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Vážení spoluobčania,
milí Michalovčania!
Šľachtický
portrét
Tradičná silvestrovská
vernisáž sa uskutočnila
v dopoludňajších
hodinách posledného
dňa minulého roka
v portrétnej sále
Zemplínskeho múzea.
„Umelecké zobrazenie konkrétnej ľudskej tváre oddávna umožňovalo sebapoznávanie človeka, stelesňovanie jeho
predstáv o sebe a svojom mieste vo svete,
i presadzovanie nárokov ľudského indivídua na spoločenské postavenie.“
Každé umelecké dielo vzniká v kontexte s dobou, ktorá ho ovplyvňuje po
jeho formálnej i obsahovej stránke. Vytvorené diela sú bohatým prameňom vypovedajúcim o danej dobe, kultúrnych,
sociálnych, politických pomeroch.
Súčasťou zbierkového fondu Zemplínskeho múzea v Michalovciach je súbor
portrétov rodovej galérie Stárayovcov. Michalovce a kaštieľ, pôvodne sídlo rodu, ktorý na dvesto rokov výrazne ovplyvnil vývoj
v meste sú v povedomí obyvateľov mesta
spájané s týmto šľachtickým rodom.
Kolekcia 25-tich obrazov zo zbierok
michalovského múzea s portrétmi predstaviteľov tohto rodu a ich príbuzenstva,
vytvorených v rozmedzí rokov 1725
– 1930 tvorí základ výstavy. Doplnená je
kolekciou obrazov zo zbierok príbuzných
východoslovenských múzeí: štrnástimi
šľachtickými portrétmi z Východoslovenského múzea v Košiciach a tromi dielami
z konca 18. a polovice 19. storočia z Krajského múzea v Prešove.
Vzhľadom na rekonštrukciu budovy
výstava potrvá do 20. 1. 2015.

Pred niekoľkými hodinami skončil rok 2014 a my sme, tak ako vždy,
s radosťou, ale aj s nádejou a mnohými očakávaniami, vstúpili do nového
roka, do roka 2015.
Už tradične nás pritom sprevádzala atmosféra doznievajúcich Vianoc
so svojím veľkolepým duchovným bohatstvom, rodinnou spolupatričnosťou
a žičlivosťou, ale aj so značným komerčným balastom, ktorému sa, žiaľ, veľmi
darí ozajstnú hodnotu týchto sviatkov
už dlhšie, najmä v médiách, prekrývať.
Verme, že budúcnosť, a možno už aj
tá najbližšia, bude v tomto smere iná.
Verme, že my všetci si stále viac a viac
budeme uvedomovať, že naše šťastie nezávisí od nášho hmotného
bohatstva, ale od pokoja v duši, či
v srdci, ktorý sa dá dosiahnuť aj
vzdaním sa množstva zavádzajúcich túžob, ktoré nás v podstate robia neslobodnými a závislými.
Rok, s ktorým sme sa rozlúčili,
bol rokom pre nás, Michalovčanov, v mnohom výnimočným. Nazvali sme ho rokom sedmičkovým,
pretože sme si v ňom pripomenuli
viacero pre mesto významných
výročí, ktoré spája číslica sedem.
770. výročie prvej písomnej
zmienky o meste, 700. výročie
prvej písomnej zmienky o našom
rímskokatolíckom Kostole narodenia Panny Márie, 70. výročie
opätovného získania štatútu mesta a 70. výročie oslobodenia Michaloviec boli nosnými témami
nášho kultúrno-spoločenského
života a popritom sme nezabudli
ani na 100. výročie narodenia básnika Pavla Horova, ktorý bol s naším
mestom takisto spätý, či na celý rad
pre nás už tradičných podujatí, akými
boli jarmoky, Zemplínske slávnosti,
Deň na poctu mesta, ale aj podujatie
Michalovce s Michalmi, Michalom
a Michaelám. Naše mesto bolo aj dejiskom 17. ročníka medzinárodných
majstrovstiev Slovenska vo varení
a jedení bryndzových halušiek a kultúrou žili aj jednotlivé časti mesta, pri
ktorých nás veľmi potešilo, že po Močaranoch v tomto smere ožili aj Topoľany.
Najvýznamnejšími kultúrno-spoločenskými podujatiami roka však
boli tie, ktorými 31. októbra vyvrcholili oslavy spomínaných výročí.

Víťazom vo vystreľovaní
silvestrovských zátok
sa stal Miroslav Baraniak
Silvestrovské oslavy sa v našom meste
začali v posledný deň uplynulého roka
už tradične súťažou vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína. V tomto pätnástom ročníku sa pred mestským úradom
na štartovaciu čiaru postavilo 58 súťažiacich, z toho bolo dvanásť žien. Aj keď
rekord súťaže z roku 2005 – 31 metrov
nebol v tomto ročníku prekonaný, určite táto recesia zostáva na Silvestra
príjemným spestrením, čo stále potvrdzuje záujem divákov, ale i súťažiacich.
Víťazom 15. ročníka sa stal Miroslav
Baraniak, ktorého zátka dopadla do
vzdialenosti 23,85 m, na druhom mieste sa umiestnil Gabriel Pariza výkonom
23,05 m a na treťom mieste skončil Radoslav Orolín výkonom 22,05 m. lk

Uvedenie publikácie Rod Sztáray
a Michalovce za prítomnosti početnej
skupiny potomkov pánov z Michaloviec, ktorí nielen naše mesto ale aj celý
región dlho spravovali, ochraňovali
a zveľaďovali, bolo prológom reprezentatívneho galaprogramu, v ktorom
sa prezentovali poprední slovenskí
umelci- naši rodáci.
Veľmi ma teší, že všetci, ktorí sa na
tom podieľali, prezentovali svoj pozitívny vzťah k Michalovciam a hrdosť
na minulosť i prítomnosť nášho mesta. Rovnako ma potešil aj prístup popredných firiem, ktoré na území mesta
pôsobia, vo vzťahu k finančnému

