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Posledný mesiac v roku plný zaujímavých podujatí

Začína
Advent
Nasledujúcou nedeľou vstupujeme
do liturgického obdobia, ktoré nazývame adventným. Advent nie je len
spomienkou na niečo, čo sa odohralo
kedysi v minulosti. Nejde tu o očakávanie príchodu Mesiáša, ktorý by mal
charakter čohosi, čo sa odohralo raz
v dejinách. Boh sa stal človekom. Teda
jedným z nás. Aj preto možno povedať,
že Boh dôveruje človeku viac, ako ktokoľvek z ľudí. To adventné: „Pripravte
cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky...“, je možné pokojne vnímať aj ako
skutočnosť, že Pán k nám prichádza
v každom človeku. Máme za sebou už
niekoľko adventných období. Naše očakávania Mesiáša možno mali a majú
charakter rôznosti a na strane druhej
ani dosť dobre nevieme, koho očakávame a akú podobu má v našej hlave ten
náš Mesiáš. Možno očakávame Mesiáša,
ktorý príde s veľkou mocou a bude mať
podobu „zlatej rybky“, ktorá nemá pre
nás len povestné tri želania. Myslíme si,
že pre nás urobí všetko čo mu povieme.
Pozabudli sme na fakt, že Mesiáš popri
nás prechádza denne! V chorých, utrápených, núdznych... Mesiáš je nám nebezpečne blízko v každom človeku, len
si to treba všimnúť, ani nie tak očami,
ale srdcom.
PaedDr. Ivana Mochorovská

December
v našom meste
D

ecember je nepochybne jedným z najkrajších mesiacov, a to najmä vďaka sviatkom, ktoré budeme sláviť v jeho závere. Atmosféru Adventu
a Vianoc dotvárajú aj rôzne tematické podujatia konajúce sa v tomto
období. V Michalovciach sú v najbližších dňoch pripravené koncerty, vianočné
trhy či zábavné mikulášske popoludnia pre deti. Prinášame vám ich stručný
prehľad.

Vianočný stromček a celá vianočná výzdoba sa v našom meste
rozsvieti v piatok 4. decembra. Rozžiarenie stromčeka bude spojené aj
s príchodom Mikuláša a vianočným
programom, ktorý bude na tribúne
pri mestskom úrade. Deťom bude Mikuláš rozdávať sladkosti a určite ich
poteší aj mikulášska diskotéka s anjelikom a koč, na ktorom sa budú môcť
povoziť. Ale pozor – príde aj čert!
Mikulášske popoludnie pre deti,
plné zábavy a hier s postavičkami
Minoni je pripravené v OC Zemplín
Michalovce 5. decembra. Deti čaká
divadielko Perníková chalúpka a rôzne súťaže. So svojou show vystúpia
aj Minoni. Nebude chýbať tombola
o pekné ceny. V ten istý deň prídu
Mikuláš, čert a anjel aj do Tržnice. Tešiť sa môžete na vystúpenie Súkromnej základnej umeleckej školy Jurošík
a maľovanie na tvár.
Na Námestie slobody v Michalovciach príde 7. decembra vianočný
kamión Santa Clausa. Pre všetkých
návštevníkov je pripravený zábavný

program, v ktorom nebude chýbať
vianočný tanec či fotografia so Santom
a jeho škriatkami. Celý výťažok z akcie
bude venovaný na dobročinné účely.
Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach a Rímskokatolícka farnosť Michalovce si pre milovníkov
vážnej hudby pripravili Adventný organový koncert. Uskutoční sa 10. decembra v rímskokatolíckom Kostole
narodenia Panny Márie. Predstavia sa
v ňom Tatiana Paľovčíková Paládiová
– soprán, a Marek Vrábel – organ.
Poslanci Mestského zastupiteľstva
Michalovce sa stretnú na slávnostnom
zastupiteľstve 11. decembra. Budú na
ňom odovzdané aj mestské ocenenia
za rok 2015. Podujatie spestrí hudobný
hosť Symphonic News Quartet a Eva
Aibaz so svojím programom Vianoce
maľované pieskom.
Vianočné trhy v Michalovciach sa
tešia veľkej obľube. Tento rok sa budú
konať 11. – 12. decembra. Okrem nakupovania vianočných darčekov si
všetci návštevníci budú môcť pozrieť
ukážku zemplínskej zabíjačky, tento-

Pri príležitosti Dňa študentov sa primátor každý rok stretáva s tými najlepšími a najšikovnejšími
žiakmi. V stredu 18. novembra sa v Zlatom býku zišli žiaci zo všetkých michalovských základných škôl,
ktorí v uplynulom školskom roku dosiahli umiestnenia na prvých troch miestach v rámci krajských,
celoslovenských a medzinárodných súťaží. Naši žiaci sú úspešní vo viacerých oblastiach. Sú to súťaže
v cudzích jazykoch a prednese, výtvarné, športové či matematické a chemické súťaže. Primátor Viliam
Zahorčák a predseda komisie školstva, mládeže a športu Martin Nebesník spolu ocenili 121 žiakov.

krát pri Tržnici. Kultúrny program,
ktorý zabezpečuje mestské kultúrne
stredisko, bude plný kolied, vianočných zvykov a pokojnej vianočnej
atmosféry. Záver vianočných trhov
bude patriť premiére ochotníckeho
Divadla pri fontáne, ktoré si pre svoje
publikum pripravilo komédiu Super
žena. Divadelné predstavenie uvidia
diváci vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska Michalovce.
V nedeľu 13. decembra ožijú
v mestskom kultúrnom stredisku ľudové zvyky a tradície nášho regiónu.
Vianočný koncert plný spevu, hudby
a tanca si pripravili členovia FS Zemplín. Pre návštevníkov sú pripravené
aj ďalšie vianočné koncerty. V Michalovciach vystúpia Nika Karch a hostia,
Kandráčovci, American Divas, Hanka Servická, ľudová skupina Ščamba,
spevácka skupina Vánok, ale aj Otakar
Krásenský.
Veríme, že bohatý program si nájde
svojich priaznivcov a bude príjemným
spestrením tohto krásneho obdobia.
Mária Ciganocová

Úspech
Iuventy

postup do osemfinále
pohára EHF

aktuality
Pozývame vás na

Mikuláš
a rozsvietenie
vianočného
stromčeka
4. decembra o 17.00 hod.
tribúna pri MsÚ

Pozývame vás na

Adventný
organový
koncert
10. decembra o 19.00 hod.
Kostol narodenia
Panny Márie
účinkujú:
M. Vrábel
T. Paľovčíková-Paládiová

Najbližšie číslo
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účasť na podujatí Na Zempliňe tak
prijatie úspešných žiakov michalovských
základných škôl pri príležitosti Dňa študentov
rokovanie k vypracovaniu nového Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
účasť na oslavách Dňa študentov a oceňovanie
úspešných študentov KSK v Košiciach
rokovanie komisie školstva pri VÚC Košice
porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
účasť na zasadaní Dozornej rady spoločnosti
FINMOS vo Zvolene
rokovanie s partnermi v projektoch EÚ
v Bratislave
účasť na pietnom akte kladenia vencov
pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta
porada primátora
účasť na odovzdávaní ocenení Košického
samosprávneho kraja v Košiciach
zastúpenie mesta na oslavách 90. výročia založenia
Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického

z pera viceprimátora

Sedemdesiatjeden
mierových rokov

Vianočný stromček je už na námestí
Pracovníci Technických a záhradníckych služieb mesta Michalove začali
s inštalovaním vianočnej výzdoby. Osadený je už aj vianočný stromček
na námestí pri fontáne. Dominantou Námestia osloboditeľov sa stala
38-ročná jedlička, ktorá meria viac ako 20 m. Darovali ju obyvatelia
Ulice Eda Urxa. Vianočný stromček a celé mesto sa rozsvieti 4. decembra o 17. hodine. V tomto roku sa objavia aj niektoré nové prvky, ktoré
budú dopĺňať vianočnú výzdobu.

Interpelácie poslancov Výzva na zúčtovanie
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré
boli predložené na VI. zasadnutí MsZ v Michalovciach
dotácií za rok 2015
27. októbra 2015.
PhDr. Marta Horňaková
Občania IBV Stráňany ma požiadali, aby som predložila ich požiadavky o poskytnutie pomoci pri odstránení problémov, ktoré
vznikajú v daždivom počasí:
1. Na pravej strane začiatku cesty Ul. Miloša Uhra, cez ktorú vedie
chodník Ul. Vila Real, vzniká v daždivom počasí rozsiahla mláka,
ktorá chodcom znemožňuje v prechode. Tento problém je spôsobený tým, že pravá strana cesty nie je na úrovní ľavej strany cesty.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Miesto na začiatku Ul. Miloša Uhra, kde sa vytvára mláka, bude vyspravené do konca novembra 2015.
2. Chodník vedúci popri rohovom rodinnom dome č. 22 na Ul.
V. Clementisa nie je rovný. Počas daždivého počasia voda z chodníka odteká k základom tohto rodinného domu a spôsobuje zamakanie.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Na základe miestnej obhliadky konštatujeme, že chodník je vyspádovaný od rodinného domu smerom k zeleni. Na rodinnom dome nie
sú viditeľné známky zamoknutia.
Ing. Ján Ďurovčík,CSc.
1. V súčasnom čase sa pripravuje projekt Zemplínskej cyklomagistrály. Je potrebné riešiť napojenie CZM na Ul. partizánsku. Je žiaduce,
aby mesto projekčne riešilo tento dopravný uzol. Podľa niektorých
konzultácií je návrh, aby tento uzol bol riešený svetelnou križovatkou, čím by došlo k riešeniu bezpečného priechodu cyklistov, chodcov a áut na Ul. Hollého, Hviezdoslavovej a Ul. partizánskej. Verím,
že vedenie mesta sa touto problematikou bude promptne zaoberať.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Problematikou dopravného uzla pri výjazde zo „stráňanského“ mosta na
Ul. Andreja Sládkoviča a následne na Ul. Jána Hollého, po presťahovaní autobusového nástupišťa, sa Mesto zaoberá, a to hlavne kôli zvýšeniu
bezpečnosti chodcov a cyklistov prechádzajúcich uvedenou križovatkou.
Jednou z možností, je aj vami navrhované riešenie, ktoré predložíme
dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie, avšak k takejto žiadosti musíme predložiť dopravný projekt na zmenu dopravného značenia, ďalej
návrh preložky cestnej svetelnej signalizácie, s čím súvisí aj napojenie na
elektrickú sieť a úpravu radiča. V súčasnej dobe Mesto Michalovce nemá
v rozpočte finančné prostriedky na realizáciu takéhoto projektu. Touto
problematikou sa môžeme intenzívnejšie zaoberať v ďalšom období.
2. Občania mesta žiadajú, aby na Murgašovej ul. pri tzv. malej
družbe sa obnovilo osvetlenie, ktoré bolo po rekonštrukcii predajne sa zrušené.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Nakoľko pozemky, ktoré spomínate vo svojej interpelácii, nie sú vo vlastníctve mesta, nemôžeme na nich zrealizovať žiadne stavebné činnosti.
pokračovanie na 6. strane

