zdarma
Polícia
deťom

pre radosť
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Prezentácia
gastronómie

7

vo Viedni

Premena
Zlatého býka

8

Umením búrame hranice

•
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Štedrovečerné 10
tradície
našich predkov

Blížia sa sviatky Narodenia Ježiša Krista. Ako ich prežijeme?

VIANOCE
Všetko závisí od každého jedného z nás. Už pred sviatkami sa všetko oblieka
do sviatočného vianočného šatu, príroda sa odeje mrazom i snehom, mesto
do vianočných svetiel a blikajúcich ozdôb. Naše príbytky sa okrášlia čistotou,
vianočnými stromčekmi, príjemnými vôňami rôznych jedál, sviatočnými televíznymi programami, chrámy sa zaplnia ľudom viac ako inokedy.
Ale vari to všetko stačí k šťastným a veselým Vianociam? Čo naplní ľudské srdce, ak nie radostná
a dobrá zvesť o narodení Ježiša
Krista? „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom...v Dávidovom meste sa vám
narodil Spasiteľ, Kristus Pán!” (Lk
2, 10-11) Známy vianočný príbeh o narodení Ježiša Krista nesie
v sebe nevyčerpateľný zdroj niečoho, čo mení ľudský život i beh sveta.
V sviatkoch Vianoc, nielen vtedy
pred 2000 rokmi v Betleheme ale aj
dnes, k nám prichádza Boh a ponúka nám svoje priateľstvo, svoju
blízkosť, svoju lásku. Avšak ten
Boží krok k nám sa musí stretnúť
s vierou a prijatím človeka. Uveriť,
že Boh mi ponúka veľkú radosť,
nový život a začiatok... Uveriť, že aj
v mojom živote sa môže niečo na-

rodiť, stať sa, zmeniť... Uveriť, znamená prijať Božie slová i Božiu lásku. Uveriť, znamená prijať do srdca
Ježiša Krista Spasiteľa a nadviazať
s ním živý vzťah, zveriť sa mu, rozprávať sa s ním, zdieľať s ním svoj
život, spraviť mu miesto vo svojom živote. Je to niečo, čo sa deje
vo vnútri, nie navonok. To znamená prežiť milostiplné a spásonosné
Vianoce.
Tajomstvo Vianoc je úchvatné!
Tma ustupuje pred Betlehemským
svetlom. Najvyšší sa stal najmenším spomedzi nás, malým bezbranným dieťaťom. Večný sa stal smrteľným ako my. Všemohúci Boh
sa stal bezbranným a bezmocným.
Neviditeľný viditeľným a hmatateľným. Boh sa stal človekom. A človek sa zrazu ocitol v úplnej Božej
blízkosti, láske a pozornosti. Člo-

Veselé Vianoce, plné radosti a pohody

veka sa dotkol Boh, najprv v Panne
Márii, potom vo svätom Jozefovi,
v jednoduchých pastieroch, vznešených mudrcoch z východu...
Skúsme sa na posolstvo Vianoc
pozrieť ešte cez tento zaujímavý vianočný príbeh. P
 astieri, ktorí sa boli
v betlehemskej maštali pokloniť
Ježiškovi, sa vracali domov. Všetci
prichádzali s plným náručami darov a teraz sa vracali s prázdnymi
rukami. Až na jedného z nich. Jeden mladý pastier si zo svätej betlehemskej maštaľky niečo priniesol.
Niečo, čo ukrýval v zovretej pästi.
Ostatní si to nevšímali, až kým
sa jeden z nich nespýtal: „Čo to
máš v ruke?“ „Steblo slamy,“ odvetil mladý pastier, „steblo slamy
z maštale, v ktorej spalo Dieťa.“

pokračovanie na 2. strane

pozývame...
VIANOČNÝ
SWINGOVÝ KLAVÍR
OTAKARA
KRÁSENSKÉHO
22. decembra
o 17.00 hod.
galéria ZOS

NA VALAĽE
ŠUMŇE

Divadlo pri fontáne
28. decembra
o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

SÚŤAŽ
VO VYSTREĽOVANÍ
ZÁTOK
ZO ŠUMIVÉHO VÍNA
31. decembra
o 12.00 hod.
pred budovou MsÚ

OSLAVA
ŠTÁTNOSTI
31. decembra
od 22.30 hod.
tribúna pred MsÚ

v kruhu najbližších
a veľa dobrej nálady praje
		

redakcia Michalovčana

NAJBLIŽŠIE ČÍSLO
novín
Michalovčan
vyjde 10. januára
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AKTUALITY
aktivity primátora

7. – 9. 12. účasť na slávnostných dňoch v partnerskom meste Jaroslaw
10. 12. otvorenie Nohejbalového turnaja stredoškolákov O pohár
		 primátora mesta
10. 12. účasť na tlačovej konferencii projektu Through Art we Ruin
		 Borders – Umením búrame hranice
10. 12. účasť na slávnostnom uvedení do života publikácie Zemplín
		 na historických fotografiách a pohľadniciach
11. 12. zasadnutie valného zhromaždenia Košice Región Turizmus
12. 12. rokovanie valného zhromaždenia ZOO CR
13. 12. slávnostné otvorenie a reprezentácia mesta na podujatiach
		 Vianočných trhov
17. 12. prijatie úspešných športovcov reprezentantov mesta
17. 12. prijatie zástupcov Olympijského klubu Michalovce
18. 12. pracovné stretnutie Regionálneho združenia miest a obcí
		 Zemplín – michalovský región
19. 12. zasadnutie dozornej rady Nemocnice novej generácie
19. 12. rokovanie valného zhromaždenia Nemocnice novej generácie
20. 12. porada primátora

Dažďová záhrada
Stredná odborná
škola technická
v Michalovciach
je jednou z piatich
stredných škôl Košického
samosprávneho kraja,
v ktorých sa v rámci
Programu obnovy
krajiny realizuje Dažďová
záhrada.

Má slúžiť na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch.
Naša dažďová záhrada zachytáva vodu z časti strechy budovy
SOŠ technickej o výmere približne
110 m2. Jednorazovo dokáže zachytiť až 7,95 m3 dažďovej vody.
Od kanalizácie sa odpojili dva dažďové zvody a nasmerovali sa do dažďovej záhrady. Na jej vybudovanie
postačila zemina, kameň, potrubie,
mulčovacia kôra a rastliny. Výsadba
rastlín sa realizuje do troch zón –

rastliny, ktoré dobre znášajú vlhké
podmienky (zóna 1), ktoré dobre
znášajú príležitostné stojaté vody
(zóna 2) a rastliny, ktoré preferujú
suchšie podmienky (zóna 3). Pre
zabezpečenie budúcej prevádzky
dažďovej záhrady sa vyžaduje vykonávanie bežných záhradníckych
udržiavacích prác, ako je strihanie
kríkov, kosenie tráv, a pod.
Dažďové záhrady sú schopné
udržať čistú vodu v našich potokoch
filtrovaním dažďovej vody pred
vstupom do miestneho potoka, pomôcť zmierniť problémy povodní,
zvýšiť atraktivitu záhradnej architektúry v mestách a obciach, poskytnúť útočisko a potravinový reťazec
pre voľne žijúce živočíchy vrátane
vtákov a motýľov, doplňovať zásoby
podzemných vôd, zlepšovať mikroklímu prostredia zvýšeným výparom a taktiež zabraňovať vysúšaniu
krajiny v obdobiach sucha.
Zriadenie dažďovej záhrady je
jeden z krokov vedúcich k zlepšovaniu životného prostredia.
Ing. Nataša Masnicová

