
T ýmto oslovením sa v novom roku prihovoril svojim spoluobčanom primátor 
mesta Viliam Zahorčák. Novoročný príhovor primátora odvysielala TV 
Mistral, prinášame vám jeho písomnú verziu.

V Nemocnici Štefana 
Kukuru, a.s. sa 
2. januára o 12.20 hod. 
narodil chlapček – Leo 
Kondor (váha 2750 g, 
dĺžka 47 cm). Stal sa tak 
prvým Michalovčanom 
narodeným v roku 
2014. Na pôrodnícke 
oddelenie michalovskej 
nemocnice ho prišiel 
privítať aj primátor 
mesta Viliam 
Zahorčák, v sprievode 
viceprimátora 
Benjamína Bančeja 
a primára oddelenia 
Stanislava Filkora. 
Šťastná mamička 
si v týchto dňoch už 
svojho synčeka odnesie 
domov, kde na neho 
netrpezlivo čaká celá 
rodina. Gratulujeme 
a prajeme šťastný, 
úspešný, dlhý život!

Novoročný príhovor primátora mesta

VážeNí spoluobčaNia, 

milí michaloVčaNia!

 Pred niekoľkými hodinami sme 
si v našich rodinách či s priateľmi 
perlivým vínom pripili na privíta-
nie Nového roka a súčasne sme sa 
rozlúčili s rokom starým. Ešte pred 
chvíľou sme si prejavovali, podobne 
ako počas nedávnych vianočných 
sviatkov, náklonnosť, želali sme si 
len to najlepšie a nerozpakovali sme 
sa objímať i bozkávať aj ľudí, ktorých 
nepoznáme. Považovali sme to a po-
važujeme za správne a prirodzené, 
pretože to správne a prirodzené aj je. 
Žiaľ, vnímame to tak len na Vianoce, 
len na začiatku nového roka. Takejto 
prajnosti i prirodzenej ľudskej 
lásky medzi nami každým na-
sledujúcim dňom v roku zvyk-
ne ubúdať, čo je veľká škoda pre 
všetkých. Určite by nebolo tre-
ba veľa urobiť, aby to bolo ináč, 
a predsa sa nám to zdá až priam 
ako nereálne, ako nedosiahnu-
teľné, hoci vieme a máme to 
ako ľudstvo vyskúšané, že sú 
spomínané dni, kedy sa to dá, 
a možno aj preto sa z nich a na 
ne dvojnásobne tešíme. 

Začiatok roka je vždy aj prí-
ležitosťou na bilancovanie ale aj na 
dávanie si predsavzatí, čo sa, predpo-
kladám, v mnohých z našich micha-
lovských rodín udialo, alebo udeje. 
Platí to aj o meste, pretože aj mesto 
bilancuje, aj mesto si pred seba kladie 
nové ciele. 

Uplynulý rok bol pre nás v mno-
hom rokom ťažkým, ale nemožno po-
vedať, že neúspešným. Viaceré z plá-
nov sa nám podarilo splniť, ale boli aj 
také, ktoré sme najmä z objektívnych 
príčin zrealizovať nemohli. Tie ostá-
vajú pre nás záväzkom pre tento rok, 
prípadne pre roky ďalšie, ak, pravda, 
vývoj v meste budeme môcť naďalej 
ovplyvňovať.

Za úspech považujeme skutočnosť, 
že aj v minulom roku sme v Michalov-
ciach privítali celý rad vzácnych hostí, 
čo svedčí o tom, že naše mesto nebolo 
a nie je na okraji záujmu tak politikov 
ako aj osobností z iných sfér verejného 
a spoločenského života. Viackrát sme 
mali možnosť privítať ministra život-
ného prostredia  Slovenskej republiky 
Petra Žigu. Na návšteve v našej ZŠ 
na Ulici krymskej sme mali ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky Dušana Čaploviča. 
Michalovce navštívila aj europoslan-
kyňa Monika Smolková, podpredseda 

Národnej rady Slovenskej republiky 
Ján Figeľ, štátny tajomník Ministerstva 
práce sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky Jozef Burián, štátny ta-
jomník Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky Viktor Stromček. Naše mesto 
bolo dejiskom rokovania republikovej 
Rady ZMOS, vďaka čomu sme v Mi-
chalovciach mali možnosť privítať 
primátorov a starostov takmer sto 
tridsiatich miest a obcí Slovenska v če-
le s predsedom ZMOS Jozefom Dvon-
čom a už tradičnými hosťami u nás 
boli aj predseda Matice slovenskej 
Marián Tkáč a viackrát, tak ako každý 
rok,  predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Veľmi nás teší, že priazeň nášmu 
mestu naďalej zachovávajú poprední 
cirkevní hodnostári, o čom svedčia 
návštevy kardinála Jozefa Tomka, ar-
cibiskupa Bernarda Bobera a biskupa 
Milana Chautura. V našej Bazilike 
Zoslania Svätého Ducha  sme privíta-
li aj niekoľko desiatok biskupov cirkví 
východného obradu z celej Európy. Ra-
dosť sme mali aj z návratov domov náš-
ho čestného občana a rektora Pápež-
skej univerzity sv. Tomáša Akvinského 
v Ríme Miroslava Konštanca Adama 
i z osláv jeho životného jubilea. 

Zo zahraničných hostí sme v Mi-
chalovciach privítali delegáciu 
francúzskeho departmentu Oise 
v čele so senátorom André Van-
tommem i delegáciu nášho špa-
nielskeho partnerského mesta 
Villareal doplnenú o zástupcov 
ich podnikateľských subjektov. 

To všetko svedčí o tom, že 
Michalovce sú v kruhoch tých-
to ľudí vnímané pozitívne, čo 
mnohí z nich nielen svojou náv-
števou, ale aj verejne potvrdili.

Rok 2013 bol bohatý aj 
z pohľadu kultúry a športu. 

Nosnými kultúrnymi podujatiami 
boli oslavy nedožitých stých narode-
nín nášho rodáka, kňaza, pedagóga 
a básnika Andreja Šandora známeho 
pod pseudonymom Gorazd Zvonický 
a festival Fest dupľa. Pri organizovaní 
podujatí k storočnici Gorazda Zvo-
nického nám výrazne pomohli Sale-
ziáni Dona Bosca, Matica slovenská, 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvo-
nického, najmä však Občianske zdru-
ženie Močarany. Všetkým im za to aj 
touto cestou úprimne ďakujem. 

Festival Fest dupľa sme realizova-
li v rámci projektu Terra incognita, 
ktorý bol príspevkom Košického sa-
mosprávneho kraja 
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Stretnutie 
záujemcov 

o aStronómiu 
23. januára o 17.30 hod.

v budove hvezdárne

súčasťou stretnutia 
bude prednáška a 

pozorovanie oblohy

Pozývame vás na
 

výStavu obrazov
jozefa Havaja

galéria MsKS
január 2014

Pozývame vás na 
PleS šPortovcov 

a Priateľov šPortu
pod záštitou primátora 

mesta
24. januára o 19.00 hod.

