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Rokovanie pléna otvoril 
a viedol primátor mesta Viliam 
Zahorčák. Po úvodných infor-
matívnych správach o prijatých 
uzneseniach, riešení interpelácií 
a výsledkoch kontroly, poslan-
ci schválili záväzné stanovisko 
k podávaniu žiadostí o dotáciu 
z ministerstva výstavby a zo 
ŠFRB na kúpu bytov na Okruž-
nej ulici.

V ďalšej časti zasadania mest-
skí zákonodarcovia prerokovali 
a schválili návrhy všeobecne zá-
väzných nariadení o dotáciách 
z rozpočtu Mesta, o určení výš-
ky dotácií na prevádzku a mzdy 
v školách a školských zariade-
niach v meste a nariadenie o da-
niach. (VZN o daniach a poplat-
koch sa podrobnejšie venujeme 
v inej časti našich novín).

Z balíka ekonomických záko-
nov mesta bol prvým preroko-
vaným bodom viacročný rozpo-
čet Mesta na roky 2013 – 2015. 
Rozpočet je spracovaný v súlade 
s Memorandom o spolupráci, kto-

ré bolo podpísané medzi vládou 
SR a radou združenia miest a ob-
cí Slovenska (ZMOS). V zmysle 
uvedeného memoranda Mesto 
v rozpočte predpokladá 5 %-né 
zníženie mzdových výdavkov 
a 10 %-né zníženie výdavkov na 
tovary a služby financovaných 
z vlastných zdrojov Mesta. Zníže-
nie sa týka ako mestského úradu, 
tak aj príspevkových a rozpoč-
tových organizácií. V roku 2013 
sú rozpočtované bežné a kapitá-
lové príjmy vo výške 27,03 mil. 
€ a bežné a kapitálové výdavky 
vo výške 29,4 mil. €. Schodok 
rozpočtu 2,36 mil. € je krytý 
prebytkom finančných operácií 
s tým, že celkový rozpočet mesta 
pre nastávajúci rok je prebytkový 
vo výške 114 tis. €. Poslanci na 
svojej trinástej schôdzi rozpočet 
mesta schválili. Rovnako jedno-
hlasne schválili návrhy rozpočtov 
technických služieb a mestského 
kultúrneho strediska.

Nasledovalo rokovanie o zme-
nách a doplnkoch k Územnému 

plánu mesta, majetkoprávne zále-
žitosti a informácia o prenájmoch 
majetku vo vlastníctve Mesta Mi-
chalovce.

Plénum schválilo aj dele-
govanie člena do orgánov há-
dzanárskeho klubu WinLand 
Michalovce, prísediaceho Ok-
resného súdu Michalovce a tiež 
plány zasadnutí mestského za-
stupiteľstva, jeho komisií, mest-
skej rady aj redakčnej rady no-
vín Michalovčan. Po schválení 
plánu práce hlavnej kontrolórky 
sa poslanci v súlade so zákon-
nou požiadavkou, raz ročne 
schváliť plat primátora, zaobe-
rali jeho platom. Tento bol na 
žiadosť samotného primátora 
mesta a na návrh poslaneckého 
klubu aj znížený o 5 %. Rovna-
ko tak paušálne odmeny a náh-
rady poslancov plénum svojím 
rozhodnutím znížilo o 5 %.

Záver rokovania patril ako 
zvyčajne interpeláciám poslan-
cov a diskusii.

Ing. Iveta Palečková

Mestskí poslanci schválili 
rozpočet na rok 2013
Trináste riadne rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 
v piatok 14. decembra v zasadačke Mestského kultúrneho strediska 
Michalovce. Keďže to bolo zároveň posledné pracovné zasadanie 
poslancov v tomto kalendárnom roku, najdôležitejším bodom programu 
bol návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015.

Žijeme v spoločnosti, v kto-
rej ak chcete vyniknúť a presadiť 
sa, treba kričať. Reklama má v 
rozhlase a televízii vyššiu inten-
zitu zvuku ako ostatný program. 
My však na sviatky Božieho 
narodenia spievame Tichá noc, 
svätá noc... Boh vstupuje na túto 
zem v tichu, bez kriku. 

Máme predstavu kričiacich 
rečníkov, pedagógov, rodičov. 
Ale vieme, že dobrý rétor slovo 
zvýrazní pauzou. Dobrý učiteľ si 
získa pozornosť, ak stíchne. Ak 
neustále kričí, deti hlas zvyšujú 
a on ho môže stratiť. Spomínam 
si na nadpis v lekárni v mojom 
rodnom mestečku „Ticho lieči“.  
Ticho na rozdiel od mlčania môže 
liečiť. Je rozdiel, ak mlčíme z hne-
vu, či zlosti. Nie je preto správne 
hovoriť o „tichej domácnosti“. 

Ticho sa napĺňa láskou, záuj-
mom, tvorivosťou, modlitbou. 

Ticho je láska. Ticho najviac kričí. 
Možno ste zachytili, že sa konajú 
koncerty na poctu Ticha. Orches-
ter sa pred vystúpením naladí 
a zostáva na povel dirigenta, nie 
krátky čas, ticho. Hudba, ktorá 
po príprave v tichu zaznie, má 
oveľa hlbší rozmer. Tak je to aj so 
slovom. Najlepší tvorivý čas pre 
mnohých umelcov je, keď všetci 
doma už spia, keď všetko stíchne.

Asi aj preto Boh nevyužil 
svoju všemohúcnosť a neskričal 
na celú zem, že sa mu tu naro-
dil Syn. Boží Syn. My vieme, že 
to bude na konci sveta. Vtedy 
zvolá mocným hlasom, a zjaví 
sa tak, že ho uvidí a bude počuť 
celá zem - všetci ľudia. Ale pred-
tým nastane na celej zemi ticho. 
Ten prvý príchod bol v tichu 
a skromnosti. Spôsob nanaj-
výš ľudský, ktorým nevystrašil, 
neohúril. Nešokoval hlukom, 

farbami, luxusom. Štýlom proti-
kladným dnešnej dobe. 

V modlitbe Angelus Domini 
sa modlime: Et Verbum Caro fac-
tum est - A Slovo sa Telom stalo. 
To Slovo, ktoré je od večnosti, 
zostúpilo na túto zem a keďže ide 
o slovo Boha, využil to najvzne-
šenejšie ticho, prestávku v hluku 
a zhone, aby zvýraznil dôležitosť 
Slova i chvíle Jeho príchodu. 

Všetkým vyprosujem požeh-
nané sviatky Narodenia nášho 
Spasiteľa Ježiša. Nech ticho Svä-
tej noci naplníte pravou láskou, 
pokojom a dobrotou. Nech je 
ticho Svätej noci príležitosťou 
zachytiť Boží hlas - Jeho slovo, 
ktoré uzdravuje, posilňuje, po-
vzbudzuje. 

