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ZDARMA

Vážení spoluobčania,
milí Michalovčania!
Už druhýkrát v tomto miléniu
vstupujeme do roka, ktorý začína
i končí číslicou dva, a my opäť,
po koľkýkrát už, veríme, že napriek neradostným prognózam, to
bude rok pre nás všetkých úspešný a vydarený a že aj na jeho konci sa budeme môcť usmievať a tešiť sa zo všetkého, čo máme radi
a čo za našu radosť naozaj stojí.
Z úprimného srdca vám všetkým, milí priatelia, toto aj želám
a zároveň vám prajem, aby ste
začínajúci rok prežili v zdraví
a v pokoji, aby ste v ňom nemuseli riešiť nič, čo by akokoľvek
ohrozovalo vás či vaše rodiny.
Hádam doposiaľ nebolo roka,
na začiatku ktorého by sme popri
potrebnej dávke optimizmu nevyjadrovali aj isté obavy z vývoja,
o ktorom sme denne informovaní
ako o takmer stopercentnej katastrofe. Inak tomu nie je ani teraz.
Aj teraz počúvame, čo všetko
hrozí Slovensku i Európe, čoho
všetkého sa máme báť a takmer
za hriech sa považuje, ak do tejto
asi zámerne vytváranej beznádeje chce niekto vniesť jasnejšie
farby či lúče optimizmu.
Nie, naozaj nechcem situáciu
zľahčovať, ale nedá mi, aby som
nepovedal, že aj v týchto časoch
sa musíme pokúsiť vidieť svet a život aj ináč. Musíme veriť v dobro
a spravodlivosť, musíme veriť vo
vlastné sily i vlastný rozum, musíme veriť, že aj to objektívne, čo nemôžeme ovplyvniť, vytvárajú aj ľudia, ktorým takisto záleží na tom,
aby bolo dobre a lepšie nielen im
a ich rodinám, ale čo najväčšiemu
okruhu ľudí dobrej vôle.
Viera v dobro a nádej, že sa
dosiahne, nie sú totiž pojmami,
ktoré majú odznievať len v chrámoch. Majú znieť aj medzi nami
všetkými aj vo všednom každodennom živote, aj keď niekedy je
to ťažké, pretože práve ony nám
pomáhajú prekonávať skľučujúcu beznádej, do ktorej nás najmä

naše často zmanipulované médiá
zámerne posúvajú. Áno, v živote
sú aj tragédie, sú aj zločiny, ale
aké percento im patrí v živote nás
všetkých a aké percento im patrí
v najsledovanejších masovokomunikačných prostriedkoch?
Skúsme preto, priatelia, hodnotiť všetko, aj napriek ich negativizmu, i optimisticky, pretože aj
na to je množstvo dôvodov, ktoré
sa asi zámerne nikde neuvádzajú.
Aj z tohto zorného uhla sa
preto v krátkosti pozrime na
naše mesto, na jeho vývoj v roku
2011 i na to, čo očakávame v novom kalendárnom roku.
Hneď v úvode treba povedať,
že rok 2011, ako prvý z rokov nového volebného obdobia, nebol
rokom, v ktorom by sme robili
nepopulárne kroky, ktoré by sa
dotkli občanov. Zachovali sme
všetky sociálne výhody, ktoré sa
dotýkajú seniorov, či sociálne
slabších vrstiev nášho obyvateľstva, zachovali sme podporu kultúrnym a športovým aktivitám,
ktoré v meste sú a nesiahli sme
na miestne dane.
Aj v tomto roku, v roku
2012, chceme čo najviac z toho
zachovať. V prípade miestnych
daní sme poväčšine urobili len
drobné úpravy, ktorými sme
jednotlivé sadzby z tisícin zaokrúhlili na stotiny eura. Výraznejšie sme upravili poplatky
za tuhý komunálny odpad, a to
preto, že nám na to vznikla nová
zákonná povinnosť, ktorú sme
však nenechali v celom rozsahu
na pleciach občanov. K najvýraznejšiemu zvýšeniu dochádza
pri dani za užívanie verejného
priestranstva plechovou garážou. K tomuto kroku sme sa odhodlali preto, lebo ním viac ako
príjmami pre Mesto sledujeme
odstránenie týchto neestetických prvkov z našich parkovísk.
Veríme, že i vďaka tomu sa nám
to v tomto roku podarí.

Život mesta, vážení spoluobčania, to je predovšetkým spolužitie všetkých jeho občanov
a kroky, ktoré majú prispievať
k jeho sústavnému skvalitňovaniu. Som preto úprimne rád, že
o Michalovciach v tomto smere
môžeme hovoriť ako o meste, ktoré iným môže slúžiť ako
príklad. Osobitne to platí o duchovnom živote a aktivitách
s ním spojených. Napriek veľkej
konfesionálnej pestrosti, aká hádam inde ani nie je, sme mestom
kresťanskej vzájomnosti, mestom, kde slovo ekumenizmus nie
je frázou, ale prirodzenou súčasťou nášho bytia. Zásluhu na tom
majú predstavitelia všetkých cirkví, ktoré na území mesta sú, a ja
som veľmi rád, že im za to, ako
aj za spoluprácu v rámci Rady
cirkví, môžem aj touto cestou
úprimne poďakovať.
Rovnako chcem poďakovať
všetkým, ktorí prispievajú k výbornej spolupráci Mesta a seniorov, Mesta a mládeže, Mesta a športových klubov, Mesta
a podnikateľov i Mesta a Rómov.
Podiel na tom majú aj všetky
naše kluby dôchodcov, Jednota
dôchodcov Slovenska, všetky
naše športové kluby, no najmä
naše školy, ktorým chcem osobitne poďakovať za zodpovedné
plnenie neľahkých úloh. Pripravili množstvo podujatí, z ktorých
azda najvýznamnejším bolo celoštátne kolo olympiády v ruskom
jazyku, no aj mnoho ďalších, na
ktorých boli účastníci z celého
Slovenska i zo zahraničia. Verím,
že aj v roku 2012 so všetkými,
ktorých som spomínal, nadviažeme na všetko pozitívne z doterajšej spolupráce a budeme hľadať
aj nové formy a impulzy pre jej
ďalšie skvalitňovanie. Verím, že
k tomu všetkému budú i naďalej
prispievať všetky oceňovania,
na ktoré sme si už zvykli, a ktopokračovanie na 2. strane
Predstavujeme vám prvú
obyvateľku Michaloviec
narodenú v roku 2011. Malá
Elenka Varechová sa narodila
dvadsať minút po polnoci
1. januára s váhou 3730 g a dĺžkou
51 cm. Malá slečna je druhým
dieťatkom mladých rodičov.
Do nemocnice ju prišiel privítať
primátor mesta Viliam Zahorčák
v sprievode viceprimátora
MUDr. Benjamína Bančeja
a riaditeľa nemocnice
MUDr. Ľubomíra Rohoňa.
Šťastnej mamičke blahoželali
s kyticou kvetov a pre Elenku
doniesli aj peňažný dar.
Za redakciu Michalovčana
prajeme krásny, úspešný
a šťastný život!
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Zdravie, štastie a radost v srdci po celý rok
praje redakcia Michalovcana
V uplynulom roku sa v našom meste narodilo 894 detí
(484 chlapcov a 410 dievčat),
čo je o 27 detí viac ako v roku
2010. Z nich bolo 322 Michalovčanov. Najčastejšie mužské
mená boli Jakub, Patrik a Samuel, ale rodičia sa rozhodli
pomenovať svojich synov aj
nezvyčajnými menami ako
Kerem, Adorjan či Nataniel.
Medzi najobľúbenejšie ženské
mená patrili v predchádzajú-