Motel Kamenec
Predpredaj vstupeniek 

TIK mesta
Tel.: 686 41 05

Veľa milých úsmevov 
rozdaných aj opätovaných, 
veľa zdravia, šťastia 
a úspechov v novom roku, 
priatelia!“
p r i m á t o r
V i l i a m  Z a h o r č á k

Vplyv novely 
zákona 

o odpadoch 
na povinnosti 

prevádzkovateľov 
kuchýň

Jednou z dôležitých zmien je, že pre-
vádzkovatelia kuchýň sa stali zodpovedný-
mi za nakladanie s biologicky rozložiteľ-
ným kuchynským a reštauračným odpa-
dom. Prevádzkovateľom kuchyne je osoba, 
ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 
stravovania. Takýmto zariadením sú napr. 
školské jedálne, materské školy, reštaurá-
cie, závodné kuchyne, jedálne, penzióny 
a hotely, ktoré majú reštaurácie a bufety. 

V praxi to znamená, že ak prevádzkova-
teľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu 
a ďalšie nakladanie s kuchynským a reštau-
račným odpadom sám, ale prostredníctvom 
tretieho subjektu, musí mať s ním uzatvo-
renú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, 
ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto 
odpadom. Vyžaduje sa, aby tento subjekt 
spĺňal osobitné požiadavky v zmysle zákona 
č. 39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov (napr. § 39b 
zákona č. 39/2007 Z.z.) a aby mal schvále-
nie na vykonávanie činnosti spracovania 
týchto odpadov príslušnou regionálnou ve-
terinárnou a potravinovou správou.

Kuchynský a reštauračný odpad sa 
nesmie dávať do nádob určených na zber 
komunálnych odpadov v meste. Náklady 
spojené so zberom, skladovaním, pre-
pravou a spracovaním, vrátane nákladov 
na zberné kontajnery a iné obaly hradí 
prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou 
miestneho poplatku za komunálne od-
pady). Zároveň prevádzkovateľ kuchyne 
musí zabezpečiť také typy zberných nádob, 
ktoré budú vyhovovať množstvu a druhu 
biologicky rozložiteľného kuchynského 
a reštauračného odpadu 

V roku 2013 nadobudla 
účinnosť novela zákona 

č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch, ktorá priniesla 
viacero významných zmien 
a to nie len pre samosprávu, 

ale aj pre podnikateľov. 
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V roku 2013 sa v michalovskej nemoc-
nici narodilo 853 detí, z toho bolo 425 
chlapcov a 428 dievčat. Zo všetkých novo-
rodencov bolo 320 detí s trvalým pobytom 
v našom meste. Najčastejšie rodičia dávali 
svojim deťom mená Nela, Viktória, Natália, 
Nina, Jasmína a Ema u dievčat a Martin, 
Jakub, Alex, Lukáš, Samuel a Patrik chlap-
com. Ale zaevidovali sme aj neobvyklé 
mená novorodencov, ako Ashley, Lale, Ka-
yla, Paris, Silke, Kirillia či Ricardo, Esteban, 
Elsayed, Chukwu a Ryan. V uplynulom 
roku sa do Michaloviec prisťahovalo 474 
nových obyvateľov a vysťahovalo sa 627 
ľudí. Adresu si zmenilo presťahovaním 
v rámci mesta 950 obyvateľov. Manželstvo 
uzavrelo v uplynulom roku 196 Michalov-
čanov. V roku 2013 sme sa navždy rozlú-
čili s 349 občanmi mesta, z toho bolo 171 
mužov a 178 žien. Počet obyvateľov mesta 
Michalovce k 1. januáru 2014 bol 38 874.

Zdroj: MsÚ

michalovce 
v roku 2013

Silvestrovská zábava sa začala 
v našom meste na pravé 
poludnie, kedy odštartoval 
už 14. ročník recesistickej 
súťaže vo vystreľovaní zátok zo 
šumivého vína. Rok čo rok sa počet 
súťažiacich aj divákov zvyšuje. 
V tom ostatnom ročníku, ktorý 
sa uskutočnil 31. decembra 2013 
sa do súťaže zapojilo 58 „strelcov“. 
Z nich bolo sedem žien. Víťaznú 
cenu – kartón perlivého vína 
– si nakoniec odniesol Pavol 
Klacik z Michaloviec, ktorého 
zátka zo šampusu doletela 
do vzdialenosti 24,10 m. Podľa 
matadorov súťaže návod 
na víťazstvo neexistuje. Výkon 
môže vylepšiť nahriata fľaša, 
roztrasenie obsahu, či špeciálna 
zátka, ale rozhodujúce slovo má 
šťastie. A to sa tentokrát usmialo 
na všetkých, ktorí sa súťaže 
zúčastnili a strávili tak v pohode, 
smiechu a zábave pár chvíľ 
silvestrovského dňa.



�
k projektu Košice – európske 
hlavné mesto kultúry. Najmä vďa-
ka finančnému príspevku od KSK 
sme mohli vytvoriť rekord v stret-
nutí najväčšieho počtu Michalov 
a Michael a aj tým sa zapísať do 
Knihy slovenských rekordov,  
urobiť súťaže dvojníkov, či súťaže 
s naším tradičným jedlom- ho-
lubkami. Do Knihy slovenských 
rekordov bolo naše mesto zapí-
sané i vďaka betlehému, ktorý 
z ušúľaného papiera vytvorili uči-
telia a žiaci našej II.ZŠ.

Zásluhou nášho mestské-
ho a kultúrneho strediska ale aj 
mnohých iných organizátorov 
sme v Michalovciach mali mož-
nosť privítať Michala Hudáka, 
Kandráčovcov, Pavla Hamme-
la, Marcelu Laiferovú, Dalibora 
Jandu, Kristínu, Beátu Dubasovú 
s Nikou Karch, Cigánskych diab-
lov, Dana Bártu, Nelu Pociskovú, 
Mariána Banga, Štefana Skrúca-
ného, Mishu, Igora Kucera, Mi-
chala Červienku, Milana Zimný-
kovala, Janu Hospodárovú, Sil-
viu Kucherenko, Andera z Košíc, 
Igora Timka. V Michalovciach 
vystupovali aj skupiny La Gioia, 
Peter Bič Project, BACKWARDS, 
Cassovia Baroque Trio a Golden 
voices of gospel. Mali sme mož-
nosť vidieť divadelné predstave-
nie Lordi i vystúpenie Divadla 
A. Bagara z Nitry. Naše detičky 
a ich rodičov opäť nadchlo Spie-
vankovo a predstavil sa nám 
i folklórny súbor Šarišan.

Tak ako každý rok, aj v tom 
uplynulom nás svojou vysokou 
umeleckou úrovňou viackrát pote-
šil aj náš folklórny súbor Zemplín. 
Hodnotné predstavenia pripravili 
aj jubilujúce školy, Hnojňaňe z Mi-
haľovec i jubilujúca Stráňanka. 

Veľmi nás teší, že popri už spo-
mínaných mimoriadnych poduja-
tiach sme v meste zachovali celý 
rad tradičných, či už ide o súťaž 
Havrana, organové koncerty, jar-
moky, benefičné koncerty alebo 
Zemplínske slávnosti so svojimi 
tradičnými sprievodnými podu-
jatiami, ale aj rozsvietenie vianoč-
ného stromčeka, ktoré na naše ná-
mestie prilákalo rekordný počet 
ľudí.  S radosťou sme však privítali 
aj podujatia nové ako MY sme MI, 
Miss mesta Michalovce, kočíkové 
stretnutie mladých mamičiek na 
námestí alebo, takisto na námes-
tí, galériu fotografií. Potešilo nás 
aj Divadlo pri fontáne reprízami 
svojej prvej hry ale aj naštudo-
vaním hry novej. Veľmi nás teší, 
že kultúrou nežili len priestory 
nášho mestského kultúrneho stre-
diska, ale aj Zlatý býk, Freedom, 
Zemplínske múzeum, Zemplínska 
knižnica, hvezdáreň, letné kino vo 
dvore starého súdu, ale aj Námes-
tie slobody a Gorkého ulica. 