ní protagonisti umeleckých smerov
a prúdov, ktoré reprezentujú. V Michalovciach boli aj herec a zabávač Jan
Kraus, herečka Zuzana Kronerová,
spisovateľ Jozef Banáš, folklórny súbor
SĽUK, hudobné zoskupenie Theatrum
musica, akordeónový virtuóz Michal
Červienka, herec a moderátor Michal Hudák, speváčka Katka Knechtová, Ťažká muzika a Trio z chotára
z Terchovej, súbor Afrodite aj spevák
Daniel Hůlka. Uskutočnil sa filmový
festival Expedičná kamera, bolo tu
viacero profesionálnych divadelných
predstavení, vrátane divadla tanca,
a to nehovorím o množstve vystúpení našich domácich umeleckých
zoskupení, o koncertoch a výstavách. Popri tom tu bol veľký priesNovoročná modlitba
tor aj pre aktívnu kultúru všetkých
vekových skupín od folklóru, cez
Rok sa stratil v hore, a po jeho stope
modernú hudbu a tanec, divaprichádza k nám nový a na dvere klope.
delné umenie až po alternatívnu
Nech len voľne vstúpi sťa zjav Rafaela,
kultúru, na ktorú v meste takisto
lebo Európa ťažko ochorela.
vytvárame priestor. Som preto
Daj, aby po boku prichodzieho roku
presvedčený, že aj vďaka všetkým
došli sme ku žriedlam zázračného moku
krokom, ktoré sme i v uplynulom
načerpať neviny proti čiernej zlobe,
roku urobili, aj vďaka partnerom,
odpustenie pre tých, čo si ľahnú v hrobe,
s ktorými v tejto oblasti spolupracujeme, sa nemajú Michalovce ani
krstný dar úsmevu všetkým nemluvniatkam,
v kultúre za čo hanbiť, čo rozhodotcom čestné ruky, sväté srdcia matkám,
ne platí aj o uplynulom roku.
lebo mnohé srdcia stvrdli v mŕtve skaly.
Z hľadiska politického bol rok
Bože, požehnaj nás! Volajú ťa malí...
2014 rokom volieb prezidenta,
Kým tvoj biely anjel na dvere nám klope,
volieb do parlamentu EÚ a aj kodaruj vonnú palmu trudnej Európe,
munálnych volieb. Veľmi ma teší,
zapáľ vieru, lásku, ožiar ideály!
že z pohľadu technicko-organiBože, nech sa stane, ako prosia malí!
začného zabezpečenia sme tento
tzv. super volebný rok zvládli bez
Gorazd Zvonický, Rím 1973
väčších problémov. Menej ma
už teší účasť našich občanov vo
zabezpečeniu tohto po každej strán- všetkých spomínaných voľbách. Už
ke náročného podujatia. Všetkým za dlhšie registrujeme, že volebná účasť
to aj touto cestou ešte raz úprimne v našom meste patrí k najnižším na
v mene vás všetkých ďakujem.
Slovensku. Nechceme sa utešovať
Predchádzajúci rok bol najmä tým, že naši občania sú spokojní a nez pohľadu kultúrnych podujatí mimo- majú potrebu ísť voliť zmeny. Boli by
riadne bohatý. Veľmi ma preto prek- sme veľmi radi, keby predpokladanú
vapilo, keď som z niektorých úst, naj- spokojnosť dokázali prejaviť aj svojou
mä koncom októbra a začiatkom no- účasťou vo voľbách a podporou toho,
vembra počul, že v Michalovciach je čo sa v našom štáte, regióne a osobitkultúry málo. Všetci neprajníci mož- ne v našom meste deje. Vopred za to
no nechtiac, možno zámerne popri už úprimne ďakujeme.
spomínaných podujatiach prehliadli,
Aj keď voľby prezidenta Slovenskej
že v Michalovciach viackrát, čo nie republiky a poslancov európskeho
je obvyklé ani pre podstatne väčšie parlamentu mali väčší celospoločenmestá, ako je naše, vystupovali IMT ský význam ako voľby komunálne,
Smile, Peter Bič Projekt, Kandráčovci, pre nás, Michalovstrana 2
Spievankovo, Drišľak, teda popred- čanov, najmä preto,

pf 2015

Strelecký klub
pri ZŠ
úspech v súťaži

Rok
2014

v Michalovciach
K 31. decembru 2014 bolo v našom
meste evidovaných 38 545 obyvateľov,
z toho 19 932 žien a 18 613 mužov.
V Michalovciach sa v uplynulom roku
narodilo 872 detí, z toho bolo 454
chlapcov a 418 dievčat. Z nich bolo
295 Michalovčanov. Medzi najčastejšie mená, ktoré rodičia dávali svojim
deťom, patrili u chlapcov Sebastián,
Tomáš, Samuel, Jakub a Martin. Najobľúbenejšími dievčenskými menami boli Sofia, Daniela, Jasmína, Ema
a Karin. Vyskytli sa však aj nezvyčajné, priam exotické mená pre novoredncov – Zhan, Lorenzo, Demar, Raimund, Mandi, Debbie, Inka, Caren či
Estefania.
Do Michaloviec sa prisťahovalo
z iných obcí 511 občanov, odsťahovalo
sa do iných obcí 738 a v rámci mesta sa
sťahovalo 749 obyvateľov.
V sobášnej matrike sme zaznamenali v roku 2014 celkom 234 sobášov,
pričom v 203 prípadoch sa jednalo
o sobáš, kde aspoň jeden zo snúbencov
bol Michalovčan. Desať sobášov bolo
uzatvorených s cudzím štátnym príslušníkom.
V našom meste sme za dvanásť mesiacov minulého roka zaevidovali 712
úmrtí, zomrelých Michalovčanov bolo
324, z toho 159 mužov a 165 žien.
zdroj: MsÚ

aktuality
Zemplínske múzeum
v Michalovciach
vás pozýva na
výstavu

šľachtický
portrét
do 20. januára
v portrétnej sále
hlavného kaštieľa
Zemplínska knižnica
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vás pozýva na
výstavu

Knihy pre deti

ocenené v Čechách
a na Slovensku
21. – 24. januára

KDH vás pozýva na

20. jubilejný
ples KDH
24. januára
o 19.00 hod.
reštaurácia Zlatý Bažant
Predpredaj vstupeniek:
OC KDH, Štefániková 16


pokračovanie z prvej strany
že sme volili tých, ktorí sú pri
riešení mnohých každodenných
problémov pri nás bližšie ako
štátna, či európska moc, boli prinajmenšom rovnako dôležité.
Veľmi ma teší, a nielen preto,
že aj mňa sa tieto voľby osobne
týkali, že my, Michalovčania sme
výrazne dali najavo, že uprednostňujeme kontinuitu založenú na
premyslených logických postupoch pred nijako nedefinovanou
zmenou, či ešte zahmlenejším tzv.
reštartom, za ktorým bolo veľmi
výrazne cítiť zištné ciele konkrétnych záujmových skupín tzv.
podnikateľského prostredia.
V mene svojom, v mene tímu
mojich spolupracovníkov i v mene väčšiny zvolených poslancov
zdieľajúcich rovnaké hodnoty ako
ja, vám za to aj dnes úprimne ďakujem a v mene nás všetkých opäť
sľubujem, že urobíme všetko, čo
bude v našich silách pre to, aby
naše mesto aj naďalej všestranne
napredovalo, aby sme sa v ňom
všetci cítili príjemne a bezpečne a
aby sme naň, na jeho rozvoj, mohli byť aj naďalej patrične hrdí.
Viac ako všeličo iné, vážení
spoluobčania, je verejnosťou veľmi pozorne vnímané, aké investície mesto realizuje, aké investície
do mesta prichádzajú. Som veľmi
rád, že v tomto smere môžeme
my všetci, ktorí na tom máme podiel, predstúpiť pred vás, občanov,
so vztýčenými hlavami. Väčšinu
z toho, čo sa v meste urobilo, sme
prezentovali počas stretnutí s vami
tak na septembrových verejných
zhromaždeniach, ako aj na predvolebných mítingoch, preto dnes
niektoré z nich len stručne pripomeniem. Z vlastných zdrojov sme
zrealizovali časť rekonštrukcie
Sídliska JUH, opravili ďalšie úseky
ciest a chodníkov v častiach IBV,
vybudovali okružnú križovatku pri
autoškole Perfekt, uzavreli jednu
kazetu a vybudovali novú na skládke TKO v Žabanoch a zrekonštruovali ďalšie úseky našich tepelných
rozvodov. Vďaka finančnej dotácii vlády Slovenskej republiky, za
ktorú sme veľmi vďační všetkým,
ktorí na tom majú podiel, sme
vymenili okná v našich siedmich
materských školách a vybudovali
nové autobusové nástupište pri železničnej stanici, čím sme urobili
prvý výrazný krok k vytvoreniu
terminálu integrovanej dopravy
po vzore takmer všetkých miest
vyspelého sveta. Najmä tento krok
nebol časťou obyvateľstva vnímaný
pozitívne, čo platí predovšetkým
o tých ľuďoch, ktorí do Michaloviec prichádzajú za prácou, nákupmi, či z iných dôvodov z blízkeho
alebo vzdialenejšieho okolia. Stal
sa dokonca aj jednou z hlavných
tém predvolebného boja, na ktorý
bol aj prostredníctvom niektorých
správcov portálov na sociálnych
sieťach i vďaka niektorým poplatným médiám účelovo zneužívaný.
Aj dnes som však presvedčený, že
krok, ktorý sme urobili v súvislosti
s presťahovaním autobusového nástupišťa, aj vzhľadom na financie,
ktoré sme na to získali, bol dobrým
krokom a verím, že nie vzdialená
budúcnosť to jednoznačne potvrdí.
Aby všetko aj v tomto smere
fungovalo čo možno k najväčšej
spokojnosti tak Michalovčanov
ako aj pravidelných či nepravidelných návštevníkov nášho mesta,
bude potrebné už teraz aj všeličo
urobiť. Určite budeme pozorne
počúvať tých, ktorí využívajú prímestskú dopravu, ale i tých, ktorí
cestujú mestskou hromadnou dopravou, čo by bolo pre to potrebné
vykonať, aké kroky urobiť, aby
problémov s cestovaním týmito
prostriedkami bolo čo najmenej.
Veľmi citlivo však budeme zvažovať, či každá z požiadaviek smerujúca k tomu, aby uspokojila malú
časť cestujúcej verejnosti, nespôsobí dopravné problémy v meste,
ktoré by jej splnením mohli nastať.
Čo sa ale určite nestane, je návrat
autobusového nástupišťa na Kostolné námestie. Úcta k histórii