Michalovce
v roku 2011
com roku Nela, Sofia a Michaela. Vyskytli sa aj neobyčajné
dievčenské mená ako Fernanda, Salome, Seherezáde.
Počet uzavretých sobášov
v roku 2011 bol 201, z čoho bolo
125 cirkevných sobášov a 76 civilných. V našom meste bolo v
uplynulom roku uzavretých 17
sobášov s cudzincom.
Počas 12 mesiacov roku 2011
sa do nášho mesta prisťahovalo
412 a odsťahovalo sa 660 ľudí,
v rámci mesta sa presťahovalo
744 obyvateľov Michaloviec.
V roku 2011 zomrelo 282
Michalovčanov, z toho bolo 162
mužov a 120 žien.
K 31. decembru 2011 v našom meste žilo 39 318 obyvateľov – 19 039 mužov a 20 279
žien.
Zdroj: MsÚ
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Zemplínska knižnica G. Zvonického
a Zemplínske múzeum
vás pozývajú na besedu a prezentáciu
troch nových publikácií o histórii nášho regiónu

Okresná rada SZZP
vás pozýva na

Fašiangovú zábavu

ZEMPLÍN TRIKRÁT V DEJINÁCH ČASU

28. januára 2012
ktorá sa uskutoční
v hoteli DRUŽBA

13. januára 2012 o 16.30 hod.
v priestoroch knižnice na Štefánikovej ulici č. 20

Vstupné: 16 €
Info: E. Hlodinková 0905 761 789

Kniha o maliarovi
Zemplína
Rok 2011 bol rokom stého výročia príchodu
maliara Teodora Jozefa Moussona do Michaloviec.
Pri tejto príležitosti Mesto Michalovce vydalo
reprezentačnú publikáciu Teodor Jozef Mousson
o živote a diele tohto významného maliara, ktorý
svojím štetcom a farbami najvýraznejšie zobrazil
Zemplín.

Slávnostné uvedenie do života tejto publikácie sa uskutočnilo v utorok 20. decembra v hoteli Mousson.
Kniha pozostáva z troch kapitol a obrazovej prílohy. Prvú
kapitolu napísala maďarská historička profesorka Klára Papp
po precíznom bádaní v tamojších archívoch a využití ďalších
prameňov. Je zameraná na detstvo a mladosť umelca. Životopis majstra od jeho príchodu
do Michaloviec na základe dô-

AK TUALITY

kladného heuristického výskumu spracoval v druhej kapitole
Dr. Martin Molnár. Tretia kapitola od historičky umenia Dr.
Gabriely Haščákovej-Vizdalovej opisuje majstrov umelecký
vývin a jeho dielo. Približuje
čitateľom slovami to, čo dýcha
z umelcových obrazov. V obrazovej časti sú chronologicky zaradené reprodukcie diel autora,
pochopiteľne nie všetky z jeho
nesmierne bohatej tvorby. Je tu
však zastúpené každé obdobie
jeho umeleckého rastu.
Veríme, že monografiu, dokumentujúcu životné osudy
a neobyčajnú šírku umeleckého
záberu majstra Teodora Jozefa
Moussona, vďačne príjmu všetci
čitatelia.
Monografiu je možné zakúpiť si v Turistickej a informačnej
kancelárii v budove Mestského
úradu v Michalovciach.
ip
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Mestská hromadná doprava Michalovce

Oznam
V súvislosti so zmenou prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy
v Michalovciach od 1. 1. 2012 vám oznamujeme, že nové bezdotykové čipové karty
si môžete zakúpiť v dopravnej kancelárii na Staničnej ulici 3 v Michalovciach
Cena karty 3 €, minimálny vklad 3 €. Cestovné poriadky a tarify zostávajú nezmenené.
Doprava v 1. týždni nového roku, a pre žiakov a študentov aj v 2. týždni,
je realizovaná na náklady prevádzkovateľa.
www.mhdmi.sk

A ktuality – N á z o r y
pokračovanie z prvej strane
ré, chvalabohu, stále majú u nás
svoje opodstatnenie.
Región Zemplína a aj blízke
okolie nášho mesta má potenciál
pre rozvoj turizmu, čomu sme aj
v uplynulom roku venovali primeranú pozornosť. Propagovali
sme ho doma i v zahraničí na
výstavách turizmu a prostredníctvom našich partnerských
miest aj v ich krajinách, vydali
sme nové propagačné materiály.
Popri jestvujúcich partneroch
sme nadviazaním spolupráce
s mestom Pančevo rozšírili svoje vzťahy do Srbska, kde žije aj
početná slovenská komunita,
veriac, že aj vďaka tomu náš región spoznajú aj obyvatelia tejto
balkánskej krajiny. V tomto roku
hodláme spolu s obcami v okolí
Zemplínskej šíravy vytvoriť Oblastnú organizáciu cestovného
ruchu, prostredníctvom ktorej
sa v zmysle nového zákona o turizme pokúsime získať finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu
na podporu turizmu v regióne.
Úprimnú radosť máme z toho, že v lete, počas Zemplínskych slávností, navštívili naše
mesto takmer všetci novozvolení
primátori našich partnerských
miest, čo je dôkazom toho, že
na spolupráci s nami im záleží.
Veľmi nás teší i fakt, že všetci sa
tu dobre cítili a prejavili záujem
opäť sa k nám vrátiť.
Jednou z najvýznamnejších
udalostí uplynulého roka bola
dočasná zmena vlastníckych pomerov v Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru. Táto zmena
bola sprevádzaná množstvom
obáv, z ktorých sa, chvalabohu,
zatiaľ takmer nič nenaplnilo. Aj
keď je i dnes predčasné hodnotiť, akým smerom sa nemocnica
bude uberať, jedno je isté, že kríza v slovenskom zdravotníctve,
ktorá vrcholila v závere roka,
našu nemocnicu obišla a obavy,
ktoré pociťovali pacienti takmer
na celom Slovensku, nepocítili pacienti našej michalovskej
nemocnice. Chcem preto veriť,
že tak tomu bude aj v blízkej či
vzdialenejšej budúcnosti a že aj
zámery a sľuby nových akcionárov sa im podarí v dohľadnom
čase čo najväčšmi naplniť.
Veľmi ma teší, vážené dámy,
vážení páni, milí mladí priatelia, že kultúrny, športový a spoločenský život v meste bol aj
v roku, s ktorým sme sa práve
rozlúčili, bohatý. Zachovali sme
v ňom tradičné podujatia ako
Deň na poctu mesta, Horovov
Zemplín, jarné a vianočné trhy,
Zemplínsky jarmok i Zemplínske slávnosti.
Radosť máme aj z toho, že sa
obnovila medzinárodná súťaž
v spoločenských tancoch Zemplínska váza, že k tradičným
dňom Južanov a Stráňančanov
pribudol Deň Východniarov a že
vzniklo aj originálne podujatie,
ktoré, veríme, preukáže svoju životaschopnosť -Michalovce s Michalmi Michalom a Michaelám.
Sme radi, že k bohatému kultúrnemu dianiu prispeli i mladí nadšenci, ktorí ukázali, že majú všetky predpoklady na to, aby kultúrny život v meste dotvárali svojimi
schopnosťami i svojím videním
sveta. Dôkazom toho bol koncert
na poctu Ondrejovi Tomovčíkovi, podujatie Šťastné chvostíky,
tínedžerská módna prehliadka
ale aj už tradične bohatý program
v galérii Subterén. Vďaka aktivitám mestského kultúrneho strediska ale aj iných organizátorov
sme v Michalovciach opäť mohli