Rozlúčili sme sa...
Je ráno 17. novembra 2015.
SMS správa ma informuje o tom, že
svoju pozemskú púť života ukončil
Ing. Michal Goč. Moje vnútro mohol naplniť smútok, mohla som
prepuknúť v plač, ktorý by pripomínal bezmocnosť. Nestalo sa tak!
Moje vnútro prenikla bázeň a rešpekt jednak pred Pánom života
a jednak pred človekom, ktorého
som osobne poznala od svojej mladosti. Rovnako aj jeho rodinu.
Pán Michal Goč bol Michalovčanom dobre známou postavou. Bolo to aj v rokoch totalitného režimu, ale aj v období, keď
tento režim po roku 1989 padol.
Nie, nechcem tu poukazovať na
fakt, že jedno odmietal a druhé
akceptoval. Tu ide o oveľa viac.
V obdobiach, ktoré prežil v spoločenstve s inými ľuďmi, a pre-

dovšetkým vo svojej rodine, kde
spolu s manželkou Teréziou vychoval sedem detí, nikdy nestratil
vlastnú tvár. K duchu doby, ktorú
prežíval sa postavil s rešpektom,
odvahou svedčiť o hodnotách,
ktoré ponúkajú rozvinutie života.
Vždy bol ochotný pomôcť, poradiť, ponúknuť vlastnú skúsenosť.
Nikdy k tomu, čo konal v prospech mesta, či cirkevného spoločenstva nepotreboval široké lakte.
Jediné, čo spolu s rodinou chcel,
bolo svedčiť o láske, žiť ju a slúžiť
naplnený ňou samou každému
človeku. Nie je teda vecou náhody, že v noci pred 17. novembrom
skonal vnútorne slobodný a sýty
svojich dní. Pre mňa zomrel patriarcha, ktorého svedectvo života
je výzvou pre každú generáciu.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že sa blíži termín zúčtovania
dotácií mesta a podľa § 9 VZN
č. 145/2012 je povinnosťou
subjektu, ktorý dostal dotáciu
z rozpočtu mesta Michalovce
zúčtovať ju najneskôr do 27. decembra príslušného rozpočtového roku, resp. tieto finančné
prostriedky v prípade nevyužitia do toho istého termínu vrá-

tiť na účet mesta. Odporúčame
Vám splniť si svoju povinnosť
čo najskôr a neodkladať zúčtovanie na poslednú chvíľu. Žiadosti o dotácie tých subjektov,
ktoré nepredložia zúčtovanie
dotácie v stanovenom termíne
alebo dotáciu nevrátia na účet
mesta, nebudú zaradené do
procesu posudzovania.
Ing. Timea Bodnárová

Dobrá správa o DPH II.
V minulom vydaní Michalovčana som informoval o prvej
časti novely zákona č. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty
(DPH), ktorá poteší najmä malých
a stredných podnikateľov s ročným obratom do 100 000 €. To
však nie je všetko. Novela zákona
je oveľa rozsiahlejšia. Od začiatku roka bude zavedené tuzemské
prenesenie daňovej povinnosti pri
poskytnutí stavebných prác, ale aj
dodania stavby alebo jej časti na
základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy inému platiteľovi.
Znamená to, že poskytovateľ stavebných prác, platiteľ dane, bude
fakturovať svoje dodávky bez
DPH a príjemca stavebných prác,
platiteľ dane, prizná daň a zároveň
si uplatní odpočítanie dane, ak
spĺňa podmienku na odpočítanie
dane. Režim prenosu daňovej povinnosti sa bude vzťahovať aj na
dodanie tovarov, ktoré sú dodané
dodávateľom spolu s montážou
alebo inštaláciou.
Zavedenia tuzemského samozdanenia stavebných prác má

za cieľ riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu, týkajúcu sa platobnej neschopnosti odberateľov
a súčasne eliminovať daňové
podvody v sektore stavebníctva.
Od začiatku roka bude platiť aj
zmena výšky DPH z 20 percent na
10 percent pri niektorých druhoch
potravín. DPH bude znížené na
hovädzie, bravčové, baranie, kozie,
kuracie, kačacie, morčacie a rybie
mäso a aj na mlieko, smotanu,
chlieb a maslo. Nepôjde o zníženie ceny potravín o 10 %, ale
o zníženie dane, čo však v konečnom dôsledku zníži pôvodné ceny.
Napríklad pri doterajšom nákupe
za 10 € je daň 2 €. Takže pri novom
nákupe potom zaplatíme daň iba
1 € a celkový nákup nás vyjde na
9 €. Znížená daň sa netýka ovocia
ani zeleniny. Aby bola v januári situácia v obchodoch prehľadnejšia,
na cenovkách jednotlivých tovarov budú uvedené ceny s pôvodnou DPH a aj so zníženou cenou
DPH. Pri pokladniach budeme
platiť už zníženú cenu.
Ing. Jozef Bobík

Domspráv, s.r.o. opäť
znižuje cenu tepla
Už tretí rok po sebe dodávateľ
tepla, spoločnosť Domspráv, s.r.o.,
od 1. 1. 2016 zníži cenu tepla pre
svojich odberateľov v Michalovciach. V praxi to bude znamenať
zníženie nákladov na kúrenie
a teplú úžitkovú vodu na jeden
trojizbový byt od 30 do 50 € ročne.
Cena tepla v Michalovciach patrí
dlhodobo k najnižším v regióne.
Na znížení spotreby tepla sa
rozhodujúcou mierou podieľa
komplexná obnova bytového fondu
ale aj objektov vo vlastníctve mesta
Michalovce (základné a materské
školy), ako aj neustála modernizácia zdrojov a rozvodov tepla.
Domspráv, s.r.o. ako dodávateľ
tepla sa taktiež podieľa na znižovaní spotreby tepla v školách
v pôsobnosti mesta Michalovce.
V rokoch 2007 – 2008 realizovala
v týchto objektoch regulačné zariadenia, čím sa znížila spotreba.

Týmto ale aktivita dodávateľa tepla
v tomto sektore neskončila, čoho
dôkazom je aj zmluva o finančnej
spoluúčasti vo výške 70 000 € na
znižovaní spotreby tepla uzatvorenej medzi spoločnosťou Domspráv, s.r.o., a mestom Michalovce. Tieto prostriedky boli v rokoch
2014 a 2015 použité na financovanie projektovej dokumentácie
a nákup termostatických ventilov
pre michalovské materské a základné školy. Inštaláciou sa vytvoria podmienky pre ďalšie šetrenie
a zabezpečenie tepelnej pohody.
V roku 2016 sa chce spoločnosť aj
naďalej finančne spolupodieľať na
dokončení tohto projektu.
V ďalšom období zostáva cieľom Domspráv, s.r.o., hospodárna
výroba a rozvod tepelnej energie, bezporuchová dodávka tepla
a teplej úžitkovej vody.
Domspráv, s.r.o.

Toľko času už uplynulo od vtedy, čo sa mestom Michalovce prehnala
vojnová vrava druhej svetovej vojny. Na dlhé tri mesiace sa mesto stalo
dôležitým uzlom oslobodenej časti predvojnovej Československej republiky. Aj keď už oslobodené, predsa ale blízko frontu, ktorý sa zastavil
na tri mesiace v priestore Dargovského priesmyku. Práve do nemocnice
v Michalovciach privážali množstvo zranených vojakov z neďalekého
bojiska. Veľa vojakov Červenej armády našlo smrť v tomto priestore.
Ich telesné pozostatky boli po druhej svetovej vojne uložené, na dnes
pietnom mieste, na Cintoríne Červenej armády na Hrádku. Preto každoročne v deň oslobodenia Michaloviec dvadsiateho šiesteho novembra
predstavitelia samosprávy, štátnej správy a občania mesta sa stretávajú
na pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku na Hrádku. Je to nielen na znak úcty k tu pochovaným vojakom. Je to i pripomenutie si,
že sloboda musela byť vybojovaná. Jej prinavrátenie nebolo jednoduché
a vyžiadalo si nielen značné úsilie, ale aj ľudské životy. Málokto z tých,
čo tu našli koniec svojej pozemskej cesty, malo čo len tušenie o nejakých
Michalovciach. A už vôbec nie o ľuďoch, ktorým priniesli slobodu. Napriek tomu sa tento kúsok zeme stal miestom ich večného spánku. Váha
slobody je vyvážená cenou ich ľudských životov. Preto by sme si mali
minimálne každoročne pripomenúť nielen ich obetu, ale najmä váhu
slobody, ktorej sa nám prostredníctvom nich dostalo. Všetci by sme mali
na to pamätať.
Len v slobodných časoch sa môže ľudský duch naplno prejaviť. Pestrá
paleta ľudskej tvorivosti, rozmerov produktov tela a ducha môže dosiahnuť svoju šírku v podmienkach slobody. V čase nezaťaženom strachom
o holú existenciu sa vie naplno rozvinúť ľudská tvorivosť. Tu je priestor
na tvorivú činorodú prácu pre seba a spoločnosť. Pre nás, ľudí žijúcich
v relatívne pokojných podmienkach, sa zdá nepochopiteľné všetko to,
čo sa deje vo svete. Všetky tie snahy o presadenie vlastného náboženstva,
neuznávania iného názoru, netolerancia inej rasy, presadenie ekonomického a hospodárskeho vplyvu, obchod so zbraňami a zisky z neho,
obchod s ľuďmi, až snaha o zavraždenie a terorizovanie pokojného obyvateľstva.
Všetko sa to deje v mene niečoho, ale najmä proti niekomu. Tam
sú potom korene straty hodnoty ľudského života. Pritom nikdy by hodnota veci nemala byť nad hodnotou ľudského života a ľudskej slobody.
Majme preto úctu k tým, ktorí nám priniesli slobodu a buďme opatrní
pred tými, ktorí nám medovým motúzkom servírujú nenávisť k iným.
Vzdajme preto hold a poďakovanie za 71 slobodných rokov. Pozvime
k tomuto aktu i svojich známych, aby sme aj tým dali najavo, že si vážime slobodu a mierový život v našom meste.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

ŽIHADLO

Téma: CENTRUM POMOCI PRI ODCHODE
DO ZAHRANIČIA
Hostia: JUDr. D. ŠANTA, náčelník MsP,
Inšp. Stanislav Bamburák, preventista MsP
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

Akadémia ZŠ, Okružná 17, Michalovce
k výročiu školy
repríza z júna 2015
denne o 14.00 hod.
Z DÔVODU TECHNICKEJ MODERNIZÁCIE VYSIELACIEHO
SOFTWÉRU JE POČAS NIEKOĽKÝCH DNÍ PLÁNOVÁNÁ ZMENA
PROGRAMU TV MISTRAL V RÁMCI SIETE UPC SLOVENSKO.
NAJNOVŠIE NOVINY MISTRAL, ŠPORTOVÉ SPRÁVY
A ŽIHADLO NÁJDETE NAĎALEJ NA
www.tvmistral.sk, www.michalovce.sk, na faceboku, YouTube
a v regionálnom spravodajstve TV ZEMPLÍN
v sieti DVB-T, TV REGIÓN v sieti Magio, UPC Slovensko a Antik

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a
U ľece me še ňemohľi dočekac, kedi še pomiňu tote horuce dňi. Išče
že buľi tote terasi, dze še dalo kuščok pošedzec a oddichnuc sebe pri dačim schladzenim. Ješiň už tu. I ľisca napadalo. Po lavočkoch na jardze
ani šľidu. I kebi buľi, ta kec furt ľem ľapči, ta chto bi na nich šedzel.
I dni take kratke, že kec sebe kuščok povoľkam u posceľi, ta na špacirku mi prichodzi, kec už cma. No i tak mi obačil, že už skoro budze
u mejsce šicko zrichtovane gu najkrajšomu času. Bo to neľem pre tich
najmenšich. Tote paradi na jardze robja veľke pocešeňe. Ľem kebi tote
naklaďaki technickich službov ňerobiľi taki smrad u mejsce. Prave kec
mi išol od dochtora, ta stavjaľi strom kračunski. Bars šumňi še jim toho
roku udal. Joho osadzeňe zasmradzilo cale mesto. No najvecej tote stare
avije, co privežli daľše paradi. Mušel mi isc daľej, bo me až fojtovalo. Jak
to mohlo u tedi vipatrac, kec šicke motore chodziľi po mejsce. Odvikľi
me. No kec ho daju do porjadku, ta bizovňe budze prekrasňe u mejsce.
Cešim še už teraz, kec z vnukom pridzeme vitac štvartoho decembra
Mikulaša.
Vaš Mižo z varoša



