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Prvý obyvateľ Michaloviec
Alexander Petruška je prvým obyvateľom Michaloviec, narodeným v roku 2013. Malý Alexander sa narodil 
6. januára s váhou 4050 g a dĺžkou 53 cm, ako druhé dieťatko mladých rodičov. Do nemocnice ho 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 Alexandra do-
niesli aj peňažný dar. Za redakciu Michalovčana prajeme krásny, úspešný a šťastný život!

Rok sa opäť stretol s rokom, 
a to aj napriek obavám z mož-
ného konca sveta, a my všetci sa 
znova, tak ako je to v tomto čase 
už zvykom, zamýšľame nad tým, 
aké bolo obdobie, ktoré skončilo, 
ale i nad tým, čo nás čaká, čomu 
sa nebudeme môcť vyhnúť, no 
najmä nad tým, čo by sme mali 
urobiť pre to, aby v našich rodi-
nách, v našom štáte ale i v našom 
meste bolo aj v novom roku čo 
najviac pokoja, ľudskej spolupat-
ričnosti ale aj zdravia a šťastia. 

Priať si zdravie a šťastie, priať 
si pokoj a lásku nie je a nemôže 
byť frázou, pretože toto sú najväč-
šie hodnoty, aké môžeme mať.

Zvykneme si želať aj spokoj-
nosť. Tá na rozdiel od pokoja, 
ktorý vyjadruje najmä mier a du-
ševné blaho, hovorí skôr o tom, že 
človek s niečím súhlasí. Neviem, 
koľko spokojnosti bolo v roku 
2012 v michalovských rodinách. 
Spokojnosti s ktoroukoľvek ich 
situáciou. Spokojnosti s vývojom 
v štáte i vo svete, ale i spokojnos-
ti s vývojom nášho mesta. Veľmi 
som si želal a želám si stále, aby 
aj z tohto zorného uhla spokoj-
ných michalovských rodín bolo 
čo najviac.

Vývoj v našom meste bol 
v uplynulom roku determino-
vaný aj tým, čo sa dialo mimo 
nás a čo sme ovplyvniť nemoh-
li. Pretrvávajúca kríza vo svete, 
problémy v eurozóne ale aj tur-
bulencie na domácej politickej 
scéne, ktoré viedli k predčasným 
parlamentným voľbám, nepros-
peli nikomu. Pre naše mesto však 
bola zmena vlády na Slovensku 
prínosom. Kým predchádzajúca 
vládna garnitúra Michalovce, tak 
ako väčšinu slovenských miest, 
prehliadala, o tej, ktorá vzišla 
z tohtoročných marcových vo-
lieb, to povedať nemožno. Naj-

výrečnejším dôkazom toho bolo 
septembrové výjazdové rokovanie 
vlády, ktoré bolo v Michalovciach 
a aj vďaka uzneseniam na ňom 
schváleným získalo mesto i náš 
okres finančné prostriedky, ktoré 
nám v blízkom období umožnia 
zrealizovať viacero z našich dl-
hodobých zámerov. Rád využí-
vam aj túto príležitosť, aby som 
sa poďakoval všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o to, že vláda Slovenskej 
republiky historicky prvýkrát ro-
kovala v Michalovciach. Osobitne 
poslankyni NR SR Ľubici Roško-
vej, podpredsedovi KSK Emilovi 
Ďurovčíkovi, prednostke Obvod-
ného úradu Jane Cibereovej, ale 
aj všetkým tým, ktorí sa pričinili 
o to, že samotné rokovanie pre-
behlo bez problémov a že na ňom 
boli prijaté uznesenia, ktoré náš-
mu regiónu dávajú do budúcnos-
ti veľké nádeje. V tomto smere je 
potrebné vyzdvihnúť osobný po-
diel predsedu KSK Zdenka Tre-
buľu, úradu KSK ale aj Mestského 
úradu Michalovce. Veľmi nás teší, 
že takmer všetci členovia vlády, 
ich sprievod ale aj zástupcovia 
médií konštatovali, že michalov-
ské výjazdové rokovanie bolo vy-
darené a zo všetkých doterajších 
azda najlepšie pripravené.

Okrem vlády v čele s pre-
miérom Robertom Ficom sme 
v minulom roku v Michalovciach 
privítali predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky Pavla Paš-
ku, samostatne aj ministra obra-
ny Slovenskej republiky Martina 
Glváča a spolu s ním aj vojakov, 
ktorí sa vrátili z vojenských ope-
rácií v Afganistane. Michalovce 
navštívili aj europoslanci Monika 
Smolková a Sergej Kozlík, členo-
via slovensko - ruskej medzivlád-
nej komisie zameranej na obno-
vu vojnových hrobov, poprední 
cirkevní hodnostári – arcibiskup 

Bernard Bober, biskupi Stanislav 
Stolárik, Milan Chautur a Miloš 
Klátik. Viackrát sme v Michalov-
ciach privítali aj predsedu Matice 
slovenskej Mariána Tkáča. 

Vďaka medzinárodnej kon-
ferencii venovanej 1150. výročiu 
príchodu svätých Cyrila a Metoda 
na Veľkú Moravu sme v Micha-
lovciach mohli privítať osobnosti 
slovenskej historickej a lingvistic-
kej vedy, ale tiež množstvo umel-
cov: Miroslava Donutila, Evu 
Mázikovú, Petra Stašáka, Róberta 
Kazíka, nášho rodáka a čestného 
občana Jána Pisančína alias An-
dera z Košíc, ľudovú hudbu On-
dreja Kandráča, hercov z televíz-
nych seriálov Panelák a Partička, 
skupinu Fragile, Hanu Zagorovú, 
Radošinské naivné divadlo, hu-
dobnú skupinu Olympic, Honzu 
a Frantu Nedvědovcov, Katarí-
nu Hasprovú, Michala Hudáka. 
Veľmi ma teší, že popri našom 
mestskom kultúrnom stredisku 
sa o ich účasť v Michalovciach 
zaslúžili aj iné subjekty. Rád za 
to ďakujem agentúre Infinity, 
Obchodnému centru Zemplín, 
Zemplínskemu múzeu, Matici 
slovenskej, Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického, spoločnosti 
Humanita pre všetkých a osobit-
ne aj podpredsedovi košického 
samosprávneho kraja Emilovi 
Ďurovčíkovi a maliarke Ľudmile 
Lakomej - Krausovej. Aj jej zá-
sluhou sme v uplynulom roku za-
chovali tradíciu maliarskych a so-
chárskych plenérov, vďaka čomu 
sme mohli v našom meste privítať 
zaujímavé domáce i zahraničné 
osobnosti tohto druhu umenia.

V minulom roku sme mali 
možnosť vidieť množstvo tradič-
ných kultúrnych podujatí, akými 
boli To najlepšie, čo v meste Mi-
chalovce máme, spojené s odo-

Vážení spoluobčania, 
milí Michalovčania!

Zemplínska spoločnosť
a Hotel Jalta

vás pozývajú na

V.I.P. koncert
Akordeónového orchestra

toccata

13. januára o 16.00 hod.
v reštaurácii hotela Jalta

vstupenky sú zlosovateľné

Zmeny v oblasti miestnych 
daní a poplatkov pre rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) mesta o miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady je spracované 
v súlade so zákonom, ktorý bol 
schválený poslednou novelou v 
októbri 2011. Novela zákona, po-
dobne ako pri daniach, aj pri po-
platku presne definuje, čo Mesto 
môže určiť vo svojom VZN. 