vidieť Luciu Bílú, Katku Knechtovú, Anku Servickú, Lúčnicu,
Donských kozákov, Andera z Košíc a ďalších. Vysoko oceňujem
nadštandardnú spoluprácu Mesta
s kultúrnymi inštitúciami, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, čo osobitne platí
o Zemplínskom múzeu. Vďaka
tejto spolupráci sa v meste uskutočnila séria podujatí venovaná
stému výročiu príchodu Teodora
Jozefa Moussona do Michaloviec,
či podujatie, ktoré nám priblížilo
pramene byzantskej kultúry na
Zemplíne. Výsledkom tejto spolupráce bolo aj vydanie nových
publikácií približujúcich našu
históriu i osobnosti, ktoré sú s naším regiónom späté, čo platí najmä o reprezentatívnom knižnom
diele Teodor Jozef Mousson.
Vďaka spolupráci Mesta
a Zemplínskeho múzea máme už
možnosť sobášiť nielen v obradnej miestnosti mestského úradu
ale aj v reprezentačných priestoroch ich kultúrneho stánku.
Pri hodnotení kultúrneho
života nemožno nespomenúť aj
bohatú činnosť všetkých našich
základných umeleckých škôl
a kultúrnych telies, akými sú súbor Zemplín, spevácky zbor Pro
musica, spevácka skupina Hnojňaňe z Mihaľovec, súbor Svojina
ale aj mnohé ďalšie, ktoré v Michalovciach pôsobia dlhšie, ale
i tie, ktoré vznikli len nedávno.
Im všetkým patrí za všetko, čo
pre rozvoj kultúry v uplynulom
roku urobili, naše uznanie i poďakovanie.
Podobne možno hodnotiť aj
oblasť športu. Najvýraznejšie úspechy sme zaznamenali v hádzanej. Ženy sa stali opäť majsterkami Slovenska, získali aj slovenský
pohár a vďaka nim bolo naše
mesto dejiskom kvalifikačného
turnaja ligy majsteriek. Muži sa
zasa stali účastníkmi najvyššej
súťaže, v ktorej naše mesto zatiaľ
viac ako dôstojne reprezentujú.
Možno preto povedať, že Michalovce sú dnes „najhádzanárskejším“ mestom Slovenka, lebo ako
jediné v našej republike má svoje
zastúpenie v najvyššej mužskej
i ženskej súťaži. Potešiteľné sú
aj divácke návštevy v obidvoch
súťažiach, čo v prípade mužov
len potvrdzuje, že umožniť im,
aby využívali namiesto basketbalistov Mestskú športovú halu,
bolo správnym rozhodnutím.
Radosť sme dlho mali z futbalistov i hokejistov, a to vo všetkých
vekových kategóriách. Verme,
že herná kríza, ktorá zasiahla
tieto kolektívy, čoskoro pominie
a opäť sa budeme tešiť z ich výkonov i výsledkov. Už tradične nám
robili radosť aj naši reprezentanti
v džude, atletike, plávaní, gymnastike, tenise, streľbe, motorizme ale aj v šachu, bridži i mariáši.
Veľký úspech dosiahol v silovom
trojboji Ladislav Lechan, ktorý
sa v americkom Las Vegas stal
dvojnásobným majstrom sveta.
Mesto Michalovce bolo aj v roku
2011 dejiskom maratónu, polmaratónu, jazdeckých pretekov, boli
tu tradičné turnaje športových
nádejí s medzinárodnou účasťou.
Opäť sme boli aj dejiskom zrazu
automobilových veteránov i motocyklistov. V našom meste sa
prvýkrát uskutočnilo aj podujatie
VSE CITY RUN, ktorého cieľom
je pomôcť ľuďom s onkologickým ochorením.
Veľmi nás teší, že aj v roku
2011 sa množstvo športovcov
všetkých vekových kategórií zapojilo do mestských súťaží o pohár primátora mesta, ako i to,

že už tretíkrát sa pomerne veľa,
hlavne žien, zapojilo do mini
maratónu v aerobicu. Zážitkom
pre milovníkov tenisu zaiste bol
aj exhibičný tenisový zápas medzi Karolom Kučerom a Dominikom Hrbatým. I toto všetko
potvrdzuje, že o Michalovciach
aj v uplynulom roku bolo možné hovoriť ako o meste športu,
k čomu zaiste prispieva aj na slovenské pomery nadštandardná
športová infraštruktúra, v zveľaďovaní ktorej však bude potrebné
pokračovať aj v tomto aj v ďalších
najbližších rokoch, a to nielen
úpravou najznámejších športovísk, ale aj budovaním športovísk
a detských ihrísk vo všetkých
častiach nášho mesta. Verme, že
aj toto všetko prispeje k väčšej atraktivite života v Michalovciach,
ale aj k zdravšiemu spôsobu života všetkých vrstiev a vekových
skupín nášho obyvateľstva.
Vážení spoluobčania!
Rok 2011 bol aj rokom pokračujúcich ale i nových investícií.
Pokračovali sme v rekonštrukciách dvoch našich základných
škôl a úpravami prešli aj niektoré materské školy. Pokračovala
modernizácia našich športových
stánkov. Zlepšili sme podmienky
na zimnom štadióne, kde pribudli
aj nové technické zariadenia, pokračovali sme vo vylepšovaní zázemia v Mestskej športovej hale,
ktoré by malo slúžiť najmä džudistom, boxerom a silovým trojbojárom a kde vďaka súkromnej
investícii pribudla nová palubovka a nové mantinely. Poslednou
zmenou na futbalovom štadióne
je umelé osvetlenie a osvetlenie
celého areálu štadióna.
Veľmi nás teší, že aj teraz sa
nám podarilo prispieť k zvýšeniu
bezpečnosti na našich cestách
tým, že v spolupráci s Košickým
samosprávnym krajom sme vytvorili okružnú križovatku na frekventovanej ceste na Zemplínsku
šíravu a výstavbou cestnej svetelnej signalizácie sme zmiernili kolíznosť na križovatke ulíc Hollého
- kpt. Nálepku. Ku zvýšeniu bezpečnosti, ale i k zlepšeniu vzhľadu mesta zaiste prispeli aj ďalšie
rekonštrukcie ciest a chodníkov.
Krajšiu tvár získalo naše mesto aj
vďaka dokončeniu rekonštrukcie
Námestia slobody. Mrzí nás, že
náš zámer, aby sme v roku 2011
ukončili rekonštrukciu sídliska
Východ sa nám nepodarilo splniť, avšak, vzhľadom na to, že aj
tu sa v prácach pokračovalo, veríme, že aj tento sľub sa nám do leta
roku 2012 naplniť podarí.
Z investičných aktivít, ktoré
začali v roku 2011, treba spomenúť dokončenie nadstavby bytového domu v tzv. MMB, výstavbu nového cintorína, výstavbu 3.
kazety skládky tuhého komunálneho odpadu v časti Žabany, ale
aj to, že začali práce na prístavbe
a zateplení objektu Zariadenie
pre seniorov na Hollého ulici.
Vďaka externým finančným
prostriedkom sa nám podarilo upraviť okolie jazierka Baňa,
ktoré, podobne ako iné priestory
v meste, by malo byť lepšie spravované aj vďaka technike, ktorou
sme rozšírili strojový park v našich Technických a záhradníckych službách.
Rok 2012 by z pohľadu investícií mal byť rokom pokračovania
vyššie uvedených stavieb ale aj
rokom začatia nových, z ktorých
najvýznamnejšími by mali byť
rekonštrukcia ulíc Duklianska,
Sama Chalupku a Pasáž, rekonštrukcia objektu bývalej mater-