Ceny mesta Michalovce za rok 2015

Ceny mesta Michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 11. decembra udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:
In memoriam

Tomáš Jakubčo

za rozvoj ženskej hádzanej v meste Michalovce

Tomáš Jakubčo sa narodil 3. novembra 1944 v malebnej dedinke
Vyšná Šebastová pri Prešove. Po
skončení základnej školy odišiel
študovať do Prešova na Odevnú
priemyslovú školu, ktorú v roku
1964 úspešne ukončil. V tom čase
sa v Michalovciach otváral nový

závod Odevné závody kapitána
Nálepku, kde prišiel pracovať ako
vedúci dielne. Po čase sa oženil
a narodili sa mu dvaja synovia.
V roku 1974 založil tím ženskej hádzanej, ktorá sa postupne
začala rozvíjať a úspechy na seba
nenechali dlho čakať. V spolupráci s vedením ženskej hádzanej
organizoval medzinárodné turnaje v Poľsku, Maďarsku a v bývalom ZSSR.
V tých časoch bolo založenie ženského tímu považované
za odvážny a ojedinelý čin, a aj
vďaka tomu ženská hádzaná
úspešne pokračuje až doteraz.
V roku 1982 bola zriadená
prevádzka odevných závodov aj
v Humennom, kde Tomáš Jakubčo zastával funkciu vedúceho prevádzky a neskôr sa stal riaditeľom
podniku.
Zomrel vo veku 46 rokov.

Mgr. Viera Džoganová
za rozvoj a propagáciu zborového spevu v meste
Michalovce, na Slovensku a vo svete

Viera Džoganová sa narodila
v roku 1959 v Sobranciach.
Študovala na Základnej škole
v Koromli, okres Sobrance a na
Konzervatóriu v Košiciach. V roku
2009 ukončila Pedagogickú fakultu
Katolíckej univerzity v Ružomberku a absolvovala taktiež diaľkové
štúdium zbormajstrov v Krajskom
osvetovom stredisku Košice.
V roku 1980 začala pracovať v Základnej umeleckej škole
v Sobranciach. Od roku 1992
pracuje ako učiteľka zborového spevu a dirigentka Detského
speváckeho zboru Pro Musica
– Magnólia v Základnej umeleckej škole v Michalovciach.

Viera Džoganová zasvätila
svoj život spevu a hudbe. O jej
usilovnej práci svedčia aj dosiahnuté výsledky. Patria medzi
ne umiestnenia v I. pásme s pochvalou poroty na celoštátnych
súťažiach detských speváckych
zborov Mládež spieva, získanie
zlatých medailí na medzinárodných súťažiach v Belgicku
(Neerpelt), Česku (Olomouc),
Maďarsku (Nyiregyháza), Juhoslávii (Šabac), vo Veľkej Británii
(Llangollen) i v USA (Washington). Strieborné medaily si zbor
Pro Musica – Magnólia priniesol zo Švajčiarska (Montreaux), Španielska (Cantonigros),
Holandska (Arnhem), Grécka
(Preveza), ale aj z Fínska (Tampere). Bronz získal zbor na súťažiach v Taliansku (Arezzo), Turecku (Istanbul), Veľkej Británii
(Llangollen) a vo Francúzsku
(Tours).
Počas svojej doterajšej kariéry
získala Viera Džoganová Cenu
primátora mesta Michalovce
a Cenu mesta Sobrance. Zbor
Pro Musica – Magnólia získal
pod jej vedením Cenu mesta Michalovce, Cenu Košického samosprávneho kraja a Cenu ministra
školstva SR.

SCORP, spol. s r.o.
za bohatú stavebnú činnosť v meste Michalovce,
za 10. ročné pôsobenie pri michalovskom futbale
a výrazný podiel pri postupe do najvyššej futbalovej
Fortuna ligy
SCORP, spol. s r.o. vznikla na
začiatku 90. rokov. Predmetom
jej činnosti sú pozemné a inžinierske stavby. Táto stavebná
spoločnosť sa zameriava na realizáciu stavieb a špecializuje sa na
stavebnú výrobu.
Od svojho vzniku spoločnosť
postavila mnoho bytových a nebytových budov, športových a výrobných hál, realizovala výstavbu
ciest a miešaných komunikácií,
miestnych kanalizácií, priemyselných stavieb a športových ihrísk.
Medzi svoje najvýznamnejšie stavby spoločnosť zaraďuje čistiareň odpadových vôd
v Budkovciach, rekonštrukciu
a nadstavbu administratívnej
budovy OZ SPP Michalovce, re-

konštrukciu skladového areálu
minerálnych olejov v Trebišove,
odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína a povodia rieky
Topľa, výstavbu výrobnej haly
a administratívnej budovy PPT
Kechnec, rekonštrukciu futbalového štadióna mesta Michalovce, výstavbu čerpacej stanice
Shell na diaľnici D1 – odpočívadlo Štrba a iné.
SCORP, spol. s r.o. je dlhoročným partnerom a podporovateľom michalovského futbalu.
Vo veľkej miere sa zaslúžila o to,
že futbalový klub MFK Zemplín
Michalovce prvýkrát v histórii
postúpil do Fortuna ligy – najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku.

Mestské kultúrne
JUDr. Zdenko Trebuľa
pri príležitosti životného jubilea, za kladný vzťah stredisko Michalovce
Čestné občianstvo

k mestu Michalovce, dlhodobý a priaznivý vplyv
na jeho rozvoj

Zdenko Trebuľa sa narodil
v roku 1955 v Martine, ale podstatnú časť svojho života prežil
v metropole východného Slovenska. V Košiciach študoval na
Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej a Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika.
Prevažná väčšina jeho profesionálneho pôsobenia je spojená
s prácou v samospráve. Po prvýkrát v nej začal pôsobiť už v roku
1981 na vtedajšom Obvodnom
národnom výbore Košice IV.
Po nežnej revolúcii sa venoval
advokátskej praxi, ale v januári
1999 sa vrátil do verejného života a odvtedy až do súčasnosti
je jeho meno spojené s dianím

v komunálnej a regionálnej politike.
Zdenko Trebuľa sa v roku
1999 stal námestníkom primátora mesta Košice a v doplňovacích voľbách bol 28. októbra
1999 zvolený za primátora. Na
tomto poste pôsobil až do roku
2005. V januári 2006 nastúpil na
pozíciu predsedu Košického samosprávneho kraja, ktorú obhájil
aj v regionálnych voľbách v roku
2009 a 2013.
Ako primátor Košíc mal
veľký podiel na konsolidácii
verejných financií. Prísnou
finančnou disciplínou sa podarilo v meste znížiť viac ako
dvojmiliardový dlh takmer na
polovicu a zároveň konsolidovať jeho hospodársky život.
Jeho osobným pričinením sa
podarilo naštartovať úzku spoluprácu mesta Košice s manažmentom najväčšieho zamestnávateľa regiónu U. S. STEEL Košice, s.r.o., čo prinieslo výraznú
podporu vo všetkých oblastiach
spoločenského života – od školstva cez kultúru, zdravotníctvo,
dobrovoľníctvo až po šport.
Konkrétnym výsledkom spolupráce bolo dokončenie Steel
arény, ktorá slúži obyvateľom
mesta a širokého okolia na
športové aj kultúrne a spoločenské účely.

Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického

pri príležitosti 30. výročia vzniku a za rozvoj a šírenie
kultúry a organizáciu kultúrnych podujatí v meste
Michalovce

Mestské kultúrne stredisko
Michalovce (MsKS) bolo zriadené 1. januára 1985 ako príspevková organizácia, ktorej vzniku
predchádzalo zrušenie kultúrneho a spoločenského strediska
a mestskej správy kín.
Toto kultúrno-spoločenské
zariadenie je príspevkovou organizáciou mesta Michalovce
a jeho zriaďovateľom je mestské
zastupiteľstvo. Hlavným poslaním MsKS je vytvárať priaznivé
podmienky pre rozvoj kultúry
v našom meste. V rámci svojej
činnosti organizuje profesionálne a neprofesionálne vystúpenia,
miestne slávnosti a podujatia pri
príležitosti kultúrnych a historických výročí, výstavy, koncerty
vážnej a populárnej hudby, výchovné koncerty, divadelné a filmové predstavenia, ale približuje

aj významných kultúrnych dejateľov.
Počas 30 rokov svojej existencie MsKS prešlo viacerými
zásadnými zmenami a stalo sa
jediným viacúčelovým kultúrnym zariadením v meste, ktoré
disponuje veľkou sálou s divadelnou technológiou a kompletným
zázemím, digitálnym 3D kinom,
malou galériou, antikvariátom,
dvoma malými sálami a učebňou
slúžiacou na semináre, prednášky a rôzne iné stretnutia.
MsKS spolupracuje pri organizovaní podujatí na území
mesta so všetkými kultúrno-výchovnými inštitúciami, spolkami, občianskymi združeniami,
neziskovými organizáciami a tak
poskytuje širokú paletu spoločenskej zábavy a oddychu pre
všetky vekové kategórie.

pri príležitosti 90. výročia vzniku inštitúcie a za rozvoj
vzdelanosti a kultúry v meste Michalovce

Mesto Michalovce
vás pozýva na

slávnostné
mestské
zastupiteľstvo
spojené s odovzdávaním
mestských ocenení

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach,
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, už 90 rokov poskytuje služby svojim čitateľom.
Činnosť začala vyvíjať 1. februára 1925 v jednej miestnosti budovy radnice. Jej prvým
riaditeľom bol učiteľ Ján Šoller
a knižnica v tom čase mala k dispozícii 206 zväzkov. Od augusta
1951 začala pracovať ako Okresná ľudová knižnica. Jej vedením
bola poverená Ružena Tkáčová.
V prvých rokoch svojej existencie bola umiestnená postupne
v troch rôznych budovách na
Námestí osloboditeľov.
Priestorové podmienky knižnice sa zastabilizovali v budove
v centre mesta na Námestí osloboditeľov, kde bolo jej výpožičné
a informačné centrum až do augusta 1995.
Vtedy sa okresná knižnica
presťahovala do novej zrekon-

štruovanej budovy na Štefánikovej ulici č. 20.
Dňa 27. júna 1996 dostala
knižnica nový názov – Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického. Meno podľa nášho významného rodáka – básnika, saleziána, spoluzakladateľa Slovenského
spolku sv. Cyrila a Metoda v Ríme
vybrala PhDr. Mária Stojáková,
ktorá sa pri slávnostnom obrade pomenovania stala oficiálnou
patrónkou knižnice.
Okrem tradičných podujatí,
ktoré pracovníci knižnice pripravujú pre všetky vekové kategórie návštevníkov, venujú sa aj
príprave a realizácii mnohých
záujmových aktivít s cieľom aktívneho trávenia voľného času,
predovšetkým detí a mládeže.
V rokoch 2012 – 2014 prešla
knižnica rekonštrukciou. V súčasnosti je univerzálnou verejnou knižnicou s regionálnou
pôsobnosťou, ktorá zároveň plní
funkciu mestskej knižnice.