Zóna bez peňazí
Integra, o.z. Michalovce,
má svoje priestory
v budove na sídlisku
Stráňany. Obyvatelia
sídliska každý deň majú
možnosť stretávať
klientov združenia
pre duševné zdravie,
ktorí navštevujú
rehabilitačné stredisko.
Často sa už aj pozdravia, oslovia
a nechýba úsmev. Kolektív sociálnych pracovníkov v rehabilitačnom
stredisku okrem odbornosti dispo-

nuje aj veľkou dávkou tolerancie,
kreativity, ale najmä láskou a ochotou pracovať a pomáhať ľudom, ktorí o túto sociálnu službu požiadali.
Pracovníci spolu s klientmi pripravili mikulášsku akciu Zóna bez
peňazí. Návštevníci podujatie uvítali, potešili sa z donesených vecí,
ktoré si zobrali bez platenia. Bolo
medzi nimi detské oblečenie, obuv,
hračky, knihy. S úsmevom dodali,
že Mikuláš bol skoro autentický,
čo sa týka obdarovania.
Chceme poďakovať organizátorom občianskeho združenia pre
duševné zdravie Integra za pekný
nápad o ľudskej spolupatričnosti.
K. Vargová

dokončenie článku z prvej strany

Vianoce

„Steblo slamy!“ rehúňali sa ostatní.
„To sú len smeti. Zahoď to!“ Mladý
pastier energicky pokrútil hlavou.
„Nie,“ povedal. „Nechám si ho.
Pre mňa je to znamenie, znamenie Dieťaťa. Keď vezmem do ruky
toto stebielko, spomeniem si naň
a aj na to, čo o ňom hovorili anjeli.“ Na druhý deň sa ostatní pastieri pýtali mládenca: „Čo si urobil
so slamou?“ Mladík im ju ukázal.
„Stále ju mám pri sebe.“ „Ale zahoď ju!“ „Nie. Má veľkú hodnotu.
Ležal na nej Boží Syn.“ „Slama má
hodnotu? Boží Syn má hodnotu.
Nie slama!“ „Mýlite sa. Aj slama je
veľmi cenná. Na čom inom mohlo
ležať Dieťa, keď bolo také chudobné? Boží Syn potreboval trochu slamy. Z toho viem, že Boh potrebuje
malých a bezcenných. Áno, Boh
nás potrebuje, nás maličkých, ktorí
nemáme veľkú hodnotu, ktorí vieme toho tak málo.“ Postupom času
sa zdalo, že steblo slamy je pre mladého pastiera stále dôležitejšie. Počas dlhých hodín, keď pásol stádo,
bral stebielko často do ruky. V tých
chvíľach znovu myslel na slová anjelov a bol šťastný, pretože vedel,
že Boh tak miloval ľudí, že sa stal
maličkým ako oni. Ale jedného
dňa mu jeden z jeho druhov vytrhol steblo slamy z ruky s výkri-

kom: „Ty a tá tvoja sprostá slama!
Už máme dosť tých tvojich hlúpostí!“ Slamu pokrčil a hodil na zem.
Mladý pastier zostal ticho. Zdvihol
steblo zo zeme, vyrovnal ho a pohladil rukou. Potom povedal tomu
druhému: „Vidíš, zostalo tým, čím
bolo – steblom slamy. Nezmenil
ho ani tvoj hnev. Iste, je jednoduché ho zničiť. Porozmýšľaj, prečo
nám Boh poslal dieťa, keď nám
by sa viac hodil silný bojovník.
Ale z toho Dieťaťa vyrastie muž
a bude pevný a nepremožiteľný.
Bude vedieť znášať všetku ľudskú
zlobu a vždy zostane tým, čím je –
naším Spasiteľom.“ A s rozžiarenými očami dodal: „Nie. Božia láska
sa nedá zlámať na kúsky a odhodiť.
Aj keď sa zdá, že je krehká a slabá
ako steblo slamy.“ (B. Ferrero –
Pastierikova flauta) „Veď Boh tak
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal večný
život.“ (Jn 3, 16)
Toto je pravda Vianoc, že láska
prišla k nám v Ježišovi Kristovi, aby
ňou naplnila naše srdcia a aby z nás
spravila milujúce bytosti. Láskou
ohlasujeme Božiu lásku a svedčíme
o nej, preto sú Vianoce také krásne.
O. Metod Marcel Lukačik, CSsR,
viceprovinciál redemptoristov

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej stránky
mesta Michalovce

MICHALOVCE
SRDCE ZEMPLÍNA

pobačeňe Miž a z varoš a

Dobri gazda
Kec budzece na Kračun zapaľovac švičku,
rozdumujce nad svoju caloročnu robotočku.
Či sce ju počľivo robiľi, či ľem hrišno ňeschasnovaľi.
Bo veľo rečovaňa, ňe furt chašen priňeše,
opric še o ruki i mišeľ, ľem radojs upeče.
Ňe ľem chľeba, no i soľi gu životu treba
i šumni obrazki zos špivanki viňešu do ňeba.
Naj každej dobroti še ľudzom robic ľubi,
naj počľivej robotoj drukuju i holubi.
Bo poľitovaňe bez zmislu ľem druhim ochabme,
šmišni buc ňechceme, gu klasku še vracme.
Aj dobre vinko gu životu patri,
i medu i cesku gu zdravju prichodzi.
Vešelo naj budze u našim živoce, bo ľem bosorki nam priňešu ňeščesce.
Naj ňeščesce gu nam ňeprichodzi, dojsc bidi z glupoti u nas vichodzi.
Chopme še rozuma a otvorme oči, naj zaš ňebudzeme mamoňe otroci.
Ročok naš, preľubi bul ši cali dobri,
naj ten za dzverami, naj še nam vidari.
Vaš Mižo z varoša
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AKTUALITY

Policajt – môj kamarát

SPOZNALI
SME PÚTNICKE
MIESTA

Hra je dominantnou
činnosťou detí
v materskej škole. Hry
na kuchárov, stavbárov,
záchranárov a policajtov
sú asi najobľúbenejšie.
Je úžasné, ak môžu
deti získať informácie
o povolaniach priamo
od ľudí, ktorí ich
vykonávajú.
V Materskej škole na Komenského ulici sa 25. novembra sa uskutočnila prednáška so zamestnancom
Mestskej polície v Michalovciach
inšp. Bc. Stanislavom Bamburákom
s názvom Policajt – môj kamarát.
Pán policajt deťom priateľským spôsobom prezentoval prácu mestskej
polície. Deti ho zanietene počúvali a aktívne sa zapájali do diskusie.
V rozprávaní im priblížil reálne situácie, s ktorými sa on sám počas svojej policajnej praxe stretol, poukázal
na nepriaznivé a následne aj život

ohrozujúce skutočnosti. V rôznych
modelových situáciách predviedol
deťom, ako si policajti vedia poradiť
so zlodejom, ozbrojeným páchateľom, či ako prebieha zaistenie a spútanie nebezpečnej podozrivej osoby.
Deťom sa veľmi páčila policajná výstroj, ktorú im pán policajt podrobne
predviedol. Mali tiež možnosť vyskúšať si policajnú nepriestrelnú vestu,
zistili, ako sa používajú putá, prilba

Deťom pre radosť
Oddelenie komunikácie
a prevencie Krajského
riaditeľstva Policajného
zboru v Košiciach v rámci
svojich aktivít pripravilo
v spolupráci s okresnými
riaditeľstvami
humánnu akciu pre deti
umiestnené v detských
domovoch a pre ženy
s deťmi umiestené
v krízových centrách
v územnej pôsobnosti
Krajského riaditeľstva
Policajného zboru
v Košiciach.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach toto
podujatie zorganizovalo v spolupráci so Zemplínskym osvetovým
strediskom Michalovce. V dňoch
od 11. novembra do 3. decembra
prebiehala dobrovoľná zbierka
kníh, hračiek, spoločenských hier,
športových potrieb, detských bicyklov a pod., do ktorej sa zapojili
policajti a zamestnanci Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Michalovciach. Slávnostné odovzdanie hračiek sa konalo 5. decembra v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska, kde bolo

pre deti Detského domova Františka Kubáča v Michalovciach pripravené pohostenie.
Mikuláš deťom nadelil ako prekvapenie sladké balíčky a žiaci
zo Súkromnej umeleckej školy Talent-Um v Michalovciach toto posedenie spríjemnili svojím zaujímavým vystúpením.
Zuzana Rozsypalová

a iné pomôcky, ktoré sú súčasťou policajnej výstroje. Deti sledovali pána
policajta s obdivom a rešpektom.
Kládli mu veľa zvedavých otázok,
na ktoré im on trpezlivo odpovedal.
Ďakujeme Mestskej polícii v Michalovciach za spoluprácu a veľmi
nás teší, že pri príprave vzdelávacích aktivít myslí aj na tých najmenších, na predškolákov.
Mgr. Stanislava Demková