Z pirka Andriša zo Straňan

„Mižu, no jak ši vikročil do
novoho roku?“, pitam še sušeda.
„Andriš, ňebudzeš tomu veric,
budzem v radijove. Pristavila me
na varošu mlada slečinka s totu
mašiňku u rukoj, co še do nej
hutori, a pita še mi: „Pán Rašpeľ,
aké máte želania do nového roku
2012 v rodine a v meste?“
Ta jej hutorim, v rodzine jak
obyčajne, žebi klapalo, hlavne
zdravičko, no a v mesce – už bi

mi koňečňe chcel vidzec robic
stavebných chlopov na rozostavanej budove kolo Necelovho
kina, co bi še v ňej mali bandurki i jabluka kupovac i predavac,
roki tam stoji opuščena.“
„No a ti, Andriš, co bi ši sebe
prjal do novoho roku?“
„Mižu, v rodzine toto isti
co ti, no a u varošu, žebi me
založili šľebodne zemplinski
kraľovstvo. Co še čuduješ, kec

maju Moravaci svojo Valašski
kraľovstvo, čom bi me ňemaľi
aj mi zemplinčaňe. Maľi bi me
svojo pasi i okruhlu pečac, na
chtorej bi u štretku tancovaľi
karičku pejc dzivčata – Vranovčanka, Humenčanka, Sobrančanka, Trebišovčanka i naša
Mihaľovčanka. Znam aj, kto bi
bul naš kraľ. Spokojni bi s ňim
buľi šicki, na horňim, doľňim
i mi na štredňim Zempľiňe. Vo-

skej školy na Borovicovej ulici
na zariadenie opatrovateľských
služieb a I. etapa rekonštrukcie
sídliska Juh.
Popri tom by sme radi dokončili digitalizáciu nášho kina
a radi by sme začali s prevádzkou
útulku pre psy, ktorý je už časťou
našich spoluobčanov veľmi očakávaný.
Verme, že mnoho z toho sa
nám podarí zrealizovať aj vďaka
zdrojom z európskych fondov,
o ktoré sa určite opäť budeme
uchádzať. Verme, že na rozdiel
od predchádzajúceho roku, kedy
vlastne v tomto smere všetko stálo, nová vláda, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb,
urobí všetko preto, aby čím skôr
vyšli výzvy na jednotlivé programy, aby sme aj my, tak ako v nedávnej minulosti, mohli európsku finančnú pomoc využívať.
Už takmer tradične na tomto
mieste musím vyzdvihnúť spoluprácu Mesta s Košickým samosprávnym krajom a s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Vďaka tejto spolupráci,
ako sme už uviedli, v Michalovciach pribudla ďalšia okružná
križovatka a zrekonštruovali sa
ďalšie úseky vodovodných a kanalizačných potrubí. Škoda, že
nám podobná spolupráca chýbala s doterajším vedením nášho
štátu.
Mrzí nás, že na rozdiel od
minulosti, si do Michaloviec oficiálne nenašiel cestu nikto z ministrov, či iných štátnych predstaviteľov, a tak najvzácnejšími
hosťami, popri už spomínaných
primátoroch našich partnerských
miest, bol už tradične predseda
KSK Zdenko Trebuľa, biskupi
viacerých cirkví, ale aj predseda
Matice slovenskej Marián Tkáč.
Verím, že po predčasných
parlamentných voľbách, ktoré
nás ako najvýznamnejšia vnútropolitická udalosť tohto roka
čakajú v marci, sa aj toto zmení a naplnia sa aj dávané nám
sľuby z minulosti o investovaní
štátu do cestnej infraštruktúry
v Michalovciach. Verím, vážení
spoluobčania, že význam parlamentných volieb si každý z vás
uvedomuje a že využijete svoje právo rozhodnúť o tom, kto
bude Slovensko najbližšie štyri
roky spravovať. Nepochybujem
o tom, že sa rozhodnete správne
dúfajúc, že podobné otrasy, aké
sme museli prežívať v posledných
mesiacoch, už vďaka vrcholovej
politike zažívať nebudeme.
Veríme tiež, že európske
problémy, ktorých sme súčasťou,
čo osobitne platí o našej spoločnej mene, sa takisto vyriešia tak,
že nás všetkých zasiahnu čo najmenej.
Milí spoluobčania, nemecký teológ a spisovateľ Lothar
Zenetti povedal, že ten, kto žije
nádejou, vidí ďalej a ten, kto žije
láskou, vidí hlbšie. Želám vám
všetkým, aby ste v roku 2012
preto videli čo najďalej a čo najhlbšie. Želám vám, aby ste lásky
dokázali dať čo najviac, ale aj aby
ste jej minimálne toľko dostávali,
a to nielen od vašich najbližších,
ale od čo najväčšieho množstva
ľudí, s ktorými prídete do styku.
Želám vám aj veľa síl a nádeje
pri prekonávaní prekážok, ktoré
život zaiste prinesie, no predovšetkým vám všetkým želám
pevné zdravie, pokoj a čo najviac
radostných dní.
Veľa šťastia v novom roku,
priatelia!
Viliam Zahorčák
primátor mesta
lal bi še: Piszancsin Andrej Janko Vasiľo Mižo Perši.
Mižu, u tim kraľovstve sebe budzeš hodzen sľebodňe dichac, zhľiboka i riadňe, dokedi ši hore koncom, ňemušiš zastavovac dich až
na dva viňimki: - kec uvidziš perši
novoročni viučtovaňe za eletriku aj
plin a nedajbože še z toho dostaňeš
do špitaľu pod pristroje a kec tam
pridze opravar a povi: „Zastavce
dich, bo idzem meňic poistki.“
Co še ňestalo, može še stac.
Ščejšlivi novi ročok!
Andriš zo Straňan