11. decembra
o 16.00 hod.
Veľká sála MsKS
vstup voľný

Počas zasadnutia vystúpi
so svojím programom

Eva Aibaz

Vianoce maľované pieskom

unikátne umelecké stvárnenie obrazov,
ktoré vznikajú maľovaním pieskom

Hudobný hosť:

Symphonic News Quartet
sa predstaví s dielom
klasickej hudby a spevom
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Ceny primátora mesta Michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 11. decembra udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

Ing. Jaroslav Bendzák Ing. Ján Kocúr, CSc.

Helena Čopáková

za výrazný podiel pri rozvoji športu v meste
Michalovce

za aktivity, ktoré vykonáva ako vedúca speváckej
skupiny Klubovanka a ako vedúca Denného
centra na Ul. obrancov mieru

Jaroslav Bendzák sa narodil 29.
septembra 1954 v Michalovciach.
Svoje detstvo i celú mladosť prežil
v Budkovciach. Tam navštevoval
základnú deväťročnú školu, kde
sa začal venovať aj športu. Najskôr sa dostal k futbalu a potom
k volejbalu, a v týchto športoch
školu aj reprezentoval. Neskôr
absolvoval štvorročné štúdium na
Gymnáziu v Michalovciach.
V roku 1972 sa podieľal na
vytvorení volejbalového družstva mužov v Budkovciach, ktoré
o pár rokov postúpilo do najvyššej krajskej súťaže. V rokoch
1973 – 1978 úspešne absolvoval
Elektrotechnickú fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach,
ktorú počas štúdia reprezentoval
vo volejbale. V roku 1973 bol vyhlásený za najlepšieho volejbalistu okresu Michalovce.
Veľa toho dosiahol aj v ďalšej
volejbalovej činnosti a v súčas-

nosti je stále hráčom TJ Štart
Odeta Michalovce. Pôsobí ešte
v súťaži Majstrovstvá zemplínskeho regiónu mužov a v I. mestskej volejbalovej lige dospelých.
V roku 1981 nastúpil na Okresný výbor Československého
zväzu telesnej výchovy do Michaloviec na funkciu samostatný odborný referent športov.
Na starosti mal okrem futbalu
ďalších sedem športov (volejbal,
basketbal, hádzanú, ľadový hokej, kolky, kulturistiku, jazdectvo). Jaroslav Bendzák zriadil
okresné súťaže v malom futbale
mužov a dorastencov na asfalte,
súťaže Oblastného zväzu malého futbalu Michalovce v malom futbale v hale (v ostatných
ročníkoch pod označením vo
futsale), okresné medzipodnikové súťaže vo futbale a v ľadovom hokeji, vo volejbale mužov
a žien a mnohé iné.
Od roku 2001 zastáva funkciu
referenta futbalu a športov OÚ
SZTK v Michalovciach a je zamestnancom Slovenského futbalového zväzu vo funkcii sekretár
Oblastného futbalového zväzu
Michalovce.
Popri svojej aktívnej hráčskej
športovej činnosti získal aj kvalifikácie rozhodcu futbalu, malého
futbalu, futsalu i volejbalu a trénera futbalu. Päť rokov pôsobil aj
ako šéfredaktor športového týždenníka ŠportExpres.

za výrazný podiel na rozvoji mesta a okresu

Ján Kocúr sa narodil v Michalovciach, kde ukončil aj základné
a stredoškolské vzdelanie. V roku 1961 ukončil Vysokú školu
poľnohospodársku v Nitre.
Po skončení vysokej školy začal pracovať v Slovenskej akadémii vied v Bratislave – ústav pedológie. Výskumu pôdy sa venoval aj
počas pôsobenia vo Výskumnom
ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Prešove. Po ukončení
výskumu pracoval v Ústave pre
vedeckú sústavu hospodárenia
v Michalovciach a spolu s kolegami založil Výskumný ústav agro-

RSDr. Ján Mikula
za výrazný podiel pri rozvoji spoločenskopolitického a športového života v meste
Michalovce

Rudolf Gabzdil
za dlhoročnú propagáciu entomológie a mesta
Michalovce, ako aj za environmentálnu činnosť
a ochranu prírody

Rudolf Gabzdil sa narodil 6.
júna 1959 v Michalovciach, kde
aj celý doterajší život pôsobí.
Ako organizátor entomologických expedícií a objaviteľ nových
foriem hmyzu reprezentuje nie
len rodné mesto, ale celosvetovo
aj slovenskú entomológiu.
Ako zanietený entomológ precestoval pralesy Amazónie, džungle juhovýchodnej Ázie, savany
a púšte Afriky, Blízky i Stredný
východ. Publikoval desiatky ces-

topisných reportáží, odborných
štúdií a environmentálnych
i ochranárskych článkov u nás
i v zahraničí. Z cesty po Malajzii
napísal knihu V krajine Sandokana. Usporiadal a sprevádzal
desiatky entomologických výstav
a besied s entomologickou tematikou vo viacerých mestách na
Slovensku. Bol aj hosťom rôznych
programov o hmyze v celoštátnej
televízii a rozhlase.
Je dlhoročným členom Českej spoločnosti entomologickej
pri Akadémii vied v Prahe a pýši
sa viacerými objavmi nových foriem hmyzu z územia Slovenskej
republiky. Dlhodobo spolupracuje s poprednými koleopterológmi z celého sveta. Jeden z najväčších svetových odborníkov na
čeľaď Cerambycidae v súčasnosti
Michail L. Danilovský z Ruskej
akadémie vied v Moskve pomenoval nový druh chrobáka podľa
objaviteľa R. Gabzdila Morimus
gabzdili.

ekológie v Michalovciach, ktorý
sa zaoberal významnými úlohami
v rámci štátneho programu výskumu. Ján Kocúr pôsobil aj ako
riaditeľ ústavu. V tomto období
ústav dosiahol významné ocenenia nielen doma ale aj v zahraničí.
V roku 1980 bol zvolený za
predsedu ONV v Michalovciach.
Aj jeho zásluhou bola kvalita práca okresného úradu na vysokej
úrovni, o čom svedčia aj mnohé
uznania a ocenenia vyšších orgánov štátnej správy. V tomto
období bola do užívania odovzdaná psychiatrická nemocnica,
ukončená výstavba budovy železničnej stanice a hotela Družba
a v nemocnici bolo zriadené onkologické oddelenie.
Ján Kocúr je držiteľom viacerých ocenení. Patria medzi ne:
Cena Československej akadémie
poľnohospodárskej (1974), Cena
ministra ČSSR za technický a investičný rozvoj (1981), Medaila
ČSSR za službu vlasti (1987), prezidentské vyznamenanie Za vynikajúcu prácu (1984) a iné.

Ján Mikula sa narodil 12.
mája 1940 v obci Zvala, okres
Snina. Ľudovú školu navštevoval
v Meďove, meštiansku v Michalovciach. Po ukončení základnej
školy študoval na Hospodárskej
škole v Michalovciach. Po maturite v roku 1958 nastúpil pracovať ako zootechnik v Štátnom
majetku Michalovce.
Po absolvovaní vojenskej základnej služby pracoval na MsÚ
v Michalovciach. V rokoch 1962
až 1968 pracoval ako pedagogický pracovník v Okresnom dome
pionierov a mládeže v Michalovciach. Predovšetkým tu sa prejavili jeho organizačné schopnosti,
najmä pri práci s mládežou. Organizoval krúžkovú činnosť, rôzne športové a turistické podujatia,
ale aj kultúrne a spoločenské akcie
a činnosť amatérskeho divadla.

V roku 1968 začal pracovať
v stavebnom podniku Robstav
Michalovce. Doplnil si aj potrebné pedagogické vzdelanie na
Pedagogickej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika. Významnou mierou sa pričinil o rozvoj vo
výučbe robotníckych povolaní.
V rokoch 1974 – 78 vyštudoval
politológiu v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval v štátnej správe. Neskôr sa v Štátnom majetku
v Michalovciach ako personalista
v značnej miere podieľal na výchove a rozmiestňovaní poľnohospodárskych odborníkov. Posledných
desať rokov pred odchodom do dôchodku pracoval v bankovníctve.
Celá jeho životná práca pozostávala z aktívnej práce s mládežou. Ako futbalista hral futbal
za MFK Zemlín Michalovce.
Za aktívnu masovopolitickú
činnosť v roku 1987 dostal plaketu za rozvoj okresu. V roku 1988
mu prezident ČSSR udelil štátne
vyznamenanie za vynikajúcu prácu. V rokoch 1990 – 98 bol poslancom mestského zastupiteľstva
a predsedal aj jednej komisii.
Aj v dôchodkovom období sa
aktívne podieľa na podujatiach
v meste, je hlavným organizátorom kolkárskeho turnaja v okrese. Organizuje aj vianočný turnaj
v stolnom tenise a šachový turnaj
k výročiu SNP.

Základná škola T. J. Moussona
pri príležitosti 40. výročia činnosti školy v nových
priestoroch
Základná škola Teodora Jozefa
Moussona za 40 rokov svojej existencie ovplyvnila osudy tisícov ľudí, dala
základy vzdelania a pomohla stanoviť
ďalšie ciele a výzvy svojim absolventom.
Škola je zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov – ruského,
anglického a nemeckého, informatiky
a otvorila športové triedy so zameraním na florbal. Po vyučovaní rozvíjajú
deti svoj talent v školskom taneč-

nom súbore Slniečko i v športových
krúžkoch.
Žiaci školy patria k najlepším, čo
dokazujú výsledky v mnohých súťažiach i testovanie deviatakov. Vo florbale sú niekoľkonásobnými majstrami Slovenskej republiky vo všetkých
vekových kategóriách a víťazmi mnohých medzinárodných turnajov.
Súbor Slniečko je 32-násobný majster Slovenska v country a stepových
tancoch a v roku 2014 sa prvýkrát

kvalifikoval na majstrovstvá sveta v line-dancingu.
V roku 2011 škola získala Európsku značku pre jazyky, v roku 2012
jej Ministerstvo školstva udelilo čestný názov za dlhodobo dosahované
výborné výsledky so žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, v roku
2013 získala škola ocenenie udelené
Ministerstvom školstva SR za realizáciu projektov zameraných na oblasť
spoločenskej zodpovednosti v školách, v roku 2014 Ministerstvo školstva SR udelilo škole Značku kvality
2014 za dosahované výsledky v Testovaní 9.

Helena Čopáková sa narodila
19. apríla 1939. Pochádza z malebnej dedinky Myslina v okrese
Humenné.
Po ukončení zdravotnej školy
pracovala takmer celý život ako
detská sestra v jasliach. Toto
povolanie sa stalo jej životným
a dodnes má veľkú radosť z toho,
keď ju deti, o ktoré sa starala,
zastavia na ulici a poďakujú za
starostlivosť a čas, ktorý im venovala.
V roku 1971 sa spolu s rodinou presťahovala do Michalo-

viec. Aj tu pracovala v detských
jasliach, ale popri tom sa začala
venovať aj svojej najväčšej láske
– spevu. Najprv v speváckom
zbore Nemocnice Štefana Kukuru v Michalovciach a neskôr
v cirkevnom speváckom zbore
pri rímskokatolíckom kostole v Michalovciach, v ktorom
spieva dodnes. Už 20 rokov
vedie spevácku skupinu Klubovanka, ktorá
pôsobí pri
dennom centre seniorov č. 3
v Michalovciach. Posledných
sedem rokov pred odchodom
do dôchodku v roku 1995 pracovala ako zdravotná sestra na
infekčnom oddelení michalovskej nemocnice.
Ako vedúca denného centra
pracuje už 20 rokov a popri tom
sa venuje svojim záľubám, ako sú
ručné práce, varenie a pečenie,
cestovanie, spoznávanie nových
kultúr a jedla, čítanie kníh, divadlo, potulky prírodou, hubárčenie a podobne. Všetko toto
využíva počas plánovania aktivít
pre členov denného centra.