Mesto tak v súlade so zákonom 
ustanoví sadzby poplatku, for-
mu a miesto zaplatenia poplatku, 
podmienky na vrátenie poplatku 
alebo jeho časti a podklady, kto-
ré má poplatník preukázať. Podľa 
novely zákona nemôže už Mesto 
určiť vo VZN rozsah zníženia 
alebo odpustenia poplatku. Preto 
v návrhu VZN je presne defino-
vané, kedy a za akých podmienok 
bude poplatok znížený, alebo od-
pustený. Podmienkou odpustenia 
je, že obdobie neprítomnosti na 

území mesta je viac ako 90 dní v 
kalendárnom roku - a poplatník 
túto skutočnosť musí preukázať, 
čo znamená, že dôvod na od-
pustenie a predloženie dokladov 
vzniká až po uplynutí tejto doby. 
Z ustanovenia zákona o ozna-
movacej povinnosti poplatníkov 
vyplýva, že poplatník je povinný 
predložiť Mestu doklady pre od-
pustenie poplatku do 30 dní od 
tejto skutočnosti. 

Pri nároku na vrátenie po-
platku alebo jeho pomernej čas-
ti z dôvodu zániku poplatkovej 
povinnosti v priebehu zdaňo-
vacieho obdobia (kalendárneho 
roku) Mesto určuje podmienky, 
za ktorých poplatok vráti. Vrá-
tenie poplatku sa vo VZN pod-
mieňuje splnením podmienok 
a predložením podkladov o zá-
niku poplatkovej povinnosti, 
ktorá je určená zákonom.

V porovnaní s doterajšou práv-
nou úpravou a VZN platným pre 
rok 2012, mesto už nemá v roku 
2013 možnosť uplatniť doterajšie 
zľavy z titulu veku a vlastníctva 
preukazu ZŤP, či Jánskeho plakety. 
Mesto však môže tvrdosť zákona 
zmierniť individuálnym rozhod-
nutím na základe žiadosti poplat-
níka.

Zároveň táto novela rieši aj 
možnosť správcu dane, aby prí-
padný preplatok na poplatku za 
TKO použil na vyrovnanie da-
ňového nedoplatku. 

Novinkou je tiež to, že Mesto 
nemôže určiť splátky poplatku vo 
VZN, ale len priamo v rozhodnutí. 

Tlačivá na podanie pre fyzické 
aj právnické osoby nájdete na web 
stránke mesta www.michalovce.
sk, alebo v budove MsÚ v kance-
lárii č. 105, 115, 116, 118, 119.

FO MsÚ

Pozývame vás na 

ples 
športovcov

19. januára o 18. 00 hod. 
Motel Kamenec

predpredaj vstupeniek 
v Turistickej a informačnej 

kancelárii mesta

tel.: 056 686 41 05

Uplynulý rok
v Michalovciach

V roku 2012 sa v Michalov-
ciach narodilo o 39 detí viac 
ako v roku predchádzajúcom, 
celkom to bolo 933 detí – 485 
chlapcov a 448 dievčat. Z nich 
bolo 341 Michalovčanov čo je 
o 19 viac ako v roku 2011. Naj-
častejšie ženské mená boli Nela, 
Sofia a Natália, ale rodičia sa 
rozhodli pomenovať svoje dcér-
ky aj nezvyčajnými menami ako 
Kayla, Zara, Rhea. Medzi najob-
ľúbenejšie mužské mená patrili 
v predchádzajúcom roku  Samu-
el, Michal a Patrik. Vyskytli sa aj 
neobyčajné chlapčenské mená 
ako Hatun, Teo, Botond.

Počet uzavretých sobášov v na-
šom meste v roku 2012 bol 256, 
z čoho bolo 156 cirkevných sobá-
šov a 100 civilných. V našom mes-
te bolo v uplynulom roku uzavre-
tých 13 sobášov s cudzincom.

Počas 12 mesiacov roku 2012 
sa do nášho mesta prisťahovalo 
416 a odsťahovalo sa 692 ľudí. 
V rámci mesta sa presťahovalo 
740 obyvateľov Michaloviec.

V roku 2012 zomrelo 299 Mi-
chalovčanov, z toho bolo 160 mu-
žov a 139 žien. 

K 31. decembru 2012 v našom 
meste žilo 39 108 obyvateľov.

Zdroj: MsÚ

Mestské zastupiteľstvo pre rok 2013 schválilo VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
kde sú stanovené sadzby daní, oslobodenie a zníženie daní v rozsahu 
stanovenom v zákone, vrátane dokladov preukazujúcich nárok na 
oslobodenie a zníženie daní. 

pokračovanie na 2. strane 

Netradičná súťaž 
Už trinásty ročník originálnej súťaže vystreľovania zátky zo šampanského 
organizovalo Mesto na Silvestra pred budovou mestského úradu. Cieľom 
súťažiacich bolo vystreliť zátku do čo najväčšej vzdialenosti. Súťaž mala 
v aj v tomto roku u Michalovčanov veľký ohlas, keď sme znovu zazname-
nali vyšší počet nielen divákov ale aj súťažiacich, ktorých bolo 43, z nich 
päť žien. Zaujímavosťou bola aj účasť jedného zahraničného návštevní-
ka nášho mesta zo Španielska, čím sa naša súťaž stala “medzinárodnou”. 
Aj keď rekord súťaže z roku 2005 (P. Toth 31metrov) nebol prekonaný, 
trinásty ročník zaznamenal zaujímavé výsledky – prvé miesto obsadil 
Pavol Tkáč (na snímke) výkonom 21,73 m, druhý bol Radoslav Orolin 
a tretiu priečku si vystrieľala Miroslava Orosová. O zábavný priebeh sú-
ťaže sa svojím nenapodobiteľným moderátorským výkonom postaral Ján 
Ďurovčík, jeden zo zakladateľov tejto milej recesistickej súťaže.



�

Všakovaké predsavzatia si zvykneme dávať na prelome roka. Niekto 
chce prestať fajčiť, prestať piť alkohol. Schudnúť, či viac športovať. Usporiť 
financie na dovolenku, viac sa venovať rodine či svojim záľubám. Po-
staviť dom. Skrátka množstvo iných prevažne pozitívnych predsavzatí je 
výzvou pre mnohých z nás. Podobne to platí i o očakávaniach do nasle-
dujúcich dní nového roka. Optimizmus nového začiatku dodáva krídla 
nielen predsavzatiam, ale i očakávaniam. Test reality ich už počas prvých 
dní prevažne koriguje. Navracia často mnohé do starých koľají. I napriek 
tomu je známkou toho, že sa aspoň v takýchto chvíľkach človek zamýšľa 
nad sebou. Nad svojimi skutkami a má snahu zmeniť sa k lepšiemu.

Podobne ako je človek tvor spoločenský, správa sa v celej plejáde bež-
ných životných situácií. Etika a morálka nie sú dedičné. Vznikajú od na-
rodenia pod vplyvom prostredia, v ktorom jedinec vyrastá. V situáciách 
bežného života nie je možné potlačiť pudovosť. No odtiene ich prejavov 
sú práve výsledkom výchovy. Či už chcenej alebo nechcenej, odpozorova-
nej. V rovine uvedomelej i neuvedomelej. Skúsenosti naviac štepia i ra-
cionalitu a spoločenský cit.

Zdedená inteligencia v menej prajnom morálnom prostredí môže 
zrodiť jedinca nebezpečného pre spoločnosť. Prekročenie určitých hraníc 
chráni zákon. Podľa stupňa prehrešku spoločenská izolácia v nápravnom 
zariadení. Občas udelená amnestia dáva menej závažným hriešnikom 
druhú šancu. Táto, udelená prezidentom republiky pri príležitosti dvad-
siateho výročia vzniku Slovenskej republiky má svoj rozmer i v pripome-
nutí dvadsiatich rokov života Slovenska. Slovenska v slobodnom demok-
ratickom štáte. Preto na prahu nového roka si prajme, aby demokratické 
princípy fungovania spoločnosti pretrvali i do ďalších rokov. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora  

z pera viceprimátora

Novoročné 
predsavzatia

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 o 14.00 hod.

z pirka Andriša zo Straňan
A život beži daľej, richľejši jak voda u našim Laborcu. Kračunski 

i novoročňi dňi mame za sobu, pred nami mame rok zos pošľedňi-
ma dvoma čislami, co podachtori u nas ňemaju bars u obľube.