z pera viceprimátora

Pohľad
do nového roka
Zákonitosti plynutia času sú neúprosné. Nedajú sa ani pozastaviť,
ani vrátiť späť. Tristo šesťdesiatpäť dní roka 2011 je už len históriou.
Históriou ľudí, miest, štátov a zeme, ktoré ich prežili. Mnohé predsavzatia a plány spred roka sa podarilo naplniť. Mnohé ostalo len v rovine
prianí bez obsahu a už niet tej sily v roku 2011 ich naplniť. Každému
človeku sa jeden rôčik zapísal do knihy života. Deti podrástli, nabrali
nové vedomosti, prekročili prah dospelosti. Dospelí zažili mnohé nové
skutočnosti, obohatili sa o nové životné možnosti. Slovenská spoločnosť
sa zobudila zo sna nových politických skúseností. Permanentný experiment hľadania „svojej pravdy“ aj proti všetkým zákonitostiam z kategórie Murphyho zákonov skončil pádom vlády.
Záver kalendárneho roka bol o ilúzii, že v parlamentnom systéme vláda „ani dôležitá nie je“ . Pre obyčajných občanov vznikla nová
nadávka „obyčajní ľudia“. Z každej strany útočila na človeka nová sebatrýzniaca modla „treba šetriť“. Predháňanie, kto ušetrí najviac dosiahlo až bizarné rozmery. Bez možnosti ich konfrontácie, či náhodou
to šetrenie nie je jednorazovým nákupom. Pritom zdravý gazdovský
rozum nám už oddávna radil. Netreba šetriť, ale všemožne zabrániť
plytvaniu. Ak chceš každý cent použiť zmysluplne, dobre si zrátaj, načo
a kedy vynaložíš prostriedky. Akú budúcnosť si nimi zakladáš. Či sa
nasýtiš len dnes, alebo budeš mať aj na zajtra a na pozajtra. Našťastie
aj v tejto oblasti existujú reparáty. Budú nimi predčasné parlamentné
voľby. A hľa nové strany, čisté, nepopísané listy papiera sa objavujú ako
huby po daždi. Zrejme už dnes kalkulujú s hlúposťou národa. A v snahe opiť ich rožkom, sľubujú aj nemožné. Len na poctivú trpezlivú prácu
pre riešenie problémov dneška sa chce málokomu osloviť spoločnosť.
Ľudia nesmú zabudnúť, že politika nie je „panské huncútstvo“ ale
poctivá každodenná práca, kde občan nie je prostriedkom, ale finálnym produktom. Vyberajme si takých reprezentantov, ktorí sa budú
dominantne venovať problémom občanov a nie sebe samým. Svojich
sporov o tom, že najlepšie riešenia sú tie, ktoré majú oni pod kontrolou a ich priatelia sú jediní správni ľudia na správnych miestach. Sila
partokracie je prospešná pre prácu vo vnútri strany. Jej sila uplatnená
generálne na celú spoločnosť je cesta k degenerácii a stagnácii spoločnosti. Preto v roku 2012 vážme pozorne svoje kroky. Každé individuálne rozhodnutie má svoju váhu. Nevylejme ho na hnojisko dejín. Od
našich rozhodnutí závisí budúcnosť nás a našich detí. Nerozhodujme
len podľa slov, ale hľadajme aj skutky. Tie nám môžu značne napomôcť
pri rozhodovaní, komu dať svoju dôveru. Hľadajme tých, ktorí nielen
pekne rozprávajú , ale vedia aj niečo zmysluplné vytvoriť.
Dovoľte mi popriať vám na prahu nového roka pevné zdravie, šťastie, dobrý krok a spokojne prežitý celý rok.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Žihadlo

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

denne od soboty od 14.00 hod.

Jaspisové kanáriky
Medaily zo zápolení nemusia nosiť len športovci, ale i celkom obyčajní ľudia, o ktorých sa takmer nič nevie. Jedným z nich je aj Mgr. Michal
Vojník (na snímke hore) chovateľ jaspisových farebných kanárikov. Začiatkom októbra sa zúčastnil so svojím chovom farebných kanárikov na
medzinárodnej výstave EXOTA 2011, ktorá sa v uvedených dňoch konala
v Olomouci v ČR. Na tomto podujatí reprezentoval nielen Mesto Michalovce ale i Slovenskú republiku. Z jeho chovu, ktorému sa venuje od roku
1973, bola okrem iného vystavená i špeciálna skupina farebných kanárikov pod názvom “Jaspisové”. Ich chovom sa zaoberajú len dvaja chovatelia
na Slovensku a štyria chovatelia v celej východnej Európe. Práve tieto farebné kanáriky (jaspisové) dosiahli na vyššie spomínanej výstave vysoké
ocenenie – Šampión výstavy, zlatá medaila a strieborná medaila.
nč

Z poslaneckých interpelácii
Riešenie interpelácií poslancov predložených na VI.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach,
ktoré sa uskutočnilo 25. októbra 2011:

Bc. Stanislav Gaľa:

Občania mestskej časti – Ulica topolianska, žiadajú osadiť naspäť
dopravnú značku „Zákaz vjazdu automobilovej dopravy a TIR“
cez toto územie a konštatujú, že v minulosti takéto dopravné značenie cez Ulicu topoliansku bolo osadené a bolo účinné.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Dopravnú značku „Zákaz vjazdu automobilovej dopravy a TIR“ sme
osadili 24. októbra 2011.
pokračovanie nabudúce



kult ú r a – š k o l s t v o

dva týždne v kultúre...

spoločenská rubrika

Hvezdáreň

vítame medzi nami našich najmenších:
Alex Hajaš
Nela Tidiková
Ema Jacečková
Jakub Pulčár
Hana Vlčoková

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA

bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
v stredu a v piatok so začiatkom o 17.30 hod.
Vstupné: dospelí 1,00 €, deti 0,50 €

Výstavy

Šarišským a Zemplínskym krajom (maľba)
Mgr. Andrea Spišáková
2. – 28. 1. 2012, malá galéria MsKS

Teodor Jozef Mousson

výber z tvorby
do 31. 3. 2012, Zemplínske múzeum

Program kina Centrum
11. 1. streda o 19.30 hod.

LEPŠÍ SVET

psychologický
Premiéra
DÁNSKO/ŠVÉDSKO
2010
Vstupné: 2,20€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky
12. – 15. 1. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.

SILVESTROVSKÁ NOC

komédia
Premiéra
USA
2011
Vstupné: 2,70€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
15. 1. nedeľa o 16.00 hod.

ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE
animovaná rodinná komédia
USA/VB
Vstupné: 2,30€
Ml. prístupný

2011
Slovenský dabing

17. – 18. 1. utorok, streda o 19.30 hod.

POLNOC V PARÍŽI

romantická komédia
Premiéra
USA
2011
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA
19. 1. štvrtok o 20.30 hod.
20. – 22. 1. piatok sobota, nedeľa 17.00 a 19.00 hod.
23. – 24. 1. pondelok, utorok o 18.30 hod.

HAPPY FEET 2

animovaný/komédia/rodinný/hudobný
USA
Vstupné: 3,00€
Ml. prístupný

2011
Slovenský dabing

Teodor Jozef Mousson

výber z tvorby

Zemplínske múzeum v Michalovciach sa v posledný deň
kalendárneho roka lúčilo so svojimi priaznivcami opäť jednou
z tradičných
Silvestrovských
vernisáží.
Tohtoročná bola venovaná
maliarovi s francúzskymi koreňmi Teodorovi Jozefovi Moussonovi, ktorý žil a tvoril v Michalovciach v rokoch 1911 – 1944.
Mousson sa prejavil ako mimoriadne senzitívny umelec.
V celej Moussonovej tvorbe sa
prejavuje záujem o svetlo. To, čo
ho zaujímalo, nebolo v skutočnosti konkrétne zobrazenie postáv, či deja, ale vyjadrenie atmosféry prostredníctvom rozihrania
palety, zachytenia prchavého
svetelného okamihu, svetla a farby na farebne nápaditom zemplínskom kroji. Dostal prívlastok
„maliar zemplínskeho slnka a ľudu“. Okrem obľúbených trhových
scén sa venoval aj maľbe zátiší,
aktov a portrétov, tie však tvorili len nepatrnú časť jeho tvorby.
V posledných rokoch sa dielu T.
J. Moussona dostáva náležitej pozornosti a uznania.

