základov korčuľovania. Tento projekt otvoril v novemberi viceprimátor mesta MUDr. Benjamín Bančej.
lk

Beh o štít mesta
Krásny športový zážitok
vo večerných hodinách
za rekordnej účasti na
športovom podujatí Beh
o štít mesta Michalovce.
Toto podujatie bolo organizačne
vynikajúco zabezpečené vďaka zanieteným športovcom aj dobrovoľníkom. Všetko klapalo ako hodinky.
Aj keď sa počasie ochladilo a začalo
nepríjemne fúkať, náladu a dobrú
atmosféru bežcom a organizátorom

Turnaj sa uskutočnil v priestoroch
telocvične ZŠ, Krymská za účasti vyše
tridsiatich štartujúcich. Medzi mužmi
zvíťazil M. Soós, na 2. mieste sa umiestnil J. Matej a tretí bol T. Ilinjo. V ženskej
kategórii zvíťazila Š. Ciganocová, druhá bola Z. Berdáková a tretia skončila
T. Krochmanová. Vysoká účasť bola aj
v kategórii žiakov. Po tuhých bojoch
v nej zvíťazil P. Sojka, na 2. mieste
sa umiestnil M. Fiľko a na 3. mieste

Eastern Wings – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto
17. 12., 18. 00 hod., Extraliga žien – 11. kolo, Mestská športová hala
Eastern Wings – FK Tvrdošín
18. 12., 11. 00 hod., Extraliga žien – 12. kolo, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Ľadový hokej

to nepokazilo. Štartovalo sa presne
o 18.00 hod., nasledovali štyri okruhy krásnym mestom, v závere výborný guľáš a navyše pekné fotografie z podujatia od autora M. Orosa.
Každý účastník preteku dostal praktickú multifunkčnú bežeckú čiapku
ako spomienku na XXIV. ročník.
Po dobehnutí dobré padol teplý čaj.
Celému organizačnému tímu
patrí poďakovanie za výbornú organizáciu celého športového podujatia.
Vojtech Kassay

HK Dukla – MHC Martin“B“
18. 12., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 34. kolo

skončil M. Tkáčik. Deti boli odmenené
mikulášskym darčekom. Najmladším
účastníkom turnaja bol deväťročný
D. Soták. Vo štvorhre žien zvíťazila
dvojica T. Krochmanová s V. Kompišovou, druhé boli Š. Ciganocová s G.
Lisou a na 3. mieste skončili A. Berdáková s dcérou Zuzanou. Vo štvorhre mužov zvíťazila dvojica J. Matej
s M. Soósom pred dvojicou T. Ilinjo
s J. Sokologorským. Na 3. mieste skončili J. Vaško s E. Papáčom. Účastníci
dostali ceny a diplomy z rúk poslanca
MsZ J. Sokologorského a Z. Popaďákovej, členky okresnej rady SMER-SD. Za
vydarenú akciu patrí poďakovanie A.
Berdákovej a T. Mackovej, vedeniu ZŠ,
Krymská a Mestu za vecné ceny.
J. Soky

Plávanie

Stolnotenisový turnaj
Okresná organizácia strany
SMER-SD v Michalovciach
usporiadala v prvú
decembrovú sobotu už
16. ročník mikulášskeho
stolnotenisového turnaja.

Florbal

HK Dukla – HK Gladiators Trnava
22. 12., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 36. kolo
HK Dukla – HC Penguins Prešov
4. 1. 2017, 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 40. kolo
Info: www.duklamichalovce.sk
HK Mládež – Bemaco HC 46 Bardejov
18. 12., 12.30 hod., Liga kadetov - 23. kolo
HK Mládež – HK Spišská Nová Ves
22. 12., 9.00 - 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 7. – 8. ročník – 19. kolo
HK Mládež – MŠKM Trebišov
17. 12., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 5. – 6. ročník – 18. kolo
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

Živá biela voda
6. 1., X. ročník
Info: František Džuppa, tel.: 0907 931 722

Softtenis
O pohár primátora mesta
Mestská softtenisová liga mužov
IX. ročník, 7. kolo 19. 12. – 22. 12.
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Strelectvo
Silvestrovská strelecká súťaž
25. 12., 8. 00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

žiadosť o dotáciu

BEDMINTON V MC DROBEC

Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 191/2016 zverejňuje možnosť podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky – dotácie z rozpočtu Mesta. Žiadosti na činnosť/aktivity, ktoré sa uskutočňujú celoročne
alebo v prvom štvrťroku, je potrebné podať do 31. 12. 2016. V prípade
podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.
Bližšie informácie nájdete na stránke mesta www.michalovce.sk.

Tréningy pre deti aj dospelých, každú stredu od 17.00 do 18.00 hod.
v telocvični ZŠ Krymská (7. ZŠ), Michalovce, aj s podporou
ČSOB nadácie. MC – realizátor školenia Shuttle Time, ktoré bolo
zorganizované v spolupráci so Slovenským zväzom bedmintonu.
e-mail: mcdrobec@centrum.sk, tel.: 0948 439 988