Pri tejto príležitosti vysoko oce-
ňujeme aktívny podiel všetkých 
našich škôl, osobitne umeleckých, 
na tejto bohatej ponuke kultúr-
nych podujatí a vyslovujeme vieru, 
že aj v roku 2014, ktorý je pre mes-
to v mnohom rokom jubilejným, 
v tomto trende nepoľavíme. 

Ako z uvedeného vyplýva, 
kultúrny život v meste bol bohatý, 
čo dúfame, uspokojilo najširšie 
vrstvy obyvateľov i návštevníkov 
nášho mesta. To isté možno po-
vedať aj o živote športovom. Popri 
tradičných súťažiach, v ktorých 
nám väčšina našich reprezen-
tantov urobila veľkú radosť, bolo 
naše mesto aj dejiskom mnohých 
tradičných ale aj mimoriadnych 
podujatí. V Michalovciach bol 
kvalifikačný turnaj majstrovstiev 
sveta v hádzanej mužov do 21 ro-
kov, kvalifikačný turnaj o postup 
na ME v hádzanej  junioriek, maj-
strovstvá Slovenska v hádzanej 
žiačok, medzinárodný turnaj kra-
jín V4 v basketbale, mládežnícky 
hokejový turnaj Fann sport cup 
i medzinárodný turnaj v hokeji 
žiakov Multišport cup. Naše mes-
to bolo opäť dejiskom mužského 
tenisového turnaja Michalovce 
cup, medzinárodného tenisového 
turnaja kategórie B šestnásťroč-

ných, v Michalovciach boli me-
dzinárodné majstrovstvá Sloven-
ska v naturálnej kulturistike mu-
žov a fitness žien a opäť aj Veľká 
cena Michaloviec v džude.

Mimoriadnu úroveň, vďa-
ka účasti špičkových svetových 
hádzanárok, mal jubilejný roč-
ník hádzanárskeho Memoriálu 
Tomáša Jakubča a vďaka účasti 
špičkových európskych klubov,  
v čele so slávnym Realom Mad-
rid, aj mládežnícky futbalový 
turnaj Michalovce cup. 

Veľkú radosť sme mali aj z to-
ho, že  sme v našom meste prvý-
krát privítali aj najsilnejších mu-
žov z celého sveta a že sme videli  
prehliadku bojových umení.

Sme radi, že aj v minulom 
roku boli mestské športové súťa-
že všetkých vekových kategórií, 
v ktorých by sme chceli pokra-
čovať aj v tomto roku. Sme veľ-
mi radi, že sa do nich zapojilo 
množstvo škôlkarov, školákov, 
stredoškolákov, dospelých i se-
niorov, ba aj ľudí so zdravotným 
postihnutím. 

Veľmi nás potešili úspechy, 
ktoré dosiahli naši športovci 
v domácich i medzinárodných 
súťažiach. Tituly majstrov sve-
ta Ladislava Lechana, Martina 
Ivanča, prvenstvo na prestížnej 
Olympii Slavomíra Pradu,  me-
dzinárodné úspechy kickboxérov, 
džudistov, motocyklistu Jarosla-
va Čecha, ďalší titul majsteriek 
Slovenska hádzanárok Iuventy, 
bronz hádzanárov Winlandu, 
výborné účinkovanie florbalistov 
a  mladých futbalistov v najvyš-
ších slovenských súťažiach, účasť 
hokejistov Dukly vo finále dru-
hej ligy a mnoho ďalších, ktoré 
potvrdili, že šport má v našom 
meste významné miesto a že in-
vestovanie doň sa vypláca. Všet-
kých úspešných športovcov sme 
viackrát verejne ocenili a radi to 
budeme robiť aj v budúcnosti.

Veľkú radosť  máme aj z toho, 
že v meste je aj naďalej bohatý 
duchovný život, čo je zásluhou 
všetkých cirkví a náboženských 
spoločenstiev, ktoré v meste sú. 
V Michalovciach bolo celoslo-
venské večeradlo, v Michalov-
ciach sme privítali relikvie Dona 
Bosca a Jána Pavla II., pripome-
nuli sme si Deň rodiny. 

Radi sme podporili aj športo-
vé a umelecké aktivity saleziánov, 
občianskeho združenia Rozsievač 
i iných, v ktorých, dúfame, budú 
pokračovať aj v tomto roku.

Veľmi nás teší, že ekumeniz-
mus nie je v našom meste len slo-
vom, o čom svedčia spoločné ak-
tivity cirkví počas Veľkého piatka, 
v deň sviatku svätých Cyrila a Me-
toda i spoločné stretnutia v rámci 
Rady cirkví. Všetkým im za to aj 
touto cestou úprimne ďakujem.

Pri hodnotení každého roka 
sa intenzívnejšie ako všetko os-
tatné vníma najmä to, čo nové 
sa v meste urobilo. Snažili sme sa 
a stále sa snažíme o to, aby inves-
tičné aktivity neboli iba v roku 
volebnom. Aj preto sme mno-
ho z toho, čo sme chceli urobiť 
v tomto volebnom období, uro-
bili už v dvoch predchádzajúcich 
rokoch a v tom, ktorý pred nie-
koľkými hodinami skončil, sme 
na to nadviazali. Pokračovali sme 
v opravách ciest a chodníkov 
v jednotlivých častiach mesta. 
Začali sme rozsiahlu rekonštruk-
ciu spevnených plôch na Sídlisku 
Juh, dokončili sme prvú etapu 
výstavby nového mestského cin-
torína, dobudovali sme Zaria-
denie pre seniorov na Hollého 
ulici, do ktorého sme z nevyho-
vujúcich priestorov premiestnili 
aj Zariadenie opatrovateľských 
služieb. Do novovybudovaných 
priestorov sme premiestnili našu 
mestskú políciu, opravili sme 
lávku cez Laborec pri zimnom 
štadióne, pokračovali sme v re-
konštrukciách priestorov našich 
škôl. Kompletne sme vymenili 
okná na VII. ZŠ, rekonštrukci-
ou prešli kuchynské a jedálenské 
priestory VIII. ZŠ, hygienické 

priestory IV. ZŠ a tie takisto aj vo 
viacerých materských školách. 
V areáloch niektorých našich 
škôl pribudli nové ihriská a nové 
ihrisko sme vybudovali aj na síd-
lisku Nad Laborcom.

Vďaka externým finančným 
prostriedkom sme začali, zatiaľ 
značením našich pozemných 
komunikácií, s výstavbou mest-
ských cyklotrás. Do vlastníctva 
sme získali ďalších šesťdesiat 
bytov a vyriešili sme vleklý prob-
lém s bytovým domom I. 

Vďaka michalovskému závo-
du Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti boli v meste vy-
čistené ďalšie úseky kanalizácie 
a vybudované nové.

Sme veľmi radi, že spoločnosť 
Michatek začala stavať novú vý-
robnú halu, vďaka čomu by sa 
malo vytvoriť okolo 100 nových 
pracovných miest a veríme, že aj 
ďalšie investičné aktivity, ktoré 
by sa mali rozbehnúť už v tom-
to roku, tento počet pracovných 
príležitostí výrazne zvýšia.