Výstava Teodor Jozef Mousson, výber z tvorby „maliara
Zemplína“ je zároveň zavŕšením
série rôznych podujatí, do ktorých sa v priebehu roka zapojili
všetky kultúrne inštitúcie mesta
Michalovce. Stalo sa tak pri príležitosti „Roka T. J. Moussona“.
Odborná i laická verejnosť si
nimi pripomenula 100 rokov od
príchodu T. J. Moussona do Michaloviec.
Zemplínske múzeum vlastní
a vo svojej stálej expozícii umeleckej histórie vystavuje najucelenejší súbor diel T. J. Moussona. Na
tejto jedinečnej výstave „maliara
Zemplína“ návštevníci však môžu
zhliadnuť nielen diela zo zbierok
Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ale aj Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Galérie
mesta Bratislavy, Východoslovenskej galérie v Košiciach, Šarišskej
galérie v Prešove, Tatranskej galérie v Poprade a Východoslovenského múzea v Košiciach.
Výstava vo výstavných priestoroch západného krídla Zemplínskeho múzea potrvá do 31.
marca 2012.
zm

Ve ľ ké ĎA KU J E M E
Vianočná výzdoba bola pred Vianocami
doplnená o viaceré nové prvky. Všetky
náklady na nákup novej výzdoby mesto
získalo od sponzorov, ktorým patrí naše
VEĽKÉ ĎAKUJEME:

YAZAKI s.r.o. Michalovce
EUROSPAN , s. r. o. Michalovce
EUROVIA SK, a. s. Michalovce
INGEMA, s. r. o. Michalovce
KEREX, s. r. o. Michalovce
O.S.V.O. Prešov, s. r. o.
SCORP, s. r. o. Michalovce
STAFER , s. r. o. Michalovce
SYTELI , s. r. o. Michalovce
TaZS Michalovce

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Peter Lesnický
Andrea Vrbíková

ZŠ NA MOSKOVSKEJ
ULICI OSLAVUJE
„Čas nevie chodiť ako rak,
nič sa späť nevráti, len obraz
v mysli zostáva: rodina, kamaráti a škola...“
Pre žiakov a učiteľov ZŠ na
Moskovskej ulici bol 8. december
sviatočným dňom. Už od rána sa
pripravovali na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 50. výročia vzniku školy. O 16. hodine sa
veľká sála MsKS v Michalovciach
zaplnila do posledného miesta.
Zaspomínať si prišli bývalí i súčasní pedagógovia, žiaci, rodičia
a priatelia školy. Pozvanie prijal
aj primátor mesta Michalovce
Viliam Zahorčák, ktorý riaditeľke školy Mgr. Anne Hvizdo-

vej odovzdal pamätnú medailu.
Slávnosť sa začala príhovorom
riaditeľky školy. Po ňom nasledovala krátka prezentácia zo života
školy. Pestrý program, ktorý žiaci a učitelia pripravovali dlhé tri
mesiace, bol odmenený búrlivým
potleskom a všetci ľudia v sále na
znak úcty a uznania vstali. Nechýbali slzy dojatia a každý hosť
si okrem silného umeleckého
zážitku odniesol aj spomienkový
darček. Po vystúpení čakalo pozvaných hostí bohaté občerstvenie v sále ZOS. Bol to veľkolepý
deň, ktorý zostane dlho v našich
spomienkach.
Kabinet SJL

Poďakovanie za umelecký zážitok
Srdečné „ďakujem“ za pekný umelecký zážitok chcem vyjadriť všetkým, ktorí 8. decembra pripravili kultúrny program pri príležitosti
50. výročia založenia Základnej školy na Moskovskej ulici v Michalovciach. S „hŕstkou“ detí dokázali pripraviť program plný emócii,
spomienok i nostalgie. My, skôr narodení, ktorí sme v tejto škole
pôsobili, sme sa neubránili slzám dojatia. Vďaka patrí všetkým,
ktorí tento program pripravovali, no hlavne Mgr. Janke Miklošovej
a Mgr. Martine Novákovej.
Mgr. V. Demková

My sa práce nebojíme,
všetko pekne vyčistíme
Členovia Žiackej študentskej
rady pri Strednej zdravotníckej
škole v Michalovciach prijali
výzvu a rozhodli sa v období
od 16.novembra do 15. decembra v spolupráci s Technickými
a záhradníckymi službami mesta
Michalovce skrášliť mestský Park
mieru na Ulici kpt. Nálepku.
V popoludňajších hodinách
po vyučovaní sa 16. novembra
uskutočnila prvá dobrovoľná akcia v parku – očistenie zašpinených lavičiek. Akcie sa zúčastnilo
9 študentov SZŠ s koordinátorkami ŽŠR. Materiálne prostriedky
zabezpečili TaZS mesta Michalovce. Študenti očistili v parku asi 20
lavičiek. Dvadsiateho tretieho novembra sa konala v tomto parku
druhá dobrovoľná akcia pod názvom Hrabanie lístia. Za príjemné-

ho jesenného počasia sa v parku
stretlo 24 študentov, ktorí sa s veľkou chuťou chytili hrablí a upravili
park. TaZS dodali pracovné náradie. Neskôr 15. decembra sa uskutočnilo v parku opätovné čistenie
lavičiek, na ktoré sa podujali štyria
dobrovoľníci SZŠ. V prvých dvoch
decembrových týždňoch vykonávali študenti SZŠ monitoring
Mestského parku podľa rozpisu.
Ich úlohou bolo zmapovať čistotu lavičiek a priestranstva parku
a následne napísať krátku správu
o zistených skutočnostiach.
Celú akciu sprevádzalo motto: ,,Ničoho sa nebojíme, park si
s chuťou upravíme.
Hrable, vedrá, lopaty, k tomu
troška nálady. S havranmi my zatočíme a náš park si vyčistíme.“
SZŠ