Michaloviec, k ich najhodnotnejším kultúrnym a architektonickým pamiatkam, ale aj vízia iného hodnotnejšieho využitia tohto
historického jadra mesta nám velí
odolať tlaku tých, ktorí si z rôznych
dôvodov na novú skutočnosť zvykajú ťažšie. Dúfam však a verím,
že aj ich bude čoraz menej, verím,
že keď sa nám podarí Kostolné námestie zmeniť a urobiť aj čo najviac
pre všetkých uspokojivých zmien
v organizácii hromadnej dopravy,
bude napokon spokojná aj väčšina
z nich, aspoň tá, ktorá je ochotná
veci vidieť aj objektívne.
Veľkým pozitívom minulého
roka bolo aj vybudovanie okružnej
križovatky pri nadjazde. Za ňu aj za
nadjazd, ktorý bol zrekonštruovaný a rozšírený o rok skôr, ďakujeme
Ministerstvu dopravy Slovenskej
republiky a Slovenskej správe ciest.
Určite sa tým vstup do Michaloviec
stal plynulejším a bezpečnejším
a nebojím sa povedať, že aj pôsobivejším. Vďaka vzájomným dohodám so spomínanými orgánmi,
ako aj s Košickým samosprávnym
krajom, sa našim Technickým a
záhradníckym službám Michalovce
podarilo viaceré z okružných križovatiek v meste ozvláštniť o prvky,
vďaka ktorým sa stali ozdobami
mesta, za čo najmä technickým
a záhradníckym službám takisto
treba uznanlivo poďakovať. Časť z
týchto križovatiek, ktorým sa doteraz až taká pozornosť nevenovala,
sa stane predmetom podobných
zmien už v najbližšom období.
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku, s ktorým sa
lúčime, bol v Michalovciach bohatý duchovný život. Veľmi si cením,
že zástupcovia všetkých cirkví
pôsobiacich v meste sa podieľali
popri už tradičnom ekumenickom
pašiovom sprievode aj na posvätení nového cintorína, na otvorení
Roka sedmičiek pred mestským
úradom i na ďalších podujatiach
tohto nášho jubilejného roka. Za
to všetko, no najmä za sústavnú
prácu na poli šírenia duchovného a mravného bohatstva medzi
našimi obyvateľmi, zástupcom
jednotlivých cirkví aj touto cestou
úprimne ďakujem, osobitne za
spoluprácu aj v rámci Rady cirkví.
K jubileám tzv. sedmičkového
roka prispeli ziskom siedmeho titulu majsteriek Slovenska hádzanárky našej Iuventy. Ich úspech
bol aj v uplynulom roku najvýznamnejším športovým triumfom
roka. Radosť nám však svojou
účasťou vo finále prvej hokejovej ligy urobili aj hokejisti našej
Dukly a druhým miestom v predchádzajúcom ročníku, no najmä
vynikajúcim zvládnutím jesennej
časti súťaže, aj prvoligoví futbalisti nášho MFK Zemplín. Veľké
úspechy popri nich dosiahli aj
naši kickboxéri, bojovníci MMA,
naturálni kulturisti, siloví trojbojári, džudisti a vo viacerých druhoch športu najmä mládežnícki
reprezentanti mesta. Tí, podobne
ako tanečný súbor Slniečko, spevácky zbor Pro musica, ale aj celý
rad nádejných mladých umelcov,
či reprezentantov škôl a mesta vo
vedomostných súťažiach, sú dôkazom, že máme veľmi schopnú
generáciu mladých ľudí, ktorým je
v školách, v umeleckých telesách
a v športových kluboch venovaná
patričná pozornosť, s ktorými sa
pracuje na veľmi dobrej úrovni
a sú tiež dôkazom toho, že investovať do nich sa jednoznačne vypláca. Aj preto budeme tak robiť
aj naďalej, aj preto budú pre nás
mladí ľudia jednou z hlavných tém
nášho záujmu aj v tomto roku.
Podobne ako mladí ľudia, veľkou aktivitou v uplynulom roku
prekypovali aj naši seniori. Bolo
pre nás veľkým potešením sledovať , s akým nadšením sa zapájali
takmer do všetkých aktivít v meste. Osobitne to platí o ich kultúrnej činnosti, ale bokom neostávali
ani ich športové aktivity, rovnako
ako ich chuť naďalej sa vzdelávať.
Projekt, ktorý sme vďaka európskym peniazom s nimi realizovali,