Združenie šíriace
kresťanskú kultúru
Rozsievač so sídlom
na Hollého ulici
v Michalovciach
pripravuje pre svojich
členov i širšiu komunitu
rôzne aktivity pre všetky
vekové kategórie.
V roku 2019 realizovalo
projekt Spoznávame
pútnické miesta vďaka
finančnej podpore mesta
Michalovce.
Pútnici navštívili 19. októbra
obec Čirč, gréckokatolícky chrám
a múzeum Myrona Podhájeckého,
osobného tajomníka biskupa P.P.
Gojdiča, ktoré je umiestnené v budove bývalej cirkevnej školy, kde
získali informácie o histórii obce.
V putovaní pokračovali po poľnej
ceste ku Kaplnke zosnutia presvätej
Bohorodičky na Mariánskej hore
v Čirči, ktorá sa nachádza v príjemnom lesnom prostredí. Cestu zvládli
rodiny s deťmi aj seniori. Občerstvili
sa vodou z prameňa, obdivovali krásu prírody v okolí kaplnky. V Starej
Ľubovni si prezreli skanzen ľudovej architektúry, obdivovali prácu
starých majstrov a zrubový Chrám
z Matysovej zasvätený sv. Michalovi
archanjelovi z roku 1833.
Naším projektovým zámerom
bolo zbližovať rôzne generácie ľudí
patriacich ku komunite, vytvárať
podmienky pre aktivity, počas ktorých mladí ľudia využijú zmysluplne
voľný čas. Pre prácu s mladšími deťmi využijú IKT a PC na komunikáciu i medializáciu vlastných vzdelávaco-záujmových akcií.
Občianske združenie Rozsievač aj
takýmto spôsobom podporuje výchovu, vzdelanie a morálny rozvoj detí
a mládeže a prispieva k zachovaniu
kultúrneho a prírodného dedičstva
nášho národa pre ďalšie generácie.
Mgr. Serečunová

VIANOČNÝ BEDMINTON
pre deti aj dospelých

23. decembra od 17.00 do 18.00 hod.
v telocvični ZŠ, Ul. krymská, Michalovce
Vstup zdarma • Informácie: 0948 439 988, mcdrobec@centrum.sk
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Deň otvorených dverí
Už tradične pripravili
5. decembra učitelia
a žiaci Gymnázia,
Ul. Ľ. Štúra 26
v Michalovciach,
pre žiakov 9. ročníka
základných škôl,
výchovných poradcov
a rodičov Deň
otvorených dverí.
V priebehu dňa sme v škole
privítali vyše 200 žiakov z 21 základných škôl z okresov Michalovce,
Sobrance a Vranov nad Topľou.
V úvode boli oboznámení s možnosťami štúdia na škole v školskom
roku 2020/2021, v krátkosti im bol
predstavený školský vzdelávací
program, priblížený život v ško-

le i mimo nej, zaujímavé aktivity
školy i samotných žiakov. Na úvod
nechýbal krátky kultúrny program,
v ktorom gymnazisti predviedli
svoje schopnosti z mimovyučovacieho procesu.
Nasledovala prehliadka priestorov školy, laboratórií, učební a ukážky aktivít z niektorých vyučovacích
predmetov. V rámci cudzích jazykov si žiaci mohli overiť svoje vedomosti, naučiť sa niekoľko nových
výrazov či viet, dozvedeli sa niečo
nové aj z reálií krajín, ktoré žiaci
školy navštívili počas zahraničných
exkurzií.
Zaujímavými pokusmi i ukážkami rôznych prírodovedných javov a procesov sa prezentovali biológia, fyzika a chémia. Žiakom základných škôl sme ukázali aj prácu
s počítačmi a aktivity, ktoré si mohli
sami vyskúšať. Veríme, že to bol pre

nich osožne strávený čas, že získali
informácie, ktoré potrebujú k svojmu rozhodovaniu o ďalšom štúdiu
po absolvovaní základnej školy. My
im len chceme zaželať, aby pri svojom rozhodovaní mali šťastnú ruku

a voľba strednej školy splnila ich
očakávanie. Veríme, že s mnohými
z nich sa budeme od septembra
2020 stretávať na pôde našej školy
pravidelne.
PhDr. Milan Tomko

Skúsenosti, tvorivosť,
aktivity
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
v Michalovciach získala
v roku 2019 od mesta
Michalovce finančnú
dotáciu k projektu
Skúsenosti, tvorivosť,
aktivity.

Zdobili sme medovníčky
„Milé mamičky, napečte
chutné medovníčky
a prineste nám ich
do školičky. Tu si
ich pekne ozdobíme
a potom si ich domov
odnesieme, ale možno
z nich niektoré aj zjeme.“
Takýmto oznamom pozvali učiteľky z Materskej školy na Masarykovej ulici rodičov detí na tvorivé
dielne 2. decembra. Blížia sa Vianoce a gazdinky vypekali chutné

medovníčky, aby nimi potešili svojich najbližších. Aby boli aj krásne,
dozdobili ich rôznymi ozdôbkami.
Pod rukami našich šikovných mamičiek vznikali rôzne vzory a ich
tvorivosť sa predviedla v tých najzaujímavejších ornamentoch.
Deti v kuchynských čiapkach
a zásterkách pomáhali dotvárať
medovníčky rôznymi jedlými korálikmi. Boli natešené, ako sa im
práca podarila a aké šikovné sú ich
mamičky. Hrdo stáli pred svojimi
výtvormi. Tešili sme sa všetci, deti,
rodičia, aj my, učiteľky.
Emília Soročinová

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Vďaka tomu sa žiaci mohli zapojiť do rôznych aktivít v rámci
odborného vzdelávania. Prvou
podporenou aktivitou bola účasť
na medzinárodnej súťaži Módna
línia mladých v Prešove. Žiačky
navrhli a zhotovili kolekcie v troch
kategóriách. Dva modely v kategórii spoločenských odevov, štyri modely v kategórii voľnej tvorby a 14
modelov vychádzkových odevov,
v ktorých za kolekciu Pozdišov-

ská keramika získali žiačky druhé
miesto.
Ďalšia aktivita bola zameraná
na tvorbu podnikateľského nápadu
v rámci JA veľtrhu podnikateľských
nápadov v Bratislave. Veľtrh sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a žiaci na ňom predstavili svoj podnikateľský nápad
– Babičkine bábovky.
Treťou aktivitou bola účasť na celoslovenskej súťaži Vitajte v našom
regióne, ktorá sa konala v Bratislave.
Žiaci svojou cestovnou kanceláriou
Po stopách minulosti prezentovali
región Zemplín a mesto Michalovce
v spojitosti so spoznávaním života
maliara T. J. Moussona, ktorý časť
svojho života prežil v meste Michalovce.
Realizácia jednotlivých aktivít sa
stretla u žiakov s pozitívnym ohlasom.
SOŠOaS

Môj postreh
Takmer dvadsať rokov
som žila a pracovala
v zahraničí. Vždy som
si všímala, ako sa ľudia
starajú o svoje okolie,
upratujú ho a udržiavajú.
Všímala som si to v zahraničí
a všímam si to aj tu, v Michalovciach. Blíži sa koniec roka, čas,
keď zvykneme bilancovať, čo bolo
dobré a čo by sme zlepšili. A nedá
mi nezhodnotiť veľmi pozitívne

prácu zamestnancov Technických
a záhradníckych služieb mesta
Michalovce. Bývam na ulici oproti
cintorínu, lístie a kvet z tunajších
líp opadáva od leta až do neskorej
jesene. Odpad medzi bytovkami
pri kontajneroch je vždy uprataný,
trávnaté porasty včas pokosené.
Dalo by sa toho spomenúť ešte viac.
No podstatné je však skonštatovať,
že mesto je čisté. Vďaka patrí vedúcim pracovníkom, Čornejovi a Krišovi, a všetkým, ktorí sa na čistom
meste podieľajú.
obyvateľka Michaloviec
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
ŽIVÉ PLANETÁRIUM
pozorovanie oblohy, 20. decembra o 17.30 hod., Hvezdáreň Michalovce
VIANOČNÝ SWINGOVÝ KLAVÍR OTAKARA KRÁSENSKÉHO
22. decembra o 17.00 hod., galéria ZOS
DÁŠ POKOJ, MÁŠ POKOJ
Divadlo pri fontáne, 27. decembra o 18.00 hod., veľká sála MsKS
NA VALAĽE ŠUMŇE
Divadlo pri fontáne, 28. decembra o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Nové hracie prvky
v škôlke
Na záver roka
bilancujeme našu
doterajšiu činnosť
práce s deťmi a pre deti.
Najviac nás teší vidieť
radosť v ich očkách
a to hlavne v tomto
predvianočnom období.

Deti z Materskej školy na Leningradskej ulici sa od uplynulej
jesene tešia z nových hracích prvkov na školskom dvore – veľkej
lode a hojdačiek. Prvky sú postavené z trvácneho agátového dre-

va, ktoré pôsobí veľmi príjemne
na dotyk a lahodí aj oku. Nová
preliezka so šmýkačkou a hojdačky podporujú nie len detskú fantáziu, ale rozvíjajú aj ich pohybové
schopnosti a zručnosti, deti si posilňujú svalstvo rúk, nôh a chrbta,
a to všetko na čerstvom vzduchu
v bezpečí materskej školy.
Tento projekt sa nám podarilo
zrealizovať vďaka veľkej finančnej
podpore rodičovského združenia
pri materskej škole a s pomocou dotácie mesta Michalovce. Všetkým
rodičom a podporovateľom našej
materskej školy patrí veľká vďaka.
Mgr. Dana Lukčová

České Vianoce
v Michalovciach
Na záver roka usporiadal
Miestny klub Michalovce
Českého spolku
so sídlom v Košiciach
slávnostný večer. Konal
sa 18. decembra s cieľom
prezentovať české
a moravské vianočné
tradície. Starším členom
sme pripomenuli
atmosféru Vianoc z ich
detstva.