Nech dobrý Boh požehná vaše 
rodiny, blízkych a naplní vaše srd-
cia dôverou, nádejou a pokojom. 

Duchovný otec Stanislav Pavúk

Tiché Vianoce 
Pred časom prišiel „spoza mora“ americký Slovák. Pri rozhovoroch bolo, 
okrem tvrdej slovenčiny, badať ešte niečo iné. hoci nebol starý ani hluchý, 
rozprával veľmi nahlas. Duchovný otec v dedinke na severovýchode 
Slovenska sa ho pri stretnutí spýtal, či v amerike všetci takto kričia. 

Mesto Michalovce
vás pozýva na súťaž

vyStreľovanie 
zátky 

zo šampanSkého
31. decembra o 12.00 hod.

Námestie osloboditeľov, 
pred budovou MsÚ

Každý súťažiaci nech si 
donesie fľašu originálneho 

balenia šampanského
s obsahom 0,7 l

Vážení čitatelia 
najbližšie číslo 

dvojtýždenníka

michalovčan 

vychádza 
11. januára 2013

V dnešnom čísle Michalov-
čana vám prinášame informácie 
o najdôležitejších zmenách, kto-
ré sa dotknú daňovníkov.

U daní z nehnuteľností, za psa, 
za predajné automaty, za nevý-
herné hracie prístroje v zmysle 
uvedenej novely dochádza k via-
cerým zmenám: 
• daňovník podáva len jedno pri-
znanie, v ktorom priznáva daň 
z nehnuteľnosti, daň za psa, daň 
za predajné automaty a nevýher-
né hracie prístroje (v priznaní 
uvedie len daň, ktorá sa ho týka). 
Na základe takto podaného da-
ňového priznania mu bude vyru-
bená daň len jedným rozhodnu-
tím, s presným označením a ur-
čením každej dane samostatne. 
Platbu dane je povinný daňovník 
označiť variabilným symbolom 
uvedeným v rozhodnutí 
• ak už je daňovníkom a stane sa 
vlastníkom ďalšej nehnuteľnos-
tí alebo vznikne mu povinnosť 
k inej dani z týchto 4 daní (ne-
hnuteľnosť, pes, automaty, hracie 
prístroje), podáva čiastkové pri-
znanie, a len k novo získanej dani
• opravné priznanie, môže podať 
daňovník pred uplynutím lehoty na 
podanie priznania alebo čiastkové-
ho priznania, pri vyrubení sa bude 
prihliadať na posledné podanie,
• dodatočné priznanie podáva 
daňovník v prípade chybného 
podania, ak daňovník zistí, že 
neuviedol správne údaje
• dochádza k zlúčeniu predmetu 
dane za pozemky - v časti zasta-
vané plochy a nádvoria s ostat-
nými plochami 
• správca dane určuje sadzbu 
dane z pozemkov, na ktorých sa 
nachádza zariadenie na výrobu 
elektriny zo slnečnej energie

• ak je stavba alebo byt v bezpo-
dielovom spoluvlastníctve man-
želov, daňovníkom sú obaja man-
želia, ktorí ručia za daň spoločne 
a nerozdielne 
• daň z bytov a nebytových pries-
torov: daňovníci, ktorí užívajú 
nebytový priestor na podnika-
teľské účely, sú povinní túto sku-
točnosť oznámiť správcovi dane, 
teda Mestu do 31. 1. 2013, resp. 
do 30 dní odo dňa vzniku tejto 
skutočnosti
• určuje sa hodnota pozemku pre 
lesné pozemky, na ktorých sú hos-
podárske lesy, rybníky s chovom 
rýb a ostatné hospodársky využíva-
né plochy, ak daňovník nepreukáže 
hodnotu znaleckým posudkom 

Kto podáva v januári 2013 
priznanie k dani na Mestskom 
úrade v Michalovciach:

Od 1. 1. do 31. 1. 2013 podá pri-
znanie iba ten, kto na území mesta 
Michalovce nadobudol vlastníc-
tvo dedením, darom, kúpou alebo 
zmenou napr. kolaudáciou stavby, 
najneskôr do konca roka 2012, ale 
aj ten, u koho zanikli vlastnícke 
práva alebo aspoň časť vlastníc-
kych práv. Podľa platného zákona 
sa súčasne v jednom daňovom tla-
čive podávajú 4 dane (okrem dane 
z nehnuteľnosti aj daň za psa, daň 
za hracie prístroje a daň za predaj-
né automaty), daňovník podáva 
priznanie iba za aktuálnu daň.

Tlačivá na podanie nájdete na 
web stránke mesta, na stránke mi-
nisterstva financií a na Mestskom 
úrade v Michalovciach č. dverí 
105, 121 a 128. Zmeny týkajúce 
sa poplatku za tuhý komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad 
vám prinesieme v najbližšom 
vydaní našich novín.

FO MsU

Zmeny v oblasti 
miestnych daní 
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.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov 
a veľa úspechov v novom roku 

praje redakcia Michalovčana
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Mestská polícia informuje
z činnosti MsP od 3. do 16. decembra

V dobe od 3. 12. do 16. 12. 2012 MsP Michalovce zdokumentova-
la celkom 127 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 97 prie-
stupkov, parkovanie na zeleni 11 priestupkov, parkovanie na chodníku 
4 priestupky, jazda pod vplyvom alkoholu v 1 prípade – vec na mieste 
odovzdaná hliadke ODI PZ Michalovce k ďalšiemu riešeniu, prie-
stupky proti majetku: – krádežou 9, – poškodením veci 1 priestupok, 
porušenie podmienok VZN č. 91/2006 o podmienkach držania psov 
na území mesta Michalovce: – nezabránenie voľnému pohybu psa 1 
priestupok, nepovolené zaberanie verejného priestranstva reklamou 
typu ,A“ 2 priestupky, nepovolené uloženie odpadu 1 priestupok.

PLaTnoSŤ SenioR KaRieT 
VYDanÝch V RoKU 2012
Sa V ZMYSLe VYhLÁŠKY K VZn č. 108/2008
aUToMaTicKY PReDLŽUJe Do 31. 12. 2013
nie Je PoTRebnÁ VÝMena Za noVé 
na MeSTSKoM úRaDe

Posledné stránky kalendára neúprosne odrátavajú dni roka 2012. Bi-
lancovanie pohľadu späť za prežitým. Čo nám priniesol, v čom nás skla-
mal. Čím nás potešil, či v očakávaní alebo aj v realite. Mesto Michalovce 
žilo počas roka taktiež svojimi problémami, starosťami i radosťami.