nás presvedčil, že všetky podobné
možnosti bude treba aj naďalej
využívať, čo určite budeme chcieť
aj robiť v blízkej i vo vzdialenejšej
budúcnosti. Všetkým našim seniorom za aktívne prežívanie jesene
života úprimne ďakujem. Osobitne
tým, s ktorými som mal možnosť
stretávať sa tak na zasadnutiach
Rady seniorov, ako aj na iných fórach. Chcem ich všetkých aj touto
cestou ubezpečiť, že všetky výhody, ktoré pre nich mesto doposiaľ
ako prejav úcty a vďaky vytvorilo,
chceme minimálne v doterajšom
rozsahu zachovať aj naďalej.
Rok 2014 bol aj vďaka všetkým
už spomínaným udalostiam pre
naše mesto bohatý aj na návštevy
významných osobností. V Michalovciach sme mali možnosť privítať nielen predsedu parlamentu
a predsedu vlády Slovenskej republiky, ale aj viacerých ministrov. Spomeniem Róberta Kaliňáka, Petra Kažimíra, Petra Žigu,
Pavla Pavlisa, Dušana Čaploviča,
Petra Pellegriniho, Mareka Maďariča. Naše mesto viackrát navštívil
aj štátny tajomník Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálnaho rozvoja Viktor Stromček. Už
tradičnú priazeň sme v priebehu
roka pociťovali od predsedu KSK
Zdenka Trebuľu. Tieto návštevy
sú dôkazom, že popredným predstaviteľom nášho štátu a kraja na
Michalovciach záleží, čo verím
pozitívne pocítime i naďalej.
Nielen politici boli tými, ktorých sme v Michalovciach v minulom roku privítali. Svojou návštevou nás opätovne viackrát poctili
aj vysokí hodnostári jednotlivých
cirkví. Arcibiskup Bernard Bober, biskupi Milan Chautur a Miloš Klátik svojou prítomnosťou
umocňovali význam náboženských podujatí, ktoré jednotlivé
cirkvi v priebehu roka pripravili.
Teší nás, že aj ľudia, ktorí sú
dnes na vysokých postoch a ktorí
sú s naším mestom spätí, naň pamätajú a snažia sa mu pomáhať. V
priebehu uplynulého roka to počas
svojich návštev u nás i praktickými
činmi potvrdili generál Alexander
Nejedlý, prezident Hasičského
a záchranárskeho zboru SR, generál Milan Maxim, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR,
Emil Ďurovčík, podpredseda KSK
i Miroslav Konštanc Adam, rektor
Pápežskej univerzity v Ríme.
V Michalovciach sme však vďaka organizátorom hádzanárskeho
Memoriálu Tomáša Jakubča mohli vidieť popredné svetové ženské
hádzanárske tímy i najlepšiu súčasnú svetovú hádzanárku, Brazílčanku Alexandru do Nascimento.
Vďaka organizátorom futbalového
turnaja Michalovce cup sme opäť
videli mládežnícke tímy popredných svetových futbalových klubov, vrátane slovenskej premiéry
slávneho el Clasico medzi Realom
Madrid a FC Barcelona.
Veľmi nás potešila aj návšteva
prezidenta SZĽH Igora Nemečka i
jeho prísľub finančnej pomoci na
dostavbu nášho zimného štadióna.
Práve ten sa, verím, stane jednou z
investičných priorít tohto roka.
Popri ňom by sme radi pokračovali v rekonštrukcii Sídliska JUH. Vybudovať chceme aj
kompostáreň v prípade, že nám
to komplikované procesy verejného obstarávania neznemožnia. Radi by sme pokračovali aj
v rekonštrukciách našich škôl.
Vďaka MŠVaV SR sme získali
peniaze na výmenu ďalších okien
IV. ZŠ a vďaka úspešnému projektu aj na rekonštrukciu III. ZŠ.
Z vlastných prostriedkov by sme
radi dokončili rekonštrukciu
hygienických zariadení vo všetkých našich ostatných školách a
dokončili výmenu okien na VIII.
ZŠ, v ZUŠ a v MŠ na Vajanského ulici. Tak ako vždy doposiaľ,
chceme naďalej pokračovať aj
v opravách ciest a chodníkov
v tých častiach mesta, v ktorých
je individuálna bytová výstavba.
Veríme tiež, že KSK začne rekonštrukcie svojich objektov, kto-

ré sú na území nášho mesta, predovšetkým Zemplínského múzea,
Hvezdárne a Gymnázia P. Horova
a že spoločne pokročíme aj v projekte dobudovania nášho terminálu integrovanej dopravy.
Vďaka privátnym spoločnostiam sa menia a ja verím, že v
tomto roku aj zmenia objekty,
ktoré mestu dlho česť nerobili.
Tržnica, bývalý veterinárny ústav
a bývalá ubytovňa Zekonu majú
svojich nových vlastníkov, ktorí už začali svoje podnikateľské
zámery pripravovať aj realizovať,
vďaka čomu sa, dúfam, zmenia
na objekty, ktoré naše mesto
čoskoro obohatia. S osobitným
záujmom očakávame investičné
aktivity v michalovskej nemocnici. Veríme, že už v tomto roku
začnú stavebne práce na novom
objekte, ktorý sa čoskoro stane,
tak ako sa uvádza v názve spoločnosti, ktorá ho bude realizovať, nemocnicou novej generácie,
čo by malo takisto výrazne zvýšiť
atraktivitu Michaloviec.
Z hľadiska vnútropolitického
bude najdôležitejšou udalosťou
tohto roka referendum, ktoré prezident SR vyhlásil na základe petície občanov.
7. februára budeme mať možnosť vyjadriť sa k tomu, či súhlasíme s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi
jedným mužom a jednou ženou,
aby párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie detí a ich
následná výchova a aby školy
nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia
s obsahom vyučovania.
Je vecou každého z nás, vecou
nášho svedomia a presvedčenia,
ako sa k týmto témam postavíme,
avšak nemalo by nám byť pritom
ľahostajné, aká budúcnosť aj z tohto pohľadu čaká náš národ a nebojím sa povedať, že aj ľudstvo. Svoj
postoj by sme aj preto vyjadriť
mali, pričom by sme mali brať do
úvahy, že neraz sme sa už aj vďaka
našim politikom mohli presvedčiť,
že nie všetko, čo je prezentované
ako liberálne, musí byť aj pokrokové a prospešné, rovnako ako fakt,
že nie všetko, čo je označované ako
konzervatívne, je brzdou rozvoja.
Vážení spoluobčania, milí Michalovčania!
Naše mesto nie je osamelým
ostrovom v šírom mori, preto
popri tom, čo sami vieme ovplyvniť, bude jeho vývoj aj v tomto
roku závisieť aj od diania nielen na
Slovensku, ale aj od diania v Európe a vo svete a nie je to ani fráza
ani alibizmus. Vojnový požiar,
ktorý sme si doposiaľ zvykli registrovať ďaleko od nás s pocitom,
že sa nás nijako netýka, sa nebezpečne priblížil do nášho bezprostredného susedstva. Želajme si
preto popri tom, čo si želáme na
začiatku každého nového kalendárneho roka, teda popri pevnom
zdraví pre každého z nás, popri
šťastí, popri osobných a pracovných úspechoch, popri vzájomnej
láske, úcte, žičlivosti a tolerancii aj
veľa pokoja. Pokoja v nás, v našich
dušiach, ale aj pokoja vo vzťahoch
medzi národmi, štátmi a medzi ich
zoskupeniami. Dnes totiž viac ako
kedykoľvek doteraz veľmi aj toto
my, Michalovčania, potrebujeme.
Aj pre toto všetko, no najmä
pre ich stálu aktuálnosť som na
záver svojho vystúpenia siahol
po veršoch nášho michalovského
rodáka, básnika, kňaza, pedagóga
a rehoľníka Gorazda Zvonického,
ktoré napísal v roku 1973 v Ríme
a ktoré mi teraz, medzi sviatkami,
poslali jeho žiaci. Dúfam, že Novoročnú modlitbu (báseň je uverejnená na titulnej strane – pozn.red.)
prijmete aj ako pozdrav od básnika, ktorého sté narodeniny sme si
v predminulom roku viackrát pripomínali. Verím, že ňou vyjadrím
tiež túžby všetkých nás, malých.
Viliam Zahorčák

