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pre michalovský kickbox

OČKOVANIE
BEZ REGISTRÁCIE

Mesto Michalovce sa pripája k celosvetovým oslavám GivingTuesday

28. novembra
10.00 – 17.00 hod.

DEŇ DAROVANIA
A ŠTEDROSTI

areál Gymnázia
P. Horova
Michalovce

Slovensko už piaty rok po sebe zaplavia dobré skutky na #GivingTuesday, svetový deň darovania a štedrosti. Najväčšia oslava dobra na svete sa tento rok koná
30. novembra 2021. Ľudia na celom svete sa v tento deň spoja, aby spravili dobrý
skutok.

BEZPLATNÉ
CESTOVANIE
MHD
30. novembra
pri príležitosti
Darovacieho utorka

zrušený termín
koncertu

BÍLÉ VÁNOCE
LUCIE BÍLÉ

#

GivingTuesday je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas
Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku.
Ľudia na celom svete sa v tento deň
spoja, aby spravili dobrý skutok.
#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva.
Je to deň, kedy sa po celom svete
oslavujú dobré skutky a šíri dobro.
Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – firmy, rodiny aj
jednotlivcov a povzbudzuje k prejavom štedrosti.
Myšlienka #GivingTuesday sa
uchytila aj na Slovensku a teší nás,
že aj v Michalovciach, ktoré sú dobrovoľníckymi aktivitami už známe.
Tento rok Mesto Michalovce oslávi
sviatok darovania dvomi aktivitami.

Zamestnanci
michalovského
mestského úradu sa pokúsia splniť
40 vianočných prianí pre deti, ktoré sú klientmi Centra pre deti a rodinu v Michalovciach. Sú to deti,
ktoré sa ocitli v krízovej životnej
situácii a v náhradnom rodinnom
prostredí trávia časť svojho detstva. Akcia potrvá od 30. novembra
do 15. decembra. Splnené priania vo forme vianočných balíčkov
budú odovzdané do sociálneho
zariadenia v predvianočnom čase.
Druhá aktivita je určená pre
všetkých obyvateľov a návštevníkov
Michaloviec, ktorí využívajú služby mestskej hromadnej dopravy.
Mesto na sviatok darovania 30. novembra 2021 poskytne v tento deň
dopravu zdarma.

Svoj zmysel pre aktivity pomoci,
dobrovoľníctva a darovania preukázali zamestnanci Mesta Michalovce už niekoľkokrát. V roku 2018
na sviatok darovania Mesto pripravilo dobrovoľnícku akciu „Štedré
dlane“, v rámci ktorej sa vyzbieralo
242 eur na uvarenie predvianočnej
kapustnice pre 250 osôb v hmotnej a sociálnej núdzi. V roku 2019
sa vyzbieralo 657 eur, za ktoré sa navarila chutná kapustnica pre 500
osôb a zakúpilo sa 50 párov teplých
ponožiek pre ľudí bez prístrešia.
Veríme, že aj tento rok bude výzva dobra a pomoci úspešná a splníme vianočné priania detí, pre ktoré darčeky pod stromčekom nie sú
samozrejmosť.
jj

vstupenky môžete
vrátiť na mieste,
kde ste si ich zakúpili

NAJBLIŽŠIE
ČÍSLO

novín
Michalovčan
vyjde
17. decembra
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Predzáhradky na sídliskách – miesta zelene
a oddychu
Pokračujeme ďalším príspevkom v seriáli o predzáhradkách pred bytovými domami na michalovských sídliskách.
Starostlivosť obyvateľov o tieto zelené plochy prispieva k skrášleniu a skvalitneniu životného prostredia a aj takto
chceme oceniť ich snahu. V tomto čísle prinášame pohľad z Komenského ulice a Leningradskej ulice.

V predzáhradkách na Komenského ulici nájdete okrem
kvetov aj jednoduchý nízky trávnik, ktorý je vkusne
doplnený vysokými trávami.

Zelený priestor pred bytovými domami na Leningradskej
ulici je tradičný sídliskový. Pohľad okoloidúcich potešia
pestrofarebné kvety, ozdobné trávy, kvitnúce kríky.

pobačeňe Miž a z varoš a

Ňič še ňezmeňilo!

Zničená kamenná
socha
Socha Torzo ženy bola
súčasťou centrálnej
mestskej zóny 21 rokov.
V sobotu 6. novembra
vo večerných hodinách
došlo k jej rozbitiu.

Incident zachytil mestský kamerový systém. Páchateľ zvalil sochu z fontány na zem, v dôsledku
čoho sa rozbila. Týmto páchateľom
bol iba pätnásťročný mladík, ktorý z miesta utiekol, ale v krátkom
čase bol zadržaný motorizovanou
hliadkou Mestskej polície Micha-

lovce. Celá udalosť bola odovzdaná
OR PZ Michalovce ako podozrenie
z trestného činu – prečinu výtržníctva, k ďalšiemu riešeniu.
Pieskovcová socha bola osadená na fontáne pri Galérii pod
nebom na Námestí osloboditeľov
v roku 2000 pri príležitosti komplexnej rekonštrukcie pešej zóny.
Jej autorom bol Richard Wagner
z Trebišova. O prípadnom osadení novej sochy na miesto zničenej
Mesto rozhodne v blízkom čase.
Veríme, že podobné situácie sa nebudú opakovať.
ma

Každomu Slovakoj je šidzemnasti november daco hutorjaci. Krem
inakšich ďejov, chtore z veľku obľubu vicahuju televizije. Bo na ňich vidno,
že šicki, co ňemaľi šľebodu, šľebodňe chodziľi, dze še jim zachcelo.
Ňichto sebe dňeška ňespomeňe, že perša podmjenka „revolucijí“ bula:
Že še takoj zmeňila „Ústava“. Zrušil še članok 2. Že veducou silou spoločnosťi je Komunisticka strana. Bo šicki chceľi suťažic „chto budze najvecej chcec ľudzom dobre“. Budze vejs štat. Veckaľ še prijala calkom nova
„Ústava“.
No i kec je 32 rokov od tejto udalosci, ma u sebe članok „32“ Ustavi
Slovenskej repubľiky. Citat: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti
každému, kto by odstraňoval demokraticky poriadok základných ľudských
práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov
a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“
Zaredom še nam pred očami pripomeňu udalojsci. Nahnaňe na testovaňa chorich zoz zdravima. Katastrofa. Odrazu buľi pulne ňemocňice
chorich na Covid. Ľudze ňespokojne zos takima porjadkami. Vizbiraľi
keľo treba podpisov pod referendom. Prezidentka odrazu zahamovala.
Obracila še na ustavňi sud. Ten dal prezidentkoj odpovic, jaku chcela.
Zmarene referendum zos prezidentku i ustavňim sudom! Chorich išče
vecej, obmedzeňe pohibu ľudzi pres vihlaški. Napadnul jich generalňi prokurator na ustavňim súdze. Ňič.
Doteraz žadnich odpovedzi ňit, veccej jak pol roka. Na začatku trecej
volňi u septembru bul papež na Slovensku tri dňi. A čudujeme še, že o dva
mešace je to horši, jak pred rokom? Co še stalo? Ňe je to planovaňe pokusov na živich ľudzoch? Jak kebi dachto zos Slovenska zrobil veľike laboratorijum.
Daľej skušame. Dzeľeňe ľudzi na zaočkovanich i ňezaočkovanich. Loterije pre tich, co še daju zaočkovac. Prešvedčaňe, že ľem očkovac še každi
muši. Chto ňebudze očkovaňi, ňigdze isc ňemože.
Už ľem z toho šickoho čľovek muši ochorec. Jak še tak da normalňe žic?
Hodzen dachto poradzic? Či vžac moc do vlastňich rukov?
Vaš Mižo z varoša
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Chystáme vianočnú výzdobu
Vianočné sviatky bude v meste
pripomínať vianočná výzdoba,
ktorá je každý rok veľmi
bohatá. Tradičnou dominantou
pešej zóny je vianočný
stromček. Pracovníci
Technických a záhradníckych
služieb Michalovce ho osadili
v utorok 16. novembra.
Stromček je vysoký takmer 16
metrov a mestu Michalovce
ho darovala rímskokatolícka
farnosť Sliepkovce.