Každi porjadni gazda u tich časov na prekladkoj rokov hodnoci 
svojo žice na tej našej žemičkoj. Tak robi každi rok aj tot naš va-
rošski birov (možece sebe to prečitac u novoročňim čišľe – pozn. 
redakciji). Ňe šicko še podari za tot cali rok, jak bi me u tich češ-
kich časoch chceľi, aľe kec še daco podari, ta bi me to maľi oceňic. 
Nas motorištoch u ostatňich dňoch bars pocešilo, že u termiňe bul 
spojazdňeni naš nadjazd. Ľem kebi še zrobil porjadok aj pod ňim. 
Kolo tich šickich prešumnich udaloscoch, co nam na prelome rokov 
varoš pririchtoval, mňe osobne pocešil aj štvarti slovenski pohar, co 
nam do šerca Zempľina priňešľi našo dzivčata – hadzanarki. Už 
me od ňich nato zvikľi, berem to už jak samozrejmosc.

Sušeda Rašpeľa še pitam, reku: „Mižu, jak ši prežil Kračun, a co 
darunki?“

,,Andriš, od švekri mi dostal knižku - Jak milovac po šejdzešatkoj.“ 
„No a co tam, daco radza?“
„Co už u tim čaše radzic, sama čista strana.“
„A ti co podaroval pre ňu?“
„Mlatok, naj sebe zos hlavi vitluče daľši darunki. Andriš, aľe 

Silvestra zos ohňostrojom me maľi jak u Sidni. To tu išče ňebulo. 
Koňečna uľica nebula koňečna, aľe perša.“

Co še ňestalo, može še stac. U novim ročku, šicko dobre mojo rodaci!

Mestská polícia informuje
V dobe od 17. 12. 2012 do 6. 1. 2013 MsP Michalovce zdoku-

mentovala celkom 77 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 
29 priestupkov, parkovanie na zeleni 10 priestupkov, parkovanie na 
chodníku 5 priestupkov, znečistenie verejného priestranstva 2 prie-
stupky, zaberanie verejného priestranstva 1 priestupok, vzbudzova-
nie verejného pohoršenia 1 priestupok, narušenie občianskeho spo-
lunažívania schválnosťami 1 priestupok, priestupky proti majetku: 
krádežou 18, poškodením veci 2 priestupky, porušenie podmienok 
VZN č. 91/2006 o podmienkach držania psov na území mesta Mi-
chalovce: neprihlásením psa do evidencie 1 priestupok, nezabráne-
nie voľnému pohybu psa 4 priestupky, nepovolené uloženie odpadu 
2 prípady a 1 prípad vykonania rozkopávky bez povolenia.

zvieratká na adopciu
Chip 

 

veľmi milý psík, kríženec jazvečíka, 
hravý, aktívny, vždy dobre naladený. 
Má asi 1 rok, je to malinké 6-kilové 
stvorenie, ktoré znesie bez problé-
mov iných psíkov aj fenky. Najlepšie 
by mu bolo na dvore s prístupom dnu 
alebo v byte. 
Kontakt: 0910 161 789, utulokmi@gmail.com

vzdávaním ocenení Čin roka 
2012, stavanie mája v predve-
čer jarných trhov, festival tanca 
– Sme také, aké sme, dni Južanov, 
Stráňančanov a Deň Vychodňa-
rov, Zemplínske slávnosti a Zem-
plínsky jarmok, Deň na poctu 
mesta, festival Diaľavy – memo-
riál Marty Eštokovej, podujatie 
Srdce ako dar, Michalovce s Mi-
chalmi Michalom a Michaelám, 
súťaž v spoločenských tancoch 
Zemplínska váza, súťaž v umelec-
kom prednese Horovov Zemplín, 
ale aj Rómsky hudobný festival, 
svingový koncert Otara Krasen-
ského, benefičné koncerty a na-
pokon aj rozsvietenie vianočnej 
výzdoby v meste, Vianočné trhy 
i zapálenie Vatry zvrchovanosti.

Popri nich sme však mali mož-
nosť vidieť aj množstvo nových 
podujatí. Výstavu Levočská biela 
pani, Literárne dni dôchodcov, 
divadelné predstavenie Slovenské-
ho národného divadla Na koho to 
slovo padne, prehliadku cirkev-
ných speváckych zborov a čo ma 
osobitne teší - predstavenie nášho 
obnoveného ochotníckeho divad-
la – Divadla pri fontáne. 

Hodnotné kultúrne podujatia 
pripravili aj umelecké telesá, kto-
ré si v uplynulom roku pripome-
nuli svoje jubileá. Súbory Zem-
plín, Zemplínik a Zemplínček, 
súbor Svojina a mužská spevácka 
skupina Hnojňaňe z Mihaľovec 
nás opäť presvedčili, že máme byť 
prečo na nich hrdí. 

Toto v plnej miere platí aj 
o jubilujúcich školách a o ich 
slávnostných akadémiách. Mi-
moriadnym podujatím z tohto 
pohľadu boli oslavy 90. výročia 
vzniku Gymnázia Pavla Horova, 
vďaka čomu sme v Michalovciach 
privítali množstvo významných 
osobností zo všetkých sfér života 
na Slovensku jednak z radov ro-
dákov no predovšetkým z radov 
absolventov školy. Význam tohto 
podujatia svojou prítomnosťou 
umocnil aj minister školstva Du-
šan Čaplovič. 

Významnou kultúrnou uda-
losťou minulého roka bolo aj 
otvorenie nášho 3D kina, vďaka 
čomu sa v Michalovciach výraz-
ne zlepšili podmienky pre milov-
níkov filmového umenia.

Bohatý bol aj športový ži-
vot v meste. Tešili sme sa v ňom 
z ďalšieho majstrovského titulu 
hádzanárok Iuventy, z výborného 
účinkovania hádzanárov Win-
Landu i hokejistov Dukly, z viac 
ako desiatky mládežníckych fut-
balových reprezentantov, ale aj 
z celého radu podujatí, ktoré obo-
hatili život v meste. Patrili k nim 
Beh VSE City Run, michalovský 
maratón, polmaratón a in-line 
maratón, Jarná cena Michalo-
viec v jazdeckom športe, preteky 
mládeže v rybolove na Bani, 30. 
ročník mestskej športovej olym-
piády základných škôl, 11. ročník 
mestskej športovej olympiády 
materských škôl, 42. ročník me-
dzinárodnej ceny mesta v džude, 
medzinárodný turnaj mužov v ša-
chu - Zemplínska veža, 4. ročník 
olympiády seniorov, množstvo 
podujatí o pohár primátora mes-
ta, ale aj privítanie a prijatie olym-
pijskej štafety v Michalovciach. 

Športovou udalosťou minulé-
ho roka v našom meste boli oslavy 
prvej písomnej zmienky o orga-
nizovanom futbale v Michalov-
ciach. V rámci týchto osláv sme 
na našom futbalovom štadióne 

mohli vidieť reprezentačné výbery 
Slovenska a Rumunska hráčov do 
21 rokov, dorastencov známych 
futbalových klubov Juventus Tu-
rín, FC Vilareal a Légie Varšava. 
Osobnostiam z histórie micha-
lovského futbalu sme vzdali úctu 
na slávnostnom galaprograme i 
následným otvorením siene slávy 
a vydaním knižnej publikácie. 

Tak ako v minulosti aj v uply-
nulom roku nás potešili ekume-
nické podujatia v meste i aktivity 
jednotlivých cirkví, ktorým za to 
aj touto cestou úprimne ďakujem. 
V mene všetkých občanov ďaku-
jem za podujatia v rámci ekume-
nického svetového dňa modlitieb, 
za pašiový sprievod, za bohosluž-
bu na námestí k Božiemu telu 
i za ekumenické podujatie k sviat-
ku svätých Cyrila a Metoda. K zvi-
diteľneniu Michaloviec v rámci 
Slovenska zaiste prispela aj vy-
sviacka novokňazov v Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania.