z pera viceprimátora

Dobrá zvesť
Končiacim kalendárnym rokom doľahne na každého túžba obzrieť
sa za ním. Čo nového nám priniesol? I čo nám vzal? Určite každému
pridal jeden krížik na chrbát. Pre toho, kto má 17, možno s radostným povzdychom, že je o rok starší. Pre viacerých zo strednej generácie,
ako rýchlo nám ubehol pri každodenných povinnostiach a starostlivosti
o rodinu. Pre starších zasa, ktoré nové lieky im pribudli.
Od tohto individuálneho, jednoduchého povzdychu, sa často nevyhneme malej rekapitulácii spoločenského, ekonomického, športového,
hospodárskeho a politického hodnotenia roka.
Prevažne to registrujeme z masovokomunikačných prostriedkov. Tie
nám pripomínajú udalosti z uplynulého roka. Obsahujú celú paletu
udalostí, ktorých sme boli často i aktívnymi účastníkmi. Rok 2014 bol
ešte len dvadsiatym prvým rokom fungovania samostatnej Slovenskej
republiky. Napriek tomu pri zapaľovaní “vatry samostatnosti” niekoľko
minút pred polnocou len málokto z prítomných divákov vedel povedať,
pri akej príležitosti sa tak deje.
V roku 2014 bolo troje volieb. Boli poznačené dominantne nízkou
účasťou občanov na volebnom akte. Dokonca v eurovoľbách sme prekonávali rekordy nízkej účasti v rámci celej Únie. Určite demokracia
so sebou prináša aj takúto možnosť. Ale tým sa oberáme o využitie základného pravidla demokracie. Svojím hlasom povedať svoju predstavu
o veciach verejných.
Náznak ľahostajnosti je nezodpovedný a je cestou k vzniku silných
extrémistických tendencií. V relatívnom pomere získavajú živnú pôdu
a silu v štruktúrach zastupiteľských. Od zdanlivej ľahostajnosti ostatnej
spoločnosti je potom len krôčik k otváraniu tém a smerovaniu spoločnosti k takémuto extrémizmu. Viem, pri dnešnej záplave informácií našej
spoločnosti nie je často jednoduché zorientovať sa v tých podstatných.
Napriek tomu je na každom z nás pozorne triediť podstatné od balastu. Nie každá stopercentná pravda je aj pravdou života. V tom podstatnom by nám zrno nemalo prekĺznuť s plevami pomedzi prsty. Strata
životnej vitality nie je otázkou individuálnou, ale spoločenskou. Nájsť
ju späť si vyžaduje nemalé straty a obete. Už vo februári tohto roku
2015 nás otestuje referendum.
Otázky odobril Ústavný súd. Je len na nás občanoch, ako s nimi naložíme.
Snáď pohodlnosť a nezáujem nezvíťazí aj tento raz.
Príjemný a úspešný rok 2015 praje všetkým Michalovčanom
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Stalo sa v športe
Prvý polrok 2014

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

Benefičný koncert
Igor Kucer a Peter Bič Projekt

denne od soboty o 14.00 hod.

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a
Cali december i cali Kračun bulo tak, jak bi žima zaspala. No po
Kračuňe to prišlo. Koňečňe porjadne mrazi, i kec bez šňihu. Jak bi sebe
chcela žima dohnac, co ňescihla. Ta pred Silvestrom poriadňe scahla
ťeplomer pod nulu.
No ňič ňemože buc ľepši, jak kec u žime maržňe. Na Silvestra už šejs
roki na sami obid še chodzi na jardu štriľac šumivim vinom. I kec bulo
dojs žimno, vibral mi še z mojim vnukom popatrec, jak jim budu tote
štupľe ľitac.
Doteraz mi furt pri otviraňi toho vina merkoval, žebi mi zos štupľom ňenarobil dajaku pakojsc. No a teraz mi chcel tiž obačic, jak daľeko
tot štupeľ poľeci. Vžal mi jednu fľašku Huberta a vnukoj dzecke šumive.
Aňi mi sebe ňedumal, že še tam štretňe teľo naroda. I kamaratov mi
tam obačil, co mi jich už dluho ňeštretnul. Zapisal som sebe aj vnuka
a čekal. I prišol šor na mňe. No za ducha mi ňemuh tot ďugov povoľic,
žebi viľecel. Jak narokom, tedi viľecel, kec mi fľašku trimal hore. Viľecel visoko, no ňedaľeko. Po mňe šol muj vnuk a predstavce sebe. Daľej
mu odľecel, jak mňe. Znace, co bula perša sprava, kec me prišľi domu.
No i tak treba podzekovac tomu, co toto vidumal. Pasuje to gu Silvestru
a ňeľem pre totu kvapku kraľovskoho moku, co mi kamaratov počastoval. Bo co už zrobic, kec je fľaška otvorena.
Vaš Mižo z varoša

A ja vam vinčujem na toten Novi ročok novinu,
žebi sce maľi pokope calu rodzinu.
Naj še vam doma ľehko dicha,
žebi bul zaplaceni plin i eletrika.
Pulni mrazak mesa, v ľadňičke kolbasi,
žebi še eura zvišovaľi i ženom na vlasi.
I chlopom na pivko, malu sľivovičku,
žebi furt ľubeľi svoju polovičku.
Žebi sce na viplati ňešpivaľi žalmi,
aľe chodziľi na dovoľenki dze rošňu ľem palmi.
Ešče vam vinčujem jak znam po svojemu,
ustupce glupšemu, pomožce slabšemu.
Chorim zdravičko, smoľarom ščescičko,
chudobňejšim priľepšene, naj šickich obchodzi trapeňe.
Zdravja, sčesca, laski veľo do domu každoho,
hojne Božske požehnaňe z ňeba visokoho.


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších...

8. reprezentačný ples mesta Michalovce
10. 1. 2015 o 19.00 hod.
Mátyás Hobľák

výstavy

Karin Slobodová

Matúš Niemec – Výber s tvorby
7. 1. – 30. 1. 2015

Nina Boldišová

Program Kina Centrum
9. 1. piatok o 20.30 hod.
MILUJ SUSEDA SVOJHO
komédia
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
České titulky

9. 1. piatok (2D) o 18.30 hod.
10. – 11. 1. sobota (3D), nedeľa (2D) o 19.40 hod.
SIEDMY SYN
dobrodružný, fantasy
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3,50 €
Vstupné 3D: 6 €, študenti: 5,00 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Český dabing

10. – 11. 1. sobota, nedeľa o 17.45 hod.
RUKOJEMNÍK
dobrodružný, rodinný
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
ČR/SR
Originál verzia
11. 1. nedeľa o 15.45 hod.

PADDINGTON
rodinný
Vstupné: 3 €
Mládeži prístupný

Repríza
VB/FR/KAN
Slovenský dabing
14. 1. streda o 19.30 hod.

STOROČIE MIROSLAVA ZIKMUNDA
dokument
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
ČR
Originál verzia

15. 1. štvrtok o 19.30 hod.
16. – 17. 1. piatok, sobota o 18.30 hod.
DOKONALÝ SVEDOK S.R.O.
komédia
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
Slovenské titulky

16. – 17. 1. piatok, sobota o 20.20 hod.
18. 1. nedeľa o 19.30 hod.
96 HODÍN: ZÚČTOVANIE
akčný, krimi
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
FR
České titulky
18. 1. nedeľa o 16.00 hod.