Svetelnú vianočnú výzdobu v meste
rozsvietime 6. decembra podvečer, kedy
bude zároveň na budove mestského úradu premietaný 3D mapping s vianočnou
tematikou pre najmenších. Svetelná
atrakcia bude premietaná v slučke večer
po dobu troch hodín, aby si ju okoloidúci mohli pozrieť kedykoľvek. Zároveň budú pri stromčeku od tohto dňa
otvorené stánky s okienkovým výdajom
vianočného občerstvenia. Vianočné trhy
či Ulička remesiel sa ani tento rok konať
nebudú z dôvodu prísnych hygienických
nariadení a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie.
MsÚ

List verejnosti od zdravotníkov z nemocníc
Drahí spoluobčania,
priatelia, všetci tí, ktorí
ešte stále váhate, či sa dať
zaočkovať proti Covid-19.
My, zdravotníci a zdravotníčky pracujúci na covid oddeleniach
po celom Slovensku, sa denne pozeráme do očí ľuďom, ktorí nevládzu dýchať. Pýtajú sa nás, prečo sú
práve oni tí, ktorí boj s Covid-19
prehrávajú. Mnohí z nich sa ešte
nedávno obávali očkovania a toto
ochorenie, naopak, podceňovali.
Dnes by dali všetko za to, aby sa
rozhodli inak.
Naša práca v tejto vlne začína
byť extrémne náročná nielen fyzicky, ale predovšetkým duševne
a ľudsky. Nevieme sa ubrániť slzám

nad lôžkami čoraz mladších neočkovaných pacientov, ktorým už nedokážeme pomôcť. Nedá sa prestať
myslieť na to, že ich odchod nie je
len predčasný, ale najmä zbytočný.
Plnia sa nám nemocnice ľuďmi,
ktorí v nich nemuseli byť. Mnohí
z nich prežívajú mimoriadne ťažký
priebeh ochorenia, týždne odlúčenia od svojej rodiny a neistotu, ako
to skončí. Nezriedka to končí tak,
že nám títo ľudia umierajú a my im
už nedokážeme pomôcť. Je to neopísateľný pocit bezmocnosti a zúfalstva. Lôžka, na ktorých ešte pred
pár týždňami ležali pacienti s inými
ochoreniami, obsadzujú pacienti
s Covid-19. Aj keď sa veľmi snažíme, starostlivosť o necovidových
pacientov sa čoraz viac obmedzuje.
Pribúdajú oddelenia a nemocnice,

ktoré sú nútené odkladať plánované a odkladné zákroky. Je nás málo,
pacientov je čoraz viac a my už prestávame vládať.
Väčšina úmrtí na Covid-19
patrí do skupiny odvrátiteľných
úmrtí, keďže sa im očkovaním dalo
zabrániť. Žiaľ, medzi obeťami pandémie budú aj tí, ktorí sa pre obsadenosť nemocníc covid pacientami
nedostanú včas k primeranej lekárskej starostlivosti. Očkovaním teda
môžeme zabrániť aj nadbytočným
úmrtiam na iné diagnózy.
Drahí spoluobčania, priatelia,
všetci tí, ktorí ešte stále váhate, či sa
dať zaočkovať proti Covid-19. My,
zdravotníci a zdravotníčky pracujúci na Covid oddeleniach po celom
Slovensku, Vás prosíme o dôveru
a o pomoc.

Dôsledky Covidu máme dennodenne pred očami, ľudia s ťažkým priebehom umierajú v našich
rukách. Očkovanie nie je politická
otázka, je to medicínska otázka.
Na Covid oddeleniach sme takmer
všetci lekári a lekárky zaočkovaní,
vedľajších účinkov očkovania sa netreba obávať, vakcíny sú bezpečné
a v praxi osvedčené.
S týmito skúsenosťami, v stave
veľkej fyzickej a psychickej vyčerpanosti a s obavami z toho, čo nás ešte
len čaká, Vás prosíme, dajte sa zaočkovať. Nie je dôvod sa toho obávať,
ale je veľa dôvodov obávať sa ťažkého
priebehu ochorenia Covid-19 v nemocnici. Vieme, o čom hovoríme.
Prosíme Vás, pomôžte nám Covid-19 poraziť.
Ďakujeme.

DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV
Ani v tomto roku sme nezabudli na obete prvej svetovej vojny. Z histórie vieme, že 11. novembra 1918 o 11-tej hodine a 11-tej
minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria vo francúzskom meste Compiègne, čím sa skončila prvá svetová vojna,
ktorá trvala viac ako štyri roky. 11. november je známy aj ako Deň červených makov. Na cintoríne na Kollárovej ulici
sa nachádza aj cintorín obetiam prvej svetovej vojny, na ktorom je pochovaných viac ako 230 padlých vojakov. Položením
venca a kytičky červených makov sme si uctili pamiatku vojakov, ktorí padli v bojoch za našu slobodu. Spomienkovej akcie
sa zúčastnili viceprimátor Jozef Sokologorský, Zväz vojakov SR klub Michalovce a zástupcovia OV Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov. Pamätajme na ľudí, ktorí položili svoje životy za životy budúcich generácií.
									

ms
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Rozlúčili sme sa so Stanislavom Orolínom
Vo štvrtok 11. novembra
zasiahla mnohých, vrátane
našej redakcie, smutná
správa. Bývalý redaktor
našich novín, kolega
a kamarát Stanislav
Orolín vo veku 68 rokov
náhle odišiel z kruhu
svojej rodiny, priateľov
a blízkych.
Michalovčania ho poznali ako
novinára, kameramana, ale predovšetkým ako fotografa. K fotografovaniu mal veľmi blízko už ako malý
chlapec. Počas základnej školy obdivoval u kamaráta zhotovovanie
fotografie, vtedy ešte vo vývojke,
vode a ustaľovači. Mal len trinásť
rokov, keď sa stal vlastníkom prvého bakelitového fotoaparátu Efekta.
Ako študent si v roku 1971 zarobil
na prvú dvojokú japonskú zrkadlovku Yashica D, ktorá vystriedala
vtedy populárny Ljubiteľ. Na strednej škole fotografoval rôzne podujatia pre archív školy. Už vtedy bol
dopisovateľom okresných novín,
kde prispieval fotografiami a člán-

kami. V 60-tych rokoch žil na dedine, kde fotografoval svadby, krstiny,
pohreby, futbalové zápasy, požiarne
súťaže, jednoducho všetko, čo sa
tam udialo.
Po skončení strednej školy začal
pracovať ako redaktor podnikových
novín. Skúsenosti v reportážnej
a novinárskej fotografii pribúdali.
Neskôr začal pracovať v okresných

novinách. Spolupracoval aj s krajskými a celoštátnym periodikami,
externe s týždenníkom Život. Pracoval aj pre súkromné noviny Hlas
Zemplína a bol aj externým spolupracovníkom a neskôr redaktorom
našich novín Michalovčan. Svoje
skúsenosti z fotografovania využil
aj ako kameraman, strihač a technik v televízii Mistral