Teší nás, že aj Svet zdravia, 
nový akcionár Nemocnice s po-
liklinikou Š. Kukuru, plní svoje 
investičné záväzky tým, že prero-
bil priestory detského i onkologic-
kého oddelenia, no najmä tým, že 
tam inštaloval moderný lineárny 
urýchľovač, čo by malo výraz-
ne zlepšiť liečbu onkologických 
ochorení v celom širokom regió-
ne. Chcem veriť, že i ďalší z jeho 
záväzkov, vybudovanie nových 
priestorov v našej nemocnici, sa už 
v tomto roku začne takisto plniť.

Investície mesta v roku 2013 
nesmerovali len do stavieb ale 
aj do techniky. Nové autá do-
stali mestskí policajti, Technické 
a záhradnícke služby. Pribudli 
nové kamery aj tzv. fotopasca. 
Veríme, že i vďaka tomu bude 
práca týchto mestských inštitúcií 
ešte efektívnejšia ako doposiaľ.

Program rozvoja mesta sme 
plnili aj v sociálnej oblasti. Pozor-
nosť sme venovali najmä ľuďom 
v seniorskom veku. Zachovali sme 
pre nich všetky úľavy aj výhody, 
na ktoré sme už v Michalovciach 
zvyknutí. Novinkou tohto roka je 
projekt, vďaka ktorému sa môžu 
naši starší spoluobčania bezplat-
ne vzdelávať v práci s počítačom, 
v zdravovede, v právnych záleži-
tostiach, ale aj v umeleckých akti-
vitách a zacvičiť si pilates. 

Veľmi ma teší, že aj v minulom 
roku som sa mohol stretávať s Ra-
dou seniorov, ktorá mi, podobne 
ako ostatné moje poradné orgány, 
poskytovala množstvo cenných 
informácií, za ktoré aj im touto 
cestou úprimne ďakujem. 

Najvýznamnejšou vnútropoli-
tickou udalosťou uplynulého roka 
boli voľby predsedov a poslancov 
samosprávnych krajov. Tak ako 
na celom Slovensku aj mnohí 
ľudia v Michalovciach nevyužili 
svoje právo rozhodovať o tom, 
kto bude záujmy mesta i okresu 
na úrovni Košického samospráv-
neho kraja presadzovať a obha-
jovať, čo ma mrzí. Tým, ktorí to 
právo využili, za to úprimne ďa-
kujem a ďakujem aj za podporu, 
ktorú som v týchto voľbách získal. 
Ubezpečujem všetkých, že tak-
to prejavenú dôveru nesklamem 
a vedno so všetkými kolegami, 
ktorí rovnako ako ja dôveru v ok-
rese Michalovce získali, urobíme 
všetko pre vašu spokojnosť a spo-
kojnosť ľudí Zemplína.

Rok 2013 máme za sebou. 
Ako to už býva, niekoho uspo-
kojil viac, niekoho menej. Aj my, 
ktorí stojíme v čele mesta, by sme 
boli radi, keby sme v ňom doká-
zali urobiť viac, než to, čo sa nám 
podarilo. Boli by sme radi, keby 
sme do potrieb mesta mohli in-
vestovať viac, než sme investova-
li. Žiaľ, uplynulý rok nám to ne-
umožňoval. Úsporné opatrenia, 
ktoré sme museli aj v dôsledku 
nášho záväzku, vyplývajúce-
ho z memoranda podpísaného 
medzi vládou SR a ZMOS, prijať, 
podobne ako nižšie príjmy mes-
ta najmä v podielových daniach, 

nás nútili naše pôvodné zámery 
redukovať. 

Veríme, že rok 2014 bude 
z tohto pohľadu úspešnejší. Mes-
to v ňom plánuje postaviť kom-
postáreň, ktorá nám zatiaľ chýba 
a na ktorú sme získali externé 
finančné prostriedky. Okrem 
nej chceme pokračovať v rekon-
štrukcii Sídliska Juh, chceme 
vybudovať okružnú  križovatku 
ulíc Okružná- Špitálska pri auto-
škole Perfekt, ku ktorej, veríme, 
čoskoro pribudne aj rovnako 
okružná križovatka pri nadjazde 
financovaná štátom.

 Naďalej aj v tomto roku chce-
me pokračovať v rekonštrukcii 
ďalších ciest a chodníkov vo via-
cerých častiach mesta.

 Vďaka finančnému príspevku 
Vlády Slovenskej republiky chce-
me v tomto roku vymeniť okná 
na väčšine našich materských 
škôl, vybudovať nové autobuso-
vé nástupište a vlastné finančné 
prostriedky chceme investovať 
aj do ďalšej  modernizácie te-
pelného hospodárstva a ďalšej 
rekonštrukcie našich škôl.  Roz-
počet mesta sme schválili ako 
vyrovnaný, a to bez zvyšovania 
miestnych daní a poplatkov. Aj 
napriek tomu, že peňazí nebude-
me mať toľko, koľko by sme po-
trebovali,  chceme i naďalej pos-
kytovať v čo najväčšom rozsahu 
sociálne služby našim občanom, 
podporovať minimálne tak ako 
doteraz školstvo, šport a kultúru, 
pretože aj toto považujeme pre 
život v meste za dôležité.

Rok 2014 je rokom viacerých 
významných jubileí. Pripomenie-
me si v ňom 770. výročie prvej 
písomnej zmienky o meste, 700. 
výročie prvej písomnej zmien-
ky o Rímskokatolíckom kosto-
le Narodenia Panny Márie, 70. 
výročie oslobodenia mesta i 70. 
výročie opätovného získania šta-
tútu mesta. Všetky tieto jubileá 
si chceme dôstojným spôsobom 
pripomenúť a aj takýmto spôso-
bom vzdať nášmu mestu poctu. 

Rok 2014 bude popri tom 
všetkom pre všetkých Slovákov 
aj rokom viacerých volieb. Už 
v marci si budeme voliť nového 
prezidenta, uprostred roka na-
šich zástupcov do Európskeho 
parlamentu a v závere roka aj pri-
mátora a poslancov mestského 
zastupiteľstva. Chcem nám všet-
kým popriať, aby sme sa dobre 
rozhodli a aby sme pri všetkých 
týchto voľbách hľadeli aj na to, 
aký výsledok nášmu mestu môže 
pomôcť najviac.

Vážení spoluobčania, milí 
Michalovčania!

 Život v meste, v štáte i v ce-
lom ľudskom spoločenstve mô-
žeme vylepšovať všeličím a vý-
sledok nebude uspokojivý, pokiaľ 
budeme nežičliví, pokiaľ budeme 
závistliví, pokiaľ budeme k sebe 
zlí. Hlavné zmeny, ktoré by nám 
všetkým najviac prospeli, je od-
stránenie všetkého zlého z nás. 
Toto však musí urobiť každý z nás 
sám a musí ich vykonať v sebe.

Jedno z ázijských prísloví 
hovorí, že céder a borovica ani 
v krutých mrazoch nestratia svo-
ju zeleň. Držme sa ho aj my. Pes-
tujme v sebe všetko, čo je dobré, 
mravné. Chráňme si svoju iden-
titu, svoju jedinečnosť. Nepod-
liehajme všetkým, aj pochybným 
trendom len preto, že sú na nich 
nálepky európskosti či čohokoľ-
vek iného dnes prezentovaného 
ako moderné. Majme vždy na 
pamäti, že najväčšou hodnotou je 
láska vo všetkých svojich pravých 
podobách. Buďme k sebe dobrí 
a nešetrime dnes ani v budúcnosti 
prejavmi úcty i vďačnosti. Neboj-
me sa svoje tváre ozdobiť milým 
priateľským úsmevom, pretože 
on dokáže byť najkratšou vzdiale-
nosťou medzi nami, ľuďmi.