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
animovaný, rozprávka, rodinný
Vstupné: 3 €
Mládeži prístupný 	

Repríza
2014
RUSKO
Slovenský dabing
18. 1. nedeľa o 17.30 hod.
20. 1. utorok o 19.30 hod.

SEX V PARÍŽI
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
FR
České titulky
21. 1. streda o 19.30 hod.

FOTOGRAF
tragikomédia
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2014
ČR
Originál verzia
22. 1. štvrtok o 19.30 hod.

WHIPLASH
dráma
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

23. 1. piatok o 16.45 hod. (2D)
24. – 25. 1. sobota(3D), nedeľa (2D) o 15.45 hod.
+ Krátky film: Hostina
VEĽKÁ ŠESTKA	
dobrodružná animovaná komédia
2014
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov
Slovenský dabing
23. 1. piatok o 18.45 hod.
24. – 25. 1. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
BABOVŘESKY 3
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
ČR
Originál verzia

23. 1. piatok o 20.30 hod.
24. – 25. 1. sobota, nedeľa o 19.40 hod.
HACKER
akčný, krimi, dráma
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
Slovenské titulky

do stavu manželského vstúpili...
Čarovné Vianoce
V predvianočnom období sa rozhodli z úprimného srdca obdarovať a potešiť starčekov a starenky v Domove dôchodcov na Hollého ulici v Michalovciach a v Charitnom dome prof. Hlaváča študenti Strednej odbornej
školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Pripravili im program plný
tradícií, aby si zaspomínali, ako sa kedysi slávili Vianoce. Pedagogickí
zamestnanci a študenti pripravili drobné darčeky a napiekli vianočné
pečivo. Všetko chystali s láskou a nadšením, pretože vedeli, akú radosť
prinesú obdarovaným ľuďom. Starkých však najviac potešil úsmev, pohladenie, či podaná ruka. Ich smutné oči sa rozžiarili pri pohľade na
mladosť a veselosť. Zaspomínali si pri spievaní kolied, vinšovačkách, priblížili si atmosféru Vianoc. Pri spoločne strávených chvíľach si aj žiaci
uvedomili, že teplo domova a blízkosť rodiny sa nedajú kúpiť.
Ing. Jozefína Javorská

Kde strom poznania
stojí, tam je vždy raj
Názov expozície M. P. Nemieca je inšpirovaný biblickým
posolstvom. Odkazom na prvú
knihu biblie Genezis, ktorá je knihou pôvodu. V priestoroch galérie
MsKS sa študent akadémie umení
v Banskej Bystrici bude samostatne prezentovať po prvýkrát, ale
pôjde o druhú autorskú výstavu. Výtvarný prejav autora nie je
ojedinelý, ale v každom prípade
oslovujúci. Expozíciou sa tiahne
vedomie autora, že jeho talent
je darom. Možno aj preto v nej
nájdeme ilustratórne stvárnené
biblické príbehy, ktorými autor
vťahuje každého diváka do samotného deja knihy kníh- biblie. Celá

expozícia však postupne odhalí
osobnosť autora, ktorý sa nespolieha pri výtvarnom prejave sám
na seba. Rád si nechá poradiť, ba
čo viac, nechá sa viesť. Jeho formácia v oblasti výtvarného umenia prebiehala pod odborným
dohľadom výtvarného pedagóga
Jána Čižmára. Podstatne ovplyvnil
autorovo smerovanie vo výtvarnom prejave, ktoré sám kreatívne
rozvíja. Návštevníka osloví farebnosť, detailné prepracovanie jednotlivých ilustrácií a harmónia. Tá
odkazuje diváka na hodnotu bytia
i života. Expozícia bude verejnosti
prístupná do konca januára.
PaedDr. Ivana Mochorovská

České Vianoce
V závere roka usporiadal
Miestny klub Českého spolku
v Košiciach slávnostný večer.
Tento večer bol zameraný na
vianočné tradície na Valašsku.
Chceme, aby sa vianočné zvyky
prenášali z generácie na generáciu. Snažíme sa o udržanie identity, tradícií a kultúrnych hodnôt
českej menšiny na Slovensku,
žijúcej v Michalovciach. V rámci
projektu bola usporiadaná súťaž
vo vianočnom pečení a rozprávaní. Najviac prítomným chutila
ako vždy vianočka, ktorá je typickým symbolom českých Vianoc.
Každý účastník dostal bulletin,

ktorý obsahoval históriu Valašska, vianočné tradície, koledy
a valašské vianočné pokrmy. Nezabudli sme ani na frgály, typické
koláče pre región Valašska.
Tento projekt má svoju tradíciu, pretože funguje niekoľko
rokov. Slúži na rozvoj českého
jazyka, českej kultúry. Mohli sme
ho organizovať aj vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR
– program Kultúra národnostných menšín 2014. Slávnostné
posedenie bolo spojené s vyhodnotením celoročnej činnosti
miestneho klubu.
Mgr. Vlasta Vojníková

Pošta sa presťahovala
Najmladšia z michalovských
pôšt – Michalovce 5 – sa dočkala nových a dôstojnejších
priestorov pre poskytovanie
služieb Michalovčanom. Pošta Michalovce 5 bola otvorená 8. decembra 2000 a sídlila
v priestoroch bývalej čistiarne
na Stráňanoch. Pri prestavbe
nákupného strediska na Stráňanoch pamätali aj na priestory
pre poštu. 28. novembra 2014
„starú“ poštu uzavreli a 5. de-

cembra znova začali poskytovať
služby v nových priestoroch.
Škoda, že tak trocha potichu,
bez propagácie (v prvom rade
zo strany Slovenskej pošty, a.s.).
Stojí za zmienku uviesť, že od
samého začiatku na pošte pracuje Marta Ivanová ako vedúca tejto pošty. Želáme „novej“
pošte a jej zamestnancom veľa
úspechov a spokojných užívateľov jej služieb.
JD

Ďakujeme
Aj touto cestou by som sa
chcela srdečne poďakovať veľkej školskej rodine, 3. základnej škole, jej učiteľom, rodičom
a žiakom za pomoc mojej dcére
Angelike, ktorá pred Vianocami podstúpila vážnu operáciu
srdiečka v Bratislave. Darčeky,

ktoré jej venovala škola deň pred
Vianocami, jej aspoň na chvíľu
pomohli zabudnúť na všetko zlé,
čo prežila. Vecné dary, z ktorých
sa tešila so svojou dvojičkou Erikou, nám všetkým urobili rozprávkové Vianoce.
Jana Šefarová