Po roku 2000 sa jeho fotografická aktivita zintenzívnila. Najmä
po príchode digitálnych fotoaparátov. Koncom roku 2007 začal
pracovať s digitálnou zrkadlovkou
Canon. Fotografia pre neho znamenala veľa – relax, sebarealizáciu,
sebavedomie, potešenie. Svojím
objektívom sa snažil vidieť veci
trochu inak ako bežní okoloidúci.
Veci, ľudí, no hlavne prírodu, krajinky, jej detaily, sa usiloval zaznamenať zväčša verne a počítačové
úpravy robil minimálne.
Ročne nafotil tisíce záberov,
ktoré po prísnom výbere použil
vo výstavnej činnosti a do fotoknihy. Jeho práca nezostala bez ocenení. V 80-tych rokoch bol členom
a striedavo aj predsedom fotoklubu
Zemplín. Zúčastňoval sa výstavníckej činnosti v rámci AMFO
na úrovni regiónu aj kraja. V roku
2015 mal spoločnú autorskú výstavu s kolegom Františkom Demským. Vystavoval aj na klubovej
výstave Fotoklubu Zempfo pri ZOS
Michalovce, ktorého bol spoluzakladateľom.
Česť jeho pamiatke.
redakcia novín

Správy o mojej smrti sú pravdivé...
To by povedal Meky
Žbirka, keby žil. Táto
správa o zosnutí
legendy československej
populárnej hudby
sa objavila v médiách
10. novembra. Odišla
ozajstná legenda.
Miroslav Žbirka odštartoval svoju
kariéru so skupinou Modus, neskôr
koncertoval so skupinou Limit. Odišiel žiť spolu s manželkou do Prahy.
Na svojom konte má množstvo hitov, ktoré sú nadčasové. Ako jeden

z mála vždy túžil produkovať vlastnú
hudbu, čo sa v minulosti nestretlo
s pochopením. Ako náplasť na túto
ranu bolo preňho ocenenie v nemeckom meste Willach. O jeho hudobné
nosiče prejavilo záujem zahraničie.
V roku 1982 sa mu podarilo vystriedať na tróne Karla Gotta, keď v ankete Zlatý slávik získal prvenstvo. Jeho
vzorom a inšpiráciou pre tvorbu bola
skupina Beatles, ktorej piesne vždy
obohatili jeho samostatné koncerty.
Vynikal slušnosťou, pokorou, typickým anglickým humorom. Nikdy
nebol opitý slávou.
V ostatnom čase ladil do modra.
V roku 2020 vydal výberový album

troch CD nosičov v modrom prebale. Dvadsať rokov uplynulo od vydania jeho Modrého albumu. Priniesol
nebo na zem počas karantény, keď
odohral niekoľko online koncertov.
V jednom z rozhovorov v médiách
ohlásil koniec kariéry, čomu sme len
ťažko chceli uveriť. Dnes je to realita. Rozlúčka s Miroslavom Žbirkom sa konala v krematóriu Strašnice 19. novembra. Meky sa celý
život usiloval o to, aby jeho hudba
bola zdrojom radosti a šťastia pre
ľudí. Ďakujeme za viac ako štyridsať
rokov na scéne československej populárnej hudby.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Deň boja proti hladu
Každoročne sa Stredná
zdravotnícka škola
v Michalovciach
v spolupráci s Mládežou
Slovenského Červeného
kríža v Michalovciach
zúčastňuje zbierky potravín
pre sociálne slabšie skupiny
obyvateľstva v našom meste.
Pre pandémiu sa v minulom
školskom roku zbierka nekonala,
ale tento rok 22. októbra sa žiaci
už od skorého rána predbiehali
v nosení potravín.

Do zbierky sa zapojilo 16 tried
denného štúdia a 5 tried večerného
štúdia. Žiaci nosili potraviny, ako
napr. múka, cukor, soľ, zaváraniny, džem, pudingový prášok, detská krupica, rôzne druhy cestovín,
ryža, strukoviny, trvanlivé mlieko.
Vyzbierané potraviny boli rozdelené na rovnaké časti a darované
Azylovému domu SČK v Michalovciach, SČK Michalovce, Občianskemu združeniu Pomoc rodine
a Občianskemu združeniu Integra.
Za darované potraviny ďakujeme
všetkým žiakom aj učiteľom, ktorí
sa do zbierky zapojili.
Anna Džadová

5

MESTSKÉ OCENENIA ZA ROK 2021

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA MICHALOVCE
ZA ROK 2021
Mestské zastupiteľstvo Michalovce môže udeliť čestné občianstvo osobám, ktoré mali či majú vzťah k mestu a ktoré
sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, šírenie dobrého mena mesta doma alebo v zahraničí,
ktoré obohatili určitú oblasť života tvorivými činmi, prispeli značnou mierou k zlepšeniu priateľstva
či medziľudských vzťahov. O udelení tohto verejného uznania rozhoduje mestské zastupiteľstvo z vlastného podnetu
alebo na návrh primátora mesta. Čestné občianstvo sa udeľuje spravidla jednej osobnosti v danom roku. O udelení
sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor Mesta. O termíne a spôsobe slávnostného odovzdania budeme včas
informovať. Za rok 2021 bolo čestné občianstvo udelené Jozefovi Puškášovi.

doc. Mgr. Jozef Puškáš, ArtD.
Narodil sa v Michalovciach
9. februára 1951. Po maturite
na Strednej všeobecnovzdelávacej
škole Michalovce (teraz Gymnázium Pavla Horova) vyštudoval
Vysokú školu múzických umení
v Bratislave. Vyše dve desaťročia
pracoval v rozličných novinách
a časopisoch ako publicista a filmový a literárny kritik. V deväťdesiatych rokoch sa zamestnal na
Filmovej a televíznej fakulte VŠMU
ako pedagóg Ateliéru scenáristickej
tvorby, dve funkčné obdobia pôso-

bil aj ako prorektor tejto školy. Do
literatúry vstúpil už počas štúdia
poviedkovou zbierkou Hra na život
a na smrť (1972), v ktorej o.i. reaguje na predčasnú smrť svojho otca,
záhradníka
Poľnohospodárskej
technickej školy v Michalovciach.
Jeho kinematografickým debutom
bol film Štvrtý rozmer, ku ktorému
napísal scenár podľa vlastnej rovnomennej novely. Je autorom ďalších kníh poviedok (Utešené sklamania, Sny, deti, milenky, Vreckový
labyrint, Freud v Tatrách), romá-

nov (Priznanie, Záhrada v piatom
období roka, Smrť v jeseni, Zlodej
duší) a realizovaných scenárov
(Prípad na vidieku, Zo života Dona
Juana, Čajová šálka lásky, Zima
kúzelníkov). Jeho diela boli preložené do viacerých jazykov, je nositeľom literárnych cien a uznaní.
Za scenár k televíznemu filmu Dušičky seniorov (2013) získal Cenu
Igric ako prvý scenárista v histórii
tejto ceny. V súčasnosti ďalej vyučuje scenáristiku na VŠMU a venuje sa literárnej tvorbe.