Rok 2012 bol poznačený aj 
celým radom ďalších príjemných 
udalostí, žiaľ, aj udalosťami, kto-
ré sú ich opakom. K tým prvým 
rozhodne patrilo narodenie troj-
čiat manželom Knapcovcom, vy-
menovanie Miroslava Konštanca 
Adama, nášho rodáka a čestného 
občana, za rektora Pápežskej uni-
verzity i vyhodnotenie Gymnázia 
Pavla Horova za najlepšiu stred-
nú školu Slovenska za rok 2012. 

Nepríjemnou udalosťou roka 
bola veterná smršť, ktorá zasiah-
la v júni naše mesto a spôsobila 
veľké škody najmä v parku Ker-
ta. Poškodila aj blízke objekty 
múzea, Kostola narodenia Panny 
Márie, časť rodinných domov, 
no najmä dreviny vo viacerých 
častiach mesta. Oceniť treba sku-
točnosť, že vďaka hasičom, poli-
cajtom štátnym i mestským, no 
najmä vďaka pracovníkom našich 
technických a záhradníckych slu-
žieb sa škody podarilo pomerne 
rýchlo odstrániť a aj preto sa ži-
vot v našom meste dostal zanedl-
ho do normálnych koľají.

Smutnými udalosťami roka 
boli aj úmrtia našich čestných ob-
čanov Ladislava Bolcházyho a Ju-
raja Králika a tiež úmrtie jedného 
z našich najvýznamnejších obča-
nov a držiteľa Ceny mesta Micha-
lovce, arcibiskupa Jána Holoniča.

Rok 2012 bol zaujímavý 
i tým, že prvýkrát sme v ňom vy-
skúšali služby nového prepravcu 
v mestskej hromadnej doprave, 
prvýkrát sme zriadili poriadkové 
hliadky z radov Rómov na Angi 
mlyne a na Stráňanoch a prvý-
krát v histórii mesta sme otvorili 
útulok pre zatúlané psy. 

Skúsenosti zo všetkých týchto 
noviniek sú doposiaľ pozitívne. 
Ostáva nám veriť, že aj v novom 
roku sa na tomto fakte nič nez-
mení a my budeme môcť aj na 
konci roka skonštatovať, že uve-
dené rozhodnutia v tomto smere 
boli správne.

Aj vďaka iniciatíve Mesta Mi-
chalovce vznikla v uplynulom 
roku Zemplínska oblastná orga-
nizácia cestovného ruchu a ná-
sledne aj Organizácia cestovného 
ruchu KSK. Veríme, že obidve 
prispejú k rozvoju turizmu v na-
šom regióne a že aj vďaka tomu 
sa bude viac dariť subjektom 
podnikajúcim v tejto sfére.

Potešujúcou udalosťou uply-
nulého roka boli aj investície 
spoločnosti Svet zdravia do mi-
chalovskej nemocnice. Nový 
röntgenový prístroj a ultrazvuk 

na chirurgickom oddelení a ot-
vorenie zrekonštruovanej ambu-
lancie onkológie v NsP sú prvými 
krokmi, za ktorými v tomto roku 
očakávame inštalovanie lineárne-
ho urýchľovača na onkologickom 
oddelení, ktorý by z neho urobil 
jedno z najlepšie vybavených pra-
covísk svojho druhu na Sloven-
sku, no najmä riešenie dostavby 
monobloku v areáli nemocnice.

Z investičných aktivít uplynu-
lého roka popri už spomínaných 
chcem upozorniť na pokračova-
nie rekonštrukcie Sídliska Východ 
i začiatok rekonštrukcie Sídliska 
Juh. K dokončeniu Sídliska Vý-
chod je potrebné odstrániť ne-
dostatky, ktoré sme dodávateľovi 
stavebných prác aj vďaka vašim 
upozorneniam, vážení spoluobča-
nia, vytkli. A následne aj dokončiť 
výstavbu detských ihrísk v tejto 
časti mesta. Tu je však potrebné 
povedať, že tento proces oproti 
pôvodnému plánu bude o niečo 
pomalší. Je to dôsledok výpad-
ku financií zo štátnych zdrojov, 
s ktorým sme pôvodne nepočí-
tali. Aj napriek tomu však verím, 
že podstatnú časť tohto sídliska sa 
nám do konca tohto volebného 
obdobia dokončiť podarí.

Vďaka financiám, ktoré sme 
získali z európskych fondov 
sme zrekonštruovali ulice Pasáž, 
Sama Chalupku a časť Duklian-
skej ulice.

Začali sme stavať nový cinto-
rín na Bielej hore a pokračovali 
sme vo výstavbe novej kazety 
skládky tuhého komunálneho 
odpadu v časti Žabany.

Pokračovali sme aj v prestavbe 
a dostavbe Zariadenia pre seni-
orov na Hollého ulici, v rekon-
štrukcii materskej školy na Bo-
rovicovej ulici, z ktorej by malo 
vzniknúť nové zariadenie opatro-
vateľských služieb.

Rekonštrukciou prešla časť 
teplovodných rozvodov na Síd-
lisku Východ i objekt tzv. malo-
metrážnych bytov, kde nám pri-
budlo tridsať nových bytových 
jednotiek.

Opravami prešli ďalšie naše 
materské a základné školy, klu-
by dôchodcov i niektoré cesty 
a chodníky. Vďaka iniciatíve ve-
denia IV. ZŠ a exposlanca NR 
SR Martina Pada sa nám poda-
rilo získať finančné prostriedky 
na výmenu časti okien na tejto 
škole, za čo im patrí naše poďa-
kovanie. Mrzí nás, že sa nám do 
vlastníctva nepodarilo získať po-
lyfunkčný dom na Okružnej ulici 
i to, že sa nám nepodarilo získať 
financie na vybudovanie kom-
postárne. Jedno aj druhé však 
pre nás ostáva úlohou pre tento 
kalendárny rok.

Očakávame, že rok 2013 bude 
z pohľadu financií rokom veľmi 
ťažkým pre celé Slovensko a te-
da aj pre naše mesto. Aj preto si 
v ňom nejaké veľké ciele stavať 
nemôžeme. Budeme pokračovať 
v začatých investíciách, ale roz-
biehať nové, s výnimkou vybudo-
vania nových priestorov pre našu 
Mestskú políciu, si nebudeme 
môcť dovoliť. Radi by sme kom-
pletne dokončili Zariadenie pre 
seniorov na Hollého ulici, skládku 
Žabany aj s uzavretím starých ka-
ziet, radi by sme ukončili rekon-
štrukciu Sídliska Východ a pokra-
čovali v rekonštrukcii Sídliska Juh 
a tiež by sme chceli opraviť nie-
koľko ďalších ciest a chodníkov 
v častiach mesta, kde sú rodinné 
domy. Chceli by sme v ňom vyrie-

šiť problémy okolo odpadového 
hospodárstva i problémy s parko-
vaním, osobitne v centre mesta.

Vďaka peniazom od štátu 
chceme vymeniť okná na našich 
materských školách a aj na VII. 
ZŠ a chceme v tomto roku začať 
budovať nové autobusové nástu-
pište pri železničnej stanici.

Veríme, že nás nepostihne nič 
nepredvídané a že toto všetko 
v kalendárnom roku 2013 sa nám 
zrealizovať podarí.

Nedostatok financií sme ne-
riešili zvyšovaním daní, ktoré by 
vás, vážení spoluobčania, mali 
výraznejšie zaťažiť. V našich vše-
obecne záväzných nariadeniach, 
ktoré sa dotýkajú miestnych daní 
a poplatkov za tuhý komunálny 
odpad sme však zo zákona mu-
seli urobiť niektoré zmeny, ktoré 
nás netešia a nepotešia ani vás. 
Nemohli sme pri tuhom komu-
nálnom odpade zakomponovať 
úľavy, na ktoré ste zvyknutí. Tie-
to úľavy však poskytovať chceme. 
Žiaľ, môžeme tak urobiť len na 
základe vašej žiadosti. Preto bude 
potrebné, aby ste vy, ktorí máte 
70 a viac rokov i vy, ktorí ste 
zdravotne ťažko postihnutí, resp. 
ste držiteľmi Jánskeho plakety, 
o túto úľavu písomne požiadali, 
a to do pätnástich dní od doruče-
nia výmeru. Vieme, že vás i seba 
administratívne zaťažujeme, av-
šak inú možnosť nemáme. 