Jaroslav Mileňky
a Dominika Horváthová

Zomrel Dr. Ľudovít Pavlo
V nedeľu 21. decembra
zomrel v Bratislave
čestný občan Michaloviec
MUDr. Ľudovít Pavlo.
Posledná rozlúčka s Dr. Ľudovítom Pavlom bola v pondelok
29. decembra v bratislavskom
krematóriu.
Ľudovít Pavlo sa narodil 18.
marca 1925 v Michalovciach
v rodine tesára a poštového doručovateľa ako druhé dieťa. Po
štúdiu na miestnom gymnáziu
odišiel do Bratislavy, kde začal
študovať na lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Po politickom prevrate v roku 1948 sa pre
svoje členstvo v Klube demokratických akademikov, kontakty
s predstaviteľmi Demokratickej
strany a Ústrednou katolíckou
kanceláriou stal objektom sledovania štátnou bezpečnosťou. Bol
uväznený i mučený. Zakrátko
nato Ľudovít Pavlo emigroval.
V štúdiu medicíny pokračoval
v Leuvene v Belgicku a štúdium
dokončil v Nemecku. Tam sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Máriou Steinhübelovou.
Aj ona bola lekárka a po krátkej
praxi v Nemecku sa rozhodli pre
život v USA. Spoločne vychovali dve deti, lekárku Anne-Marie
a právnika Lewisa.
Dr. Pavlo sa po niekoľkoročnej praxi v nemocnici špecializo-

val na rodinného lekára.
Mal dobré kontakty s prezidentom R. Reaganom i G. Bushom st.
Za svoju prácu medzi americkými Slovákmi dostal od Multiethnic Federation r. 1996 prestížne ocenenie Medal of Honor
a 1. januára 1998 prevzal z rúk
prezidenta SR Michala Kováča
Pribinov kríž I. triedy.
Po odchode do dôchodku ešte
niekoľko rokov pracoval ako výkonný predseda Slovenskej ligy
v Amerike. Bol členom Spolku
slovenských spisovateľov.
Na Slovensku bol Dr. Ľudovít
Pavlo oddaným členom Matice
slovenskej.

Nebojme sa referenda
Už o niekoľko týždňov sa v sobotu 7. februára 2015 uskutoční
mimoriadne dôležité referendum.
Tri otázky sú zamerané na ochranu rodiny a týka sa nás všetkých,
najmä našich detí a hodnôt, ktoré
im chceme odovzdať.
Aliancia za rodinu iniciovala
referendum, ktoré už podporilo viac ako 420-tisíc občanov vo
svojej petícii. Jeho cieľ je jednoduchý: aby manželstvom sa nazýval
len zväzok medzi mužom a ženou, aby rodičia mali možnosť
odmietnuť takú sexuálnu výchovu v škole, s ktorou by nesúhlasili

a súčasne aby si páry rovnakého
pohlavia nemohli adoptovať deti.
Referendum teda ochraňuje
manželov, deti a zväčšuje priestor slobody pre rodičov, ktorí
majú plné právo dohliadať a rozhodovať o tom, čo „štát“ učí ich
deti v oblasti tak intímnej.
Pozývame vás do volebných
miestností v sobotu 7. februára 2015. Pozývame vás na referendum, ktoré je o rodine a pre
slovenské rodiny – nie je za tým
žiadny skrytý úmysel ani klam.
Tomáš Kováčik
www.alianciazarodinu.sk

Rozdávali lásku
Možno je to prekvapujúce, ale
Mikuláša očakávajú aj dôchodcovia na Ul. obrancov mieru
v Michalovciach. Napriek tomu,
že už majú pár rôčkov, radi si zaspomínajú na obdobie detstva. A
práve tieto čarovné chvíle im už
niekoľko rokov spríjemňujú žiaci
ZŠ, J. Švermu 6 v Michalovciach
svojím kultúrnym programom.
Starkých potešili milým slovom,
spevom, tancom a ľudovou hudbou. Všetky deti vystupovali

s prirodzenosťou im vlastnou.
Ich vystúpenie vyvolalo na tvárach prítomných úsmev. U mnohých sa zaleskla aj slzička v oku.
Záver už tradične patril kolede Tichá noc, ktorú spoločne
spievali mladí aj starí.
Táto pekná tradícia je nielen
o prinášaní darčekov, ale hlavne
o rozdávaní si vzájomnej lásky
a porozumenia v dnešnom uponáhľanom živote.
M. Tóthová

dva týždne v športe
Basketbal
I.BK D – Akademik Prešov
10. 1., 17.00 hod., II. liga Východ – muži
I.BK D – Union Košice
10. 1., 15.00 hod., II. liga Východ – ženy
I.BK D – Union Košice
18. 1., 9.00 hod., 11.00 hod., OHK Východ - kadetky
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
I.BK Michalovce – Liptovský Mikuláš
11. 1., 11.00 hod., dorastenecká liga Východ - juniori
I.BK Michalovce – Humenné
17. 1., 17.30 hod., dorastenecká liga Východ - juniori
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Florbal
O pohár primátora mesta
Mestská florbalová liga mužov – 3. kolo, 13. 1.
Mladá Matica – Fann Sport team, 17.40 hod.
FBK Shadows – FBK Michalovce, 18.15 hod.
Fann Sport team – FBK V. Kapušany, 18.50 hod.
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Hádzaná
HK Iuventa – Bemaco Prešov
10. 1., 17.30 hod., WHIL žien – 10. kolo
HK Iuventa – Partizánske
24. 1., 17.30 hod., WHIL žien – 12. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Ľadový hokej
HK Dukla – HK Trnava
16. 1., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 39. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HK Mládež – ŠHK 37 Piešťany s. r. o.
24. 1., 14.00 hod., I. liga juniorov – 35. kolo
HK Mládež – HC Nové Zámky s. r. o.
10. 1., 14.00 hod., I. liga dorast – 33. kolo
HK Mládež – HK 91 Senica
11. 1., 10.30 hod., I. liga dorast – 34. kolo
HK Mládež – Debrecen HOKI
24. 1., 14.00 hod., I. liga dorast – 37. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Turistika
Trojkráľový Sninský kameň
10. 1., 8.00 hod.
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926
Zimný zraz
10. 1., 8.00 hod. – 33. ročník
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

Strelecký klub pri ZŠ
Krajský výbor SSZ
v spolupráci s vybranými
Športovostreleckými
klubmi usporiadali
viackolovú porovnávaciu
súťaž talentovanej
mládeže základných
a stredných škôl v streľbe
zo vzduchových zbraníSTMŠ.

Cieľom súťaže je kvalitná
príprava na školské kvalifikačné
preteky a Majstrovstvá SR škôl.
Uskutočnili sa tri kolá postupne
v Rožňave, Plešivci a v Spišskej
Novej Vsi. Súťaže sa zúčastnili aj
žiaci ZŠ P. Horova Michalovce a
počínali si veľmi dobre.
V kategórii mladší žiaci Radovan Pado obsadil celkovo prvé
miesto, Matúš Matis skončil na
štvrtom mieste, Samuel Dubik
obsadil siedme miesto.
Kategóriu mladších žiačok
vyhrala Natália Padová. Družstvo
ZŠ P. Horova v zložení R. Pado,
M. Matis, M. Padová vyhralo súťaž družstiev a postúpilo na celoslovenské finále STMŚ, ktoré sa
uskutočnilo v decembri v Šali.
A ani tam sa nestratili. Radovan Pado obhájil prvé miesto
z roku 2013 a výsledkom 298 bo-

dov z 300 možných, ktorý je iba
jeden bod za slovenským rekordom, vyhral v kategórii mladší
žiaci. Natália Padová v kategórii
mladšie žiačky vo svojej prvej
účasti vo finále obsadila vynikajúce tretie miesto výsledkom
288 bodov. Výborne si počínal aj
začínajúci talent M. Matis, ktorý
výsledkom 278 bodov obsadil
15. miesto. Družstvo ZŠ P. Horova skončilo tak ako pred rokom
s výsledkom 864 b. na výbornom
treťom mieste.
Ďalším pretekom, ktorého sa
zúčastnili strelci zo ZŠ P. Horova,
boli Majstrovstvá michalovského
okresu v streľbe žiakov ZŠ, ktoré
sa uskutočnili v Trhovišti.
Je to postupová súťaž na Majstrovstvá košického kraja. V kategórií mladších žiakov vyhral
Jakub Hreňo, Peter Vasiľ skončil
na treťom a Matúš Mati na štvrtom mieste. V kategórii mladších
žiačok vyhrala Natália Padová.
V kategórii starších žiakov Radovan Pado obsadil prvé miesto
a Samuel Dubik druhé. Družstvo
starších žiakov skončilo na druhom mieste, družstvo mladších
žiakov súťaž vyhralo a postúpilo
na Majstrovstvá košického kraja
v streľbe zo vzduchovky ZŠ.
Ján Kisty