CENY MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2021
Návrhy na udelenie Ceny mesta môžu predložiť mestskému zastupiteľstvu poslanci mestského zastupiteľstva,
primátor mesta a mimovládne organizácie. Písomné návrhy so zdôvodnením sa podávajú na podateľni mestského
úradu do 30. júna kalendárneho roka. Podané návrhy vyhodnotia komisie mestského zastupiteľstva. Na základe
ich odporúčania sú návrhy predložené na prerokovanie mestskej rade a následne na schválenie mestskému
zastupiteľstvu. Ceny mesta Michalovce sa doteraz vždy odovzdávali na slávnostnom mestskom zastupiteľstve.
Pandémia koronavírusu priniesla zmenu aj v tomto smere a odovzdávanie ocenení sa uskutoční, keď to
epidemiologická situácia a obmedzujúce platné opatrenia dovolia. Ceny mesta za rok 2021 boli schválené týmto
jednotlivcom a kolektívom:

Mgr. Jozef Ihnácik
Pri príležitosti 85. výročia vzniku basketbalu v Michalovciach.
Mgr. Jozef Ihnácik sa narodil
v roku 1936 v Trebišove. Po maturite na tamojšom gymnáziu absolvoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove. V priebehu štúdia na vysokej
škole pretekal za Sláviu v ľahkej
atletike. Zúčastnil sa na majstrovstvách vysokých škôl Slovenska
v ľahkej atletike.
V Michalovciach pôsobí od
roku 1959. Najprv ako učiteľ na
Strednej poľnohospodárskej škole
v Michalovciach, od roku 1990 ako
jej riaditeľ.

Aktívne sa venoval atletike. Bol
zakladateľom a predsedom atletického klubu pri SPTŠ v Michalovciach. Dve desaťročia vykonával
funkciu OV ČSTV. V rokoch 1972
– 1993 bol tajomníkom basketbalového klubu Lokomotíva PS Michalovce. Mládežnícke družstvá
a družstvo mužov štartovali v celoslovenských súťažiach. Starší žiaci
sa na majstrovstvách Slovenska dvakrát umiestnili na treťom mieste.
Aktívne, už aj ako dôchodca,
sa až do zranenia zúčastňoval se-

niorských olympiád, kde sa umiestňoval na popredných miestach.
Od polovičky 70. rokov pôsobil
veľmi aktívne ako funkcionár v michalovskom basketbale, kde pôsobí
dodnes. Vo výbore 1.BK Michalovce pomáha pri organizovaní
rôznych basketbalových podujatí.
1.BK Michalovce nadväzuje na bohaté tradície a úspechy, ktoré boli
dosiahnuté za 85 rokov pri rozvoji
a činnosti basketbalu v Michalovciach. Jozef Ihnácik si počas svojho
pôsobenia získal rešpekt a uznanie

za neúnavnú prácu pre basketbalové hnutie, a to u všetkých generácií
hráčov i trénerov.

V Ý S TAVA

SPOLOČNÉ KORENE
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doc. ThDr. Michal Hospodár
Pri príležitosti 80. výročia založenia bývalej Jednoty sv. Cyrila a Metoda, 30. výročia
jej obnovenia a vzniku Spolku sv. Cyrila a Metoda.
Doc. ThDr. Michal Hospodár
študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave.
Štúdium teológie úspešne ukončil
a po vysviacke pôsobil v pastorácii
ako kaplán v Michalovciach, neskôr v Poprade a následne od roku
1997 v novovzniknutej Farnosti sv.
Petra a Pavla v Košiciach – Terase,
kde zotrval do júna 2004.
V roku 1991 bol Michal Hospodár jedným zo zakladajúcich členov
Spolku sv. Cyrila a Metoda a od roku
1999 až doteraz je predsedom Spolku sv. Cyrila a Metoda Michalovce.
Doc. Hospodár pôsobí v spolku už
dlhé obdobie a počas jeho pôsobnosti, okrem iného, v roku 2014
odhalil spolok drevené súsošie slo-

vanských apoštolov Cyrila a Metoda
v životnej veľkosti na Hollého ulici,
prispel k tomu, aby pamätná tabuľa
v budove Gymnáziu P. Horova v Michalovciach pripomínala ThDr. Jána
Murína. Na území mesta Michalovce
spolok organizoval viaceré cirkevné
slávnosti a spomienkové podujatia.
Jubilujúci Spolok sv. Cyrila a Metoda, ktorému už viac ako dve desaťročia Doc. Hospodár predsedá,
vo svojej činnosti nadväzuje na bývalú Jednotu sv. Cyrila a Metoda, ktorá
vznikla v roku 1941 a zanikla násilne
s likvidáciou Gréckokatolíckej cirkvi
v roku 1950. Prvé obnovujúce valné
zhromaždenie sa uskutočnilo 2. marca 1991 v Michalovciach. Spolok má
niekoľkotisícovú členskú základňu.

Michal Hospodár pracuje naplno v akademickom a tiež cirkevno-mediálnom prostredí. V roku
1995 sa stal zodpovedným redaktorom Gréckokatolíckeho kalendára a rediguje ho bez prestávky
doteraz. V roku 1997 bol vymenovaný za člena redakčnej rady Duchovného pastiera (revue pre kňazov), pôsobí ako externý redaktor
gréckokatolíckeho časopisu Slovo,
spolupracuje s košickou redakciou
evanjelizačného rádia Lumen. Bol
aj členom Rady pre médiá pri KBS
a hovorcom Košickej eparchie.
Od roku 2002 pôsobí ako odborný asistent na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej univerzity. Je členom jej vedeckej rady,

podpredsedom Akademického senátu GTF PU a tiež členom redakčnej rady univerzitného časopisu
Na Pulze. V roku 2010 mu bol udelený titul docent. Vo svojej vedeckej
práci sa zameriava na pastorálnu
teológiu, pastorálnu psychológiu,
odovzdávanie viery i formáciu budúcich kňazov.

Miestny odbor Matice slovenskej
Pri príležitosti 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Michalovciach.
Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Michalovciach bol
založený na valnom zhromaždení 7. novembra 1920 ako „odbočka Matice slovenskej“ za účasti 60
miestnych sympatizantov. Za predsedu MO MS bol zvolený Michal
Slávik, za tajomníka agilný školský
inšpektor Michal Sekey, ktorý stál
pri zrode michalovského odboru.
Časom počet členov v Michalovciach narastal. Matičiari v meste
a v okolitých obciach založili osvetové krúžky, organizovali divadelné
predstavenia a založili knižnicu
(s 230 knihami) a 12 školských
knižníc. Miestny odbor definoval
svoje pôsobenie v oblasti vedeckej,

ľudovo-výchovnej, organizovaní
jazykových kurzov, ochotníckom
divadle, vo zveľaďovaní matičnej
knižnice a v zakladaní školských či
obecných knižníc. Matičiari sa tiež
pričinili o rozvoj slovenského
ochotníckeho divadelníctva. Spolu s členkami Živeny, Slovenskou
ligou a inými spolkami nacvičili
mnoho úspešných predstavení,
s ktorými žali úspechy v Michalovciach i v širokom okolí. Aj vďaka
ochotníckemu divadlu čoraz viac
prenikala spisovná slovenčina medzi Zemplínčanov, ktorí ju pred rokom 1918 neovládali veľmi dobre.
Činnosť MO MS v Michalovciach bola, ako aj v súčasnosti je,

rôznorodá. Členovia Matice usporadúvali Matičné dni, organizovali
umelecké výstavy, obľúbenými sa
stali spomienkové večery na významných slovenských národných
dejateľov. Pod vedením pedagóga
Leopolda Havelu pôsobil spevokol, ktorý mal 50 členov. Tiež bol
založený hudobný, spevácky a divadelný odbor. V roku 1928, pri
príležitosti 10. výročia vzniku republiky, sa z iniciatívy Michala Sekeya prijal plán postaviť pamätník
A. I. Dobrianskemu. Aktivity matičiarov mali pre rozvoj mesta a jeho
okolie obrovský význam, pričinili
sa okrem iného aj o vznik pamätných izieb, a to o pamätnú izbu

Pavla Horova, Gorazda Zvonického, Viliama Gaňu a mons. Františka Jozefa Fugu.
V súčasnosti je predsedom MO
MS v Michalovciach Ján Eštok,
podpredsedom primátor Viliam
Zahorčák. Miestny odbor Matice
slovenskej v Michalovciach sa aj naďalej snaží spolupodieľať na rozvoji
mesta, a to participáciou na rôznych podujatiach či už literárneho,
výtvarného, hudobného charakteru, ako aj organizovaním výstav,
prednášok, či besied k výročiam
významných osobností a udalostí, tiež úzko spolupracuje so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, najmä
na Ukrajine.