Rok 2013 bude v mnohom 
v porovnaní s rokmi predchá-
dzajúcimi skromnejší. Verím 
však, že i napriek tomu nebude 
rokom chudobným. Rok, v kto-
rom chceme pozornosť venovať 
stému výročiu narodenia nášho 
rodáka básnika Gorazda Zvonic-
kého, rok, v ktorom sa chceme 
zapojiť do aktivít v rámci projek-
tu Košice - európske hlavné mes-
to kultúry i do aktivít, ktoré by 
nám pripomenuli 1150. výročie 
príchodu Konštantína a Metoda 
na naše územie, by nás všetkých 
mohol kultúrne i duchovne do-
statočne naplniť. Na jeho konci 
nás čakajú voľby nového pred-
sedu i poslancov KSK. Verím, 
že aj my, Michalovčania, v nich 
prispejeme k tomu, že náš kraj 
sa bude naďalej rozvíjať a že aj 
po nich, tak ako doposiaľ, v ňom 
budú mať Michalovce a Micha-
lovčania významné postavenie 
a nadštandardné vzťahy.

Vážení spoluobčania, milí Mi-
chalovčania!

Dnes začal nový rok a to je 
príležitosť, aby som sa poďakoval 
všetkým vám za všetko pozitívne, 
čo ste pre naše mesto v uplynulom 
roku vykonali, ale aj za trpezlivosť 
a pochopenie, ktoré ste nám, kto-
rí sme zamestnancami Mesta Mi-
chalovce, vyjadrovali. Chcem vás 
uistiť, že aj v tomto novom roku 
vynaložíme všetky svoje sily, um 
i schopnosti na to, aby sme aj na 
jeho konci mohli skonštatovať, že 
naše mesto je opäť o niečo krajšie 
a bezpečnejšie.

Vám všetkým v mene nás, 
zamestnancov Mesta Michalov-
ce, v mene poslancov mestského 
zastupiteľstva a v mene svojom 
želám, aby rok 2013 bol pre kaž-
dého z vás čo najpríjemnejší, čo 
najpokojnejší a čo najúspešnejší. 
Želám vám, aby to bol rok, v kto-
rom sa vám podarí naplniť čo naj-
viac svojich zámerov a očakávaní. 
Nech sa nám počas neho v našom 
meste spolu žije čo najlepšie! 

Viliam Zahorčák
primátor mesta

pokračovanie z prvej strane 

Vianočným vinšom privítal 
Ing. Egry členov MsO č. 1 Jed-
noty dôchodcov Slovenska Mi-
chalovce, ktorí sa zúčastnili sláv-
nostného posedenia pri jedličke.

O výstavku ručných prác s te-
matikou Vianoc, ale aj rôznych 
techník našich starých materí sa 
pričinila členka výboru p. Nadza-
mová. Vianočné ikebany zhotovila 
p. Šafinová a ku sviatočnej výzdobe 
prispela aj Mgr. Hajduková. Člen-
ky, ktoré sa posedenia zúčastnili, si 
priniesli napečené vianočné peči-

vo, nechýbali ani tradičné makov-
níky a orechovníky. Príjemné po-
sedenie spestrili kultúrnym prog-
ramom ,,snehové vločky“ z MŠ 
na Ulici školskej. K prítomným sa 
prihovorila riaditeľka MŠ, ktorá 
seniorom popriala pevné zdravie, 
pohodu, pokoj a radostné Viano-
ce. Posedenie pri jedličke sa nieslo 
v príjemnej priateľskej atmosfé-
re. Dobrá nálada nás presvedčila 
o tom, že takéto stretnutia je po-
trebné robiť aj v budúcom roku.    

 Anna Peterčíková

Posedenie pri jedličke

Zväz diabetikov Slovenska v Michalovciach
otvára od 16. januára 2013

v priestoroch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety na Partizánskej č. 23, 1. poschodie, 

v Michalovciach

EDUKAČNÉ CENTRUM PRE DiAbETiKoV
Kontakt: 

email: ecmichalovce@gmail.com, mobil: 0908 293 043
otvorené každý deň od 9.00 hod. 

Možnosť dohodnúť si termín návštevy aj podľa vašich 
požiadaviek a možností.
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Zuzana Kolesárová

Lucia Hudáková

Pavol Mucha

Marek Marcin

Jakub Kvak

Michalovčan informuje...

Blahoželania
Dňa 15. januára oslávi svoje krásne 
50. narodeniny naša priateľka a spolupracovníčka

MARIENKA FILIPOVÁ
Horkosť sa tratila, zbavila reťazí, 
dobro sa zaskvelo a láskou víťazí.
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak 
milosti, najkrajší dar Pána.
praje kolektív príjmu a expedície Sladovňa

Dňa 5. januára oslávila krásne životné jubileum 
70. rokov naša drahá mamička a babička 

ALENA JuhÁSOVÁ
K jubileu jej želáme oceán zdravia, more lásky, 

rieky radosti a porozumenia v kruhu najbližších. 
Z úprimného srdca jej to prajú

manžel Ján, dcéry Ivona a Dáša, syn Radovan 
a vnúčatá Erik, Kristián a Sebastián

Týždeň pred Vianocami žiaci 
zo Spojenej školy internátnej v 
Michalovciach potešili vianoč-
ným programom klientov cha-
ritného domu v Michalovciach. 
Vianočné sviatky sú časom, keď 
sú ľudia k sebe milší a prejavujú 
si lásku v kruhu najbližších. 

Patrí sem aj detská radosť, či 
smiech... Preto žiaci svojou náv-
števou v charitnom dome kli-
entov obdarovali a vianočným 
programom priblížili význam 
vianočných sviatkov. Ľudovou 
hrou pod názvom “koledníci” sa 
klienti charitného domu obozná-

mili s vianočnou tradíciou. Prog-
ram spestrili hudobno-pohybo-
vými hrami na námet piesní od 
Petra Nagya – Vianoce, Vianoce 
a Miroslava Žbirku, Mariána 
Kochanského – Každý deň budú 
vraj Vianoce... a tiež mixom via-
nočných kolied. V závere prog-
ramu žiaci zavinšovali a popriali 
klientom šťastlivý nový rok 2013. 
Rozdali im aj vianočné pozdravy 
a odovzdali vianočný stromček. 
Chceme sa zároveň poďakovať 
klientom za ich srdečnosť, preja-
venú lásku, radosť a úprimnosť. 

PaedDr. Katarína Repická

Vianocami žil 
aj Charitný dom

Už tradične v posledný deň 
kalendárneho roka sa Zemplín-
ske múzeum v Michalovciach 
lúči so svojimi priaznivcami 
Silvestrovskou vernisážou. Na 
tohtoročnej predstavil svoje ce-
loživotné dielo Mikuláš Jacečko, 
trvalý, neúnavný pútnik s citli-
vou dušou, tlmočiaci svoje po-
city a postrehy prostredníctvom 
fotografií.

Fotografie Mikuláša Jaceč-
ka – „fotografa Zemplína“, ako 
býva označovaný, zdobia prie-
story viacerých inštitúcií na Slo-
vensku i v zahraničí. Z rozsiah-
lej kolekcie vznikli doposiaľ tri 

obrazové publikácie. Jacečkove 
fotografie sú predovšetkým 
pohľadom fotografa na región, 
ktorý mu je najbližší, s citom pre 
detail a podstatné.   