Podarilo sa dokončiť podstatnú časť rekonštrukcie Sídliska Východ. 
Zarmútila nás rozkopávka pre poruchu teplovodu na Ulici kyjevskej. 
Naše ambiciózne plány na výstavbu sídliskových športovísk zabrzdila 
problematika fungovania prvého. Rozoberanie oplotenia, permanentný 
neporiadok na ihrisku, rušenie nočného pokoja, či spôsob využívania 
športoviska nás všetkých nepríjemne prekvapili. Žiaľ, až toľko finan-
čných prostriedkov si mesto nemôže dovoliť. Nemôžeme neustále opra-
vovať vandalské správanie jeho užívateľov a ničiteľov zároveň. Po na-
dobudnutí Kerty do vlastníctva Mesta sa začalo s jej údržbou prostred-
níctvom technických služieb. Netušiac, že veterná smršť nám pripraví 
také veľké škody, nastala nepríjemná úloha. Nutnosť vysporiadať sa čo 
najlepšie s dôsledkami tejto živelnej pohromy. Podarilo sa nám pokročiť 
v rekonštrukcii satelitných uličiek na centrálnu pešiu zónu. Kompletne 
ukončená je Ulica Pasáž a Sama Chalupku. Ostáva neukončená Ulica 
duklianska. I keď aj tam rekonštrukčné práce výrazne pokročili. Pred 
záverom sú investičné aktivity na novej kazete skládky tuhého komu-
nálneho odpadu a investičná výstavba nového cintorína na Bielej hore.

Záverom roka sa blíži do finále i stavebná časť nového Zariadenia 
pre seniorov na Ulici Hollého. I tu vzniknú lepšie podmienky pre ľudí 
bývajúcich v tomto zariadení. Mesto v roku 2012 žilo aj storočnicou pr-
vej písomnej zmienky o organizovanom futbale v Michalovciach. Okrem 
publikácie, ktorú Mesto vydalo, to bolo množstvo ďalších akcií a poduja-
tí organizovaných Mestom a futbalovým klubom pri tejto príležitosti.

Najpodstatnejší určite nie je výpočet. Pre vedenie Mesta sú na pr-
vom mieste pocity Michalovčanov. Ich vnímanie zmien a života v mes-
te. Snaha o jeho zlepšenie sa však môže stretnúť aj s negatívnymi re-
akciami. Aj o ne sa budeme neustále zaujímať. I pochvala je reakciou 
a pozitívnou motiváciou.

Záverom mi dovoľte ešte jednu pozitívnu správu. 14. decembra mest-
ské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo rozpočet na rok 2013. V ňom 
sú založené pozitívne prvky pre rozvoj mesta bez navýšenia daňových 
pravidiel v meste.Prajem všetkým Michalovčanom radostné prežitie via-
nočných sviatkov a rok 2013 naplnený radosťou, šťastím a dobrotou. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Bilancovanie roka
aktivity primátora
10. – 12. 12. účasť na pracovnom seminári zástupcov RZ MO 
Zemplín- Michalovský región v Poľsku
13. 12.  rokovanie predsedov komisií VÚC Košice
13. 12.  účasť na odovzdávaní ocenení KSK
13. 12. odovzdávanie cien výhercom kupónovej súťaže Lucia 2012
14. 12.  otvorenie Vianočných trhov
14. 12.  rokovanie mestského zastupiteľstva
14. 12.  slávnostné mestské zastupiteľstvo spojené 
 s odovzdávaním najvyšších mestských ocenení
15. 12.  reprezentácia mesta na otvorení Merkury Marketu
15. 12.  otvorenie plaveckej súťaže Orkáčik 2012
15. 12.  účasť na podujatiach Vianočných trhov
16. 12.  účasť na slávnostnej liturgii v gréckokatolíckom chráme
 a na vyhodnotení podujatia OZ Rozsievač
16. 12.  zastúpenie mesta na Benefičnom vianočnom koncerte
 pod záštitou podpredsedu KSK
17. 12.  rokovanie Zastupiteľstva KSK v Košiciach
18. 12.  stretnutie k Plesu mesta 2013
18. 12.  vianočné stretnutie so zamestnancami Mesta Michalovce
19. 12.  stretnutie s vedením odborov Sloves pri MsÚ
20. 12.  rokovanie k prípravám 770. výročia prvej zmienky 
 o Michalovciach
20. 12.  zasadnutie starostov a primátorov Regionálneho združenia 
 MO Zemplín – Michalovský región
20. 12.  účasť na vianočnom stretnutí so seniormi v Zariadení 
 pre seniorov
21. 12.  porada primátora

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
denne od soboty o 14.00 hod.

z pirka Andriša zo Straňan
Po roku nam zaš prišľi toti najkrajši krescanski dňi pre vekšinu 

ľudzi na našej ,,belavej žemičkoj“. Kračun, kedi šicko ostatňi pre-
mocuje duchovno.

Evanjeľista Lukáš v knihe kňih, Bibliji, tak opisuje toti dňi:
- A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby 

bol popísaný celý svet. Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Cyre-
nius vladárom nad Sýriou. A išli všetci, aby sa zapísali, každý do svoj-
ho vlastného mesta. A tak odišiel aj Jozef od Galiley, z mesta Nazareta 
hore do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, aby sa 
zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou – tehotnou. A stalo sa, 
keď tam boli, že sa naplnili dni, aby porodila. A porodila svojho pr-
vorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila v jasliach, pretože 
nemali miesta v uchýlišti. A pastieri boli v tom istom kraji, nocujúc 
na poli, zamieňajúc sa po strážach, strážili v noci nad svojím stádom. 
A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich 
osvietila, a báli sa veľkou bázňou. Ale anjel im povedal: ,,Nebojte sa, 
lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu: lebo 
narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán v meste Dávido-
vom, a toto vám bude znamením – nájdete nemluvniatko zavinuté 
v plienkach a ležiace v jasliach. A zrazu sa zjavilo s Anjelom množ-
stvo nebeského vojska, chváliacich Boha, hovoriac: ,,Sláva na výsos-
tiach Bohu a na Zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie!“

Pokojni, požehnani kračunski švjatki mojo rodaci, a ščešľivi novi 
ročok 2013 – prežice ho v zdravičku a spokojnosci.  

LUCIA 2012
Vo štvrtok 13. decembra si výhercovia kupónovej súťaže novín Michalov-
čan mali možnosť prevziať ceny, ktoré pre nich v spolupráci so sponzormi 
pripravila naša redakcia. Hlavnú cenu – televízor, ktorú venovala redak-
cia novín Michalovčan, si z rúk primátora mesta prevzala Helena Čopá-
ková (na snímke). V kultúrnom programe vystúpili FS Jurošík a Hnojňa-
ňe z Mihaľovec. Všetkým výhercom ešte raz srdečne blahoželáme!