Veľa milých úsmevov rozda-
ných aj opätovaných, veľa zdra-
via, šťastia a úspechov v novom 
roku, priatelia!

Viliam Zahorčák
primátor mesta

pokračovanie z prvej strany 

Máme za sebou najkrajšie obdobie roka. Čas vianočný v sebe ukrýva 
mágiu niečoho očakávaného. Niečoho tajomného, od najmenšieho dieťaťa 
až po toho najstaršieho človeka, niečoho zvláštneho. Nie je to len tým, že dĺž-
ka denného svitu je najkratšia v roku. Určite nie tým, že je zimné obdobie.

I keď aj to vytvára určitý tlak na psychiku človeka. Každý tvrďas prí-
chodom tohto obdobia zmäkne. Sme často vnímavejší, citlivejší, ale aj 
uponáhľaní, pachtiaci sa po niečom, čím by sme našim najbližším uro-
bili radosť. Príbytky rozvoniavajú vôňou čerstvých koláčov a kapust-
nice. Len aby na štedrovečernom stole nič nechýbalo. Nesmie chýbať 
zdobenie vianočného stromčeka. Jednoducho neopakovateľná atmosfé-
ra v očakávaní niečoho výnimočného. Aj ďalšie dni prinášajú gradáciu 
príchodom konca starého roka. Silvestrovské oslavy akoby naznačovali: 
dosť bolo dlhého roka minulého. Tešme sa z roka nového.

Akoby tento predel mohol šibnutím čarovného prútika vyriešiť všetky 
problémy sveta. Hneď s príchodom Nového roka sa začína „nová doba“. 
Svedčia o tom aj časté dobré predsavzatia, ktoré si dávame pri tejto príle-
žitosti. Nie je až tak podstatné, či na ne hneď na druhý deň nezabudneme. 
Viem, že taká je podstata nášho správania. 

Atmosféra tohto obdobia sa nedá preniesť na celý budúci kalendár-
ny rok. Naše správanie znova podľahne bežnému, všednému stereotypu. 
Často sa znova neovládneme, zabudneme dodržať dané slovo, zľahčíme 
si kadečo, ak to situácia dovolí. Napriek tomu nezaškodí, ak stopa z prí-
jemne stráveného vianočného a novoročného času zanechá v nás aspoň 
maličkú zmenu k lepšiemu. Len človek človeku môže spôsobiť trápenie 
svojou neochotou, aroganciou, drzosťou, nežičlivosťou, zlomyseľnosťou, 
ignoranciou. Prenesme si trochu z vianočnej atmosféry do bežného živo-
ta. Uvedomme si, že to, čo nechceme, aby bolo robené nám, docielime len 
tak, ak to nebudeme iným robiť. Aj to najmenšie zlepšenie prispeje k to-
mu, že aj na budúce vianočné obdobie sa budeme tešiť ako malé deti. 

Všetko najlepšie v Novom roku 2014 prajem všetkým Michalovčanom.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Vianočné darčeky

Vinčujem Vam u novim ročku 2014 jedno zdravičko a 100 choroti 
naj vas každoho obchodza na široko – daľeko. Vinčujem 12 mešacov 
bez choroti, 53 tižňe ščesca, 365 dňi bez starosci, 8 760 hodzin laski, 
525 600 minut pokoja a tich najprešumňejšich zažitkov.

Naj še šicki starosci zruša, naj panuje pokoj u duši, co boľelo naj preboľi, 
co cešilo naj še zdvoji, žebi buľi u novim roku ľem sľizi ščesca u oku!

Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.

z pirka andriša zo Straňan

Mili Mojo rodaci!

produkovaného danou prevádzkou. Prevádzkovateľ kuchyne musí tiež 
zabezpečiť skladovanie odpadu do doby jeho odovzdania na spracovanie 
tak, aby sa k obsahu kontajnerov nedostali hlodavce a iné živočíchy, ani 
verejnosť. Zberné nádoby je potrebné umiestniť vo svojich prevádzkach 
alebo na svojich pozemkoch, ku ktorým majú užívacie právo. Ukladanie 
zberných nádob na verejných priestranstvách je podľa Všeobecne záväz-
ného nariadenia MsZ v Michalovciach č. 154/2013 o nakladaní s komu-
nálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi 
z domácností v znení zmien a doplnkov zakázané. Bližšie informácie, 
ako aj povinnosti prevádzkovateľov kuchynských a reštauračných zaria-
dení, sú uvedené vo VZN MsZ v Michalovciach č. 154/2013. 

V závere ešte uvádzame, že je zakázané kŕmiť zvieratá kuchynským 
a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmo-
vania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chov-
ných staniciach atď. Aj keď tieto spomínané povinnosti prinášajú pre 
povinné subjekty zvýšený nápor na finančné prostriedky, veríme, že 
časť podnikateľov sa s nimi už vysporiadala a zvyšná časť urýchlene za-
bezpečí plnenie týchto povinností v súlade so zákonom o odpadoch.

Ing. Pavol Fecák

Vplyv novely zákona o odpadoch 
na povinnosti prevádzkovateľov kuchýň

pokračovanie článku z prvej strany

zvieratká na adopciu

Stelka
je mladá fenka (má asi 1 rok), 

veľmi milučká a hravá, vhodná 
k dospelým aj k deťom, do bytu 

alebo do domu s prístupom 
dnu a so zateplenou búdou. Je 

odčervená, očkovaná, čipovaná 
a kastrovaná.

kontakt: 0908 330 792 
alebo utulokmi@gmail.com

Noviny Mistral
a športové správy

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

Zostrih
Stalo sa v športe v 1. polroku �013

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
MISS Michalovce

denne od soboty o 14.00 hod.
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VítAMe MedZi nAMi nAŠich nAjMenŠích...

Jakub Kušnír
Narin Jasulaitis

Diana Stefany Demková
Martin Ondič

Zuzana Dzuňová
Adam Hajdu
Peter Maleta
Jakub Vavrek

Alexandra Butková
Viktória Hvizdošová

Mia Dziaková
Michaela Klimová

Nikolas Žrobek

blahoželania
Dňa 5. januára sa dožila 90 rokov milovaná
mária marcinová
Len málo ľudí sa dožije takého krásneho veku. 
Hoci Ti zdravie už neslúži, nepoddávaš sa, 
svojou láskou, obetavosťou, dobrým srdcom 
nás obdarúvaš. Prajeme Ti ešte veľa zdravia.
dcéra Lýdia, vnúčatá, pravnúčatá

V týchto dňoch oslávi veľký sviatok 80 rokov
marGita brenDzová

K tomuto krásnemu jubileu jej zo srdca prajú 
veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania 

dcéra Jana a syn Peter s rodinami. Za všetkých 
ju bozkávajú pravnúčatá Andrejko a Saška.

dva týždne v kultúre

mestské kultúrne stredisko                                                                                          
vii. rePrezentačný PleS meSta micHalovce
11. 1. o 19.00 hod., Chemkostav aréna 

Program kina centrum                                                                                            
10. – 12. 1. piatok sobota, nedeľa o 19.40 hod.