Výstavu Mikuláš Jacečko 
– fotograf Zemplína a Tatier 
pripravilo Zemplínske múzeum 
v Michalovciach v spolupráci 
s Domom Matice slovenskej 
v Michalovciach a Vinianskym 
obecným múzeom a galériou. 
Vo výstavných priestoroch zá-
padného krídla Zemplínskeho 
múzea ju záujemcovia môžu 
zhliadnuť do 28. februára 2013. 

zm

Fotograf Zemplína

Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 

pedagogické pracovisko Michalovce
pripravuje prijímačkové kurzy 

 pre záujemcov o štúdium na vysokých školách 
s ekonomickým zameraním z predmetov: 

MATEMATiKA, CUDZÍ JAZYK /A, N, R/ a EKoNoMiKA
1. Dlhodobý jarný kurz  

Termín konania: február – apríl 2013 od 15.00 hod. do 18.15 hod.)
Prihlášky posielajte do konca januára 2013  

2. Intenzívny kurz  
Termín konania: marec – apríl 2013 (cez víkend)

Prihlášky posielajte do konca februára 2013
informácie: 056/644 32 90

www.euke.sk/Pedagogické pracovisko Michalovce 

Ukončenie projektu
Členovia občianskeho zdru-

ženia Rozsievač  zorganizovali 
slávnostné ukončenie projek-
tu Krásy drevených chrámov 
spojené s výstavou, na ktorej sa 
prezentovali účastníci jednotli-
vých aktivít projektu. Výstava sa 
uskutočnila 16. decembra v pas-
toračnej budove na Ulici Jána 
Hollého pre širokú verejnosť. Na 
slávnosti sa zúčastnili aj pozvaní 
hostia - primátor mesta Micha-
lovce Viliam Zahorčák, maliarka 
Ľudmila Lakomá – Krausová, 
poslanci mesta Ing. Jozef Bobík, 
MUDr. Ján Paľovčík a rezbár 
Milan Krajňák. Vďaka finančnej 
podpore Mesta Michalovce sme  

mohli v rámci projektu zreali-
zovať výtvarnú tvorivú dielňu 
pre deti a dospelých, ktorí kres-
lili a maľovali vlastné ilustrácie 
k biblickým príbehom. Založili 
sme tiež fotokrúžok, ktorého 
účastníci pripravili pre záujem-
cov rôzne prezentácie a uskutoč-
nilo sa aj putovanie po drevených 
sakrálnych stavbách, patriacich 
do národného  kultúrneho de-
dičstva nášho národa.   

Občianske združenie šíriace 
kresťanskú kultúru Rozsievač 
pri gréckokatolíckej farnosti 
v Michalovciach udelilo hosťom 
výstavy i účastníkom projektu 
pamätné listy.                            oz

Mestské kultúrne stredisko
ŠAliANSKY MAťKo
okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí
18. 1. o 9.00 hod., malá sála MsKS

Hvezdáreň
ASTRoNoMiCKÉ PoZoRoVANiA PRE VEREJNoSť
len za jasného počasia v stredu a v piatok so začiatkom o 17.30 hod.

Výstavy
VýSTAVA FoTogRAFiÍ M. JACEČKA
31. 12. – 28. 2. v Zemplínskom múzeu
ERiK MAŠČáK – VýSTAVA obRAZoV
2. – 31. 1., malá galéria MsKS
VýSTAVA obRAZoV VASiľA SVAlJAVČiKA
11. – 31. 1. v galérii ZOS

Program kina Centrum
11. 1. piatok o 19.00 hod.
ATlAS MRAKoV
fantasy, sci-fi, dobrodružný 2012
Vstupné: 3,50 €  USA/NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

12. – 13. 1. sobota, nedeľa o 19.00 hod.
HobiT: NEoČAKáVANá CESTA
fantasy, dobrodružný 2012
Vstupné: 4 € USA/NOVÝ ZELAND
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

12. – 13. 1. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
HoTEl TRANSYlVáNiA
animovaná komédia 2012
Vstupné: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing

15. – 16. 1. utorok, streda o 19.30 hod. 
KREHKá iDENTiTA Premiéra
dokumentárny SR/ČR
Vstupné: 2,50 € 2012
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

17. – 20. 1. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
DiVoKý DJANgo
western, dráma USA
Vstupné: 3,50 € 2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

19. – 20. 1. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
o MYŠKE A MEDVEĎoVi Premiéra
animovaný 2012
Vstupné: 3 € FRANCÚZSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

22. – 23. 1. utorok, streda o 19.30 hod. 
KRAJiNA ZAbUDNUTiA Premiéra
dráma, thriller 2011
Vstupné: 3 € FRANCÚZSKO, UKRAJINA, POĽSKO, NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

24. – 27. 1. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
MláDEŽi NEPRÍSTUPNÉ 2012
Vstupné: 4 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Dňa 19. januára oslávi milovaná 
mamka a babka

ANNA OROSOVÁ
svoje 80. narodeniny
K tomuto sviatku jej želáme hlavne veľa 
zdravia, šťastia, lásky a od Pána požehnania. 
z úprimného srdca to prajú synovia 
Milan, Ján a Michal s rodinami

Základná škola Pavla Horova MicHalovce 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt realizovaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie
Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, 

s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť 
v ZŠ P. Horova Michalovce

Kód ITMS: 26110130443             dopytovo-orientovaný projekt

Základná škola Pavla Horova v Michalovciach znova uspela s pro-
jektom. Nový projekt má názov Inovácia a digitalizácia vybraných 
predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť 
v ZŠ P. Horova Michalovce.
Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociál-
neho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. 
Miesto realizácie projektu: Základná škola Pavla Horova v Michalovciach. 
Realizácia projektu: jún 2012 – máj 2014
Celková hodnota schváleného projektu: 287 422, 55 €
Projekt je zameraný na štyri aktivity:
1.  Inovácia  a digitalizácia predmetu anglický jazyk s dôrazom na 

čitateľskú gramotnosť:
2.  Inovácia  a digitalizácia vybraných predmetov
3.  Rozvoj čitateľskej gramotnosti v predmete slovenský jazyk 

a literatúra
4.  Školenia učiteľov zamerané na implementáciu inovatívnych metód 

do vyučovacieho procesu a práca s modernými technológiami.
Prínosy aktivít: množstvo nových a zaujímavých pomôcok, mož-
nosť pracovať s najnovšími IT technológiami, vyškolení učitelia 
pre prácu s modernými vzdelávacími metódami, moderné vyba-
venie tried, nová  učebňa anglického jazyka pre 1. – 4. ročník, nová 
moderná knižnica, nové učebnice a pracovné zošity, nové učebné 
materiály spracované na internetovej stránke www.zsphorova.sk.
Tento projekt umožní vytvoriť ucelenú koncepciu vzdelávania, za-
loženú na moderných inovatívnych metódach, modernom vyba-
vení, nesmierne pútavú pre žiakov všetkých vekových kategórií.

Tohto roku uplynie 
presne 90 rokov zániku 
Zemplínskej župy 
ako samostatného 
administratívno-
správneho útvaru. 

Od tohto obdobia sa k na-
šim zemplínskym mestským 
lokalitám počítajú dnešné mes-
tá Čierna nad Tisou, Humenné, 
Kráľovský Chlmec, Michalovce, 
Medzilaborce, Sečovce, Snina, 
Strážske, Stropkov, Vranov nad 
Topľou, Trebišov a z bývalej Už-
skej župy Sobrance a Veľké Ka-
pušany.

V historickom Zemplíne 
funkciu administratívneho 
centra plnili v stredoveku hrad 
Zemplín a popri ňom aj mes-
tečko Sárospatak. Po premene 
komitátu na stolicu sa sídlo 
prenieslo z hradu Zemplín do 
mestečka Zemplín. Tu sa ko-
nali snemy Zemplínskej stolice 
až do polovice 18. storočia. Od 
roku 1748 sa novým sídlom 
stolice stalo mestečko Sáto-
raljaújhely, kde sa nachádzal 
honosný stoličný, neskôr žup-
ný dom (dnes sídlo župného 
archívu). Sátoraljaújhely zostal 
sídlom aj po vzniku Zemplín-
skej župy. 