Mgr. Helena
Chvostaľová
za rozvoj kultúrno-spoločenského života
najmä v časti Močarany, organizovanie
stretnutí rodákov a súčasne bližšie zoznámenie
sa zo životom a tvorbou nášho významného
rodáka Gorazda Zvonického a za dlhoročnú
prácu pedagóga v Michalovciach

Helena Chvostaľová sa narodila 16.mája 1945 v Močaranoch. Stredoškolské vzdelanie
ukončila na Strednej všeobecnovzdelávacej škole Michalovce.
Odbor dejepis a občianska náuka vyštudovala na Filozofickej
fakulte Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Prešove. Po ukončení
štúdia pracovala ako učiteľka na
Základnej škole v Rakovci nad

Ondavou a v Tušickej Novej
Vsi. Od roku 1982 do roku 2003
pôsobila ako učiteľka na Strednej priemyselnej škole v Michalovciach. Medzi jej záľuby patrí
literatúra, dejiny a umenie.
Helena Chvostaľová sa významne podieľa na rozvoji
kultúrno-spoločenského života
v časti Močarany. Od roku 2003
každoročne pripravuje kultúrny
program Gorazdov večer na počesť nášho významného rodáka
– kňaza a básnika Gorazda Zvonického.
Pri príležitosti jeho storočnice a 20. výročia smrti v roku
2015 prišla s myšlienkou stretnutia rodákov. V novovzniknutej
Pamätnej izbe na Ulici Andreja
Šándora je pripravovaný program – výber z diela Gorazda
Zvonického v podaní miestnych
občanov.
Všetky tieto vzácne stretnutia znamenajú prepojenie života
medzi cirkevnými spoločenstvami i kontakty mladších so staršími.



Mgr. Ján Švec Bilý
za výrazný duchovný rozvoj mesta Michalovce

Ján Švec Bilý sa narodil 25.
novembra 1943 v obci Hankovce
v okrese Bardejov ako najstarší
zo šiestich detí. Po skončení stredoškolských štúdií na Gymnáziu
v Giraltovciach začal študovať teológiu v Bratislave. Po päťročnom
štúdiu bol 5. júna 1966 vysvätený
za kňaza a nastúpil do Sniny.
V roku 1972 sa stal správcom farnosti v Sobranciach a o 11 rokov
neskôr bol ustanovený za dekana
michalovského dekanátu.
V roku 1984 bol poverený aj
správou michalovskej farnosti. Významnou mierou sa pričinil o výstavbu novej farskej budovy, ktorá
bola dokončená a posvätená v októbri 1986. Odvtedy až do roku
1990 pôsobil v Michalovciach ako
farár a dekan.

Ďalších trinásť rokov pôsobil ako
správca fary v Hanušovciach nad
Topľou. Košický arcibiskup Mons.
Od roku 2003 do roku 2015 bol
kňazom a dekanom v Stropkove.
V súčasnosti pôsobí ako výpomocný duchovný vo farnosti Hankovce.
Počas skoro 50-ročnej kňazskej
služby sa popri duchovnej činnosti
venoval oprave starých a výstavbe
nových cirkevných budov. Do farností povolával rehoľníkov, horlil
za rozširovanie duchovných spoločenstiev, zakladanie cirkevných
spevokolov, vydávanie farských časopisov a spracovanie histórie farností. Jeho predstavení, či už ordinár Štefan Onderko alebo arcibiskupi Alojz Tkáč a Bernard Bober,
ho poverovali prácou na viacerých
cirkevných postoch ako v liturgii,
tak aj v stavebnej a právnej komisii,
či zastupovaním na rôznych spoločenských podujatiach. Bol členom
Kuratória ústrednej charity na Slovensku a Slovenskej komisie pre
prípravu nového katechizmu.
V roku 1992 bol v Košiciach
ustanovený za riadneho diecézneho sudcu a v roku 2000 za sudcu košického Metropolitného
tribunálu. Pracoval v komisii
pre pastoráciu Rómov a pôsobil
v permanentnej kňazskej formácii a kňazskej rade.

ThDr. Štefan Horkaj
pri príležitosti 65. výročia vzniku Michalovskokošickej pravoslávnej eparchie a za významný
prínos pre rozvoj duchovného života v meste
Michalovce

Štefan Horkaj sa narodil 17.
augusta 1939 v obci Byšta, okr.
Trebišov. Stredoškolské vzdelanie
ukončil v roku 1957 v Prešove
a vysokoškolské na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte taktiež
v Prešove. Za diakona bol vysvätený 27. apríla 1964 a za kňaza bol
chirotonizovaný 3. mája v tom istom roku. Zároveň bol ustanovený za predstaveného katedrálneho
chrámu v Michalovciach. V roku
1968 sa stal správcom cirkevnej
obce Michalovce, kde pôsobil do

roku 2009. V rokoch 1993 až 1996
s veriacimi postavil nový pravoslávny katedrálny chrám zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Postupne zabezpečili zvony a vnútorné zariadenie chrámu. Boli
mu udelené hodnosti Zlatý kríž
s ozdobami a Mitrátny Protojerej
– právo nosenia mitry.
Absolvoval všetky cykly postgraduálneho štúdia na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte
v Prešove. Je spoluautorom kníh
Eucharistia: tajomstvo Božieho
kráľovstva a Vlastivedný slovník
Rusínov – Ukrajincov. Výsledky svojho vedeckého bádania
úspešne uplatňoval ako odborný
asistent na katedre cirkevných
dejín. V súčasnosti píše odborné
štúdie ku konkrétnym otázkam
dejín pravoslávnej cirkvi a publikuje v Pravoslávnom teologickom zborníku, časopise Odkaz
sv. Cyrila a Metoda, Prameň a aj
v regionálnych novinách. Od roku 2009 pôsobí vo farnosti Choňkovce, okr. Sobrance.

Základná škola,
Školská 2
pri príležitosti 50. výročia vzniku školy
Pre Základná školu na Školskej
ulici je 50-ročná existencia symbolom úcty k práci a k ľuďom, ktorí
položili základy jej histórie. Najdôležitejším momentom v histórii
našej školy bola realizácia úžasnej
myšlienky rozvíjať športové nadanie, vytrvalosť a tvorivosť detí.
Úspechy a uznania na celoslovenskej a krajskej úrovni zaväzujú
k ďalším aktivitám, ku kreativite,
k empatii.
Medzi najvýraznejšie úspechy žiakov školy patria popredné
priečky v celoslovenských súťažiach. S hrdosťou sa môžeme
pochváliť Majstrami SR v gymnastickom štvorboji, majstrom SR
v cezpoľnom behu a majsterkami
SR v plávaní. Školu úspešne repre-

zentujú žiaci aj v oblasti umeleckého slova – sú pravidelnými účastníkmi celoslovenskej prehliadky
Hviezdoslavovho Kubína a Štúrovho Zvolena. Z nich vyrástli aj
mediálne známe osobnosti.
Absolventi školy šíria jej dobré meno v rôznych kútoch sveta.
Mnohí z nich sa stali reprezentantmi SR v ľadovom hokeji v rôznych kategóriách ako aj v zahraničných ligách.
V školskom roku 2005/2006
v športových triedach so zameraním
na ľadový hokej pribudlo plávanie.
Pedagóg školy Štefan Tóth bol
jedným z hlavných iniciátorov
založenia športových hokejových
tried v ľadovom hokeji, ktoré boli
v škole zriadené v roku 1992.

Mgr. Jarmila
Škrabuľáková
pri príležitosti 15. výročia vzniku
a organizovania podujatia Festival kultúrnoumeleckej činnosti žiakov michalovských
základných škôl s medzinárodnou účasťou

Jarmila Škrabuľáková sa narodila 13. decembra 1956 v Michalovciach. Detstvo prežila v obci
Úbrež, kde ukončila aj základnú
školu. Stredoškolské vzdelanie získala na Gymnáziu Pavla Horova
v Michalovciach a vysokoškolské
na Pedagogickej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Jej prvým pracoviskom bol okresný dom pionierov a mládeže,
kde pracovala na oddelení kultúrno-umeleckej a spoločensko-vednej činnosti. To, k čomu inklinovala už od detstva, mohla uplatniť
ako pedagóg, vedúca záujmových
útvarov, organizátorka súťaží
a olympiád, vedúca pionierskych
i medzinárodných detských táborov u nás i v zahraničí.
V roku 1992 zmenila pôsobisko. Začala pracovať ako učiteľka

v Základnej škole na Ulici Jána
Švermu 6 v Michalovciach a neskôr sa stala zástupkyňou riaditeľky.
Jej prvým počinom bolo zriadenie školskej knižnice, ktorá bola
a je veľkým prínosom nielen pre
žiakov, ale aj učiteľov školy. Láska
k umeniu, nadobudnuté skúsenosti z organizovania podujatí,
ale aj získané kontakty ju priviedli
k myšlienke organizovať Festival
kultúrno-umeleckej činnosti žiakov michalovských základných
škôl, ktorého 15. ročník sa uskutočnil tohto roku v máji. Festival
postupne nadobudol medzinárodný charakter s účasťou súborov z Poľska, Maďarska a Česka.
Prostredníctvom mnohých
projektov, do ktorých sa zapojila,
bolo zriadené detské ihrisko, žiaci mohli spoznávať krásy miest
EÚ a navštívili aj Európsky parlament v Štrasburgu. Najvýraznejšie úspechy však dosiahli jej environmentálne projekty. Za mimoriadne výsledky a dlhoročný
prínos v starostlivosti o životné
prostredie a rozvoj environmentalistiky získala ZŠ, J. Švermu 6,
v roku 2011 Cenu ministra životného prostredia a v roku 2013
získala škola 1. miesto v rámci SR
za najlepší zrealizovaný projekt
v oblasti životného prostredia.

Štefan Tóth
za celoživotný prínos k rozvoju michalovského
hokeja

Štefan Tóth sa narodil v Slivníku, okres Trebišov. Po ukončení
deviateho ročníka na Základnej
škole v Kuzmiciach pokračoval
v štúdiu na Železničnom odbornom učilišti v Košiciach. V roku
1972 nastúpil na základnú vojenskú službu a na VVŠ vo Vyškove
na Morave, kde pokračoval v civilnom a vojenskom štúdiu a získal úplne stredoškolské vzdelanie
s maturitou.
Po ukončení nastúpil do pracovného pomeru vo Vojenskom

útvare 8700 v Michalovciach. Vykonával funkciu telovýchovného
náčelníka. Popri tomto zamestnaní pracoval v hokejovom klube
ako funkcionár a asistent trénera
A mužstva VTJ Michalovce. Od
roku 1980 pracoval ako samostatný normovač v MEZ Michalovce.
Aj popri tomto zamestnaní aktívne pokračoval v športovej činnosti
ako funkcionár a tréner ľadového
hokeja pri VTJ MEZ Michalovce.
V rokoch 1985 až 1989 absolvoval diaľkové štúdium na fakulte
telesnej výchovy a športu a získal
najvyššiu trénerskú licenciu v ľadovom hokeji. Od roku 1992 pracuje nepretržite ako učiteľ športovej prípravy ľadového hokeja na
ZŠ, Školská 2 v Michalovciach.
Štefan Tóth bol jedným z hlavných iniciátorov založenia športových hokejových tried v ľadovom hokeji, ktoré od roku 1992
existujú v ZŠ, Školská 2 v Michalovciach. Počas tohto obdobia
bol dvakrát ocenený primátorom
mesta Michalovce.