Paranormal activitY: Prekliati
horor 2013
Vstupné: 4 €, študenti 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

 11. – 12. 1. sobota, nedeľa o 16.00 hod.

niko 2
animovaný  2013 
Vstupné: 3,50 €  FÍNSKO/NEMECKO/DÁNSKO/ÍRSKO
Mládeži prístupný Slovenský dabing

 15. 1. streda o 19.30 hod.

Hlboko  Premiéra
dráma  2012
Vstupné: 3 €  ISLAND
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

 16. 1. štvrtok o 19.30 hod.  
 18. – 19. 1. sobota, nedeľa o 17.30 hod.

zloDejka knÍH  Premiéra
vojnová dráma  2013
Vstupné: 4 €, študenti 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

 17. 1. piatok o 19.30 hod. 
 18. – 19. 1. sobota, nedeľa o 19.40 hod.

vlk z Wall Street
životopisný, krimi, komédia  2013
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

 18. – 19. 1. sobota, nedeľa o 15.30 hod.

ľaDovÉ kráľovStvo
rodinná animovaná komédia 2013
Vstupné: 3 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

 21. – 22. 1. utorok, streda o 19.30 hod. 

nYmfomanka i. Premiéra
dráma  2013
Vstupné: 3 € DÁNSKO
Mládeži neprístupný od 18 rokov České titulky

 23. 1. štvrtok o 19.30 hod.
 25. – 26. 1. sobota, nedeľa o 17.40 hod.

vejška  Premiéra
komédia  2013
Vstupné: 4 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

24. – 26. 1. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.

šPinavý trik  
kriminálna dráma  2013
Vstupné: 4 €, študenti 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

michalovčan informuje

do StAVu MAnželSKého VStúPili...

Jaroslav Nadzam 
a Michaela Trubiková

Daniel Knežo 
a Simona Rončinská

Juraj Slivka 
a Lea Blašková

Marián Geroč 
a Iveta Kačníková

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Micha-
lovciach č. 266, zo dňa 23. 4. 2013

oBchodnú VeRejnú SúŤAž
na odpredaj pozemkov v lokalite Ulíc moskovská – volgogradská, určených 
na individuálnu výstavbu garáží, ako predmet odpredaja:

novovytvorené pozemky p. C-KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/73 o výmere 23 m2, 
č. 682/74 o výmere 21 m2, č. 682/75 o výmere 21 m2, č. 682/76 o výmere 21 m2, č. 682/77 
o výmere 23 m2, č. 682/78 o výmere 23 m2, č. 682/79 o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere 
21 m2, č. 682/81 o výmere 21 m2 a č. 682/82 o výmere 23 m2, v k. ú. Michalovce, ktoré 
vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28. 9. 2013.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej 
lehote, 27. januára 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej 
stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281– Ing. Kukolos.

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

samostatný(a) odborný(á) referent(ka) stavebného úradu 
– stavebného poriadku
názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce, 
odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja 
neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného zamerania
b) osobitný kvalifikačný predpoklad v zmysle stavebného zákona je vítaný 
iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť ( podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
c)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh 

písomného testu: zákony o obecnom zriadení, o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, o správnom konaní, o priestupkoch (č.372/1990 Zb. v platnom znení), 
o správnych poplatkoch a súvisiace vykonávacie vyhlášky,) 

d)  znalosť práce s PC - Windows, kancelársky balík MS Office
e)  vodičské oprávnenie minimálne skupiny B
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
d)  vodičský preukaz – účastník predloží k nahliadnutiu na výberom konaní
dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 30. 1. 2014 do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) Mest-
ský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením “Vý-
berové konanie samostatný odborný referent stavebného úradu”. 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 primáto-
rom mesta. 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 výbe-
rového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mest-
ského úradu v Michalovciach a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.

S harmóniou v realite
Galéria Mestského 
kultúrneho strediska 
v našom meste 
pripravila pre tých, 
ktorí majú vzťah 
k výtvarnému umeniu, 
expozíciu obrazov 
jozefa havaja. 

Autor pochádza z Humenné-
ho, kde žije a tvorí. Nebolo mu 
umožnené, aby sa profesionál-
ne rozvíjal v oblasti výtvarného 
umenia. Pracuje v oblasti dizaj-
nu. Popri tejto práci sa venuje 
aj maľovaniu, ak si počas dní 
nájde priestor, aby takouto for-
mou nachádzal relax, inšpiráciu 
a potešenie. Jozef Havaj sa vo vý-
tvarnom prejave ustálil. Jeho štýl 
nie je rôznorodý. Uberá sa cestou 
stvárnenia reality.

Táto má podobu stvárnenia 
prírody a krajiny. Krajina je 
dobre rozmiestnená v priesto-
re. Kolorit farebnosti je vhodne 
zvolený a dodáva obrazom istú 
autenticitu. Autor kladie dô-
raz na detail. To je evidentné aj 
v druhej časti expozície. Tú tvo-
ria portréty blízkych a priateľov, 
ktoré majú svoju špecifickosť. 
Možno tam zaradiť aj zmysel 
pre detail. Tvár osoby veľa na-
povie. Rysy tváre sú výpoveďou 
o konkrétnom človeku a jeho 
vnútornom prežívaní i osobnej 
skúsenosti so zázrakom, ktorý 
sa volá život. Je možné kon-
štatovať, že Jozef Havaj naplno 
vníma realitu okamihov s har-
móniou v duši. Výstavná expo-
zícia olejomalieb a kresieb bude 
verejnosti prístupná do konca 
mesiaca.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Vatra zvrchovanosti, vystúpenie speváčky Michaely so skupinou, 
prípitok primátora, spoločné odpočítavanie posledných sekúnd 
starého roka, aj pyromuzikálny ohňostroj, to všetko bolo už tra-
dične súčasťou rozlúčky so starým rokom a oslavou príchodu 
roka nového. Rozsvietená obloha rozžiarila aj tváre viac ako 
troch tisícok prítomných obyvateľov či návštevníkov mesta a vý-
kriky úžasu a radosti sa niesli celým námestím. „Vyzerá to, akoby 
sa otváralo samo nebo“, zaznelo z úst jedného z divákov. Nech 
nám teda tá radosť a nadšenie z prvých chvíľ roku 2014 vydrží 
čo najdlhšie!

Šťastný a veselý!
Vojnový stav. Práve vypukla 

tretia svetová vojna. Komu a pre-
čo bola vyhlásená, nikto nevie, 
ale je tu. Ťažko nájsť jeden roz-
umný dôvod, aby sa toto trieska-
nie, pomaly už od samého obeda, 
nazvalo radosťou. Psa sme nado-
povali psychofarmatikami, do uší 
sme si dávali gunče vaty. Zdra-
votníci, policajti a iní záchranári 

boli v pohotovosti. Jediný, kto 
mal radosť a úsmev na tvári z to-
ho blázinca boli predajcovia py-
rotechniky. Tak toto je pomeno-
vanie osláv posledného dňa v ro-
ku. Asi nie som IN, ale to vôbec 
neprekáža. Hlavne, že si prajeme 
šťastný a veselý, v pevnom zdraví 
prežitý celý nastávajúci rok.

Ľudmila Poláková 

ViAnoČnÁ BuRZA
„Kúpte si medovníčky, 
sladučké perníčky....!“
„Kúpte si imelo, by sa 
vám darilo...!“

Aj toto ste mohli začuť na 
chodbách ZŠ na Okružnej uli-
ci v Michalovciach v decembri 
minulého roku. Vianočná burza 
sa konala ako vždy – tesne pred 
Vianocami. Celé podujatie otvo-
rili a svojich spolužiakov privíta-
li dievčence oblečené v krojoch. 
Ich nádherný spev kolied a vin-
šov sa rozliehal po celej škole. 