Výhercovia: 
Helena Čopáková, Anna Maicherová, Dušan Poľaško, Katarína Ferencová, 
Mária Sabová, Marta Dzurjová, PhDr. Karin Obšatníková, Ing. Viera Lu-
káčová, Michal Poškrob, Mgr. Valéria Szabóová, Lýdia Juročková, Eva Paň-
ková, Zuzana Vašková, Katarína Beňáková, Magdaléna Kuchtová, Jozefína 
Oblažná, Lenka Slávik, Bc. Andrea Danková, Marta Kakutová, Juraj Vasiľ, 
Michal Paňko, Martin Hamadej, Božena Badálová, Mgr. Mirka Magáčová.

Ľudia s veľkým srdcom
V čase, kedy sa mnohí pýtajú, 

čo komu dať, koho ako potešiť, 
chceme sa my, pracovníci a de-
ti Detského domova Hrnčiarik 
v Pozdišovciach poďakovať tým, 
ktorí si vybrali práve nás, aby nás 
obdarovali v tomto končiacom 
sa roku 2012. Neustále sme totiž 
zažívali priazeň známych aj ne-
známych ľudí. Zažili sme mnohé 
krásne chvíle vďaka ľuďom s veľ-
kým srdcom. Spomedzi nich by 
sme zvlášť spomenuli a poďako-
vali tým, ktorí sprostredkovali 
našim deťom chvíle v spoločnos-
ti koníkov, dobrej zábavy a lás-
kavých ľudí na Ranči u Kosťa – 
ďakujeme pánom Kostovčíkovi, 
Čižmárovi z Michaloviec a La-
dislavovi Sivákovi z Pozdišoviec. 
Svoju silu dobroty nám dali zažiť 
vojaci z 1. mechanizovanej roty 
VÚ 1102 Michalovce. Ďakujeme 

starostovi z Horoviec, ktorý nás 
rok čo rok pozýva na beh – Ho-
rovská 10. 

Chceme ešte zvlášť spome-
núť aj nášho bývalého duchov-
ného otca Jána Lémeša, ktorý 
sa deťom venoval po duchovnej 
stránke, ale aj športovej. Kňazovi 
Vladimírovi Chripkovi a spolo-
čenstvu Srdcom doma z farnosti 
sv. Michala v Trentone v USA, 
dekanovi zo Sniny Allanovi To-
mášovi a Jozefovi Kozákovi a je-
ho farníkom z Humenného.

Mnohí z nich nám darova-
li finančné prostriedky, školské 
a športové potreby, šatstvo, ovo-
cie, sladkosti, hračky. A nielen to, 
darovali nám ešte čosi viac, svoj 
čas a svoju dobrotu. 

Deti a vychovávatelia 
z detského domova Hrnčiarik 

z Pozdišoviec

Poďakovanie
Zostaviteľ praktickej príručky Krátko o písmenách 
s podnázvom Veľké písmená v náboženských textoch 
vyslovuje úprimné poďakovanie MsÚ Michalovce 
za finančnú podporu na jej vydanie. Práca rieši 
problematiku zjednocovania rôznych podôb mien 
a ich spojení v slovenských sakrálnych písomnostiach. 
Je pokusom o jednotný pohľad na otázky doteraz 
roztrieštenej praxe rôznych redakčných kolektívov 
a kladie si za cieľ pomôcť dopisovateľom i redaktorom.

ervín ochman

Trhy – jarmoky!
Je to len „nedávno“, keď boli 

jarmoky hotovým sviatočným 
dňom pre všetky okolité dedi-
ny. V ten deň sa nepracovalo. 
Prevažná časť dediny išla naku-
povať, predávať. Zaujímavé bolo 
trhovanie a vyjednávanie o cene 
- o každý halier. Alebo len tak 
na výzvedy v kostolných „ancu-
goch“, prišli ľudia povyzvedať, čo 
nového doma aj vo svete. Toto 
bola aj jediná možnosť vidieť 
trošku civilizovaný svet. Stále 
bolo čo riešiť, aj tuhým sa museli 
„počastovať“ či za dobrý obchod, 
či neúspech, či len tak z rados-

ti, že sa ľudia stretli. Jarmoky 
mali a aj majú stále svoje čaro. 
Veľa ľudí sa teší na tento kolo-
ritný doprovod  pred sviatkami 
v každom okresnom meste aj 
dnes. Nebolo to inak ani na tom 
michalovskom predvianočnom. 
O príjemnú atmosféru sa posta-
ral aj magistrát mesta so svojím  
pestrým a bohatým programom. 
Úžasná výzdoba umocnila vo 
mne pocit, že ten sviatočný deň 
tu predsa len ostal, hoci je na 
jarmoku v ponuke iný tovarový 
sortimet a za pevné ceny.

Ľudmila Poláková

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

PreNAjAť PriAMyM PreNÁjMoM
za účelom predĺženia doby nájmu nebytové priestory nachádzajúce 
sa v objekte na: 
A) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 
7. január 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej 
stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyHLASuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012 a č. 204, zo dňa 23. 10. 2012

oBCHoDNÚ verejNÚ SÚťAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce 
(predmet predaja):

A) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), 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 výmere 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. 984, (autoservis okružná), na parcele p.č. 4662, stavby bez č. súp. 
(sklad), na parcele p.č. 4663, stavby bez č. súp. (dielne), na parcele p.č. 4664/5, pozemku 
4662, o výmere 1 289 m2, pozemku 4663, o výmere 92 m2, pozemku 4664/5, o výmere 
216 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a novovytvoreného po-
zemku p.C-KN č. 4664/1, o výmere 4210 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe 
určenia GP č. 35024780-13/2012, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
C) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), na parcele p.č. 4950, dielňa, na par-
cele p.č. 4949, vrátnica, na parcele p.č. 4951, sklad, na parcele p.č. 4952, sklad, na par-
cele 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 evidova-
né na LV 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
D) stavby č. súp. 836 (práčovňa a čistiareň) na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod 
touto 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 od-
členením z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej
e) bytový dom „i“ č. súp. 1884 nachádzajúci sa na parcele p.C-KN č. 2970, vedený na 
LV č. 10439 v k.ú. Michalovce, vrátane pozemku zastavaného bytovým domom. 

Termíny obhliadok, plné znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťaž-
ných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 7. január 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule mestského 
úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 a na elektronickej tabuli (internetová stránke 
www.michalovce.sk). Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Zverejňuje
podľa ustanovenia § 9a. a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku mesta, v znení 
neskorších zmien a doplnkov

ZÁMer NA PriAMy PreNÁjoM NeHNuTeĽNoSTi:
Časti pozemku p. C-KN č. 3907/1, o výmere 9,36 m2, k.ú. Michalovce
nachádzajúci sa na Ulici saleziánov v Michalovciach 
účel využitia: prístupová cesta k plánovanej zástavbe.