Základná škola, Moskovská 1, Michalovce
Pri príležitosti 60. výročia vzniku školy.
Základná škola na Moskovskej
ulici v Michalovciach je najstaršou
školou v meste. Svoje brány otvorila
po prvýkrát 1. septembra 1961 ako
nová a moderná škola. Do školských lavíc v tom čase zasadlo 1100
žiakov, ktorým sa venovalo 38 učiteľov pod vedením riaditeľa Štefana
Kolesára.
V prvom desaťročí budova školy
slúžila aj strednej priemyselnej škole
elektrotechnickej, ktorá v tom čase
zaberala polovicu priestoru. Žiaci
sa učili v dvoch zmenách. Základná
škola patrila medzi tie s nadpriemernými výsledkami. Žiaci dosahovali úspechy v rôznych športových
disciplínach, vo vedomostných
i umeleckých súťažiach. Na škole
fungoval spevácky zbor, ktorý re-

prezentoval školu na rôznych súťažiach a kultúrnych podujatiach.
V súčasnosti školu navštevuje
478 žiakov, pedagogický zbor tvorí
28 učiteľov, post riaditeľa zastáva
PaedDr. Marek Novák. Už niekoľko
rokov patrí škola medzi špičku v zavádzaní moderných informačných
technológii. Škole sa darí modernizovať nielen vyučovací proces, ale aj
interiér a exteriér školy. V triedach
sú vytvorené oddychovo-relaxačné
zóny, triedne knižnice a čitateľské
kútiky. Deti sa učia aj vonku v outdoorovej triede, ktorá je súčasťou
prírodnej školskej záhrady. Škola
sa zapája do kultúrneho aj spoločenského diania, podporuje dobrovoľníctvo. V roku 2019 benefičným
koncertom prispela finančnou čiast-

kou na rehabilitačnú liečbu človeku,
ktorý to nutne potreboval, za čo
získala cenu Humanitný čin roka
2019. Škola je zapojená do projektu
Zdravá škola – škola podporujúca

zdravie. Žiaci sa pod vedením pedagógov aktívne zapájajú do súťaží
a olympiád a umiestňujú sa na popredných miestach v okrese, kraji
aj na celoštátnych súťažiach.
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CENY PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE
ZA ROK 2021
V zmysle schváleného štatútu mesta Michalovce primátor udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom Cenu primátora
mesta Michalovce. Návrhy na udelenie tejto ceny predkladá aj mestská rada Michalovce, o jej udelení rozhoduje
primátor mesta. Toto ocenenie dostávajú spravidla občania mesta najmä za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech
mesta. Ceny primátora za rok 2021 boli udelené šiestim jednotlivcom. O termíne a spôsobe ich slávnostného
odovzdávania budeme včas informovať.

Mgr. Lucia Chocholáčková
Za umeleckú a výtvarnú tvorbu, ktorou prezentuje región Zemplína doma aj v zahraničí.
Mgr. Lucia Chocholáčková sa
narodila v Šali, ale od útleho detstva žila v Michalovciach. Rodičia
sa presťahovali na východ, keď
mala štyri roky. Svoj talent rozvíjala
odmalička v umeleckej škole. Už tu
dosahovala výborné výsledky, zúčastňovala sa súťaží a prezentácií.
Maturitné skúšky úspešne zložila na michalovskom Gymnáziu
Pavla Horova v roku 1997. V ďalšom štúdiu pokračovala na Prešovskej univerzite, kde úspešne vyštudovala odbor výtvarná výchova
a umenie. Po skončení vysokej ško-

ly pôsobila počas dvoch školských
rokov ako učiteľka výtvarnej výchovy a umenia na strednej škole v Košiciach. V roku 2007 sa pracovne
vrátila do Michaloviec a 13 rokov
pôsobila v oblasti reklamy a marketingu ako grafická dizajnérka a výtvarníčka. V roku 2020 sa profesiou
opäť ocitla na školskej pôde a od
septembra 2020 až do súčasnosti
pracuje ako pedagogická asistentka. Svojim žiakom sa venuje v rámci umeleckých krúžkov a výtvarnej
činnosti, zapája ich do výtvarných
súťaží a projektov.

Inšpiráciu pri tvorbe obrazov čerpá na Zemplíne i v jeho okolí. Študuje kultúrne pamiatky, kaštiele, hrady.
Vystavuje v doma aj v zahraničí.
Doposiaľ zorganizovala 12 samostatných výstav a zúčastnila sa viac ako
20 spoločných výstav. Lucia Chocholáčková bola za svoju tvorbu niekoľkokrát ocenená doma aj v zahraničí,
v Taliansku dostala cenu Premio citta’ di Montecosaro, v Londýne cenu
Parallax Art Fair a mnohé ocenenia
v Contemporary Art Gallery.
K vzdelaniu a kultúre prispieva
svojimi Maľovankami. Prezentuje

v nich národné pamiatky miest,
hradov a zámkov. Majú umelecký
a edukačný charakter pre deti a dospelých.

Ing. Stanislav Janič
Pri príležitosti 20. výročia hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce.
Ing. Stanislav Janič zastával
funkciu viceprezidenta hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce
do augusta 2021. Do toho času
bol aj akcionárom spoločnosti Chemkostav, a.s., ktorá mala
významný vplyv na fungovanie
klubu. Za dvadsať rokov spolupráce spoločnosti Chemkostav, a.s.,
a Iuventy Michalovce sa z priemerného klubu stal rekordér v počte
slovenských majstrovských titulov.
Získal ich trinásť. Na svojom konte
majú pripísaných aj deväť víťazstiev

v spoločnej súťaži Sloveniek a Češiek, sú desaťnásobným víťazom
Slovenského pohára a pravidelným
účastníkom pohárovej Európy. Za
zmienku stojí skutočnosť, že tejto
európskej súťaže sa zúčastňujú ako
jediný klub z Košického kraja.
Za najväčší úspech hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce
na medzinárodnom poli považuje
Stanislav Janič víťazstvo Iuventy
v ročníku 2006/2007 nad HC Dinamom Volgograd v Rusku. Vtedy sa
podarilo poraziť súpera, ktorý v eu-

rópskej lige majstrov stál na stupni
víťazov.
Aj vďaka osobnosti Stanislava
Janiča sa spoločnosť Chemkostav,
a.s., rozhodla kompletne zrekonštruovať tzv. starú športovú halu.
Rekonštrukciou haly v roku 2009
vzniklo v Michalovciach nové
športovisko, ktoré prinieslo mestu, tunajšiemu športu, a hádzanej
zvlášť, úplne nové moderné štandardy, ktoré sú dnes bežné vo vyspelom západoeurópskom svete.
Multifunkčná Chemkostav Aréna

spĺňa rozmerové parametre požadované pre medzinárodné súťaže
a má kapacitu 1800 miest.