Po rozpade Rakúsko-Uhor-
ska v roku 1918 sa postupne 
vytvárala južná hranica medzi 
Československom (Slovenskom) 
a Maďarskom. Župný úrad 
formujúcej sa československej 
Zemplínskej župy sídlil koncom 
roka 1918 v Sátoraljaújhelyi, ale 
stadiaľ sa po niekoľkých týž-
dňom presťahoval do Trebišova. 
Určením južnej slovenskej hra-
nice došlo k ďalšej zaujímavej 
situácii. Pôvodné župné mesto 
Sátoraljaújhely sa rozdelilo do 
dvoch častí. Väčšia zostala v Ma-
ďarsku a oveľa menšia pripadla 
Československu. Slovenská časť 
pôvodného župného mesta do-
stala úradný názov Slovenské 
Nové Mesto. 

V lete 1919 sa českosloven-
ský zemplínsky župný úrad 
presťahoval z Trebišova do 
Michaloviec, ktoré sa tak sta-
li úradným sídlom župy až 
do konca roku 1922 (budovu 
zemplínskeho župného úra-
du v súčasnosti poznáme pod 

názvom reštaurácia „Tatra“ na 
autobusovej stanici). Z Micha-
loviec ju postupne riadili traja 
župani (Milutin Križko, Gašpar 
Ďurčanský a Michal Slávik). Po-
sledný poverený československý 
zemplínsky župan Ján Ruman 
úradoval z Košíc.

V rámci Slovenskej repub-
liky, hlavne po územnej refor-
me z roku 1996 sa buduje nová 
tradícia Michaloviec (najväčšie 
zemplínske mesto) ako centra 
dolného Zemplína a Humenné-
ho (druhé najväčšie zemplín-
ske mesto) ako centra horného 
Zemplína. Michalovce svojou 
polohou i rozlohou majú záro-
veň ambíciu byť srdcom celého 
slovenského Zemplína. Len na 
pripomenutie, takéto rozdelenie 
nepostihlo len Zemplín ale aj 
ďalšie regióny v rámci Košické-
ho a Prešovského samosprávne-
ho kraja.

V súčasnosti sa na mno-
hých propagačných mate-
riáloch stretávame z erbom 
Zemplínskej stolice, župy. Jeho 
rôzne novodobé podoby nie sú 
využívane vždy správne, preto 
si tento historický erb pripo-
menieme. Najstarší doteraz 
známy dokument o stoličnom 
erbe pochádza zo 16. storo-
čia. Je potrebné upozorniť, že 
pôvodné vyobrazenie erbu sa 
postupne dotváralo. V roku 
1837 panovník Ferdinand V. 
Habsburský vydal stoličnému 
predstavenstvu armáles, kde 
je erb celý znázornený. Práve 
táto heraldická podoba erbu 
je dodnes s obľubou, často aj 
nesprávne, využívaná. V štíte 
erbu z roku 1837 sú zobrazené 
štyri zemplínske rieky – Topľa, 
Ondava, Bodrog, Tisa; tri ryby; 
kytička z troch žaluďov a kla-
sov; dvaja anjeli držiaci strie-
bornú korunu, ktorú zdobí 
strapec hrozna s dvoma lista-
mi. Prevažujúcimi farbami na 
štíte erbu sú modrá, červená, 
strieborná a zlatá.

Niektoré ďalšie udalosti zo 
zemplínskej histórie predstaví-
me v nasledujúcom pokračova-
ní, respektíve pokračovaniach.

Martin Molnár
Zemplínske múzeum 

Ján Adam 
Inštitút histórie Filozofickej 

fakulty Prešovskej univerzity 

Zemplínska župa
Dokončenie z predchádzajúceho čísla
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dva týždne v športe... spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Irena Hinďošová, 84-ročná

Ján Varga, 85-ročný

Zuzana Pirkovská, 50-ročná

Oľga Halušková, 79-ročný

Peter Karailiev, 74-ročný

Dezider Sabočik, 83-ročný

Mária Šulofová, 70-ročná

Július Olexa, 71-ročný

Anna Miškovičová, 81-ročná

Láska, ako ľahko zapraskali putá, čo držali nás 
pevne k zemi. Ty žiješ v nás, my v Tebe. 

Nie sme sami.
Dňa 25. januára uplynie 6 rokov, čo nás navždy 

opustil milovaný manžel a otec 

RSDr. ANtON hAšuľ
s láskou spomína manželka a syn s rodinou

Spomienky

čítajte  nás  aj  na 
www.michalovce.sk

v čast i  Michalovčan

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo 
srdce, ktoré sme milovali. Zhasli oči, utíchol 
hlas, mal rád život a všetkých nás. 
Dňa 5. januára uplynul 1 rok od chvíle, 
keď nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko 

JÁN LuKÁč
s láskou spomína manželka 
a dcéry s rodinami

správy zo športu...
n  Po súťažnej prestávke hokejisti prvoligovej Dukly Michalovce privítali 
nebezpečný Liptovský Mikuláš. V rušnom, kvalitnom a zaujímavom zá-
pase Michalovčania zvíťazili nad svojim tradičným súperom 5:2 (1:1, 2:1, 
2:0). Vďaka tomu si upevnili postavenie na 3. mieste v tabuľke. V ďalšom 
majstrovskom súboji už takí úspešní neboli. Predstavili sa v Topoľča-
noch, ktoré po predĺžení zvíťazili 4:3 (2:1, 1:1, 0:1). HK Dukla podľahla 
tomuto tímu už po druhýkrát v tejto sezóne. V ďalšom kole nastúpila na 
domácom ľade proti susedom z Trebišova. Schuti si zastrieľala a susedov 
vyprevadila s gólovou nádielkou po výsledku 10:0 (2:0, 3:0, 5:0).
n  Hádzanárky interligovej Iuventy Michalovce výborne odštarto-
vali nový kalendárny rok. V šlágri kola zvíťazili na horúcej palubovke 
Slavie Praha 35:30 (17:13). Po tomto cennom triumfe Michalovčanky 
preskočili pražského súpera v tabuľke, keď poskočili zo štvrtého na 
tretie miesto. Základy výhry položili už po I.polčase, keď viedli o šty-
ri góly. V ďalšom priebehu duelu český celok nepríjemne dobiedzal. 
Necelých dvadsať minút pred koncom súboja znížil na najtesnejší 
rozdiel. Zemplínčankám sa však vydarila posledná štvrťhodina zá-
polenia. Vypracovali si mierny náskok a napokon doviedli dôležitý 
zápas do úspešného konca. Hneď na ďalší deň sa Iuventa predstavila 
v Jindřichovom Hradci. Na palubovke tohto juhočeského tímu zvíťa-
zila 32:25 (15:14). Vďaka tomu je úradujúci slovenský majster už na 
2.mieste v tabuľke. Na vedúci Most stráca už iba bod. 
n  Počas troch dní bola Mestská športová hala v Michalovciach de-
jiskom hádzanárskych zápasov 3.kvalifikačnej skupiny. Účastníci bo-
jovali o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta juniorov. Uskutočnia 
sa v júli v Bosne a Hercegovine. O body zápolila aj slovenská reprezen-
tácia. Jej dres si obliekol aj hráč extraligového WinLandu Michalovce 
Matúš Kocák. V úvodnom meraní síl mladí Slováci príjemne prek-
vapili. S veľmi silným Dánskom uhrali cennú remízu 25:25 (14:11). 
Pri troche šťastia mohli aj zvíťaziť. Postupové nádeje im však zmarila 
prehra so Srbskom 26:32 (13:17). V záverečnom meraní síl si však Slo-
vensko predsa len pripísalo na svoje konto plný bodový zisk. Zdolalo 
Grécko 21:18 (13:10). V konečnom poradí SR obsadila predposlednú 
3. priečku. Účasť na svetovom šampionáte si vybojovalo Dánsko. 