Ročné nájomné za 1 m2 pozemku v súlade s Všeobecne záväzným nariadením mesta 
č. 101/2007 je minimálne 3,68 € . Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku 
na predmet prenájmu v zalepenej obálke s vyznačením „Priamy prenájom - po-
zemok“ na adresu Mesta Michalovce v termíne do 7. januára 2013 (pondelok) 
do 12.00 hod. s tým, že ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako cena určená VZN 
č.101/2007. Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti - pozemkov budú 
poskytnuté prostredníctvom MsÚ Michalovce – odbor hospodárenia s majetkom, 
Nám. slobody č. 1, Michalovce u referenta OHsM Valéria Čechová, č. tel.: 056/6864280. 
Znenie zámeru a lehota na predkladanie cenových ponúk sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

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

oBCHoDNÚ verejNÚ SÚťAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
D) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
E) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
F) Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach
G) Ul. Štefánikova č.20 v Michalovciach (ZUŠ)
H) Ul. okružná č. 2 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 7. január 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Jakub Krivák
Mia Janoková
Emma Drábiková
Tamara Mrugová
Katarína Lukačková
Alexander Weiser

Michalovčan informuje...

Blahoželanie
Dňa 15. decembra oslávila svoje krásne 
65. narodeniny naša priateľka a bývalá 

spolupracovníčka 

MArtA ČižMáriková
Všetko najlepšie k Tvojmu sviatku, hlavne veľa 

zdravia, šťastia, lásky, pohody a optimizmu 
prajú kolegyne z mestského úradu 

Pingorová a Lapšanská.

Noc čítania Biblie
Nevšedným zážitkom sa stalo čítanie Biblie počas biblického projektu 
„Noc čítania Biblie“ na CZŠ sv. Michala, ktorá sa uskutočnila zo 7. na 8. 
decembra 2012. Začala sa spoločnou sv. omšou, ktorú celebroval  vdp. de-
kan Stanislav Pavúk a vdp. kaplán Pavol Bober. Pedagógovia pre žiakov 
pripravili bohatý program, ktorý okrem čítania Svätého  písma spočíval 
v rôznych zaujímavých aktivitách. Boli to: bibliodráma, biblický kvíz, 
biblický tanec a meditácia, výroba zvitkov s textami evanjelií, projekcia 
fotografií a sprievodné slovo o Svätej zemi. 
Cieľom projektu Noc čítania Biblie je spoznávanie knihy kníh – Biblie. 
Zamýšľať sa nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka – veriace-
ho aj neveriaceho, spoločne uvažovať nad stálou aktuálnosťou biblických 
právd; druhým cieľom bolo odkrývať príbeh jednotlivca za biblickým 
príbehom, t.j. objaviť v biblickom texte konkrétne posolstvo pre každého 
človeka. Už teraz sa tešíme na budúci rok.                                   sr. Beáta

Mestské kultúrne stredisko
DŽina, PoŠLi ĎaLŠieho
Repríza OCHOTNÍCKEHO DIVADLA PRI FONTÁNE
28. 12. o 16.00 hod., Veľká sála MsKS
oSLaVa ŠTÁTnoSTi – 20. VÝRočie a SiLVeSTeR 2012
program spojený so zapálením vatry, ohňostrojom 
a príhovorom primátora mesta
31. 12. o 23.00 hod.

Výstavy
UMeníM Do noVeJ ePochY
výstava obrazov Juraja Kováča
5. – 31. 12., ZOS
VÝSTaVa foTogRafií M. JacečKa
31. 12. – 28. 2. v Zemplínskom múzeu

Program kina centrum
21. – 23. 12. piatok, sobota, nedeľa o 17.00 hod. 
Pí a Jeho ŽiVoT  3D
dobrodružný, dráma 2012
Vstupné: deti 5 € dospelí 6 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

20. – 23. 12. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod. 
LaDíMe!
hudobná komédia 2012
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

27. – 30. 12. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 17.00 hod.
28. 12. piatok – o 18.00 hod. 
RaLPh RoZbi-To  3D
rodinná animovaná komédia Premiéra
Krátky film: Paperman 2012 
Vstupné: deti 5 € dospelí 6 € USA 
Mládeži prístupný od 7 rokov Slovenský dabing

27. – 30. 12. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
28. 12. piatok o 19.45 hod. 
JacK ReacheR: PoSLeDnÝ VÝSTReL
akčný, dráma 2012
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

2. – 6. 1. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 17.00 hod.
SaMMYho DobRoDRUŽSTVÁ 2 V 3D  Premiéra
animovaný 2012
Vstupné: 6 € deti 5 € BELGICKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

3. – 5. 1. štvrtok, piatok, sobota o 19.00 hod.
beDÁRi 
muzikál 2012
Vstupné: 4 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

9. 1. streda o 19.00 hod.
MÁMe PÁPeŽa! Premiéra
komédia  TALIANSKO/FRANCÚZSKO
Vstupné: 2,50 € 2011 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

10. 1. štvrtok o 19.00 hod.  
aTLaS MRaKoV
fantasy, sci-fi, dobrodružný USA/NEMECKO
Vstupné: 4,50 € 2012
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

11. – 13. 1. piatok, sobota, nedeľa o 19.00 hod.
hobiT: neočaKÁVanÁ ceSTa 
fantasy, dobrodružný USA/NOVÝ ZELAND
Vstupné: 4 € 2012
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Najkrajšie české a slovenské 
detské knihy – je názov putovnej 
výstavy kníh, ktorú otvorila Zem-
plínska knižnica G. Zvonického 
v Michalovciach 17. decembra. Vý-
stavu pripravili spoločne BIBIANA, 
Medzinárodný dom umenia pre 
deti v Bratislave a Památník národ-
ního písemníctví v Prahe. Výstava 
potrvá do 31. januára 2013. 

Jedinečnú výstavu, ktorá prezen-
tuje 100 slovenských a 100 českých 
ocenených kníh pre deti a mládež 
za posledných desať rokov, pripra-
vili Vladimíra Hoštová – komisárka 
českej časti a Eva Cíferská – komi-
sárka slovenskej časti expozície. 

Putovanie výstavy sa začalo 
v roku 2011 v priestoroch Slo-
venského inštitútu v Prahe.

Prvá vernisáž výstavy na Slo-
vensku bola vo februári 2012 
v Bratislave – v Bibiane a potom 
ju bolo možné vidieť v Piešťanoch, 

Žiline, Liptovskom Mikuláši, Spiš-
skej Novej Vsi, v Košiciach, Rož-
ňave, Lučenci a Michalovciach.