Ladislav Janošov
Pri príležitosti 85. výročia vzniku basketbalu v Michalovciach.
Ladislav Janošov svoje detstvo
prežil v Michalovciach, kde absolvoval základnú aj strednú školu.
Jeho pracoviskami boli od roku
1975 závod Vihorlat Michalovce,
neskôr od roku 1981 mestské kultúrne stredisko, od roku 1984 Mestský úrad Michalovce a od roku 1988
doteraz pracuje vo firme Domspráv.
Je ženatý, má dve dospelé dcéry.
Basketbal ho sprevádza takmer
po celý život. V roku 1966 sa tejto
loptovej hre začal aktívne venovať pod vedením trénera Kochana
a športu sa venuje doteraz. Aktívne ako hráč hral basketbal do roku

1982. Hral v Michalovciach, jednu
sezónu v Humennom, dva roky
v českom Tachove, neskôr už len
za veteránov. Od roku 1984 pôsobil
ako tréner a basketbalový funkcionár, v roku 1990 sa stal prezidentom
basketbalového klubu. Ako tréner
viedol žiacke a mládežnícke družstvá, ako aj družstvá mužov i žien.
Zmena spoločenského zria
denia v roku 1989 a vznik Sloven
skej republiky znamenali pre šport
veľké zásahy. Vznikla samostatná
Slovenská basketbalová asociácia
a jej súčasťou boli našťastie vždy
aj michalovské kluby.

Začiatkom deväťdesiatych rokov
založil Ladislav Janošov samostatnú
dievčenskú basketbalovú zložku,
z ktorej sa neskôr vytvorila samostatná organizačná časť basketbalového diania v Michalovciach. Postupne bola vybudovaná štruktúra
takmer plnej pyramídy so šiestimi
žiackymi a mládežníckymi družstvami a po krátkej dobe aj družstvo
žien, ktoré pôsobilo aj v druhej najvyššej slovenskej súťaži.
Ladislav Janošov bol autorom
a organizátorom doplnkových basketbalových súťaží s dosahom na
východoslovenský región a blízke

zahraničie ako Karpatský pohár, Vihorlatská liga a Turnaje krajín V4.
Desať rokov bol členom Dozornej
rady Slovenskej basketbalovej asociácie.
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Ing. Tibor Mačuga
Pri príležitosti 20. výročia hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce.
Ing. Tibor Mačuga je absolventom Stavebnej fakulty Vysokej
školy technickej v Košiciach, kde
študoval odbor pozemné stavby.
V polovici 90-tych rokov založil
v Michalovciach spolu s partnermi
spoločnosť, ktorá sa vyvinula na
jednu z najúspešnejších stavebných
firiem na Slovensku – Chemkostav,
a.s. Ing. Mačuga vo firme pôsobí
ako generálny riaditeľ a predseda
predstavenstva a aj vďaka nemu sa
spoločnosť začala v roku 2001 angažovať v ženskom hádzanárskom

klube a je hlavným garantom jeho
fungovania a existencie dodnes.
Od vstupu akciovej spoločnosti
Chemkostav do ženskej hádzanej
kvalita družstva postupne rástla a
už dlhé roky patrí k absolútnej špičke na Slovensku i v Čechách. V snahe o neustále zlepšovanie podmienok na tréningový proces a súťažné
zápasy sa v roku 2008 spoločnosť
rozhodla pre rekonštrukciu haly,
ktorú realizovala a financovala
z vlastných zdrojov. Tzv. stará športová hala, ako ju Michalovčania po-

znali od roku 1978, definitívne stratila svoju podobu. Prestavbou objektu sa samotná hala zväčšila tak,
aby spĺňala rozmerové parametre
požadované hádzanárskou federáciou pre medzinárodné súťaže.
Celková kapacita novej, modernej,
multifunkčnej Chemkostav Arény sa zvýšila na 1800 miest, z toho
1212 na sedenie a 600 na státie.
Ing. Tibor Mačuga je členom
správnej rady hádzanárskeho klubu
Iuventa Michalovce, členom prezídia Zväzu stavebných podnikateľov

Slovenska a členom Externej rady
Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Magdaléna Mirossayová
Za dlhoročnú prácu v oblasti umeleckého školstva.
Magdalénu Mirossayovú k hudbe priviedol jej otec, ktorý bol
učiteľom hry na husle a dychové
nástroje. Svoju umeleckú cestu začala ako päťročná, keď nastúpila na
Ľudovú školu umenia v Michalovciach. V štúdiu hry na klavíri pokračovala na Konzervatóriu v Košiciach pod vedením profesorky
Ľudmily Kojanovej.
Zúčastňovala sa súťaží s československým zastúpením, napr.
v Hradci Králové či v Hradci nad
Moravicí, kde v Beethovenovej
súťaži v silnej konkurencii získala
3. miesto.

Do umeleckej školy v Michalovciach sa v roku 1981 vrátila
už ako učiteľka. Jej žiaci úspešne
reprezentovali školu na súťažiach.
Získavali popredné umiestnenia
a stali sa aj laureátmi – Celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava,
klavírna súťaž Poetika klavíra s medzinárodnou účasťou. Prezentovali
sa aj na interných a verejných koncertoch školy a pri rôznych príležitostiach v meste, kraji i na Slovensku. V rámci svojej pedagogickej
činnosti vychovala mnohých šikovných klaviristov, ktorí sa dodnes
hudbe venujú v rôznych podobách

– popmusic, pedagogická činnosť
na školách – hudobná výchova.
Získané skúsenosti Magdaléna
Mirossayová zužitkovala pri klavírnej spolupráci s detskými speváckymi zbormi Pro Musica a Magnólia. Úspešne s nimi účinkovala,
koncertovala a súťažila 22 rokov,
počas ktorých navštívili viaceré
európske krajiny, odkiaľ priniesli
tie najcennejšie kovy. Mimoriadne
úspešné boli opakované turné zámorí, ktoré sa stretli s veľkým nadšením publika. Svojimi špičkovými
korepetíciami sa spolupodieľala
na mimoriadnych výsledkoch zbo-

ru, na súťažiach získali 15 zlatých,
9 strieborných a 3 bronzové medaily. Po 40 rokoch pôsobenia v ZUŠ
Michalovce završuje svoju profesionálnu umeleckú kariéru.

MUDr. Imrich Rakovský
Pri príležitosti 85. výročia vzniku basketbalu v Michalovciach.
MUDr. Imrich Rakovský
sa narodil v Žiari nad Hronom.
V rokoch 1974 – 1979 študoval
na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice
a po úspešnom ukončení štúdia
pracoval ako stomatológ na viacerých pracoviskách. Od roku 1993
vedie úspešnú súkromnú stomatologickú prax v Michalovciach.

Do Michaloviec Imricha Rakovského po ukončení vysokej školy
priviedol práve basketbal. V Michalovciach pôsobí od roku 1980,
najprv ako hráč a neskôr ako hrajúci tréner. Počas jeho 33 ročnej trénerskej kariéry viedol kategórie od
žiakov po mužov a vychoval niekoľko generácií hráčov, ktorí pôso-

Túto jeseň spevácke skupiny
Hnojňane z Michaloviec
a Hačure z Humenného
účinkovali na World folklore
festival v Diano Marina, San
Reme a Cannes.

známym Aristonom v San Reme,
najmä na Promenade de la Croisette na ikonickom červenom koberci
v Cannes. Na festivale sa predstavili
tiež kolektívy z Chorvátska, Poľska
a Rumunska.
Naši zemplínski speváci si z Talianska a Francúzska odniesli okrem
špeciálnej ceny a ceny pre najstaršieho účastníka festivalu, ktorým
bol Jozef Žobrák, veľa emocionálnych zážitkov.
Finančne zájazd podporilo deväť sponzorov z Michaloviec, Sobraniec a Zalužíc.
jž

bili po celom Slovensku. Pod jeho
vedením družstvo 1.BK Michalovce skončilo dvakrát tesne pred bránami extraligy, v obidvoch prípadoch len tesne rozhodovalo skóre.
Basketbalu sa venoval vo svojom
osobnom voľne, nezištne a s veľkým entuziazmom. Pôsobil ako
prezident klubu mužskej časti.