Cirkevná materská
škola sv. Terezky
pri príležitosti 20. výročia vzniku školy
Cirkevná materská škola sv.
Terezky vznikla v roku 1995 pod
záštitou zriaďovateľa Kongregácie Dcér Božskej Lásky v Trnave.
Začala sa tak písať história vôbec
prvej materskej školy svojho druhu na Slovensku. Pôvodne jedna
malá trieda sa postupne rozrástla
na triedy tri. V súčasnosti materskú školu navštevuje 73 detí a ich
počet z roka na rok stúpa.
Cirkevná materská škola sv.
Terezky už 20 rokov vzdeláva
a vychováva, dáva základy pre
ďalší osobný rast detí. Vštepo-

vanie pravých hodnôt od útleho
veku má obrovský význam. Keď je
prioritou vo výchove láska, všetko
ostatné už ide ruka v ruke s ňou
oveľa jednoduchšie. Svätá Terézia z Lisieux napísala vo svojich
zápiskoch: ,,Mojím povolaním je
láska.“ Jej slová vystihujú poslanie Cirkevnej materskej školy sv.
Terezky. Zamestnanci sa zároveň
snažia napĺňať slová Matky Františky, zakladateľky Kongregácie
Dcér Božskej lásky: ,,Konať dobro, rozdávať radosť, šťastným urobiť a viesť do neba.“

Valéria Mitrová
pri príležitosti 15. výročia vzniku Zväzu
sluchovo postihnutých a za aktivity, ktoré
ako predsedníčka zväzu vykonáva pre zlepšenie
kvality života sluchovo postihnutých

Valéria Mitrová sa narodila v
roku 1961 v Sobranciach. Počas
štúdia na Strednej priemyselnej
škole strojníckej v Michalovciach
získala ocenenia za športovú
činnosť, spev a tanec. Nakoľko
jej otec bol silne sluchovo postihnutý, zúčastňovala sa rôznych
kurzov pre sluchovo a zrakovo
postihnutých. V roku 2000 bola
zvolená za predsedníčku Zväzu
sluchovo postihnutých. Počas
pôsobenia v tejto funkcií sa už
15 rokov naplno venuje sluchovo postihnutým ľuďom. Radí im,
ako si vybaviť kompenzačné pomôcky, zabezpečuje asistenciu
pri návšteve lekára alebo úradov,
vedie kurzy pre sluchovo postihnutých, organizuje kultúrne
a športové aktivity a venuje sa
problémom, ktoré trápia túto
skupinu obyvateľov.
V súčasnosti pôsobí aj vo funkcii vedúcej chráneného pracoviska pre sluchovo postihnutých

v Michalovciach a je podpredsedníčkou Ústrednej rady Slovenskej
únie sluchovo postihnutých na
Slovensku. Sedem rokov bola redaktorkou časopisu Gong.
Na festivale sluchovo postihnutých v Trnave v roku 2007
získala ocenenie Michala Dočolomanského za vlastnú tvorbu. Ako
štatutár podpísala spoluprácu so
Spoločnosťou Slovákov Ľudovíta
Štúra v Zakarpatsku na Ukrajine, kde si získala veľkú priazeň
Slovákov žijúcich v zahraničí. Na
kongrese v Bratislave v septembri 2015 bola zvolená za členku
revíznej komisie a za členku výkonného výboru Národnej rady
sluchovo postihnutých Slovenska. Svoju lásku k spevu dokázala
ah tým, že v roku 2010 založila
folklórnu skupinu Mihaľovski nevesti i beťare. Tlieskali im po celom Slovensku, ale aj v zahraničí.
A to aj napriek tomu, že v skupine
účinkujú aj sluchovo postihnutí.
Valéria Mitrová je aj za vznikom
festivalu Na Zempliňe tak...,
ktorého hlavnou úlohou je pripomínať tradície a zvyky našich
predkov.
Za svoju prácu získala v roku
2014 aj poďakovanie a uznanie
od Róberta Fica, premiéra SR.
Nakoľko sama patrí medzi zdravotne postihnutých ľudí, jej krédom sa stali slová: „Zdravotne
postihnutí ľudia sú mojou srdcovou záležitosťou, preto im budem
stále pomáhať.“

Základná škola,
Okružná 17
pri príležitosti 40. výročia vzniku školy

Základná škola na Okružnej
ulici 17 v Michalovciach je prototypom modernej školy, v ktorej pôsobí 62 pedagogických
zamestnancov a navštevuje ju
825 žiakov. Počtom žiakov patrí
k najväčším v kraji, čo je výsledkom nadštandardnej výchovnovzdelávacej ponuky školy.
Škola pripravuje svojich žiakov na ďalšie štúdium, ale hlavne
na život. Preto pri výchove a vyučovaní rozvíja nielen rozumové
schopnosti, nadanie a tvorivosť
žiakov, ale aj ich telesné zručnosti,
praktické potreby a charakterové
vlastnosti. Využíva pri tom najmodernejšie didaktické pomôcky a inovatívne metódy a formy
práce. Prepojenie na informačnokomunikačné technológie robí
učenie ešte efektívnejším. Škola
je vybavená štyrmi počítačovými
učebňami, triedami s interaktívnou tabuľou a dataprojektormi.
Výsledkom kvalitného vyučovacieho procesu sú i výrazné úspechy žiakov v jednotlivých súťažiach

v rámci okresu, kraja i Slovenska.
Vo vyučovacom procese má dôležité zastúpenie aj výučba cudzích
jazykov. Škola má okrem tried
s klasickým zameraním aj triedy
s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy a triedy pre
deti so všeobecno-intelektovým
nadaním. Alternatívne vyučovanie
podľa Daltonského plánu uplatňujú vyučujúce na 1.stupni školy.
Jeho základnými princípmi sú sloboda a zodpovednosť, spolupráca,
samostatnosť.
Aby sa žiaci i všetci zamestnanci v škole cítili dobre, budova
školy prešla celkovou rekonštrukciou a modernizáciou. Moderný športový areál spĺňa nielen
funkčné a estetické, ale i bezpečnostné kritériá.
Škola je nositeľkou štatútu
Škola, ktorej to myslí, opravňujúceho pedagógov vychovávať
a vzdelávať v duchu zásad kritického myslenia.



Interpelácie poslancov
pokračovanie z 2. strany

Ing. Jozef Bobík
1. Po niekoľkých mesiacoch od realizácie nového dopravného značenia na križovatke Ul. Moyzesova a Ul. Masarykova, občania Ul.
Moyzesova konštatujú, že nedochádza k rizikovému parkovaniu
klientov drobnej prevádzky, ale že terajšie dopravné značenie obmedzuje aj samotných občanov Ul. Moyzesova. Občania tejto ulice
navrhujú vylepšiť dopravné značenie.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Mesto Michalovce prostredníctvom správcu miestnych komunikácií
osadilo dopravné značenie po odsúhlasení ORPZ, ODI Michalovce.
Na zrealizovanie ďalšej zmeny dopravného značenia Mesto požiadalo
OR PZ SR o nový súhlas.
2. Vážený pán primátor, napriek tomu, že tržnica nie je vo vlastníctve mesta, obraciam sa na vás z dôvodu, že Mesto je určitým spôsobom garantom polohy terajšej tržnice. Začiatok jesene ukázal
na dva nedostatky:
– absencia osvetlenia na vonkajšej trhovej ploche
– potreba chrániť predávajúcich aj kupujúcich pred silným severným vetrom.
Vzhľadom na vyššie uvedené, som presvedčený, že vaše zaangažovanie sa do danej problematiky a rokovanie s vlastníkom tržnice,
pomôžu uvedené nedostatky odstrániť.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Požiadali sme Tržnicu o zaujatie stanoviska k predmetnej interpelácii.
PhDr. Jana Cibereová
Obyvatelia Sídliska východ, Ulice moskovská, sa dotazujú, či sa uvažuje o vyčistení betónovej plochy za blokom A4. Bol tam dovezený štrk,
ktorý znemožnil deťom, aby sa na uvedenom priestranstve hrali.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Betónová plocha za blokom A4 bude vyčistená od štrkodrvy podľa
prísľubu zhotoviteľa do konca novembra 2015.
Ing. Vladimír Braník
1. Obyvatelia obytného bloku H1 na Murgašovej ul. sú znepokojení
znečisťovaním verejnej zelene medzi blokom H1 a supermarketom
COOP Jednota exkrementami psov. Priestor po rozšírení supermarketu je už aj tak značne obmedzený, no aj napriek tomu slúži ako venčovisko psov z viacerých obytných blokov nielen z Ul. Murgašovej ale
aj z Ul. saleziánov. Na základe uvedených skutočností, žiadajú v predmetnom priestore osadiť tabuľu s nápisom „Zákaz venčenia psov“
a tento zákaz následne kontrolovať príslušníkmi mestskej polície.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Na základe interpelácie poslanca Mesta Michalovce, Ing. Vladimíra
Braníka predloženej na VI. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 27. 10.
2015, sme dňa 13. 11. 2015 požiadali Technické a záhradnícke služby
mesta Michalovce o osadenie značenia „Zákaz venčenia psov“ za bytovým domom H1 na Ulici J. Murgaša.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Tabuľa s nápisom „Zákaz venčenia psov“ bola na Murgašovej ulici
medzi blokom H1 a supermarketom COOP Jednota osadená dňa
11. 11. 2015.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP
MsP Michalovce v rámci výkonu hliadkovej a obchôdzkovej služby venuje náležitú pozornosť kontrole venčenia psov na jednotlivých sídliskách.
Prípadné zistené nedostatky sú riešené na mieste v blokovom konaní.
Na základe vašej interpelácie bude zvýšený výkon služby na Sídlisku juh
v okolí supermarketu Coop Jenota so zameraním na tento problém.
2. Obyvatelia obytného bloku E1 na Murgašovej ulici č. 41 – 47 žiadajú TaZS mesta Michalovce vzhľadom na nepostačujúcu kapacitu
kontajnerov na separovaný odpad, doplniť ich v počte 1 ks na plas-