Touto výstavou sa aj naša kniž-
nica chce pripojiť k propagácii čí-
tania a prispieť tak k formovaniu 
mladej generácie, hlavne jej lásky 
ku knihám, umeleckému textu 
a ilustráciám, lebo dostať indivi-
duálne deti do knižnice v čase rôz-
nych médií, internetu, množstva 
informácií je takmer nemožné. 
V spolupráci s materskými a zá-
kladnými školami sa pracovníčky 
knižnice budú snažiť dostať do 
povedomia mladých hodnoty pí-
saného slova. Čítanie je zručnosť, 
ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje 
pre svoj ďalší úspešný život.

Táto jedinečná výstava je pri-
pravená tak, aby sa každý náv-
števník mohol kníh dotknúť a za-
listovať v nich.

PhDr. A. Vasiľová

najkrajšie české 
a slovenské knihy

gYMnÁZiUM 
Ľ. Štúra 26, Michalovce

Možnosti štúdia 
v školskom roku 

2013/2014

Denné štvorročné 
štúdium 

2 triedy všeobecného 
zamerania – 60 žiakov

1 trieda pre žiakov 
so všeobecným 
intelektovým 

nadaním (20 žiakov)

Denné osemročné 
štúdium

2 triedy – informatika 
a cudzie jazyky 

– 50 žiakov

bližšie informácie 
nájdete na našej 
webovej stránke: 
www.gymmi.sk

Opakované víťazstvo sme 
nečakali, ale tajne sme dúfali. 
Druhé miesto na 10. medziná-
rodnom veľtrhu cvičných firiem 
v Košiciach v októbri nás posu-
nulo dopredu. Nečakaný úspech 
a silne prežité emócie boli hna-
cím motorom pre účasť aj na 15. 
medzinárodnom veľtrhu cvič-
ných firiem v Bratislave, ktorý sa 
konal v dňoch 28. – 30. novem-
bra v priestoroch Národného 
tenisového centra, kde sme opäť 
získali druhé miesto v hlavnej 
súťaži o Naj cvičnú firmu spo-
medzi 60-tich účastníkov.

Za mesiac sme dokázali to, 
čo sa nám spočiatku zdalo ne-
možné. Od našich sponzorov 
sme získali nemalé finančné 
prostriedky, vďaka ktorým sme 
mohli uskutočniť cestu do hlav-
ného mesta, zabezpečiť si uby-
tovanie a stravu, tlač propagač-
ných materiálov, vynoviť stánok, 
zdokonaliť produkt a pod. 

Filozofiu cvičnej firmy sme 
opäť postavili na slogane: „Obja-
vuj, vychutnávaj, rozmaznávaj...“, 
ktorá našim zákazníkom doslova 

umožnila objaviť a vychutnať naše 
delikátne dezerty a ručne vyrába-
né francúzske pralinky. Svoju po-
nuku sme obohatili aj o vianočné 
pečivo z nášho regiónu. 

Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať predovšetkým našim 
sponzorom. Naše veľké ďakujem 
patrí najmä hlavnému sponzo-
rovi M. Kostovčíkovi, majiteľovi 
Motela Kamenec. Ďalšími spon-
zormi boli Inštitút sociálno-
ekonomických otázok (ISEO) 
Michalovce, Zekon, a.s. Micha-
lovce, Hotel Mousson Michalov-
ce, Yazaki Wiring Technologies 
Slovakia, s. r. o. Michalovce, De-
cent SC, s. r. o. Michalovce, Idea 
Michalovce, s. r. o., Tomáš Čalov-
ka, KOVEX Michalovce, Bellagio 
Café Michalovce, Fun Café Mi-
chalovce, ICS Michalovce a Tech-
nické služby mesta Michalovce.

Poďakovanie patrí aj vyuču-
júcim cvičnej firmy: Ing. Bur-
šákovej, Ing. Kostrejovej a Ing. 
Dudovej, ktoré nás počas celej 
doby usmerňovali, viedli a mo-
rálne podporovali.

Študenti SOŠOaS

Pralinky opäť uspeli

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

oBCHoDNÚ verejNÚ SÚťAŽ
na prenájom plôch pre umiestnenie reklám v objekte na:

A) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Mestská poliklinika)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 7. január 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Sú tu vianoce
Miroslav Bystrián

Vkrádajú sa k nám
chvíle nekonečnej lásky
na krídlach snov sa 
blížia ku dverám
otvorte im
nech vyhladia vám vrásky
strhnutím z tváre
ustráchanej masky
a zo srdca vám spadne
smútok ťažký ako trám.

Tak prišli opäť Vianoce
povetrím vánok roznáša tú zvesť
na lícach štípe mráz
a zvonček šťastia štrngoce
keď sadáme si ku stolu
a chystáme sa jesť.

Voňavá kapustnica, med a koláč
plamienok sviečky osvetľuje tvár
kapor sa práve dáva na taniere
keď pohladí ma ruka mojej matere
a biele vločky sadajú si na konár.

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

V rámci širšieho trendu rôz-
nych „revivalových“ aktivít ob-
racajúcich sa k histórii a sledu-
júcich oživovanie regionálneho 
povedomia sa objavili aj snahy 
o „obnovenie župného snemu 
Zemplínskej župy“. Tu treba 
pripomenúť, že pokiaľ prézen-
tizmus (prenášanie súčasného 
videnia sveta do minulosti a jej 
prispôsobovanie potrebám sú-
časnosti, teda akési naťahovanie 
minulosti na kopyto súčasnosti 
podľa potrieb tvorcu alebo ob-
jednávateľa takéhoto modelu) 
vo vzťahu k histórii je na pôde 
vedy neakceptovateľný, pri po-
pularizácii to tiež nie je najšťast-
nejšie riešenie, presnejšie aj tu je 
nevhodné. 

Bývala uhorská Zemplínska 
stolica neskôr župa sa rozpres-
tierala na území dnešného Ma-
ďarska a Slovenska. Časť župy 
nachádzajúcu sa v súčasnosti na 
Slovenskom území zvykli jeho 

obyvatelia v minulosti označo-
vať ako Horný Zemplín – po 
maďarsky Felső Zemplén. Pod 
týmto názvom vychádzali od 
roku 1896 aj prvé michalovské 
noviny. Pod Dolným Zemplí-
nom (po maďarsky Alsó Zem-
plén) sa do roku 1918 chápala tá 
časť uhorského Zemplína, ktorá 
sa nachádzala najmä na dneš-
nom maďarskom území.