Nálada bola jarmočná. Žiaci 
boli presvedčiví a dokázali svoje 

výrobky spropagovať tak, že sa 
im podarilo osloviť aj tých, ktorí 
si zaumienili, že na burze neminú 
ani cent. Ani tí najmenší predáva-
júci, tretiaci a štvrtáci, sa na burze 
nestratili. Núkali svoje krásne vý-
robky, zjednávali ceny. Spokojní 
boli nakupujúci aj predávajúci. 

Z vianočnej burzy odchádzali 
žiaci spokojní s plným priehrštím 
nákupov. Po štvrtej hodine sa jar-
močníci vytratili a na chodbách 
nastalo ticho. Organizačný tím škol-
ského parlamentu, ktorý celú akciu 
zorganizoval, chodbu upratal a vrátil 
do pôvodného stavu. Po hodine ne-
bolo po burze ani chýru, ani slychu. 

K. Hičová, M. Pradová

opäť charitatívna pomoc
Po charitatívnej zbierke pre rodinu Suchú od žiakov ZŠ T. J. Mous-
sona v Michalovciach sme sa rozhodli usporiadať vianočnú burzu, 
ktorej cieľom bolo vyzbierané peniaze darovať michalovskému 
útulku pre psíkov v Močaranoch. Žiaci našej školy prispeli k tomu 
aj vlastnými darmi – krmivo, vôdzky, obojky, prepravky, deky, atď. 
Spolu sa vyzbieralo viac než 100 kilogramov granúl a 80 eur. Naši 
žiaci svojou ochotou tým vylepšili život štvornohým miláčikom 
a spríjemnili im vianočné sviatky.                                  Peer aktivistky

Z pera študentov 
o comenius stretnutí 

Poznávací výmenný 
pobyt v nemecku 
v rámci comenius 
projektu bol naozaj 
zaujímavý a náučný. 

Cesta bola síce vyčerpávajúca, 
no k svojim „adoptívnym” rodi-
nám sme dorazili včas. Privítali nás 
v škole, kde sme stretli aj študentov 
z rôznych iných európskych krajín, 
z Turecka, Grécka, Talianska, Čes-
ka, Poľska, Maďarska. Prehliadka 
mesta Gelnhausen bola vskut-
ku pozoruhodná. Ešte krajší bol 
deň strávený vo Frankfurte, kde 

sme navštívili židovskú synagógu 
i moslimskú mešitu, a neskôr sme 
sa zastavili aj na známych vianoč-
ných trhoch. V ďalších dňoch pre 
nás bol pripravený nevšedný prog-
ram a pútavé workshopy v škole.

Sme veľmi vďační, že sme sa 
mohli zapojiť do projektu Come-
nius. Videli sme rozdiely medzi 
životom na Slovensku a životom 
v Nemecku a osobne nám to dalo 
veľa do života. Každopádne je to 
perfektná skúsenosť a odniesli sme 
si veľa príjemných zážitkov.Na po-
byt v Nemecku i na kamarátov, 
ktorých sme tam spoznali, bude-
me určite ešte dlho spomínať...

Aďka, Klarka, Patrik a Dávid 
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dva týždne v športe

nAVždy SMe SA RoZlúČili...

spoločenská rubrika

ružena čverčková, 81-ročná
anna Barlogová, 90-ročná
Valéria Fedáková, 67-ročná
Ľubomír Šalapka, 41-ročný
oľga Bobáková, 63-ročná
július Hospodár, 81-ročný
klára Šandorová, 77-ročná
Tomáš Teleky, 82-ročný
anton Terezka, 84-ročný
anna Babjaková, 84-ročná
Helena naščáková, 82-ročná
Michal Pavlovčík, 62-ročný
ján lajčák, 84-ročný
ing. igor Bajužík, 53-ročný

basketbal
i.bk – Prešov
Oblastné majstrovstvá juniori – 7. kolo, 11. 1., 17.15 hod., 19.15 hod.
Info: Ing.Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

i.bk - D – union košice
II. liga ženy – 7. kolo 18. 1., 15.30 hod.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

i.bk - D – levoča
II. liga muži – 14. kolo, 18. 1., 18.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

florbal
fbk micHalovce – eaStern WinGS mláDež
16. 1., 17.00 hod.

fbk veľkÉ kaPušanY – citroen florbal team 
16. 1., 18.00 hod.
Mestská liga vo florbale – 6. kolo
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Hádzaná
inGema HanDball cuP 
III. ročník turnaja st. a ml. dorasteniek 
18. – 19. 1., 8.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

ľadový hokej
Hk Dukla – Hc 07 Detva
10. 1., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 35. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Hk mláDež – Hk ružinov 99 bratiSlava 
11. 1., 14.00 hod., I. liga juniori – 31. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Hk 87 StroPkov – Hc Polar bearS micHalovce 
11. 1., 17.45 hod.

Hc vlci Slanec – Hc eaGleS Sečovce 
11. 1., 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 10. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484

Hk mláDež – Hk trnava
12. 1., 9.30 hod., I. liga juniori – 32. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Hk Dukla – Hk 95 PovažSká bYStrica
17. 1., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 37. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Hk 87 StroPkov – Hc Sobrance 
18. 1., 17.45 hod.

Hc Polar bearS micHalovce – Hc Gama micHalovce
18. 1., 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 10. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484

Hk mláDež – mšHk mláDež PrieviDza
18. 1., 17.00 hod., I. liga dorast – 31. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Hk mláDež – šHk 37 PiešťanY 
19. 1., 9.30 hod., I. liga juniori – 34. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Hk mláDež – Hc lučenec 
19. 1., 13.00 hod., I. liga dorast – 32. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Stolný tenis 
škSt „b“ – tj DružStevnÍk čečeHov
III. liga muži Juh – 12. kolo 19. 1., 10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

turistika
zimný zraz kSt turiSta
48. ročník, 11. 1., 9.00 hod., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

volejbal
vk – vk SPišSká nová veS 
Majstrovstvá Slovenska kadetiek oblasť Východ – 6. kolo,
12. 1., 10.00 hod. a 12.00 hod., Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

vk štart oDeta – vk veľkÉ kaPušanY a 
12. 1., 14.00 hod. a 16.00 hod., Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu – 7. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.:0908 627 185

o PoHár Primátora meSta
Mestská volejbalová liga dospelých, V. ročník, I. liga 
7. kolo, 16. 1., 18.45 hod. a 20.15 hod. 
8. kolo, 23. 1., 18.45 hod. a 20.15 hod. 
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.:0908 627 185

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do prenájmu garsónku na Ulici nad Laborcom.  

Tel.: 0948 032 666
n	Ponúkam na predaj 2,5-izbový byt na Ulici okružnej. Výmera 

bytu je 60 m2. Byt je po rekonštrukcii – plávajúce podlahy, 
plastové okná, prerobené jadro, nová kuchyňa, bezpečnostné 
dvere, balkón. K bytu patrí aj pivnica. Bytový dom je 
zateplený. Byt – nájomné + inkaso je 130 €.  
Cena 35 000 €. Tel.: 0915 571 617

n	Dám do prenájmu obchodné priestory na Námestí 
osloboditeľov. Výmera 38 m2. Tel.: 0905 356 762

n	Dám do prenájmu 3-izbový byt v Michalovciach.  
Tel.: 0907 970 595

Rôzne
n	Predám včelí med. Cena 4 €/kg + fľaša (Michalovce).  