V rámci projektu bola usporiadaná každoročná súťaž vo vianočnom pečení a rozprávaní. Najviac
prítomným chutila ako vždy vianočka, ktorá je typickým symbolom českých Vianoc. Každý účastník dostal bulletin, ktorý zachytil
vianočné tradície, koledy a recepty
na vianočné pokrmy.
Členovia sa oboznámili so zaujímavou históriou prvorepublikových vianočných sviatkov. Vďaka
Vianočnému stromu republiky
sa etablovala na území Českosloven-

ska aj charitatívna činnosť. Autorom
myšlienky bol spisovateľ Rudolf
Těsnohlídek, ktorý v roku 1919 našiel v lese pred Vianocami v snehu
odložené dievčatko. V Brne založili
tradíciu zbierok pre opustené deti
práve pod vianočným stromom,
ktorá sa rozšírila do celej ČSR.
Posledné prvorepublikové vianočné sviatky boli smutné, pretože
sa blížila 2. svetová vojna. No zdvihla
sa mohutná vlna solidarity s utečencami, ktorí museli opustiť svoje domovy z pohraničia.
Tento projekt má svoju tradíciu,
pretože funguje niekoľko rokov.
Mohli sme ho organizovať aj vďaka
finančnej pomoci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Slávnostné posedenie bolo spojené
s vyhodnotením celoročnej činnosti miestneho klubu Českého spolku.
Národné a kultúrne dedičstvo
sú základom jedinečnosti národa,
preto si i takouto formou chceme
pripomínať české tradície a zvyky. Snažíme sa o udržanie identity, kultúrnych hodnôt českej menšiny žijúcej v Michalovciach.
Mgr. Vlasta Vojníková

SÚŤAŽ VO VYSTREĽOVANÍ ZÁTOK ZO ŠUMIVÉHO VÍNA
31. decembra o 12.00 hod., pred budovou MsÚ
OSLAVA ŠTÁTNOSTI
31. decembra od 22.30 hod., tribúna pred MsÚ
ŠČAMBA 20CEC ROKY
8. januára o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Výstavy
ZIMNÉ ČAROVANIE
výstava, do 31. decembra, ZKGZ
KTO JE MOJÍM OCHRANCOM?
Výstava, do 31. decembra, ZKGZ
VIANOCE S UMENÍM JÁNA KOVÁČA
autorská výstava, do 7. januára, galéria ZOS
VIANOČNÉ STOLOVANIE V MINULOSTI A DNES
výstava, do 12. januára, Zemplínske múzeum
CESTY DO PRAVEKU VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
interaktívna výstava pre deti aj dospelých, do 7. mája 2020,
Zemplínske múzeum
VÝSTAVA OBRAZOV ZO SÚKROMNÝCH ZBIEROK
do 31. decembra, malá galéria MsKS
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Nestačí o ľudských
právach iba hovoriť
V rámci dní aktivizmu
proti násiliu
páchanému na ženách
sa pracovná skupina
občianskeho združenia
Pomoc rodine
zúčastnila 26. novembra
stretnutia pracovných
skupín v Košickom
kraji.
V rámci multiinštitucionálnej
spolupráce mali v skupine zastúpenie Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – oddelenie sociálno-právnej
ochrany detí a sociálna kuratela
Michalovce, Okresné riaditeľstvo
policajného zboru Michalovce,
Obvodné oddelenie policajného
zboru Michalovce a Mestská polícia Michalovce. V rámci košického
kraja existujú tri pracovné skupi-

ny, ktoré koordinujú OZ Fenestra
v Košiciach, OZ Hana v Spišskej
Novej Vsi a OZ Pomoc rodine
v Michalovciach. Cieľom stretnutia
bolo prehĺbenie a rozvíjanie spolupráce medzi inštitúciami a organizáciami, vytvorenie priestoru
pre sieťovanie, výmenu skúseností
a rozvíjanie multiinštitucionálnej
spolupráce a diskusia k zlepšeniu
ochrany žien pred násilím.
Vďaka finančným prostriedkom
z Košického samosprávneho kraja
a mesta Michalovce môže poradenské centrum aj naďalej bezplatne zabezpečovať špecifickú pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie a ich
deti, za čo im patrí naše poďakovanie. Zároveň ďakujeme zástupcom
a zástupkyniam inštitúcií zastúpených v pracovnej skupine OZ Pomoc
rodine za ich spoluprácu, otvorenosť
a dlhodobú podporu pri riešení
problematiky násilia na ženách.
Martina Bamburáková
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Kto je mojím ochrancom?
V Zemplínskej knižnici
Gorazda Zvonického
v Michalovciach,
kultúrnej organizácii
Košického
samosprávneho
kraja, sa 2. decembra
uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie cien
1. ročníka umeleckotvorivej súťaže pre deti
Kto je mojím ochrancom.
Cieľom podujatia bolo predovšetkým zvýšenie povedomia
o problematike podpory ochrany detí pred násilím, zameraného
najmä na deti a mládež. Súťaž bola
realizovaná v súlade s implementáciou Národného projektu Podpora
ochrany detí pred násilím a plnenie
cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.
Súťaž prebiehala od 16. septembra do 22. novembra a zúčastnili
sa jej žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl a Súkromnej
základnej školy (SZŠ) pre žiakov
s autizmom v Klokočove. Spolu

sa zapojilo 79 žiakov. Z modelovacej hliny vytvorili súťažné diela,
ktoré dotvorili rôznymi výtvarnými
technikami.
Na slávnostnom odovzdávaní
cien sa zúčastnili deti, učitelia, rodičia a zástupcovia Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach, riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR Lenka
Chrobáková, koordinátor ochrany
detí pred násilím Rastislav Barkasi
a riaditeľka Zemplínskej knižnice
Gorazda Zvonického Alena Vasiľová. Ocenení boli všetci žiaci v I.
a II. vekovej kategórii v zlatom,
striebornom a bronzovom pásme.
Všetkým zúčastneným boli odovzdané diplomy a medaily.
V prvej vekovej kategórii sa víťazom zlatého pásma stal Leo Kohút
(9 rokov, SZŠ pre žiakov s autizmom
v Klokočove), víťazkou strieborného
pásma sa stala Klaudia Šimková (8
rokov, ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach) a bronzové pásmo získala
Tamara Andrášová (9 rokov zo ZŠ J.
Švermu v Michalovciach). V druhej
vekovej kategórii sa v zlatom pásme
umiestnila Veronika Drahňovská
(13 rokov, ZŠ, Ul. krymská, Michalovce), víťazkou strieborného pásma
sa stala Ivana Dudášová (14 rokov,

SZUŠ Talent-Um v Michalovciach)
a víťazom bronzového pásma je Šimon Sopko (13 rokov, SZŠ pre žiakov s autizmom v Klokočove).
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom,
ktorí sa zapojili do súťaže. Veríme, že bola obohatením nielen

pre účastníkov, ale bude inšpiratívna aj pre nás dospelých. Už teraz
sa tešíme na ďalší ročník. Víťazné
práce sú vystavené v priestoroch
Zemplínskej knižnice Gorazda
Zvonického v Michalovciach do 31.
decembra.
Mgr. Renáta Vašková

Pomôžme mladým
nájsť správnu cestu
„Ak si myslíte,
že vzdelanie je drahé,
skúste nevzdelanosť.”
(Robert Orben)