Zemplín ako slovenský regi-
ón v súčasnom ponímaní (ďalej 
aj slovenský Zemplín – máme 
na mysli územný a nie etnický 
aspekt) sa sformoval až po roku 
1918. V rámci novej Českoslo-
venskej republiky vytvorili novú 
Zemplínsku župu. Tá vznikla 
zlúčením slovenských častí býva-
lých uhorských žúp Zemplínskej 
a Užskej (jej západná časť - Sob-
rance a Veľké Kapušany s okolím, 
východná časť – územie od Už-
horodu na východ, bola súčasťou 
Podkarpatskej Rusi). Spomínaná 
administratívno-územná jednot-
ka oficiálne zanikla koncom roku 
1922. Relatívne krátke obdobie 
niekoľkých rokov stačilo na to, 
aby sa medzi obyvateľstvom zme-
nilo vnímanie Zemplína v nových 
československých pomeroch.

pokračovanie v nasledujúcom čísle

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

Michal Mihalčin, 90-ročný
Slavomír Harakaľ, 40-ročný
Elena Ondráčková, 85-ročná
Anton Volčko, 69-ročný
Alžbeta Nadzamová, 78-ročná

Dušan Vujčik, 56-ročný
MUDr. Ján Bulík, 83-ročný

Ján Baloga, 88-ročný
Magdaléna Krauszová, 86-ročná

Spomienky

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, známym, ktorí sa prišli 
naposledy rozlúčiť s 

MUDr. vincentom kertéSoM
ktorý nás navždy opustil 27. novembra 2012 
vo veku 64 rokov. Zvlášť ďakujeme kolektívu 
urologického oddelenia, vedeniu Nemocnice 
s poliklinikou Š. Kukuru, a. s. Michalovce, 
komore lekárov za dôstojnú rozlúčku a prejavy 
sústrasti.                                       smútiaca rodina

Dňa 28. decembra uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustila drahá mamička

 MAgDAlénA tAncošová
s láskou spomínajú dcéra 

a synovia s rodinami

V priestoroch Strednej zdravotníckej školy sa 15. decembra uskutočnil 
Vianočný turnaj v bedmintone O putovný pohár priateľstva. Na turnaji 
sa zúčastnilo 6 dvojčlenných družstiev. V porovnaní s predchádzajúcimi 
ročníkmi bola celková atmosféra ako aj športová úroveň podstatne vyššia. 
Pred slávnostným vyhlásením výsledkov turnaja sa súťažiaci, ich rodinní 
príslušníci a diváci rozhodli urobiť finančnú zbierku pre Oddelenie det-
skej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. 
Dobrý pocit z celého priebehu turnaja ešte znásobila vybraná čiastka vo 
výške 761 €. Poukázaním finančných prostriedkov detským onkologickým 
pacientom chceme pomôcť v ich neľahkom boji so zákernou chorobou.

Poďakovanie

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal 
... Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 26. decembra uplynie rok od smrti 
manžela, otca a dedka 

MilAnA SeňkA
s láskou spomína manželka 
a celá rodina

Dňa 6. januára 2013 uplynie 14 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

SiLVeSTRoVSKÁ SúŤaŽ Vo VYSTReĽoVaní ZÁToK 
Zo ŠaMPanSKého
31. 12. 2012, 12.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

futbal
VianočnÝ TURnaJ obfZ ŽiaKoV V haLoVoM fUTbaLe
28. ročník, 27. 12. 2012, 8.00 hod. 
TURnaJ VÝbeRoV obfZ R a D V haLoVoM fUTbaLe 
v rámci VsFZ Košice – 19. ročník
Info: Ing. Jaroslav Bendzák, tel.: 0907 902 068

hádzaná
hc winLanD – MŠK PoVaŽSKÁ bYSTRica
Tipos extraliga mužov-20. kolo, 22. 12. 2012, 18.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 

Ľadový hokej
SobRance – SečoVSKÁ PoLianKa
Zemplínska amatérska hokejová liga mužov
8. kolo, 22. 12. 2012, 19.00 hod.
SečoVSKÁ PoLianKa – PaRchoVanY
Zemplínska amatérska hokejová liga mužov
8. kolo, 29. 12. 2012, 19.00 hod.
Info: Martin Onder, tel.:0905 848 554
gS 52 – TigeRS
 27. 12. 2012, 20.00 hod.
DeViLS – LegenDY 
27. 12. 2012, 21.10 hod.
gaSSTaRS – DeViLS 
3. 1. 2013, 20.00 hod.
gS 52 – LegenDY 
3. 1. 2013, 21.10 hod.
Mestská hokejová liga 2012/2013

Stolný tenis
VianočnÝ SToLnoTeniSoVÝ TURnaJ
I. ročník, Info: 0948 497 132
VianočnÝ SToLnoTeniSoVÝ TURnaJ MUŽoV
Info: Ing. Milan Paulína, tel.: 056 6423701

Strelectvo
SiLVeSTRoVSKÁ STReLecKÁ SúŤaŽ
30. 12. 2012, 8. 00 hod.
Info: Ing.Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
ŠTefanSKé TúLanie Sa VihoRLaToM
26. 12. 2012, Info: Ing. Zdeno Šteliar, tel.: 0905 550 243

VodoroVne: 
A. II. časť tajničky
B.  Metla ľudstva – podaruj – šachta v bani
C.  Súčasť starých domov – bývalý slovenský krasokorčuliar, majster 

Európy 1958, 1959 (*1936) – časové obdobie – kórejská automo-
bilka 

D.  Obyvateľ kirgizského mesta Oš – druh sedimentárnej horni-
ny – ľahkoatletická disciplína – spolková republika Nemecko 
v skratke

E.  Bývalý slovenský politik – starší český futbalista – nová idea
F.  Druh hrozna – meno Horova – nádoby
G.  Mužské meno – konkrétna forma génu – patriaci Írovi – televíz-

ny klub mladých v skratke
H.  Domáce meno Štefana – obľúbený výrobok pečivárne Sereď 

– pracie prášky
I.  Druh nádoby – zariadenia, umožňujúce digitalizáciu tlačených 

materiálov do formy zobraziteľnej a spracovateľnej počítačom 
– anglické mužské meno

J.  Začiatok tajničky

ZVisle:
1.  Koniec tajničky – spoluhlásky líšiace sa mäkčeňom
2.  Majúca plešinu – začuť, počuť (básnicky)
3.  Dobre, v poriadku – druh fotoaparátov – česká politická strana
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malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom 

a elektromerom. Tel.: 0940 752 138
n	Predám poschodový rodinný dom s veľkým pozemkom v tichej 

lokalite na Bielej hore. RK nevolať! Cena dohodou. Tel.: 0907 481 514
n	Predám 3-izbový byt po rekonštrukcii na 2. poschodí na Ulici 

ukrajinskej. Cena 45 000 €. Tel.: 0917 505 470
n	Predám 2-izbový byt s balkónom na Ulici Karola Kuzmányho, 

oproti detským jasliam. Tel.: 0903 278 535
n	Ponúkam garáž do prenájmu pri Tescu oproti čerpacej stanici Shell. 