Spievali na červenom koberci v Cannes

Hnojňane zabezpečili účasť
na renomovanom festivale, avšak
v poslednej chvíli im z kolektívu
vypadli štyria členovia. Požiadali
preto o spoluprácu spevácku skupinu Hačure, a tak sa zrodila zaujímavá zemplínska kombinácia. Zvlášť
zaujímavými boli vystúpenia pred
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KULTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
26. novembra o 17.30 hod., Hvezdáreň v Michalovciach
TKANIE POKROVCOV S JOZEFÍNOU ŠTEFANČÍKOVOU
videoprezentácia, YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

výstavy
MYRON ŠPENIK – FAREBNÝ ŠAT JESENE
výstava predĺžená do 31. decembra, malá galéria MsKS
MIROSLAV BABINČÁK – STREET ART MODERN
do 30. novembra, galéria Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne

Dejepis netradične

VÝSTAVA MODELOV KOZMICKÝCH SOND, RAKIET, DRUŽÍC
do 30. novembra, Hvezdáreň v Michalovciach

V súvislosti s termínom
ukončenia 1. svetovej vojny
žiaci 9. ročníka Základnej
školy T. J. Moussona mali
hodinu dejepisu tak trochu
netradične.

DUCHOVNÉ DEDIČSTVO ZEMPLÍNA A SÚČASNOSŤ
výstava sakrálnych predmetov východného obradu
do 16. decembra, Zemplínske múzeum

Areál mestského cintorína
navštívili v sprievode učiteľky dejepisu a poklonili sa so sviečkou
v ruke pamiatke padlých hrdinov, obklopení tichosťou pietneho
miesta a šumom novembrového
lístia.
Prostredníctvom žiackeho referátu si pripomenuli Deň červených
makov. Vlčí mak je symbolom spo-

mienky na padlých vojakov v 1. svetovej vojne. Tieto červené symboly
vyrástli na jednom z najkrvavejších
bojových polí v Belgicku. Vlčie
maky opísal vo svojich poetických
veršoch aj kanadský básnik, ktorý
počas vojny pôsobil ako vojenský
lekár. Červená farba v jeho veršoch
predstavovala preliatu krv.
Je nezvratným faktom, že mladým ľuďom treba tieto udalosti pripomínať. Pretože za slobodný život
v mieri a pokoji, ktorý v súčasnosti
žijeme, v 1. a 2. svetovej vojne zaplatili milióny vojakov najvyššou
hodnotou – vlastným životom. Zaslúžia si našu úctu a spomienku.
Daniela Rudášová

PETER KRÁLIK – AGROGANCIA
výstava, do 15. januára, Galéria moderného umenia BOD

MICHALOVCE DO ROKU 1945
výstava k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach
Galéria pod nebom
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Najkrajšie záložky
Aj v tomto roku sa Základná
škola na Švermovej ulici
zapojila do medzinárodného
projektu Záložka do knihy
spája školy.
Do akcie sa prihlásilo 928 škôl
s celkovým počtom viac ako 100 tisíc žiakov.
Našou partnerskou školou
sa stala Základní škola Kralupy nad
Vltavou z Českej republiky, s ktorou
sme boli partnermi aj v minulosti.
Okolo tvorby záložiek vznikla akási
nepísaná tradícia. Tvorivých úloh
sa každoročne chopia vyučujúci,
ktorí učia výtvarnú výchovu a pracujú so svojimi skupinami žiakov.
Vďaka využitiu viacerých výtvar-

ných techník sú záložky pestrejšie a majú rôznorodý a originálny
rukopis. Očarujúci svet knižných
príbehov, rozprávok a básní – to
bol názov tohtoročnej hlavnej témy.
Na záložkách sa objavovali nielen
čarovné krajiny, ale aj známe i menej známe literárne postavy, najčastejšie zo žiakmi obľúbených kníh.
Sem-tam sa mihli aj postavy z animovaných televíznych rozprávok.
Naši žiaci vytvorili 480 záložiek.
Porota zložená z vyučujúcich vybrala 22 najkrajších záložiek bez toho,
aby poznali ich autorov. S mladými
výtvarníkmi, ktorí boli v polovici
novembra ocenení, a s ich tvorbou
sa môžete zoznámiť na webovej
stránke školy.
PaedDr. Veronika Savková
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Michalovčan informuje
DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Tomáš Švanda
a Mgr. Erika Natafalušiová

Deviataci pozor
Sme jedinou hotelovou
akadémiou v Michalovciach
a okolí, ďalšie v Košickom
kraji sú v Košiciach a Spišskej
Novej Vsi.
Štúdium na Súkromnej hotelovej
akadémii – Dufincovej je zamerané
na podnikanie, gastronómiu, cestovný ruch a kúpeľníctvo. Hoci sme súkromnou školou, za štúdium sa neplatí.
Ponúkame odbory: maturitný 5-roč-

blaho ž e l a n i e

ný odbor Hotelová akadémia 6323K,
prijímacie skúšky sú zo slovenského
jazyka a cudzieho jazyka, nematuritný 3-ročný odbor Predavač 6460H,
na ktorý sa prijímacie skúšky nerobia.
Žiaci majú duálny systém prípravy. Prax prebieha v Michalovciach
a v mieste bydliska. Zahraničná prax
je možná vo Francúzsku, Grécku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku a Veľkej Británii (zárobok študenta činí 500
eur mesačne).
PaedDr. Ivan Dufinec

Certifikát kvality pre školu

Milovaným rodičom

RUŽENE A MIKULÁŠOVI
FELDMANOVCOM

ETwinning je platforma
vytvorená na online
spoluprácu rôznych typov
škôl, ktorá práve v dnešnej
dobe poskytuje priestor
na inovatívne a moderné
vzdelávanie. SOŠ obchodu
a služieb v Michalovciach
sa do medzinárodných
projektov zapája dlhodobo.

k 60. výročiu sobáša
veľa zdravia, lásky a spokojnosti želajú
deti Vlado, Nikoleta a vnučka Simona
s manželom Marekom

Žiaci dosiahli viaceré úspechy
na národnej aj medzinárodnej úrovni, o čom svedčia udelené certifikáty
kvality, ako aj titul Škola eTwinningu
2021/2022. Posledný projekt s názvom Od európskeho dobrovoľníctva
ku globálnej solidarite bol zameraný

na dobrovoľníctvo a aktívnu účasť
žiakov na občianskom živote vo svojej
komunite prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Na projekte spolupracovali žiačky štvrtého ročníka
odboru odevný dizajn a výsledkom
úspešnej spolupráce je Európsky certifikát kvality.
sošoas

Noviny Mistral

a športové správy

premiéra každý štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu

Záznam

Medzinárodný deň tanca
s Tanečnou skupinou DIVAS a jej hosťami
repríza z apríla 2018
26. 11. – 2. 12. vždy o 14.00 hod.