ZIMNÉ ČAROVANIE
výstava

do 31. decembra

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

John Lennon raz povedal: „Keď
som mal päť rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie.
Keď som prišiel do školy, učiteľka
sa ma spýtala, čím chcem byť, keď
vyrastiem. Povedal som „šťastný“.
Povedala mi, že som nerozumel
otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie životu.“
Áno, život je veľmi zložitý a zložito sa žije. Žiaci pracoviska praktického vyučovania BSH už síce
nemajú päť rokov, ale často nevedia,
čo by v živote chceli dosiahnuť. Preto je našou úlohou naviesť ich na životnú cestu. Mnohí rodičia už zažili
ten pocit, aké je ťažké správne ukázať životný smer, ktorý je zaručene
správny. Často preferujeme materiálne veci a nevidíme, ako nám
pomedzi prsty uniká celá podstata.
Naša filozofia vzdelávania sa nesie
v duchu „výchova a vzdelávanie“.
Jedno bez druhého nefunguje.
Výchova a vzdelávanie sú čím
ďalej zložitejšie a ťažšie. Žiaci často

prichádzajú s predstavou vštepenou rodičmi, že treba šetriť snahou
a energiou a hľadať pohodlie, vyhýbať sa námahe. Každú aktivitu považujú za spoplatniteľnú. Čo za to?
Často majú predstavu rýchleho
zbohatnutia, snívajú o kúpe rýchleho prepychového auta bez čakania,
sporenia, snaženia či práce, sú netrpezliví a túžia po päťtisícových
zárobkoch. Neuvedomujú si postupnosť, vedomostný a pracovný
rast. Po nástupe do práce sú často
frustrovaní z nemožnosti do pár
mesiacov kúpiť si značkové auto.
Zrádzajú materskú spoločnosť a nerozvážne menia pracovné pozície.
Mnohí už oľutovali neuváženosť
takýchto krokov.
Je našou povinnosťou každodenne skvalitňovať pracovné podmienky a prípravu mladej generácie, no namieste je aj lojalita s firmou. Ako sa všetko bude vyvíjať,
závisí od nás všetkých, a to od prvého po posledného. Chaplin napísal:
„Príliš veľa myslíme a príliš málo
cítime. Viac ako stroje potrebujeme
ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho
zvlčíme a stratíme všetko.“
Mgr. Jaroslav Šutaj-Eštok

7

Sme tu, aby sme zlepšovali
životy druhých
Spoločnosť
Unomedical, s.r.o.,
Michalovce je súčasťou
nadnárodnej
spoločnosti ConvaTec,
ktorá sa špecializuje
na vývoj a výrobu
jednorazových
medicínskych pomôcok
distribuovaných
do nemocníc a centier
zdravotnej starostlivosti
po celom svete.
Závod v Michalovciach je stabilným zamestnávateľom v našom
regióne už od roku 2005 a v súčasnosti zamestnáva takmer 950 zamestnancov.
V duchu poslania spoločnosti
„Sme tu, aby sme zlepšovali životy
druhých,“ sa zamestnanci závodu
zapojili do globálneho programu
s názvom LIFE+ ConvaTec. Ide
o program pre komunity, ktorý
pomáha mladým ľuďom žiť zdravší
život a predísť tak chronickým ťažkostiam. Obzvlášť pomáha mladým ľuďom, ktorí čelia nepriaznivým životným podmienkam, diskriminácii, duševným, či telesným
chorobám, obmedzeniam alebo

Čas Vianoc
sa neúprosne blíži
a s ním aj obdobie
predvianočných
nákupov. Zhon spojený
s nákupmi však často
využívajú aj zlodeji
a podvodníci.
iným bariéram, ktoré im bránia
viesť zdravý život.
Súčasť programu LIFE+ je súťaž
zdravia s názvom Globálna výzva.
Je pre zamestnancov, ktorí si chcú
zlepšiť svoje zdravie a kondíciu a zároveň pomôcť svojej komunite. Zamestnanci tak majú možnosť počas
stodňovej cesty v sedemčlenných tímoch získavať rôznymi športovými
aktivitami čo najvyšší počet krokov.
Čím väčší úspech dosiahnu, tým
vyšší bude príspevok, ktorý spoločnosť daruje vybraným subjektom
v rámci programu LIFE+.
Spoločnosť ConvaTec Michalovce takto v tomto roku získala
sumu 43 600 eur, ktorá bude ešte

Prezentácia vo Viedni

tento rok rovnakou čiastkou (8072
eur) rozdelená piatim vybraným
subjektom, ktoré spĺňajú podmienky pre darovanie. Budú to Materská
škola na Ul. S. H. Vajanského Michalovce, Základná škola, Ul. Švermova Michalovce, Spojená škola
internátna Michalovce, Centrum
pre deti a rodiny Veľké Kapušany
a Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre. Každý zo subjektov
už má vypracovaný projekt, ktorý
pomôže deťom a mladým ľuďom
viesť zdravší život, podporí ich
vzťah k športu, zdravej výžive a napomôže tak predísť chronickým
stavom a chorobám v budúcnosti.
Ing. Andrea Dobranská

V priestoroch
Hofburgského
paláca vo Viedni
sa 14. novembra
uskutočnilo už piate
zo série podujatí,
na ktorých sa slovenské
samosprávne
kraje prezentovali
na medzinárodnej
pôde Organizácie
pre bezpečnosť
a spoluprácu v Európe
(OBSE) vo Viedni.

Slovenská republika od 1. januára prvýkrát v histórii predsedá
OBSE a predsedníctvo trvá jeden
rok. OBSE zastrešuje 57 účastníckych štátov Európy, Strednej Ázie
a Severnej Ameriky.
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach bola
súčasťou prezentácie Košického samosprávneho kraja. Jej úlohou bolo
prezentovať tradičnú gastronómiu

AKO BEZPEČNE
PREŽIŤ
PREDVIANOČNÉ
NÁKUPY

formou recepcie pre dvesto prítomných diplomatov.
Žiaci študijného odboru hotelová akadémia pod vedením učiteľov, majstrov odborného výcviku
a konzultantov gastronómie pripravili široký sortiment tradičných
pokrmov studenej a teplej kuchyne.
Nechýbali typické jedlá nášho regiónu ako sú zemiakové lokše, pirohy, zemplínske holúbky, ale aj mäsi-

té pokrmy pripravované modernou
metódou „sous vide“, bravčová
panenka, morčacie rolky a pokrmy
z rýb. Z ponúkaných dezertov hostí
očaril dezert Srdce Zemplína, pripravený z lineckého cesta.
Veľvyslanec a stály predstaviteľ
SR pri OBSE vo Viedni Radomír Boháč vyjadril poďakovanie za skvelé
prevedenie slávnostnej recepcie.
Ing. Anna Anderková

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach upozorňuje občanov, aby
vo vlastnom záujme venovali
zvýšenú pozornosť svojim dokladom, peňaženkám a nákupom. Na zníženie možných rizík
spojených s nákupmi vám ponúkame pár osvedčených rád. Pokiaľ je to možné, nenoste pri sebe
väčší obnos peňazí. Ak už máte

pri sebe viac peňazí, majte ich
rozdelené. Vyhýbajte sa tlačenici
a hlučným skupinkám, vreckári
pracujú v skupinkách a často pri
krádežiach využívajú deti. Tašky
a kabelky majte poruke, nie prehodené na miestach, o ktorých
nemáte prehľad. Buďte opatrní
pri výbere peňazí z bankomatu,
využívajte bankomaty v rušnejších častiach mesta, kartu si pripravte vopred, aby ste zbytočne
nestrácali čas hľadaním. Keď
vyberáte peniaze, pozorne sa poobzerajte okolo seba a overte si,
či sa vo vašej blízkosti nepohybuje niekto podozrivý. Pokiaľ si
potrebujete nechať vo vozidle
odložené nákupy, nenechávajte
ich vystavené všetkým na očiach,
odložte ich podľa možnosti
do batožinového priestoru alebo
ich aspoň prikryte.
Dodržaním týchto zásad
a upozornení je možné predísť rôznym situáciám, ktoré
by mohli predvianočné nákupy
a prípravy na Vianoce značne
znepríjemniť.
zr
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EURÓPSKA IDENTITA
Na druhom ročníku súťaže
s názvom Európska identita
– spoznávanie krajín EÚ
prostredníctvom gastronómie
konanej koncom novembra
si tím Strednej odbornej
školy obchodu a služieb
v Michalovciach v zložení
Matúš Hliva, Martin Chomič
a Martin Ferencz odniesol
prvenstvo. Na súťaži
predviedli svoje kulinárske
umenie v príprave jedál krajín
Fínska, Nemecka a Chorvátska.
Organizátorom súťaže bola
Europe Direct Košice v
zastúpení Štefana Zachariaša.
mč

Študenti na praxi v Taliansku
Obchodná akadémia
v Michalovciach
sa zapája do projektu
Erasmus Plus už
od roku 2011. Jeho
cieľom je odborná prax
žiakov štvrtého ročníka
v talianskych firmách
na ich ekonomických
úsekoch.
Po náročnej príprave sa realizácia projektu mohla v októbri začať a skupina 15 žiakov
a dvoch sprevádzajúcich učiteľov
vycestovala do starobylého mesta