Tel.: 0915 641 010, 0904 189 566
n	Dám do prenájmu garsónku v Michalovciach. Tel.: 0949 361 459
n	Vymením 3-izbový byt 73 m2 na Okružnej ulici za 2-izbový. Volať 

po 16.00 hod. Tel.: 0904 875 281

Rôzne
n	Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom technickom 

stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003. Cena dohodou. 
Tel.: 0911 351 050

n	Predám bukové odrezky. Tel.: 0908 102 786
n	Predám elektrický stavebný výťah (továrenský). Tel.: 0907 534 726
n	Predám zariadenú maringotku vhodnú na ubytovanie s elektrickým 

rozvodom. Tel.: 0907 534 726
n	Predám kimono zn. Adidas J 500 na výšku 125 – 130 cm. Cena 22 €. 

Tel.: 0915 268 202
n	Predám auto Renault Espace 2.2 dCi Expression, mpv, P, M6 

vo výbornom stave. Cena 4 600 €. Tel.: 0905 746 530
n	Kúpim lúpané vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám farebný televízor, uhlopriečka 70 cm, plochý obraz, stereo, 

DO, obraz v obraze, stop – obraz, ZOOM, 2 x SCART, TXT, 6 
– ročný, TESLA, cena 50 € (dohoda), v Michalovciach doveziem + 
set top box. Tel.: 0904 822 860

n	Predám šijací stroj zn. VERITAS, automatic, špeciálne švy, trieda 
8014 – 40 v mahagónovej skrinke v plne funkčnom stave.  
Tel.: 056 6422 707, 0908 825 338

n	Predám použité zimné pneumatiky Michalin na diskoch, 3 ks 
165170 R 13 na Felíciu. Tel.: 0915 268 202

n	Predám Felíciu, 68 000 km, prevádzkyschopná, výborný stav, motor 
za účelom užívania alebo na náhradné diely. Cena 350 €.  
Tel.: 0903 387 866

Služby
n	Poskytujem stavebné práce. Tel.: 0903 273 574
n	Účtovníctvo, hypotéky, poistenie. Tel. 0915 644 489,  

www.ekonomickesluzby.eu
n	Strechy, krovy, sadrokartóny. Tel.: 0907 922 100, www.cackostav.szm.com
n	Hľadáte opatrovateľku? Tel.: 0904 128 811
n	Ponúkame Vám ekonomické, účtovnícke, daňové a mzdové práce 

v naviazanosti na elektronickú podateľňu so SP, ZP a DÚ. Tel.: 0903 723 039
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu 

vankúšov a paplónov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme. Vianočná akcia – paplón 35 €, vankúš 
10 €. Tel.: 0915 325 381, 056 6497 735

n	Doučím (vysvetlím, precvičím) učivo zo slovenského jazyka 
a literatúry – ZŠ, SŠ. Pripravujem na Testovanie 9 a prijímacie 
skúšky na SŠ. Tel.: 0907 994 847

Vianočná krížovka

4.  vrh – ženské meno – hadie citoslovce
5.  štát na severovýchode USA – reakcia, ktorá za predpísaných pod-

mienok dovoľuje určovať obmedzený počet zložiek roztoku
6.  Import – český mesiac v roku
7.  Vliali, uliali po česky – bežne sa míňajú 
8.  495 rímskymi číslicami – výklenok v hrúbke steny – kazašské 

mužské meno
9.  Medzinárodná poznávacia značka vozidiel Juhoafrickej republiky a Ne-

mecka – prevádza tavbu – medzinárodná skratka súhvezdia Baran
10.  Rozdrobuj – meno Mojsejovej – španielsky časopis
11. Najstarší Jákobov syn – systém rádiovej navigácie
12. Veľká Ajka – bývalý starší michalovský futbalista a funkcionár 

(Rudy...) – domáce meno moderátora relácie ,,modré z neba“
13. Posledný Rožmberk – belgické kúpele – české mesto na vysočine
14. Európania – obec v okrese Trebišov – rod
15. bicykle prispôsobené na jazdu dvoch osôb sediacich za sebou 

– nápravný ústav v skratke
Autor krížovky: Dušan Kudroč

Pomôcky: alela, selekt, atev, ya, sedyta

Správne znenie tajničky: Šťastnú vianočnú pohodu v zdraví a pokoji 
všetkým čitateľom Michalovčana želá redakcia

Strana Smer – SD v druhú 
decembrovú sobotu usporiadala 
už 12, ročník vianočného turna-
ja v stolnom tenise. Súťažilo sa 
vo všetkých vekových kategó-
riách a tradičných disciplínach.

V žiackej kategórii zvíťazil 
Tomáš Ilinjo, druhý bol Jakub So-
kologorský z Michaloviec a tretí 
Jakub Kušnír zo Zemplínskej 
Širokej. U žien zvíťazila Mária 
Semjanová z Michaloviec, druhá 
bola Anna Kušnírová zo Zemlín-
skej Širokej a tretia bola Rozália 
Olešová z Michaloviec.

V kategórií mužov prvenstvo 
obhájil Mikuláš Soós, druhý bol 
Ján Kostrej a tretí Dušan Slávik, 
všetci z Michaloviec. Vo štvor-
hre mužov zvíťazili Mikuláš 
Soós spolu s Martinom Vasilňa-
kom zo Stretavky. Na druhom 
mieste sa umiestnili Ján Kostrej 
s Dušanom Slávikom a tretí boli 
Jakub Sokologorský s Tomášom 
Ilinjom. V štvorhre žien zvíťa-

zili Anna Kušnírová s Rozáliou 
Olešovovu, druhé boli Anna 
Berdáková s Máriou Semjano-
vou a tretie Zuzana Berdáková 
s Veronikou Horňakovou.

V zmiešanej štvorhre zvíťazili 
Mikuláš Soós s Annou Berdáko-
vou, druhí boli Ján Kostrej s An-
nou Kušnírovou a tretí Zuzana 
Berdáková s Martinom Vasilňa-
kom.

Na záver podujatia prví traja 
z každej kategórie boli ocenení 
diplomami a vecnými cenami. 

Za vydarenú akciu patrí po-
ďakovanie siedmej základnej 
školy za poskytnutie priestorov, 
mestskému úradu za ceny a pos-
lancovi mestského zastupiteľ-
stva Jozefovi Sokologorskému 
za sponzorovanie občerstvenia. 
Príhovorom menovaného pos-
lanca a členky okresnej rady 
Smeru-SD Anny Berdákovej celé 
podujatie bolo ukončené.

RSDr. Ján Mikula

Vianočný turnaj

Oznamujeme priaznivcom histórie, ktorí majú 
záujem o knihu 

Historické príbehy od schengenskej 
hranice II – Príbehy zo Zemplína

môžu si ju zakúpiť v Turistickej informačnej 
kancelárii v budove Mestského úradu Michalovce