Pozývame vás na vianočný koncert

Nika Karch

ty na stanovište v blízkosti kotolne a 1 ks na papier na stanovište
v blízkosti Ul. špitálskej. Občania sa domnievajú, že takýmto doplnením sa zvýši množstvo vyseparovaného odpadu v danej lokalite.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Dňa 12. 11. 2015 bol doplnený kontajner na separovaný odpad na stanovište v blízkosti kotolne na Murgašovej ul. a taktiež kontajner na papier na stanovište v blízkosti Ul. špitálskej.
3. Občania mesta žiadajú orezom konárov upraviť jestvujúci gaštan pred bytovým domom E1 tak, aby padajúce plody tohto stromu
nemohli poškodiť zaparkované ako aj prechádzajúce autá. Orez je
potrebné zrealizovať hlavne zo strany cesty a parkovacích plôch.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Orez konárov na strome gaštan pred bytovým domom E1 bol zrealizovaný dňa 13. 11. 2015.
4. Obyvatelia viacerých obytných blokov na Murgašovej ulici sa
dotazujú, či v rámci revitalizácie Sídliska juh dôjde aj k úprave zelených priestranstiev bezprostredne sa nachádzajúcich pred obytnými blokmi tzv. predzáhradiek a keď, tak v akom termíne.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
V rámci revitalizácie Sídlisku juh dôjde k rozšíreniu komunikácie na
Ul. J. Murgaša o 0,5 m na každú stranu, čiže dôjde k záberu z predzáhradiek.
5. Kruhové objazdy, ktoré v nedávnej minulosti realizovalo Mesto
Michalovce a sú v jeho správe, môžeme nazvať akousi výkladnou
skriňou mesta, a to nielen plnením svojho účelu, ale aj celkovou vizážou a príkladnou starostlivosťou o ne. Naproti tomu tie ostatné, ktoré nie sú v správe mesta, hlavne ich vnútorné zelené plochy, väčšinou
pôsobia nie príliš dobrým dojmom. Sú zarastené, zaburinené a neupravené. Na základe týchto skutočností interpeluje Mesto, aby jednaním s príslušnými subjektmi, ktoré spravujú tieto kruhové objazdy,
zabezpečilo v tomto smere nápravu prijatím vhodných opatrení.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Dňa 23. 10. 2015 bola medzi Mestom Michalovce a Slovenskou správou
ciest podpísaná dohoda o podmienkach realizácie a výkone celoročnej
správy, údržby sadových a vegetačných úprav na okružnej križovatke
ciest I/19 a I/18 pred nadjazdom v meste Michalovce a na okružnej
križovatke Ul. Andreja Sládkoviča a Vinianska cesta. Mesto má záujem
aj na ostatných okružných križovatkách, ktoré nie sú v jeho vlastníctve,
zabezpečiť taký režim starostlivosti, aby tieto križovatky boli dôstojnou
časťou komunikačných trás v meste.
RNDr. Lýdia Sidivárová
Na základe intervencií obyvateľov volebného obvodu č. 4 predkladám
nasledujúce interpelácie:
1. Na začiatku pravej strany Ul. A. I. Dobrianskeho smerom k Ul.
S.H. Vajanského je umiestnená dopravná značka zákaz státia. Obyvateľom domov, nachádzajúcich sa na pravej strane ulice, táto dopravná značka znemožňuje stáť autom pred vchodom do domu.
Je možné vyznačiť v dolnej časti dopravnej značky zákaz státia na
dobu od 7.00 hod. do 17.00 hod., po ktorú zákaz na spomínanej časti ulice bude platiť?
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP
MsP Michalovce v spolupráci s MsÚ – odborom výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja vykonali miestne šetrenie na Ul.
Dobrianskeho a Vajanského. Pri vyhodnotení situácie na mieste bolo
odborom výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja požiadané OR PZ – ODI o stanovisko, ktoré doposiaľ neobdržali. Zmeny
v dopravnom značení je možné uskutočniť až na základe súhlasného
stanoviska OR PZ.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR

Denné centrum seniorov č. 1
vás pozýva na vianočný koncert
speváckej skupiny Vánok a jej hostí

Mário kuly Kollár
beáta dubasová • brunno oravec

Nesieme novinu...

15. decembra o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

17. decembra o 15.00 hod.
Zlatý býk • vstup voľný

Mesto Michalovce prostredníctvom správcu miestnych komunikácií
osadilo dopravné značenie po odsúhlasení ORPZ, ODI Michalovce.
Na zrealizovanie ďalšej zmeny dopravného značenia Mesto požiadalo
OR PZ SR o nový súhlas.
2. Obyvatelia Ul. B. Nemcovej upozorňujú na poškodenie chodníka hlavne pred domom č. 5 a č. 13. Je možné zrealizovať opravu
poškodených častí chodníka na spomínanej ulici?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Chodník na Ul. Boženy Nemcovej nie je zahrnutý do realizačného
plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na roky
2016 až 2018, ktorý schválila Mestská rada v Michalovciach.
MUDr. Ján Mihalečko
Prosím o opravu výtlku na Ul. J. Hollého, ktorý sa nachádza medzi
OR PZ Michalovce a gréckokatolíckym kostolom (asi 30 m pred
semaforom).
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu výtlku na Ul. J. Hollého, ktorý sa nachádza medzi OR PZ Michalovce a gréckokatolíckym kostolom, sme zrealizovali dňa 28. 10.
2015.
MUDr. Jozef Makohus
Dlhšie obdobie je nefunkčné verejné osvetlenie na Masarykovej ulici
v celej dĺžke. Je to vysoko frekventovaná ulica, kde dochádza k častým dopravným nehodám s vážnymi dopravnými úrazmi, k čomu
prispieva aj znížená viditeľnosť neosvetlenej ulice. Preto prosím
o obnovenie funkčnosti verejného osvetlenia na Masarykovej ulici.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Oprava poruchy na verejnom osvetlení bola zrealizovaná dňa 28. 10.
2015.
Ing. Jozef Sokologorský
1. Obrátili sa na mňa obyvatelia z obytného domu na rozhraní Ul.
Hollého č. 3 – 5 a Ul. kpt. Nálepku č. 1 – 7 (na strane pri hoteli Družba), kvôli možnosti osadenia kamerového systému v danej lokalite.
Celý obytný dom prešiel pred nedávnom rekonštrukciou s novou
fasádou, ktorá stála tam bývajúcich spoluobčanov nemalé finančné
prostriedky za účelom zlepšenia bývania, ale aj skrášľovania celkového prostredia v meste. Vo večerných hodinách často dochádza zo
strany menej prispôsobivých občanov k poškodzovaniu novej fasády obytného bloku. Žiadam kompetentných, aby zvážili osadenie
kamerového systému v danej lokalite tak, aby bolo možné zadokumentovať vyčíňanie občanov, ktorí poškodzujú cudzí majetok a následné vyvodenie zodpovednosti voči nim.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP
V rámci mesta Michalovce je inštalovaných 33 bezpečnostných kamier.
Väčšina kamier je inštalovaná v CMZ. V roku 2015 mesto začalo inštalovať kamery aj do okolitých častí tam, kde situácia bola vyhodnotená
ako najproblematickejšia. Jednalo s o Ul. Nad Laborcom, J. Švermu,
J. A. Komenského a Moskovskú. Čo sa týka Ul. kpt. Nálepku v časti
od hotela Družba, mesto malo záujem o inštaláciu bezpečnostnej kamery, avšak obyvatelia tam bývajúci nesúhlasili s umiestnením rozvodu optickej siete. Z uvedeného dôvodu v súčasnej dobe nie je možné
v danej lokalite kameru nainštalovať.
2. V tej istej lokalite, pred vchodom do bloku na Ul. Hollého č. 5,
by som chcel požiadať kompetentných o osadenie novej lavičky,
nakoľko stará je už poškodená a nekorešponduje s novou lavičkou,
ktorá je osadená vedľa pred vchodom do bloku na Ul. Hollého č. 3.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Lavičku na Ul. Hollého č. 5 sme osadili dňa 11. 11. 2015.
pokračovanie v ďalšom čísle

Divadlo pri fontáne vás pozýva
na premiéru komédie

Super žena

12. decembra o 17.30 hod.
veľká sála MsKS

ZOS Michalovce vás pozýva na

Vianočný swingový klavír
Otakara Krásenského
18. decembra o 18.00 hod. • galéria ZOS


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mikulášsky koncert
koncert populárnych hudobných skupín
2. 12. o 16.00 hod., koncertná sála ZUŠ, Štefánikova 20

vítame medzi nami našich najmenších...
Zoe Gajdošociová

Mikuláš 2015 a rozsvietenie vianočného
stromčeka
4. 12. o 17.00 hod., tribúna pri MsÚ

Leonard Nemčík
Andrea Dudášová

Adventný organový koncert
10. 12. o 19.00 hod., Kostol narodenia Panny Márie

Zuzana Ondová
Nela Majorošová

Super žena
premiéra Divadla pri fontáne
12. 12. o 17.30 hod., veľká sála MsKS

Petra Pleceníková
Michal Líška

Vianočný koncert FS Zemplín
13. 12. o 16.30 hod., veľká sála MsKS

výstava fotografií

Nika Karch a hostia – vianočný koncert
15. 12. o 19.00 hod., veľká sála MsKS
Kandráčovci – vianočný koncert
16. 12. o 16.30 hod. a 19.00 hod., veľká sála MsKS
Nesieme novinu
vianočný koncert speváckej skupiny Vánok
17. 12. o 15.00 hod., Zlatý býk
Vianočný swingový klavír Otakara Krásenského
18. 12. o 18.00 hod., galéria ZOS

Program kina
27. 11. piatok (2D) o 16.30 hod.
28. – 29. 11. sobota (3D), nedeľa (2D) o 15.15 hod.
DOBRÝ DINOSAURUS
2015
animovaná rodinná komédia
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 €, 3D: 6 €, deti: 5 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov
Slovenský dabing
27. 11. piatok o 18.15 hod.
29. 11. nedeľa o 19.30 hod.
PRI MORI
dráma, romantický
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
České titulky

27. 11. piatok o 20.30 hod.
28. 11. sobota o 21.30 hod.
VIKTOR FRANKENSTEIN
horor, dráma
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Filip Kuročka

Dvaja michalovskí fotografi Zemplína a súputníci Stanislav Orolin
a František Demský zavŕšili svoju tohtoročnú výstavnú činnosť treťou spoločnou výstavou fotografií. V malej kaviarničke pri galérii Zemplínskeho
osvetového strediska na Nám. osloboditeľov v Michalovciach prezentujú
dva tucty farebných a čiernobielych snímok z nedávnej tvorby. Zábery
zachytávajú zákutia Michaloviec a okolia, krásy Zemplína, ale aj zátišia
a detaily videné svojím pohľadom. Výstava potrvá do konca roka 2015.

Prehliadka zborov
Koniec novembra patrí
v Michalovciach už
tradične duchovnej
piesni a zborovému
spevu.
Nebolo tomu inak ani tento rok. Kláštor redemptoristov
v Michalovciach,
Zemplínske
osvetové stredisko Michalovce
– kultúrne zariadenie KSK a Rodina profesora Hlaváča pripravili
22. ročník regionálnej prehliadky
cirkevných speváckych zborov.
Na prehliadke sa predstavilo osem cirkevných speváckych
zborov z michalovského a sob-

ranského okresu: Zbor sv. Jozefa
pri bazilike Sv. Ducha a Kláštore
redemptoristov, Chrámový zbor
sv. Vavrinca, Spevácka skupina
radosť, Soli Deo Gloria – Spevokol reformovanej kresťanskej cirkvi, PENIÉL – cirkevný spevácky
zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Zbor sv. Michala,
Zbor sv. Rastislava pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda
a Chrámový zbor prof. Hlaváča.
Aj tento rok sa prípravou prehliadky organizátori podujali prispieť k zvyšovaniu umeleckej a interpretačnej úrovne cirkevných
speváckych zborov v regióne.
Mgr. Adela Vojnová

2015
USA
Slovenské titulky

28. 11. sobota o 19.40 hod.
29. 11. nedeľa o 17.30 hod.
2015
USA
Slovenské titulky

1. – 2. 12. utorok, streda o 19.30 hod.
GANGSTER KA: AFRIČAN
kriminálny
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
ČR
Originál verzia
3. 12. štvrtok o 18.00 hod.

EVA NOVÁ
dráma
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2015
SR/ČR
Originál verzia

3. – 4. 12. štvrtok, piatok o 19.40 hod.
MOST ŠPIÓNOV
thriller, dráma
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
České titulky

4. – 6. 12. piatok, sobota, nedeľa o 18.00 hod.
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
ČR
Originál verzia

5. – 6. 12. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
MALÝ PRINC
animovaný
Vstupné: 3,50 €
Mládeži prístupný 	

2015
FR
Slovenský dabing

5. – 6. 12. sobota (3D), nedeľa (2D) o 19.40 hod.
V SRDCI MORA
akčný, dráma
Vstupné 3D: 6 €, 2D: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
Slovenské titulky
8. 12. utorok o 19.30 hod.