Cesena v regióne Emilia Romagna v Taliansku.
Všetci mali obavy, aké to bude
na nových pracoviskách a čo nás
čaká. Tie sa však rozplynuli už
v prvý deň pobytu. Bývali sme
v peknom hoteli rodinného typu
a jeho personál nám maximálne
vychádzal v ústrety. Najlepšie bolo
to, že sa nachádzal v centre historického mesta Cesena, ktoré si
pamätá ešte Júlia Caesara a jeho
armádu či Napoleona Bonaparta.
Po príchode do partnerských firiem, kde sme sa zoznámili s našimi tútormi, aj posledný náznak
obáv zmizol ako ranná hmla. Privítali nás veľmi milí a ústretoví ľudia, ktorí nám počas trojtýždňové-

ho pobytu pomáhali vo všetkom.
Všetky svoje teoretické vedomosti
získané v škole sme mohli uplatniť
v praxi, naučili sme sa niečo nové
a mali možnosť vidieť, ako fungujú spoločnosti v zahraničí.
Partnerské firmy v rámci kultúrneho programu pre nás pripravili celodenný výlet so sprievodcom do jedného z najatraktívnejších miest Talianska, do Florencie,
ktorá nás očarila a každý účastník
odbornej stáže si sľúbil, že sa tam
určite ešte vráti. Rovnako sme boli
uchvátení aj krásou večného mesta študentov, Bologne. Sme vďační partnerským firmám, že nám
pripravili nádherný a nezabudnuteľný kultúrny program. Počas po-

Umením búrame hranice
Mesto Michalovce
sa spolu s ukrajinským
mesto Užhorod
a maďarským mestom
Sátoraljaújhely zapojilo
do projektu Through
Art we Ruin Borders
– Umením búrame
hranice.

Tento projekt pomôže zachrániť
národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a v meste Užhorod
a prinavráti im zmysluplný obsah.
Vďaka projektu budú vytvorené
mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu.
Projekt bude prebiehať v troch
rovinách. V rámci prvej roviny
budú vytvorené mestské galérie
a turistické informačné centrá rekonštrukciou a vybavením národných kultúrnych pamiatok. V na-

šom meste sa uskutoční komplexná
rekonštrukcia národnej kultúrnej
pamiatky Zlatý býk. Táto budova sa premení na mestskú galériu
a turistické informačné centrum,

ktoré budú vzájomne prepojené.
Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybavenie a zariadenie priestorov, nainštalovaný kamerový systém, galerijný systém, nábytok, ozvučenie,

sledného víkendu sme navštívili
svetoznámu riviéru Rimini a prímorské mestečko Cesenatiko.
Tri týždne ubehli veľmi rýchlo
a len ťažko sme sa lúčili s milými ľuďmi, ktorých sme tu spoznali.
Množstvo fotografií v našich mobiloch nám ešte dlho bude pripomínať čas strávený v Cesene. My,
žiaci štvrtého ročníka Obchodnej
akadémie v Michalovciach, sme
veľmi vďační všetkým, ktorí sa podieľali na príprave projektu Erasmus Plus, vedeniu školy, koordinátorke projektu Mgr. Irine Leczovej,
sprevádzajúcej učiteľke Ing. Marte
Fedorišinovej a taktiež národnej
agentúre SAAIC.
študenti 4. ročníka OA

prezentačný systém a potrebné IKT
vybavenie.
Druhá rovina projektu zahŕňa
realizáciu cezhraničných podujatí
v oblasti umenia a kultúry. Naplánovaných je osem výstav umeleckých diel, realizácia cezhraničných
tvorivých dielní pre ľubovoľných
záujemcov susedného regiónu a realizácia medzinárodných plenérov –
maliarskych a sochárskych sympózií. Predpokladáme aj vzájomnú výmenu výstav po ukončení projektu.
Záverečná časť projektu bude pozostávať zo zabezpečenia inovatívnych
informačných kanálov a produktov
cestovného ruchu. V pláne je vytvoriť smart mobilnú aplikáciu, filmový
dokument História a súčasnosť spoločného regiónu a vytvorenie turistických sprievodcov komplexných
balíkov služieb.
Celkové náklady projektu sú
1 296 729 eur, z toho výška grantu je
998 750 eur. Samotný projekt prebieha od októbra 2019 do októbra 2021.
rr
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V Močaranoch pri vianočnom stromčeku

Kam oko dovidí,
tam stromček svieti,
okolo stromčeka
naše zlaté deti, v očku
slzička šťastia sa ligoce,
lebo už na dvere klopú
nám Vianoce.
Po úvodnom príhovore a privítaní hostí zaznela v podaní det-

ských hláskov koleda a potom
prišiel do Močaran Mikuláš, aby
každé z detí odmenil vreckom sladkostí za prednesený vinš či básničku. Spevácka skupina Močaranka
vystúpila s vianočným pásmom
hovoreného slova i nádherných
kolied. Všetci prítomní sa zapojili
a tak sme vytvorili krásne ekumenické spoločenstvo.
Pri rozsvietení stromčeka na
našom malom námestí sa pred-

sedníčka občianskeho združenia
poďakovala aj prítomným zástupcom mesta, našim poslancom
Mariánovi Sabovčíkovi a Erike
Šimkovej a zaželala všetkým požehnané vianočné sviatky. Naše
ženy pripravili dobrý vianočný
punč a sladké medovníčky a tak
pri družnej debate a záverečnej
melódii Tichej noci sme strávili
pekné predvianočné chvíle. Vianočný čas má svoje neopakovateľ-

né čaro. Aj my sme chceli týmto
stretnutím zaklopať na dvere domov, ale predovšetkým na srdcia,
aby sme boli ako jedna rodina tu
v Močaranoch. Ako pri štedrovečernom stole nech aj toto vianočné stretnutie nám dáva pocit spolupatričnosti, že sme tu jeden pre
druhého. Nech sú Vianoce preniknuté pokojom a láskou v nás i našich rodinách.
ak

Vianoce doma
Nech sú doma Vianoce stále.
Nech deti nikdy nezostanú samé,
lež spolu, doma, pri otcovi a mame.
Nech sa nikdy neminie
čas radosti v rodine.
Pokoj, láska, zdravie, šťastie,
každým dňom nech všetkým rastie.
Nech sú doma Vianoce stále.
Terézia Pavlíková
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Štedrovečerné tradície našich predkov
Tradičné slovenské
Vianoce už pomaly
zanikajú. Z vianočných
zvykov našich predkov
sa však môžeme veľa
naučiť aj dnes.
Medzi tradície našich predkov
na vidieku patrilo obviazanie stromov slamou zavčas rána, aby pocítili teplo Vianoc a na jeseň priniesli
bohatú úrodu. Až do východu prvých hviezd sa držal pôst. Ešte pred
štedrou večerou bolo treba urobiť
obrady, ktoré mali rodinu ochrániť
pred zlými duchmi, pole a záhradu
pred pohromami a statok pred chorobami a uhynutím. Celá rodina sa
zoradila za gazdom, ktorý sa vybral
po gazdovstve s kadidlom v rukách.
Gazdiná cesnakom robila kríže
na dverách a oknách domu, vrátach do dvora a maštale. Rodičov
nasledovali deti a všetci odriekali
Otčenáš. Popri kadidle, sviečkach,
modlitbe Otčenáš a cesnaku sa vraj
zlí duchovia najviac báli veľkej a súdržnej rodiny.
Štedrý večer sa začínal pri východe prvej hviezdy. Večeru začínal gazda so želaním šťastných
vianočných sviatkov celej rodine.
Nohy stola boli obopnuté reťazou
a symbolizovali súdržnosť rodiny
počas nasledujúceho roka. Na stole musel byť prestretý párny počet
tanierov, pri nepárnom by si pre
posledného stolovníka prišla smrť.
V niektorých regiónoch sa uchoval
zvyk prestierať o jeden tanier a prí-

bor navyše pre prípad, že by počas
večere prišiel náhodný hosť. Touto
formou sa však niekde vzdávala
aj úcta zosnulému členovi rodiny,
ktorý v tom roku zomrel.
Počas štedrej večere gazdiná
medom urobila mužovi i deťom
na čelo krížik. Gazda rozkrojil najkrajšie jablko a každému
dal z neho kúsok, čo znamenalo,
že rodinu tvorí každý jej člen, ako
kúsky tvoria jablko. Večeru začali
prípitkom, po ktorom sa jedli oblátky s medom a cesnakom, hrí-

bová, šošovicová alebo kapustová
polievka s hubami a sušenými slivkami. Na vyzdobenom stole bývali
placky z chlebového cesta, osúchy,
pupáčiky, lekvárové koláče, tvaroh, mak i pohár medu a hrnček
mlieka. Takto prestretý stôl symbolizoval aj vďaku za dary zeme.
Podľa starých vianočných zvykov
sa pod obrus na štedrovečernom
stole dávali šupiny z kapra alebo
peniaze. Niekde sa šupiny kládli
pod taniere a peniaze pod obrus.
Oba zvyky však znamenali to isté,

Do Vrbovca zavítal Mikuláš
Občianske združenie (OZ) Vrbovčan
v spolupráci s miestnou cirkvou usporiadalo
6. decembra pre deti a ich rodičov privítanie
sv. Mikuláša.