Predvianočné prekvapenie
Vyvrcholením predvianočného času v Základnej škole na
Švermovej ulici bola školská akadémia. Pre spolužiakov, ale najmä
pre rodičov, starých rodičov i pre
verejnosť chceli sme ukázať, aký
program dokážu žiaci pripraviť.
V programe okrem hovoreného
slova, spevu, moderného tanca,
nechýbali ani tance ľudové. Veď
príkladom pre krásne ľudové
tance, tradície a zvyky je v našom
meste súbor Zemplín, Zemplínik
a Zemplínček. Žiaci, ktorí takéto
súbory nenavštevujú, chceli sa
podobať veľkým vzorom. Najmä
súboru Zemplín, ktorý je známy
svojimi krásnymi vystúpeniami
za hranicami Slovenska, v Európe
i za veľkou mlákou. Okrem tanca
sa aj krojmi chceli aspoň trošku
na nich podobať. Škola však nevlastní ľudové kroje, a preto sme
sa obrátili o pomoc na tých najkompetentnejších, na predstaviteľov súboru Zemplín, zapožičať
kroje. Očakávali sme z ich strany
podporu. Veď aj my – „školskí“

tanečníci šírime tradície ďalej.
Pomoc prišla, kroje sme mali zapožičané za podmienok, na ktorých sme boli dohodnutí. Školská
akadémia mala veľký úspech, tešili sa najmä rodičia, starí rodičia.
A po vystúpení prišlo pre
nás to predvianočné prekvapenie. Súbor Zemplín zmenil po
akadémii pre nás podmienky
zapožičania krojov. Za ich zapožičanie sme boli nútení zaplatiť
170 eur ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Michalovce organizácii - súboru
Zemplín, ktorý mesto Michalovce finančne každý rok podporuje na reprezentáciu mesta.
Prekvapenie? Smútok? Zamyslenie! Poučenie pre iných!
Pri požičiavaní krojov od súboru Zemplín sa môžu zmeniť
podmienky zapožičania. Pred
požičaním dohodnuté podmienky zrazu neplatia a ak sa
nechcete pred deťmi zahanbiť,
„natvrdo“ zaplaťte.
učitelia II.ZŠ

Kim Thomas Lardal
Erika Čolláková
Andrej Domoš
Mariana Nemogová
Marcelo Nunes Vargas
Katarína Hujdič

Blahoželanie
Dňa 5. januára sa dožila 88 rokov naša
mamka, babka a prababka

Mária Marcinová

Len málo ľudí sa dožije takého krásneho veku.
O to viac nás teší, že si to práve Ty, mamka naša.
A hoci zdravie už Ti neslúži tak ako voľakedy,
stále sa nepoddávaš a svojou láskou, obetavosťou
a dobrým srdcom nás obdarúvaš. Prajeme Ti veľa
zdravia, šťastia a lásky.
Tvoje dcéry Lýdia a Marika s rodinami

Michalovčan informuje...
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
Anna Jurášová, 82-ročná
Miron Rapáč, 70-ročný
Anna Kušnírová, 85-ročná
Jozef Motyka, 91-ročný
Matrgita Jordánová, 69-ročná
Angela Bašistová, 84-ročná
Mária Pavlovská, 56-ročná
Andrej Paulik, 80-ročný
Milan Seňko, 59-ročný

Mária Begová, 64-ročná
Ján Frendák, 90-ročný
Štefan Kič, 72-ročný

Spomienky
To, že čas rany zahojí, je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť ostala a tiché
spomínanie. Dňa 6. januára uplynulo 10 rokov
od smrti nášho milovaného

Jána Žecika

s láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami
Dňa 23. decembra 2011 uplynuli tri roky
od úmrtia

Milana Kufu

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka, syn
a dcéra s deťmi

Dňa 6. januára 2012 uplynulo 13 rokov,
keď nás navždy opustil náš drahý

Michal Matejčík

Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
s láskou na neho spomína manželka Milka
s celou rodinou

Rozžiarené očká
Na
začiatku
myšlienky
– dobrého úmyslu bol človek,
zamestnanec VSE, a.s. Košice,
Ing. Juraj Dolinič. Jeho cieľom
bolo deťom – žiakom Spojenej
školy internátnej v Michalovciach prostredníctvom projektu
„RWE Companius – pomáhame
spoločne“ spríjemniť týždenný pobyt v školskom internáte.
Umožniť im všestranný, harmonický, emocionálne bohatý život
v peknom prostredí počas odlúčenia od svojich blízkych.
A vyšlo to! Pre Spojenú školu internátnu Michalovce bolo
v rámci tohto projektu hodnotiacou komisiou VSE, a.s. Košice pridelených 1000 € Tak vznikla možnosť realizácie tejto myšlienky.

Pani riaditeľka Mgr. Viera
Kravetzová
a vychovávateľka
Anna Doliničová sa snažili čo
najúčelnejšie využiť tieto financie
v prospech detí. Výsledkom spoločného úsilia je nádherne pretvorený interiér jednej skupiny
školského internátu. Miestnosť je
zariadená novým estetickým nábytkom, vybavená DVD prehrávačom a rádioprijímačom. Tak sa
zlepšili podmienky týždenného
pobytu detí na vzdelávanie a hry.
A tak energia, ktorá svetlom
a teplom napĺňa naše domovy,
v tento predvianočný čas radosťou
rozžiarila i detské očká v Spojenej
škole internátnej Michalovce.
Vďaka, VSE, a.s. Košice!
Anna Doliničová

š p o r t – in z e r c ia



dva týždne v športe...

malý oznamovateľ...

Basketbal

Kúpa – predaj – prenájom/byty

1. BK – Kovohuty Krompachy
II. liga mužov sk. Východ – 13. kolo, 14. 1. 2012, 16. 00 hod.

n Dám do prenájmu 2–izbový byt. Lacno. Michalovce – Stráňany.
Tel.: 0911 743 122

1. BK – Kežmarok
Oblastné majstrovstvá starší mini žiaci – 5. dvojkolo
15. 1. 2012, 10. 00 a 11. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485

Rôzne

1. BK-D – Kovohuty Krompachy
Regionálne majstrovstvá mladších žiačok
15. 1. 2012, 10. 30 a 13. 30 hod.
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843

Hádzaná
HK Iuventa – Písek
WHIL žien – 15. kolo, 14. 1. 2012, 17. 30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, č. tel. 0918159219

Florbal
O pohár primátora mesta
III. ročník Mestskej florbalovej ligy – 5. kolo
In Frame Team – Grappa team
15. 1. 2012, 17. 30 hod.
Veľké Kapušany – GPH Intersport
17. 1. 2012, 17. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

Ľadový hokej

Silvestrovské oslavy sa v našom meste začali v posledný deň uplynulého
roka unikátnou súťažou vo vystreľovaní zátok zo šampanského. V tomto
dvanástom ročníku sa pred mestským úradom na štartovaciu čiaru postavilo 37 súťažiacich, z toho bolo šesť žien. Aj keď rekord súťaže spred
šiestich rokov - 31 metrov nebol v tomto ročníku prekonaný, určite táto
recesia zostáva na Silvestra príjemným spestrením, čo potvrdzuje stále
väčší záujem divákov ale i súťažiacich. Víťazom 12. ročníka stal sa Pavol
TUŠÁR (na snímke hore) ktorého zátka dopadla do vzdialenosti 25,40 m,
na druhom mieste sa umiestnil Ladislav Havrila výkonom 24,10 m a na
treťom mieste skončil Jozef Bobík výkonom 21,70 m.
nk
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HK Dukla – MHK 32 Liptovský Mikuláš
I. liga mužov-nadstavbová časť o play-off – 10. kolo
10. 1. 2012, 17. 00 hod.