Ján Čúrny

Už tradične sa 6. januára stretli vo vodách michalovského Laborca 
Mihaľovski šňihuľaci a Vranovské vydry.

Reprezentačný ples športovcov
19. 1. 2013, Info: PaedDr. Igor Remák, tel.: 0915 840 414 

Futbal
MAJSTRoVSTVá obFZ MUŽoV V MAloM FUTbAlE V HAlE
19. ročník, 12. 1., 13. 1., 20. 1. 2013
TURNAJ MUŽoV obFZ V HAloVoM FUTbAlE 2012/2013
7. ročník, Info: Ing. Jaroslav Bendzák, tel.: 0907 902 068

Hádzaná
HK iUVENTA – UDHK Šg NiTRA
WHIL žien-14. kolo, 16. 1. 2013, 17.30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel.: 0918 159 219
TURNAJ o PoHáR gENERálNEHo RiADiTEľA CHEMKoSTAV a.s.
19. – 20. 1. 2013, 9.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel.: 0918 159 219

ľadový hokej
HK MláDEŽ – HK 95 PoVAŽSKá bYSTRiCA 
I. liga juniorov U 20 – 21. kolo, 12. 1. 2013, 14.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
SobRANCE – PARCHoVANY
Zemplínska amatérska hokejová liga – 10. kolo, 12. 1. 2013, 19.00 hod.
Info: Martin Onder, tel.: 0905 848 554 
HK MláDEŽ – MSHK PRiEViDZA 
I. liga juniorov – 22. kolo, 13. 1. 2013, 10.30 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
HK DUKlA – MŠHK PRiEViDZA 
I. liga mužov – 37. kolo, 15. 1. 2013, 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
gASSTERS – lEgENDY 
Mestská hokejová liga mužov 2012/2013, 17. 1. 2013, 20.00 hod.
DEVilS – TigERS 
Mestská hokejová liga mužov 2012/2013, 17. 1. 2013, 21.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
HK MláDEŽ – NowY TARg 
I. LS/MŽ U 15, U 13 -12. kolo, 19. 1. 2013, 9.00, 11.30 hod.
HK MláDEŽ – HC 46 bARDEJoV 
I. DL U 18.-23. kolo, 19. 1. 2013, 14.00 hod. 
HK MláDEŽ – P.H.K. PREŠoV
I. liga juniorov U 20. – 24. kolo, 20. 1. 2013, 10.30 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
HK DUKlA – oRANgE 20
I. liga mužov, 20. 1. 2013, 17.00 hod.
HK DUKlA – HK 95 PoVAŽSKá bYSTRiCA
I. liga mužov – 39. kolo, 22. 1. 2013, 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
DEVilS – gS 52
Mestská hokejová liga mužov 2012/2013, 24. 1. 2013, 20.00 hod.
gASSTARS – TigERS
Mestská hokejová liga mužov 2012/2013, 24. 1. 2013, 21.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231

Softtenis
o PoHáR PRiMáToRA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov 
V. ročník I. liga 8. – 10. kolo, II. liga, 6. – 8. kolo, 11. – 24. 1. 2013 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Stolný tenis
ŠKST „A“-ŠKP KoŠiCE
II. liga mužov Východ – 8. dvojkolo, 20. 1. 2013, 10.00 hod.

ŠKST „b“ – TJ ČEČEHoV
III. liga mužov Juh –12. kolo, 20. 1. 2013, 10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Šach
ŠAK ZEMPlÍN – SKM STARá ľUboVňA
I. liga mužov Východ-6. kolo, 13. 1. 2013, 9.00 hod.
Info: Ing. Richard Gerbery, tel.: 0907 889 968

Volejbal
1. VKM – ŠA gAlEJE KoŠiCE „b“ 
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu – 9. kolo, 13. 1. 2013, 14.00 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

o PoHáR PRiMáToRA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
IV. ročník, I. liga 7. – 8. kolo, II. liga 9. – 10. kolo, 15. – 22. 1. 2013 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Turistika
ZiMNý ZRAZ KST TURiSTA – 47. RoČNÍK
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

Poďakovanie
Mal nás všetkých rád a chcel ešte žiť, ale prišla 

chvíľa, keď musel do večnosti ísť. 
Dňa 21. decembra 2012 nás opustil 

vo veku 55 rokov milovaný človek a otec 

tIBOR MARKOVIč
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, 

priateľom za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
s láskou spomína dcéra Janka, syn Tomáš a Milka

Dňa 8. januára uplynulo 13 rokov 
od úmrtia manžela, otca a dedka

Ing. JOzEFA INKÁBA
Spomíname a nezabúdame.

smútiaca rodina

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať, 
sviečku zapáliť a v tichu spomínať...
Dňa 13. januára uplynie rok, 
čo nás navždy opustil milovaný 

JOzEF DuFINEc
s láskou spomínajú manželka, 
deti a vnučka

Keby sa tak dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas.

Dňa 4. januára 2013 uplynulo 7 rokov 
od smrti drahého manžela, 

otca, dedka, pradedka 

MIchALA LIPAJA
spomínajú manželka a dcéry s rodinami

Dňa 17. januára 2013 uplynie 30 rokov 
od smrti manželky a mamky 

MÁRIE BEňKOVEJ
Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku.
spomína manžel a synovia s rodinami

Dňa 16. januára uplynie 28 rokov, 
čo nás navždy opustila manželka, mama 

a babka 

VILMA StREJcOVÁ
Spomínajte s nami. 

Ďakujeme.
smútiaca rodina

Dňa 7. januára sme si pripomenuli 
nedožité 90. narodeniny 

PAVLA PAzIčA
úžasného človeka s obrovským srdcom plným 
lásky pre svojich najbližších.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami modlitbu
s láskou spomína manželka, syn Pavol, 
dcéra Ruženka a syn Milan s rodinami

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Dám do prenájmu garsónku v Strážskom. Tel.: 0948 601 778
n Prenajmem zariadený zrekonštruovaný byt na Kuzmányho 

ulici, 1. poschodie, 68 m2. Cena 420 €/mesiac.  
Tel.: 0907 997 006

n Priestory na prenájom, Gorkého ulica , 50 m2. Tel. : 0918 360 300

Rôzne
n Predám šijací stroj, zn. VERITAS. Lacno. Tel.: 0903 900 711
n Predám carvingové lyže Dynastár 170 cm – nové, bez 

viazania – cena 25 €, lyže Atomic 185 cm s viazaním Tyrolia 
– použité + topánky Dalbelo – použité, cena 25 €, lyže Kastle 
170 cm s viazaním + topánky Lange č. 5, cena 30 €. Pri kúpe 
2 a 3 zľava. Dohoda možná. Tel.: 0901 708 275

Služby
n Finančná spoločnosť. PROFINCARE prijme manažéra  

Tel.: 0911 690 503
n Predajňa RAGAZZA ponúka lacné značkové oblečenie 

– Obrancov mieru 17 (za VÚB). Tel.: 0911 255 660
n Účtovníctvo, úvery, poistenie. Tel.: 0911 690 503

PoNúka
v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/2003 a VZN č.116/2009 byty do nájmu

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 1. 2013.
Čísla bytov    Adresa                             Poschodie       Bytový dom           Počet izieb 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6                    Ul. obrancov mieru 4  prízemie       (malometrážny)    garsónka 
56                  Ul. obrancov mieru 4   prízemie       (malometrážny)    garsónka
67                  Ul. obrancov mieru 4  1. NP          (malometrážny)    garsónka
115                Ul. obrancov mieru 4   4. NP          (malometrážny)    garsónka
13                  Ul. obrancov mieru 4  4. NP          nadstavba „A-1“   1,5 izbový
29 až 30        Ul. obrancov mieru 4   5. NP          nadstavba „A-2“    garsónka

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu.  
Žiadosť, prílohy a bližšie informácie nájdete na webovej stránke Mesta Michalovce  
www.michalovce.sk alebo na odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu 
v Michalovciach, budova MsÚ Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30