Ten prišiel a obdaril nielen najmenších, ale aj ostatných zúčastnených členov našej komunity symbolickými balíčkami so sladkosťami.
Za milú a vydarenú slávnosť patrí poďakovanie všetkým, hlavne o. Jánovi Hreškovi za milé slová, ktoré oslovili deti ale aj dospelých. Za nácvik programu s deťmi ďakujeme Marcinovej. Ďakujeme aj Danke Pavlíkovej a Lenke Dzurjovej za prípravu a vedenie
celej akcie. A, samozrejme, Danielovi Dzurjovi a Paťke Pavlíkovej
ako hlavným účinkujúcim. Podujatie podporilo OZ Vrbovčan,
manželia Ritešovci a mestský poslanec Marián Sabovčík. Na záver podujatia sme všetci spoločne rozsvietili vianočný stromček.
OZ chce dobrovoľníckymi aktivitami obyvateľov v spolupráci s vedením mesta postupne vybudovať v objekte bývalej
škôlky funkčné kultúrno-spoločenské centrum mestskej časti
Vrbovec. Doteraz sa s podporou mesta a sponzorov podarilo
ukončiť rekonštrukciu sociálnych zariadení, vnútorné omietky
budovy, ústredné kúrenie ako aj čiastočne upraviť priľahlú záhradu. V roku 2020 chceme využívať už aj vnútorné priestory
na príležitostné akcie.
Marián Bašista

aby rodina mala v budúcom roku
dostatok peňazí.
Po večeri chodili po domoch
pastieri, vinšovali domácim dobrú úrodu, zdravie a pošibali ich
prútom s pletenou zelenou vetvičkou, ktorý im nakoniec odovzdali.
Týmto prútom na jar vyháňali dobytok, keď išiel prvýkrát na pašu.
Prichádzali aj betlehemci, menšie deti a iní koledníci, ktorých
domáci obdarúvali potravinami
a peniazmi.
nč
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Vianočný čas
Čas nemožno zastaviť.
Plynie ako rieka.
Prináša množstvo
okamihov. Takých,
ktoré viac či menej
ovplyvnia náš život
a zanechajú v ňom
badateľnú stopu.
K takým okamihom
patrí aj čas Vianoc.
Sú to vzácne okamihy, v ktorých sa naša pozornosť sústreďuje
na spoločenstvo rodiny. V užšom
i širšom zmysle slova. Rodinné zázemie a teplo domova pri prestretom stole so schopnosťou obdarovať
jeden druhého je neoddeliteľnou
súčasťou Vianoc. V tom širšom
zmysle slova nám ľuďom patrí svet.
Boli sme doň povolaní, aby sme žili
vo vzťahoch s inými. Je na mieste
všimnúť si unaveného, povzbudiť
skľúčených a bezmocných.

Pýtate sa, ako to urobiť? Nie je
potrebné až tak veľa, stačí len žiť
lásku, ktorá je spojivom dokonalosti. Biblický pojem Vianoc je dieťa
v jasliach, ktoré sa narodí v jaslič-

kách v Betleheme. Možno povedať,
že zrod života je tu pre život v plnosti.
Kristus sa rodí na tento svet, má
podobu človeka, aby sme my ne-

prestávali byť ľuďmi. Nie iba v čase
Vianoc. Usilujme o to, aby boli Vianoce celý rok minimálne v našom
srdci.
PaedDr. Ivana Mochorovská

28. ročník vianočných trhov
Slávnostným otvorením
13. decembra o 10.00
hod. pred Mestským
úradom v Michalovciach
oficiálne odštartovali
Vianočné trhy. Zaznela
hymna mesta a atmosféru
spríjemnila spevácka
zložka Folklórneho
súboru Zemplín.
Aj keď počasie bolo skôr jesenné, punč, vôňa škorice, vianočné
koláče a sviatočná nálada predsa len
pripomínali, že sa blížia Vianoce.
Pre návštevníkov trhov boli pripravené desiatky predajných stánkov a stánky s občerstvením. Rozvoniavali klobásy, trdelníky, medovina a punč. V stánkoch bolo možné

nakúpiť rôzne darčeky. Nemohla
chýbať už tradičná Ulička remesiel,
v ktorej sa predstavilo viac ako 30
remeselníkov. Ponúkali perníky,
ručne šité šperky, tkané pokrovce,

Ten krásny čas,
kedy nik nemá byť sám.
Spoločne všetci tešiť sa máme,
že sa nám narodilo v meste
Betleheme Jezuliatko malé.
Lásku, pokoj prinieslo,
radosť, čo srdcia budí.
Nech tá láska nesie sa
životom nás – ľudí.
Terézia Pavlíková

vianočné vence, vianočné ikebany,
mydlové dekoračné výrobky, levanduľové výrobky, výrobky z včelieho
vosku, medu, sušené ovocie, domáce džemy, sirupy, medovinu, ručne

zdobené vianočné gule, dekoratívne predmety z dreva, pletený tovar,
formičky na perníky, obrazy z dreva
a rôzne hand made výrobky. Počas
obidvoch dní ste si mohli pochutiť aj
na voňavých vianočných oblátkach.
Piatkový večer patril koncertu Roba Opatovského a Cimbal
Brothers, ktorí sa v mestskom kultúrnom stredisku predstavili v rámci ich Vianočného turné. V sobotu
kultúrny program vianočných trhov
pokračoval vystúpením Folklórneho
súboru Zemplín s programom Pokoj
svätý vinšujeme vám. Nedeľňajšie
popoludnie spríjemnili heligonkári
v programe Vianoce s heligónkou.
Vianočné trhy sú príležitosťou nielen na nákupy, ale hlavne
na stretnutia s rodinou a priateľmi
pri punči, varenom víne a vianočných dobrotách.
rr
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Michalovské námestie dýcha Vianocami

Aj tento rok si Michalovčania a návštevníci mesta môžu vychutnávať vianočnú
atmosféru. Tisíce vianočných svetielok, ktoré po zotmení rozžiaria centrálnu
mestskú zónu, umocňujú prežívanie výnimočného obdobia v roku a lákajú mladších
aj starších na prechádzku. Pri vianočnom punči a chutných dobrotách sa tu
stretávajú rodiny, priatelia a blízki a užívajú si spoločne strávené chvíle.
ms
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Matúš Majoroš
Laura Verešová
Alexandra Kolesárová

blaho ž e l a n i e
Všetko najlepšie k 80. narodeninám

LADISLAVOVI STYRANČÁKOVI
Veľa zdravia, rodinnej pohody, šťastia a lásky
želajú manželka Ružena, syn Laco, dcéra
Renáta, vnúčatá a súrodenci.

Nové cestovné poriadky
Od 15. decembra platia
aj v spoločnostiach
ARRIVA na Slovensku
nové cestovné
poriadky.
Spoločnosť pri zmenách cestovných poriadkov autobusov
zohľadňovala zmeny v cestovných poriadkoch súvisiacich
vlakov i požiadavky cestujúcich
a objednávateľov z miest a vyšších územných celkov.

V prípade prímestskej autobusovej dopravy v Michalovciach,
Sobranciach a Trebišove dochádza od 15. decembra k drobným
úpravám časov odchodov. Hlavným cieľom bolo skrátiť cestovanie, zlepšiť vzájomnú nadväznosť
autobusových spojov a nadväznosť autobusových spojení
s novým grafikonom národného
železničného dopravcu. Viac informácií a presné časy odchodov
nájdu cestujúci na webovej stránke Arriva Michalovce.
Andrea Krajniaková

Príležitosť pre mladých
Mnohí mladí ľudia
sa chcú naučiť niečo
nové, v novom prostredí,
najlepšie v kolektíve
seberovných priateľov
a zároveň si zarobiť
prostriedky na ďalšie
sebazdokonaľovanie,
zábavu či cestovanie.
Takúto príležitosť ponúka odborná
prax v zariadeniach cestovného ruchu –
v hoteloch, penziónoch a reštauráciách
vo Švajčiarsku. Prax je určená pre ľudí
vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí ovládajú bežnú hovorovú nemčinu, majú
odvahu byť štyri mesiace mimo domova, pracovať v zahraničnom kolektíve.
Podmienkou účasti na praxi je
absolvovanie výberového konania
vo Zvolene na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, ktoré
sa bude konať 11. februára 2020. Prax

ponúka dva týždne intenzívneho školenia v oblasti obsluhy, sommelierstva,
ochutnávky vína, syrov a iných dobrôt
švajčiarskej kuchyne v školskom hoteli
v Luzerne a jednodňovú exkurziu do
niektorého z kantónov vo Švajčiarsku.
To všetko v spoločnosti mladých ľudí
z viacerých krajín. Po dvoch týždňoch
sa absolventi kurzu zapoja do práce
v obsluhe alebo v kuchyni. Odborná
prax v letnej sezóne 2020 trvá od 7.
júna do 6. októbra a umožňuje účastníkom vo voľnom čase venovať sa horskej
turistike, spoznávaniu horských stredísk cestovného ruchu i jednotlivých
miest v kantóne alebo vo Švajčiarsku.
Odmena za prácu sa pohybuje od
768 CHF za mesiac v čistom, okrem toho
majú nárok na príplatky za prípadnú
prácu nadčas a sprepitné. Okrem toho
každý absolvent odbornej praxe dostane
po jej skončení hodnotenie a vysvedčenie, ktoré mu pomôže hľadať si prácu
doma i v zahraničí. Viac informácií na
stranke www.swiss-slovaktourism.sk.
Peter Patúš

Noviny Mistral

a športové správy

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

Dokument

Téma: Advent a Vianoce
premiéra v piatok 20. 12.
a v reprízach 23. 12. a 25. 12.
vždy o 18.00 hod.