ZVEREJŇUJE ZÁMER

HK Dukla – HK Trnava
I. liga mužov-nadstavbová časť o play-off – 11. kolo
13. 1. 2012, 17. 00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

1. Predĺženie doby nájmu – 6 ks stĺpov VO, na ktorých sú
umiestnené informačno - navigačné tabule o rozmeroch
800 x 1200 cm v k.ú. Michalovce, nachádzajúcich sa v lokalitách ulíc Partizánska, Hollého, A. S. Sládkoviča, M. R. Štefánika, Masarykova, Duklianska. Cena za 1 ks inf. tabule v súlade
s VZN č.101/2007 je 110,54 €/ ročne.
2. Prenájom 7 ks stĺpov VO za účelom umiestnenia 5 ks informačných tabúľ o rozmeroch 1200 x 800 mm/ 1 ks, nachádzajúcich sa v Michalovciach, v nasledovných lokalitách:
• M. R. Štefánika, na vstupe do centra v smere od Ke,
• A. Markuša, pred vjazdom na parkovisko Union
• Ul. obchodná, v smere od Ul. Hollého
• Ul. duklianska, v smere od T.G. Masaryka – A. Markuša
• Ul. duklianska, v smere od centra – A. Markuša
• A. Markuša – pred odbočením na parkovisko Union
• Parkovisko na úrovni centrálneho parkoviska k Union
Minimálna cena v súlade s VZN č.101/2007 za 1 ks informačnej tabule je 110,54 €/m2/ročne.
3. Prenájom časti pozemku p.č. 5489/69, za účelom umiestnenia reklamnej tabule o rozmeroch 2,2 x 1,5 m. Jedná sa
o lokalitu na križovatke ulíc Sobranská - Továrenská cesta.
Minimálna cena v súlade s VZN č. 101/2007 za 1 m2 pozemku ročne je 36,85 €.
4. Prenájom 2 ks stĺpov VO za účelom umiestnenia 2 ks reklamných tabúľ o rozmeroch 0,75 x 1 m na Ulici továrenskej,
časť p. č. 5489/70. Minimálna cena v súlade s VZN č.101/2007
za 1 ks informačnej tabule je 110,54 €/m2/ročne.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote do 24. januára 2012 do
12.oo hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

HK Mládež – HC 07 Detva
I. LD – II. nadstavbová časť – 9. kolo, 14. 1. 2012, 14. 00 hod.
HK Mládež – HK Brezno
I. LD – II. nadstavbová časť – 10. kolo, 15. 1. 2012, 10. 30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917524280

Softtenis
O pohár primátora mesta
IV. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
I. liga mužov – 8. kolo, II. liga – 11. kolo
16. 1. – 19. 1. 2012, 18. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 0908 322 342, 0917 650 912

Stolný tenis
ŠKST – Veľké Kapušany, Snina, Hraň
I. liga dorastu – 3. kolo, 14. 1. 2012, 9. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

Volejbal
O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých I. liga – 8. kolo,
II. liga – 10. – 11. kolo
10. – 17. 1. 2012, 18. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 0908 322 342, 0917 650 912
1. VKM Michalovce – VK Strážske
Majstrovstvá zemplínskeho regiónu mužov – 8. kolo
15. 1. 2012, 16. 30 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, č. tel. 0908 627 185

Turistika

podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
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XXX. zimný zraz KST Turista
14. 1. 2012, 10. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č, tel. 0908 027 603
Diel
15. 1. 2012, 7. 30 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905 550 243

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe
Uznesenia MsZ v Michalovciach č. 121, z dňa 09.12.2011

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na výstavbu a prevádzku parkovacieho domu na pozemkoch vo vlastníctve
Mesta Michalovce na Ul. A. Markuša.
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť
na adresu vyhlasovateľa v termíne do 24. januára 2012, (utorok), do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota) v zalepenej obálke
s označením: “Parkovací dom - NEOTVÁRAŤ “
Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 17. 01.
2012, v čase od 9.00 – 9.15 hod. so stretnutím na Mestskom
úrade - odbor hospodárenia s majetkom (OHsM), Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce, kancelária č. 281 (budova „B“).
Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v plnom
znení uverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa
nachádza vo vstupnom vestibule mestského úradu na Námestí
osloboditeľov č. 30, i na elektronickej tabuli internetovej stránky mesta www.michalovce.sk a informácie dostanete aj na č.
tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.

vyhlasuje

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom časti pozemkov p. C-KN č. 2084, 2882/1, 682/1
vedenej na LV č. 5157 v k. ú. Michalovce, za účelom umiestnenia 3 ks reklamných bilboardov.

Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky
vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa
v termíne do 24. januára 2012 (utorok) do 12.00 hod v zalepenej obálke s
označením: “Prenájom pozemku p. C-KN č. 2084, 2882/1, 682/1, reklamné bilboardy - NEOTVÁRAŤ “

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
vyhlasuje

podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach č. 121, z dňa 09.12.2011

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na vybudovanie
a správu tabuľového informačného systému Mesta Michalovce:
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať
všetky vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do 24. januára 2012, (utorok), do
12.00 hod. (hmotnoprávna lehota) v zalepenej obálke s označením: “Tabuľový informačno-orientačný systém – Michalovce
– NEOTVÁRAŤ”Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v plnom znení uverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule Mestského
úradu na Námestí osloboditeľov č. 30, i na elektronickej tabuli
internetovej stránky mesta www.michalovce.sk a informácie
dostanete aj na č. tel.: 056/6864229 – JUDr. Gabriel Dorič.

n Predám detský kočiar + autosedačku. Tel.: 0908 031 078
n Predám carvingové lyže Dynastár 170 cm – nové, bez
viazania – cena 40 €, lyže Atomic 185 cm s viazaním Tyrolia
– použité – cena 45 €. Dohoda možná. Tel.: 0901 708 275
n Predám zimné pneumatiky s diskami na Škodu Felíciu.
Cena dohodou. Tel.: 0910 566 551
n Darujem 10–týždňových kocúrikov oranžovej farby.
Len ľuďom, ktorí ich neopustia. Tel.: 0918 876 616
n Kúpim malú piecku (petrík) alebo vymením za plynový
sporák MORA. Tel.: 0918 876 616

Služby
n Ponúkam montáž podláh, dverí a schodov.
Tel.: 0907 668 772

primátor MESTa MICHALOVCE
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

príslušník mestskej polície – zástupca náčelníka
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestská polícia
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
b) odborná spôsobilosť príslušníka mestskej polície - § 25 zákona č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým
konaním:
a) bezúhonnosť ( podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení )
b) osoba staršia ako 21 rokov
c) telesná a duševná spôsobilosť
d) vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia B
e) znalosť práce s počítačom
f ) absolvovať výberové konanie na overenie spôsobilosti,
g) prax v riadení vítaná
Zoznam dokladov ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť
žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní a doklad preukazujúci odbornú
spôsobilosť príslušníka obecnej polície
b) štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského oprávnenia a doterajšej praxe
c) výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 20. 1. 2012, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí
byť doručená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce s označením “Výberové konanie príslušník mestskej polície - zástupca náčelníka”. Pri osobnom doručení na podateľňu
MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je potrebné
uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primátorom mesta s ktorou budú uchádzači oboznámení pred začiatkom výberového konania. Na výberové konanie budú
pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných
dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie
a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté
osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského
úradu v Michalovciach.

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
VYHLASUJE

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach
(objekt vedľa Domu služieb)
D) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach
(budova C MsÚ Michalovce)
E) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
F) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach
(Základná umelecká škola)
G) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
H) Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 24. januára 2012 do
12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
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ZVEREJŇUJE ZÁMER

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

PrenAjať PriamyM prenájmom

za účelom predĺženia doby nájmu, na dobu neurčitú, nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej
č. 20 v Michalovciach
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote, 24. januára 2012 do 12.00 hod., sú
zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke
www.michalovce.sk
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