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Emil Ondo (74)
Mária Popiková (58)
Michal Zausin (91)
Mária Ličková (82)
Albín Paľo (68)
Ing. Juraj Pirkovský (76)
Ing. Vladislav Oleš (67)
Gejza Molnár (91)
Agáta Miková (77)
PaedDr. Gabriel Hvizda (68)

poďakovania

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, kolegom, známym a susedom,
ktorí sa prišli dňa 29. decembra 2014 rozlúčiť
s drahým manželom, oteckom a dedkom

Ing. VLADISLAVOM OLEŠOM
manželka a synovia s rodinami
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 15. decembra 2014 nás navždy opustil
drahý manžel, otec, dedko

MICHAL ZAUSIN

Ďakujeme za prejavenú sústrasť všetkým,
ktorí ste ho prišli vyprevadiť na poslednej ceste.
smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
známym a členom DC č. 4, ktorí sa prišli
dňa 12. decembra 2014 rozlúčiť s drahou
manželkou, mamičkou a babičkou

MÁRIOU PETRANINOVOU

Mesto Michalovce

Zároveň ďakujeme za slová útechy, prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
manžel, syn a dcéra s rodinami

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte 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 (budova Domu služieb),
f) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis),
g) Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (bývalé Stredisko služieb škole),
h) Ul. športová v Michalovciach (Zimný štadión),
i) Ul. krymská č. 7 v Michalovciach (Základná škola).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 26. január 2015 do 12.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa prišli
rozlúčiť na poslednej ceste s milovanou dcérou,
mamkou, sestrou, švagrinou

MARTINOU KONDÁŠOVOU

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
smútiaca rodina

spomienky
Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 15. decembra 2014 uplynul rok,
kedy nás náhle opustila milovaná manželka,
mamička, babička

VALÉRIA FEDÁKOVÁ

s láskou a úctou spomínajú manžel
a dcéra s rodinou

Primátor mesta Michalovce

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ(ka) Zariadenia pre seniorov

Už len kytičku kvetov na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať na

MVDr. EMILA BALÁŽA

(riaditeľ (ka) je štatutárnym orgánom Zariadenia pre seniorov a vedúcim zamestnancom v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme)

Volejbal
O pohár primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých
13. 1., 17.30 hod. – II. liga – 8. kolo
20. 1., 17.30 hod. – II. liga – 9. kolo
15. 1., 19.00 hod. – I. liga – 8. kolo
22. 1., 19.00 hod. – II. liga – 9. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912
VK Michalovce – Kométa Košice
10. 1., 11.00, 13.00 hod., I. liga žien – 11. kolo
VK Michalovce – Humenné
24. 1., 11.00, 13.00 hod., I. liga žien – 12. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185
plaváreň pre verejnosť (platí celý január)

Utorok

14.00 – 16.00 hod.

Streda

14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.

Štvrtok

14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.

Piatok

14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.

Sobota

12.00 – 13.00 hod. (držitelia Senior karty)
13.00 – 19.00 hod.

Nedeľa



10.00 – 17.00 hod.

verejné korčuľovanie na zimnom štadióne

11. január

15.45 – 17.45 hod.

18. január

15.45 – 17.45 hod.

Názov zamestnávateľa: Zariadenie pre seniorov, Ul. Jána Hollého 9, Michalovce (Zariadenie pre seniorov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce)
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca výhodou)
b) prax minimálne 8 rokov, z toho v riadiacej činnosti minimálne 2 roky
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. 552/2003 Z.z. v platnom znení)
c) spracovať projekt organizácie a riadenia Zariadenia pre seniorov
d) znalosť právnych a ekonomických noriem v oblasti samosprávy a náplne
činnosti Zariadenia pre seniorov
e) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom s prezentáciou projektu
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením dosiahnutej praxe
c) čestné vyhlásenie, že uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
e) projekt organizácie a riadenia Zariadenia pre seniorov
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 26. 1. 2015, do 15.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť
doručená) adresa: Viliam Zahorčák, primátor, Mesto Michalovce – Mestský
úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením “Výberové konanie riaditeľ ZpS – neotvárať”. Pri osobnom doručení na
podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením.
Poznámka: Výsledok výberového konania nie je pre primátora mesta a Mestské zastupiteľstvo záväzný. V ostatných náležitostiach sa výberové konanie primerane riadi § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. v platnom znení. Výberové konanie slúži ako podklad pre primátora
mesta na výber najvhodnejšieho uchádzača, ktorého predloží na vymenovanie Mestskému
zastupiteľstvu v Michalovciach. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie, uchovanie a archivovanie poskytnutých osobných údajov na účely
výberového konania a súhlasí so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.

pri príležitosti nedožitých 80 rokov.
Ďakujeme, že si naňho spomínate
vo svojich modlitbách.
syn Milan a dcéra Monika s rodinami
Prinášame biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich vložili lásku
a všetky naše spomienky.Odišli, už nie sú medzi nami, no v našich
srdciach stále žijú a budú žiť. Uplynul rok, čo navždy odišli naši najdrahší

Igor Bajužík
a Magdaléna Bajužíková
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Monika a Martin Bajužíkovci s rodinou

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

n OV SZCH Michalovce, Námestie osloboditeľov 66 ponúka do
prenájmu nebytové priestory o rozlohe 30,56 m2 a 23,76 m2
vhodné ako predajne, resp. iný účel. Vstup z dvora - Námestie
osloboditeľov 66. Bližšie informácie na tel.: 0907 972 649
n Predám 1-izbový byt v Michalovciach a prenajmem priestory
cca 100 m2 v Michalovciach. Tel.: 0905 473 191
n Predám garáž oproti Zekonu. Cena 3 300 €. Tel.: 0907 859 029

Rôzne

n Predám Citroën Saxo 1,4 šikovné, vhodné pre dámy
a začiatočníkov. Tel.: 0902 256 757
n Predám nové plastové okno, rozmery 210 x 150 cm
s príslušenstvom. Tel.: 0902 256 757
n Predám TV Sony a kožuch zajac, č. 42. Tel.: 0905 837 438
n Mgr. Libor Votoček v spolupráci s občianskym združením ANTRE
Vás pozýva na výstavu spojenú s prednáškou a premietaním „Život
náhoda alebo zámer?“ v dňoch 26. januára 2015 – 30. januára 2015,
začiatok 16.30 – 18.00 hod. v ZKGZ v Michalovciach.
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