Tel.: 0907 171 739

malý oznamovateľ

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

spomienky
Čas nedokáže zahnať smútok, 
chýbaš nám stále a všade.
Dňa 15. januára si pripomenieme 10. výročie 
úmrtia manžela, otca a dedka 
muDr. micHala furDu
za tichú spomienku ďakujú manželka, 
synovia s rodinami

Dňa 19. januára uplynie 10 rokov, 
čo navždy odišiel milovaný manžel, otec a dedko

 Dušan kocian
Všetci, ktorí ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomína smútiaca rodina

Odišiel, ale navždy zostane v srdciach tých, 
čo ho milovali. 
Dňa 4. januára uplynul rok, čo nás navždy 
opustil drahý manžel, otec a dedko 
micHal Sabolčák
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
spomína manželka a deti s rodinami

Dňa 6. januára uplynulo 15 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

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zá-
konníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalov-
ciach č. 157, zo dňa 24.4.2012, č. 189, zo dňa 4.9.2012, č. 204, zo dňa 23.10.2012, č. 247, 
zo dňa 26.2.2013, č. 309, zo dňa 3.9.2013 a 324, zo dňa 22.10.2013, 

oBchodnú VeRejnú SúŤAž
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:

A) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na parcele p.č. 3267/24,  
pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/24, o výme-
re 835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2, ktoré sú evidované  na LV 
č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
B) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), na parcele p.č. 4950, dielňa, na parcele 
p.č. 4949, vrátnica, na parcele p.č. 4951, sklad, na parcele p.č. 4952, sklad, na parcele 
p.č. 4953, sklad, na parcele p.č. 4954, dielňa, na parcele p.č. 4948, pozemku p.C-KN č. 
4949, o výmere 1 372 m2, pozemku p.C-KN č. 4950, o výmere 609 m2, pozemku p.C-KN 
č. 4951, o výmere 26 m2, pozemku p.C-KN č. 4952, o výmere 45 m2, pozemku p.C-KN 
č. 4953, o výmere 164 m2, pozemku p.C-KN č. 4954, o výmere 119 m2, pozemku p.C-KN 
č. 4948, o výmere 910 m2, pozemku p.C-KN č. 4955, o výmere 10 907 m2, ktoré sú evido-
vané na LV 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu,
C) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod tou-
to stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného čísla (sklad), 
na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, o výmere 527 m2, 
ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej 
a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla 
odčlenením z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej,
D) objektu Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti na Ul. Masarykovej súpisné číslo 
1942 na parcele C-KN č. 2532 a pozemkov p.C-KN č. 2532, o výmere 1 981 m2, č. 2533, 
o výmere 543 m2, č. 2534, o 785 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
E) novovytvorených parciel C-KN č. 1121/25 o výmere 1 447 m2, č. 1121/26 o výmere 
374 m2, č. 1121/27 o výmere 17 m2, č. 1121/28 o výmere 163 m2, č. 1121/29 o výmere 
138 m2 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-
34/2013, zo dňa 9.8.2013, a stavieb súpisné číslo 3576 a č. 3577, postavených na novovyt-
vorených parcelách C-KN č. 1121/28, č. 1121/29, č. 1121/30 a 1121/31 v k.ú. Michalovce, 
ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-34/2013, zo dňa 9. 8. 2013,
F) hospodárskeho objektu súpisné číslo 6325 na parcele C-KN č. 1093 a pozemku p.C-
KN č. 1093, o výmere 130 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického 
plánu č. 14328810-24/2012, zo dňa 25. 4. 2012,
G) novovytvoreného pozemku p. C-KN č. 3066/373 o výmere 263 m2, ktorý vznikol 
určením Geometrického plánu č. 14328810-33/2013, zo dňa 23. 9. 2013.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotno-
právnej lehote, 27. januára 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na 
internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 
– Ing. Kukolos.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PonúKA
byt do nájmu v zmysle VZn MsZ v Michalovciach č.70/2003 
o nájme bytov na Mlynskej 15  v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 17. 1. 2014. 
Počet bytov: 1 
Číslo bytu:    Adresa:             Poschodie:     Bytový dom:     Počet izieb:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
13            Mlynská  3912/15     1. poschodie      C/22              1

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie 
žiadatelia dostanú na MsÚ – odbore hospodárenia s majetkom, nová budova  Mestského 
úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PonúKA
byt do nájmu v zmysle VZn MsZ v Michalovciach č. 83/2005 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici staničnej 3 v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 17. 1. 2014. 
Počet bytov: 1 
Číslo bytu:    Adresa:             Poschodie:     Bytový dom:     Počet izieb:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
10            Staničná 1720/3     1. poschodie      SB              1

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

Štefanské potulky 
Vihorlatom
tejto turistickej akcie 
1. michalovského 
klubu slovenských 
turistov som sa 
zúčastnil prvýkrát, 
aj keď to bol už jej 
9. ročník. 

Bolo to vraj prvé naozajstné 
túlanie sa po Vihorlatských vr-
choch, pretože doterajšie Štefan-
ské túlačky sa konali po značko-
vaných turistických chodníkoch. 
Zamerali sme sa na kopce nad 
obcou a jazerom Vinné. Autá 
sme odstavili vo Vinnom pri 
kostole a najprv sme vyšľapali na 
Viniansky hrad. Hrad je v rekon-
štrukcii, pri prácach pomáhajú 
aj nezamestnaní. Teraz, počas 
zimy sa na hrade samozrejme 
nepracuje. Z hradu je vyhliadka 
na Zemplínsku šíravu, aj na obec 
Trnava nad Laborcom. 

Ozajstné túlanie sa po Vihor-
latských vrchoch začalo až po zo-
stupe z hradného kopca. Za cieľ 
tohtoročnej túlačky sme si vytý-
čili Farársku chyžku, o ktorej via-
cerí z nás počuli, ale nikto ju ešte 
nevidel. Jej polohu sme vedeli 

len približne, nie je zakreslená na 
žiadnej mape. Vystúpili sme na 
hrebeň, kde sme od nadmorskej 
výšky 400 m narazili na zvyšky 
snehu. Z prieseku v lese je pekná 
vyhliadka na Zemplínsku šíravu. 
Po odfotení v najvyššom bode 
túry sme pokračovali v pátraní 
po Farárskej chyžke. Po dlhom 
túlaní sa nám to podarilo, pri Fa-
rárskej chyžke sme našli skupinu 
milovníkov prírody aj plápolajú-
ci ohník. Od prítomného turistu 
z Vinného sme sa dozvedeli aj 
históriu Farárskej chyžky. 

Vo Vinnom dlhé roky pôsobil 
farár Ján Bocskoros, ktorý mal 
na tomto mieste postavený zrub. 
Komunisti ho údajne dali zbúrať. 
Pred pár rokmi obyvatelia obce 
Vinné postavili na mieste býva-
lého zrubu na pamiatku farára 
nový zrub. Späť do Vinného sme 
zišli najkratšou cestou. Podľa 
prístrojov sme prešli počas Šte-
fanskej túlačky 14,2 km. Akcia 
sa vydarila, nadýchali sme sa 
čerstvého horského vzduchu, 
zhodili nejaké to kilečko po 
Vianociach a objavili perfektnú 
útulňu so širokou pričňou, sto-
lom, lavicami a ohniskom. 

Ján Serbák