Žihadlo

Alkoholizmus a jeho úskalia
Hostia: M. Rimko, predseda Zemplínskej abstinujúcej
spoločnosti a PhDr. J. Pirčáková, psychologička
repríza diskusnej relácie z februára 2011
v piatok 26. 11., v pondelok 29. 11. a v stredu 1. 12.
vždy o18.00 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 VÝCHOD.
Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@msumi.sk, redakcia:
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková,
e-mail: maria.strickova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105,
členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom
týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 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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prerušenie distribúcie elektriny
n 7. decembra od 8.00 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. tehliarska, č. d.
29 – 37 nepárne, 41, 43, 1837/167
n 8. decembra od 8.00 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. Fraňa Kráľa č. d.
36 – 50 párne, 54, 56, 57, 58 – 68 párne, 70/1161, 72 – 82 párne,
1165/78, 3836, Ul. Fraňa Kráľa ČOM 0001437323, Lastomírska
ulica, ČOM 0000156270, Okružná ul. č. d. 2, 6846/1, Ul. Petra
Jilemnického č. d. 57, 59, 65 – 79 nepárne, 83 – 93 nepárne
n 10. decembra od 8.00 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. Fraňa Kráľa č. d.
36 – 50 párne, 54, 56, 57, 58 – 68 párne, 70/1161, 72 – 82 párne,
1165/78, 3836, Ul. Fraňa Kráľa ČOM 0001437323, Lastomírska
ulica, ČOM 0000156270, Okružná ul. č. d. 2, 6846/1, Ul. Petra
Jilemnického č. d. 57, 59, 65 – 79 nepárne, 83 – 93 nepárne
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ky
Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 9. decembra uplynie 5 rokov
od smrti milovanej manželky, mamky, babky

VIERKY ŠEPEĽÁKOVEJ

s láskou a úctou spomínajú manžel Ervín, synovia
Marián, Kamil, Rastislav, Lukáš a dcéra Daniela
s rodinami
Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Dňa 22. novembra uplynulo 10 rokov,
čo nás opustil milovaný manžel, otec a dedko

JÁN ŠAVULIČ

s láskou spomínajú manželka, deti Ľubka, Jozef,
Veronika, Marcela, Patrik s rodinami

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 parcela C-KN č. 4/1, k.ú. Vrbovec, o výmere do 50,00 m²
na Ulici kapušianskej v Michalovciach, za účelom zriadenia prírodného
klziska pre deti, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, do 13. decembra 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.
michalovce.sk.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje
vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:
F2BTS Michalovce Priemyselný park 1065KO
Celé znenie oznámenia je umiestnené na Úradnej tabuli
Mesta Michalovce.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 24 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (poliklinika MsKS),
d) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (starý súd),
e) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Ul. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS),
h) Ul. športová v Michalovciach (mestská športová hala).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, do 13. decembra 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom 11 ks podperných bodov (stĺpov VO) na Ulici močarianskej, parcela E-KN číslo 9381/1, k.ú. Michalovce a 17 ks podperných bodov (stĺpov VO)
na Ulici priemyselnej, parcela E-KN č. 9505/1, k. ú. Michalovce, za účelom zriadenia prepojenia verejnej telekomunikačnej siete VSD, na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, do 13. decembra 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Prihláste sa na týždenný odber newslettera
a získajte prehľad o aktuálnom
kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
4. 12., 15.00 hod., FORTUNA liga muži – 17. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK POPRAD
3. 12., 17.30 hod., základná fáza, 22. kolo – Tipos Extraliga
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC NOVÉ ZÁMKY
5. 12., 16.00 hod., základná fáza, 23. kolo – Tipos Extraliga
Info: https://www.hkmichalovce.sk/

EURÓPSKY POHÁR SREBRNA SZTANGA
Medzinárodná súťaž vo vzpieraní sa konala v Poľsku
od 12. do 14. novembra. Telesne postihnutí športovci,
reprezentanti Slovenska v tlaku na lavičke, obsadili
na Európskom pohári v Poľsku niekoľko miest. Roman Macko
z oddielu ŠK Zemplín Michalovce silový trojboj obsadil
3. miesto. Pri svojej osobnej váhe 82 kg zatlačil 150 kg
a svojím výkonom sa tak zaradil medzi najlepších telesne
postihnutých slovenských športovcov v tlaku na lavičke.
Tomáš Kohút obsadil 7. miesto, Ladislav Lechan st. 6. miesto,
Ján Kuboši skončil štvrtý. Za vzornú reprezentáciu telesne
postihnutým športovcom ďakujeme.
Ladislav Lechan st.

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Majstrovstvá Európy
juniorov a kadetov

Športový lov kaprov
Počas posledného
októbrového týždňa
sa v Maďarsku konal
7. ročník medzinárodných
pretekov v love kaprov.
Súťaže sa zúčastnilo 241
družstiev z celého sveta
a Michalovce v športovom
rybolove reprezentovalo
družstvo Massive baits
v zložení Ondrej Goga,
Tomáš Bucsko, Marcel
Peterčík, Matúš Starupský.
Oficiálna časť a rozlosovanie
sektorov sa konalo v Clube Tihany.
V každom sektore súťažilo 25 družstiev. Celkový úlovok počas súťaže

bol viac ako 15 tisíc kilogramov rýb,
z toho 1 754 kusov bol kapor obyčajný a 204 kusov kapor lysec. V celkovom hodnotení vyhral Tím Sírius z
Maďarska, ktorý nachytal 454 kg, čo
je 43 kusov kaprov. Michalovský tím
Massive baits skončil na 18. mieste s
úlovkom 19 rýb o celkovej váhe 208
kg a vo svojom sektore Mivardi zvíťazili. Ich najväčší úlovok bol kapor,
ktorý vážil 20 kíl.
Slovensko reprezentovalo viacero družstiev. Za zmienku stojí tím
Giants Fishing – Sports, ktorý sa
umiestnil na 110. mieste s dvomi
kaprami o váhe 40 kg, ale vo svojom
sektore zvíťazili s najťažším úlovkom takmer 25 kg. Všetci sa zhodli,
že sa chcú zúčastniť aj ďalšieho ročníka.
A.P.

Nová mobilná aplikácia

ZEMPLÍN REGIÓN

Zažite Zemplín v plnej kráse,
objavujte nové miesta, inšpirujte sa tipmi na výlety
a relax, dostávajte notifikácie o aktuálnych
podujatiach.

Aj keď sa zdá, že dianie
okolo športu v tejto
ťažkej dobe utíchlo, naši
kickboxeri urobili všetko
preto, aby v Čiernej Hore
podali čo najlepšie výkony
a pre Slovenskú republiku
vybojovali čo najviac
medailí.
Od 6. do 13. novembra sa
v černohorskej metropole Budve
konali WAKO Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov v kickboxe.
V prísnych podmienkach sa ich
zúčastnilo 1418 štartujúcich z 39
krajín. Slovenskú republiku reprezentovala 18-členná výprava, ktorá
si domov doniesla dve zlaté a päť
bronzových medailí.
Do tejto zbierky prispela aj členka michalovského Športového Kic-

kbox klubu Emma Sabadošová.
V disciplíne kicklight do 55 kg jr.
ju do semifinále posunula výhra
nad talianskou reprezentantkou.
Aj napriek tomu, že ju v zápase
o postup do finále zastavila tesná
prehra na body so súperkou z Bulharska, Emma získala krásne tretie
miesto a rozšírila si svoju zbierku
medailí o bronzovú z majstrovstiev Európy. Menej šťastia mala
v disciplíne lightcontact do 55 kg
jr., v ktorej sa do semifinále nedostala.
Debut na medzinárodnej súťaži si vyskúšal aj ďalší michalovský
pretekár, Dávid Havran, ktorý štartoval v disciplínach lightcontact
do 57 kg jr. a kicklight do 57 kg jr.
Žiaľ, podpísala sa na ňom neskúsenosť nováčika na takomto
turnaji a domov si odniesol najmä
cenné skúsenosti.
Elena Takáčová