Záznam

Vianočný koncert Niky Karch a hostí
z decembra 2018
vždy o 14.00 hod.
Sledujte nás v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,
na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV SENIOR.
Už aj v sieti Magio a T-Com
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INZERCIA

malý oznamovateľ
Rôzne

n Predám garáž v Michalovciach na Ul. Timravy pri Elektro Nay.
Garáž má montážnu jamu s pivnicou. Pozemok je v osobnom
vlastníctve. Cena dohodou. Tel.: 0907 997 743
n Dám do prenájmu garáž na Ul. kpt. Nálepku.
Tel.: 0944 009 259

prerušenie distribúcie elektriny
n 9. januára od 07.30 hod. do 17.00 hod., úseky: Ul. P. O. Hviezdoslava
č. d. 15, 15B
n 9. januára od 08.30 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. J. A. Gagarina č. d.
3, 319, Ul. P. O. Hviezdoslava č. d. 52 – 64 párne

Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE

zámer, podľa ust. § 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
časť pozemku p. C-KN č. 2976, k.ú. Michalovce, o výmere 12 m2, nachádzajúci
sa na Ul. prof. Hlaváča v Michalovciach, pred prevádzkou cukráreň, na dobu
neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote do 13. januára 2020 do 9.00 hod. sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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MIKULÁŠSKY VÝLET
Posledná jesenná akcia v najstaršom michalovskom
Klube slovenských turistov Turista sa niesla už v zimnej
atmosfére v jemne zasneženej bielej krajine a pri mínusovej
teplote. Z Trnavy pri Laborci popri prameni Slávička
asi 200-metrovým stúpaním vyšli účastníci k ruinám
v hmle ukrytého Vinianskeho hradu. Odtiaľ cez
Vápenisko smerom na východ došli k Vinianskemu jazeru
a po oddychovej pauze žltou značkou pokračovali
ďalej. Ešte krátke odbočenie z trasy do sedla pod
Senderovom k pozostatkom pustovníckej sakrálnej stavby
a výlet sa skončil na Salaši v stredisku Medvedia hora
pri zemplínskom „mori“.
Anton Hasák

Bedminton – bezpečný
šport pre všetkých
Projekt s rovnomenným
názvom podporila
Nadácia pre deti
Slovenska z Nadačného
fondu Deti v bezpečí,
ktorý zriadila poisťovňa
Kooperativa.
Realizátorom projektu, ktorý je
zameraný na bezpečné športovanie detí v rámci rôznych športov,
no predovšetkým v bedmintone, je Materské centrum Drobec.
Bedminton je nekontaktný šport,
čo je jedným z predpokladov pre
bezpečné športovanie. Pri hraní
bedmintonu sa zapájajú do pohybu, posilňujú a tvarujú svaly celého
tela, pomáha zlepšovať koordináciu
a reflexy, spaľovať kalórie, zlepšuje
stav a funkciu kardiovaskulárneho
systému, precvičuje postreh a rýchlosť a zlepšuje kondíciu.
V neposlednom rade výrazne
znižuje stres a poskytuje zábavu.
Veková hranica pri bedmintone
nie je určená, je to rodinný šport,

v ktorom je intenzita hry iba na
hráčoch. Hrať môžu deti, dospelí aj seniori. Počas pravidelných
pondelkových tréningov pod vedením profesionálneho trénera
absolvujú záujemcovia rozcvičky
na rozohriatie organizmu a v závere aj strečing na uvoľnenie svalových partií.
Samozrejmosťou projektu je poučenie o dodržiavaní bezpečnosti
pri športe, pričom sa pokúsime
podporovať sebavedomie účastníkov v rámci nesúťažných pohybových aktivít, naučíme ich vzájomnému rešpektu i tzv. fair-play hry.
Súčasťou projektu budú odborné
semináre s fyzioterapeutkou a pracovníčkou Slovenského Červeného
kríža týkajúce sa prevencie úrazov.
Bedminton v tomto projekte bude zároveň spájať generácie,
zahrať si budú môcť nielen deti
a mládež, ale aj dospelí a starší ľudia. Projekt pomôže upevniť sociálne vzťahy v komunite aj zorganizovaním Športového dňa pre rodiny
v jeho záverečnej fáze.
Mgr. Adriana Jacečková
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Basketbal
1. BK MICHALOVCE – DIAWIN KOŠICE
21. 12., 17.00 hod., DL kadeti U17 – 14. kolo, športová hala GPH
Info: http://new.1bkmi.sk/

Florbal
EASTERN WINGS MICHALOVCE – FBK HARVARD PARTIZÁNSKE
21. 12., 16.00 hod., Hyundai Extraliga žien – 11. kolo, mestská športová hala
EASTERN WINGS MICHALOVCE – MKŠS FBK KYSUCKÉ N. M.
22. 12., 10.30 hod., Hyundai Extraliga žien – 12. kolo, mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Futsal
WINTER CUP
Medzinárodný Winter Cup v tlaku na lavičke a mŕtvom
ťahu sa konal koncom novembra v Trnave. Náš dorastenec
Ján Chrapek získal 8. miesto v mŕtvom ťahu výkonom 220 kg.
Junior Mário Pavlík získal 8. miesto v mŕtvom ťahu výkonom
235 kg a za svojím výkonom 125 kg v tlaku na lavičke
sa Mário umiestnil na 9. mieste. Celá súťaž prebiehala
v dvoch kategóriách, do 100 a nad 100 kg. Štartujúcich
bolo vyše 200 a vyhodnocovalo sa na wilksové body. Naši
pretekári sa umiestnili najlepšie, ako sa dalo a sme s ich
výkonom spokojní. V oboch je veľký potenciál a tešíme
sa na ďalšie súťaže s nimi.
ŠK Zemplín Michalovce silový trojboj

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská futsalová liga
22. 12., od 14.00 hod. – II. liga, od 17.45 – I. liga
26. 12., od 12.00 hod. – II. liga, od 15.45 hod. – I. liga
29. 12., od 13.00 hod. – II. liga, od 16.45 – I. liga
5. 1., od 13.00 hod. – II. liga, od 16.45 hod. – I. liga
XXVI. ročník, mestská športová hala
Info: M. Demko, tel.: 0918 622 707

Hádzaná
HK IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA
4. 1., 17.30 hod, MOL liga žien – 15. kolo
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Krasokorčuľovanie
VEĽKÁ CENA MICHALOVIEC
Info: Mgr. J. Kužma, tel.: 0918 142 541

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC KOŠICE
20. 12., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – 32. kolo
HK DUKLA INGEMA – HC NOVÉ ZÁMKY
30. 12., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – 36. kolo
HK Dukla Ingema – HK 32 Liptovský Mikuláš
6. 1., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – 38 . kolo
Info: http://www.duklamichalovce.sk/
HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
21. 12., 10.00 hod., Kaufland Extraliga dorast – 25. kolo
HK MLÁDEŽ – HK DUKLA TRENČÍN
21. 12., 14.15 hod., nadstavba o majstra SR kadetov – 3. kolo
HK MLÁDEŽ – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
22. 12., 10.00 hod., Kaufland Extraliga dorast – 26. kolo
HK MLÁDEŽ – MMHK NITRA
22. 12., 14.15 hod., nadstavba o majstra SR kadetov – 4. kolo
Info: https://www.hkmichalovce.sk/informacie-o-klube/

Stolný tenis
VIANOČNÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE
28. 12., 8.00 hod.
Info: http://www.navraty.szm.com

Strelectvo
SILVESTROVSKÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ
29. 12., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