Premiéra
SLOW WEST
westernová road movie
2015
Vstupné: 3 €
VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
České titulky
bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Ján Novák
a Veronika Onuferová

Učenie hrou
Materská škola J. A. Komenského 2, Michalovce získala dotáciu poskytnutú Mestom Michalovce na projekt Hravé učenie
v hodnote 400 €. Z dotácie boli
zakúpené štyri interaktívne výučbové softvéry, ktoré tematicky súvisia s profiláciou materskej školy
– dopravná výchova a environmentálna výchova. Multifunkčnosť programov umožňuje deťom
osvojiť si nové poznatky a súčasne

Druhá polovica
novembra každoročne
patrí súťaži v umeleckom
prednese poézie
Horovov Zemplín,
ktorú organizuje MsKS
v spolupráci s Domom
Matice slovenskej
a mestským úradom.

28. 11. sobota (2D) o 17.15 hod.

CHAOS NA VIANOCE
romantická komédia
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Marián Štefan
a Katarína Krajníková

overiť si získané informácie pri
riešení úloh. Rozvíja sa celková
osobnosť dieťaťa, najmä jeho logické myslenie, ale i komunikačné
schopnosti.
V mene detí a pedagogických
pracovníkov ďakujeme Mestu
Michalovce za poskytnutie nenávratného príspevku a možnosť
zefektívnenia edukačnej činnosti
v materskej škole.
Bc. Drahomíra Pastiríková

Horovov Zemplín

2015
USA
České titulky

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA – 2. ČASŤ
dobrodružný, akčný
Vstupné 2D: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

do stavu manželského vstúpili...

To najlepšie zo Zemplínskeho pera...
Zaujímavý literárny večer pripravilo Zemplínske osvetové stredisko
Michalovce pod názvom To najlepšie zo Zemplínskeho pera. Stretli sa
na ňom šiesti víťazi uplynulých ročníkov. Ich literárne texty interpretovali
Šimon Čižmár, Dominika Mihaľová a Michaela Mihaľová, ktorá získala
cenu Pavla Horova na súťaži Horovov Zemplín 2015. Hudobnú náladu
dotvárali žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Talent-Um Ľudmila
Kolesárová a Alexandra Lacková, program zostavila a moderovala Jela
Timková. Autormi textov boli Jana Rauchová, Ľubica Poláková, Adela
Makšimová, Júlia Trličová, Martina Doričová a Milan Ladyka.

Medzinárodný festival
outdoorových filmov
Kino Centrum ponúka
okrem filmových
predstavení aj filmové
festivaly ako Projekt
100, Expedičná kamera
a Snow film fest.
V novembri k nám
prvýkrát zavítal aj
Medzinárodný festival
outdoorových filmov.
Prebieha vo vyše 40 mestách
v Česku, na Slovensku a tiež
v Rusku.
V Kine Centrum sa predstavila desiatka filmov z vonkajšieho prostredia. Diváci si mohli
pozrieť jedinečné skutočnosti,
ktoré sa odohrali, a neboli hrané.
Festival predstavil filmy o športe
a živote s outdoorovou tematikou, a tiež dobrodružné, extrém-

ne, adrenalínové a cestopisné filmy, ktoré získali ceny aj na prestížnych festivaloch v zahraničí.
Filmy medzi sebou súťažili
v štyroch kategóriách: dobrodružný a extrémny športový film, horolezecký a horský film, dobrodružný
vodný športový a cestopisný film.
Počas celého festivalu ste si
vo vestibule MsKS mohli pozrieť
výstavu fotografií Štefana Pčolu,
Mira Buraľa a iných, ktoré zobrazovali Karpatské bukové pralesy
a Národný park Poloniny.
Program festivalu bol obohatený aj o zaujímavé besedy. Rudolf Gabzdil predstavil Džungľu
v tráve – pútavým rozprávaním
o hmyze z celého sveta. Lukáš
Juštík na besede Na dne slovenského mora priblížil Zemplínsku
šíravu tak, ako ju pozná málokto.
Jaroslav Németh

Už 39. ročníka Horovovho Zemplína, ktorý prebiehal
v mestskom kultúrnom stredisku, sa zúčastnilo 39 súťažiacich
z Košického a Prešovského kraja, ktorí boli rozdelení do troch
kategórií. V 4.A kategórii, ktorá
bola určená študentom gymná-

zií, zvíťazila študentka košického
Gymnázia na Šrobárovej ulici
Viktória Veľková. V 4.B kategórii – odborné školy, prvé miesto
získal Roman Šumak zo Strednej
odbornej školy z Košíc.
Piata A kategória bola zastúpená študentmi konzervatórií.
Zvíťazil v nej Róbert Štefančík
zo štátneho konzervatória. Odborná porota na čele s Martou
Vilhanovou a čestným hosťom
Jozefom Šimonovičom, prvým
podpredsedom Matice slovenskej, hercom a recitátorom,
udelili aj cenu Pavla Horova.
Ocenenie si tohto roku odniesla Michaela Mihaľová z Gymnázia Pavla Horova.
Michal Korpa

w

dva týždne v športe
O pohár primátora mesta
Liga MŠ v pohybovej zdatnosti
9. 12., 9.00 hod., VI. ročník – 2. kolo


spoločenská rubrika

navždy sme sa rozlúčili...
Jozef Baran (84)
Veronika Skurková (82)
Milan Baláž (35)
Mikuláš Kopasz (95)
Marián Baran (67)
Zuzana Rebejová (79)
Marta Byrová (68)
Andrej Pipta (89)
Michal Dunda (89)
Michal Jonek (63)
Ing. Michal Goč (81)
Anna Šarová (73)

Turnaj hádzanárskych nádejí
10. 12., 9.00 hod., 3. – 4. ročníky ZŠ; MŠH
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Basketbal
I. BK D – MBK Ružomberok
6. 12., 10.00 hod., DL kadetky –Východ; ZŠ, Okružná 17
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
I.BK Michalovce – IMC Považská Bystrica
28. 11., 16.00 hod., Dorastenecká liga, Východ – juniori; ŠH GPH
I.BK Michalovce – MBK VICTORIA Žilina
29. 11., 11.00 hod., Dorastenecká liga, Východ – juniori; ŠH GPH

Hádzanárky Iuventy Michalovce senzačne postúpuli do osemfinále Pohára EHF, keď vyradili favorizovaného španielského majstra a vicemajstra Európy Balonmano Bera Bera. Hráčky dokázali, že majú bojovného ducha. Iuventa Michalovce sa tak dostala medzi šestnásť najlepších
celkov v rámci pohára EHF. Najbližším súperom Iuventy v pohári EHF
bude nemecky TuS Metzingen.

I. BK Michalovce – BKM Svit
5. 12., 16.00 hod., DL kadeti –Východ; ŠH GPH
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Mesto Michalovce

Futbal

VYHLASUJE

MFK Zemplín – MFK Ružomberok
28. 11., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – 18. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401

Hádzaná
HK Iuventa jun. – Jednota Sokol Gábor Bánovce
6. 12., 13.00 hod., I. liga žien - 10. kolo, Chemkostav aréna
HK Iuventa – UDHK ŠG Nitra
6. 12., 17.00 hod, I. LSD – 10. kolo, Chemkostav aréna
HK Iuventa – UDHK ŠG Nitra		
6. 12., 15.00 hod, I. LMD – 10. kolo, Chemkostav aréna
Info: www. Iuventa–zhk.sk

Ľadový hokej
HK Dukla – HK 95 Považská Bystrica
27. 11., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 23. kolo
HK Dukla – HC Dukla Senica
4. 12., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 25. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HK Mládež – HK ŠKP Poprad
28. 11., 14.00 hod., extraliga juniorov – 25. kolo
HK Mládež – HK Spišská Nová Ves
29. 11., 9.30 hod., extraliga juniorov – 26. kolo
HK Mládež – MMHK Nitra
5. 12., 14.00 hod., extraliga juniorov – 27. kolo

Deti na hokej
12. 12., 15.00 hod., Info: www.detinahokej.sk

Softtenis
O pohár primátora mesta
Mestská softtenisová liga mužov
VIII. ročník I. a II. liga, 5. a 6. kolo, 30. 11. – 10. 12. 2015
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Volejbal
O pohár primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých, VII. ročník I. liga, 4. a 5. kolo,
1. 12. a 8. 12. 2015, VII. ročník II. liga, 4. a 5. kolo, 1. 12. a 8. 12. 2015
Info: vkmichalovce.sk

prerušenie distribúcie elektriny
n 1. decembra 2015 v čase od 7:30 – 15:30 hod. úsek:
Ul. vrbovecká, Ul. tichá, Ul. kapušianska č.d. 78 – 128 párne
a č.d. 117 – 155 nepárne
n 4. decembra 2015 v čase od 7:20 – 15:30 hod. úsek:
Ul. prof. Hlaváča č. 24/1888.
n 7. decembra 2015 v čase od 8:10 – 15:30 hod. úsek: Námestie
osloboditeľov č. 18, 20, 22.
n 11. decembera 2015 v čase od 6:30 – 16:00 hod. úsek:
Ul. E. Urxa, Ul. J. Fándlyho, Ul. M. Uhra
n 14. decembra 2015 v čase od 7:20 – 16:00 hod. úsek:
Ul. krátka, Ul. višňová, Ul. L. Novomeského č.d. 52, 54
n 15. decembra 2015 v čase od 7:20 – 16:00 hod. bude prerušená
distribúcia elektriny pre odberné miesto – časť mesta Michalovce
úseky: ul. Martina Benku, ul. Janka Borodáča, Ulica lúčna
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

MARTOU FEDORKOVOU

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,
č. 309, zo dňa 3. 9. 2013, 383, zo dňa 17. 6. 2014, č. 53, zo dňa 28. 4. 2015
a č. 89, zo dňa 25. 8. 2015
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na parcele
p.č. 3267/24, pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku
p.C-KN č. 3267/24, o 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. 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 odčlenením
z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej,
C) objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej súpisné
číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532, a pozemky p.C-KN č. 2532, zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere
785 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
D) novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 3036/114 o výmere 1 124 m2, zastavané plochy, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 1432881018/2015, zo dňa 7. 7. 2015.
E) objektu súpisné číslo 609 na pozemku C-KN parcelné číslo 52, pozemkov C-KN parcelné číslo 51, záhrady o celkovej výmere 997 m2, a parcelné
číslo 52, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 766 m2, ktoré sú
vedené na LV č. 5157 v k.ú. Vrbovec.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 14. decembra 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

HK Mládež – HC Topoľčany
6. 12., 9.30 hod., extraliga juniorov – 28. kolo
HK Mládež – HK Levice
5. 12., 14.00 hod., 1. liga dorast U 18 – 27. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť
na poslednej ceste s milovanou mamkou
a babkou

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

HK Iuventa – Bemaco Prešov
9. 12., 17.30 hod., štvrťfinále Slovenského pohára, Chemkostav aréna

poďakovania

Zároveň ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym
za účasť, kvetinové dary a prejavy sústrasti
na poslednej rozlúčke, ktorá sa uskutočnila
dňa 5. novembra, s manželom a otcom

ŠTEFANOM PAVLÍKOM
manželka a deti

spomienky
Dňa 23. novembra uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

RUDOLF TERESKA

s úctou a láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami

Dňa 4. decembra uplynie rok, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, syn

SLAVOMÍR VALAŠTEK

Za tichú spomienku všetkým, čo ste ho poznali
a mali radi, ďakujeme.
s láskou a úctou spomína smútiaca rodina

Už len kytičku kvetov Ti na Tvoj hrob dáme
a pri horiacej sviečke s láskou spomíname.
Dňa 19. novembra uplynul rok,
čo nás navždy opustila drahá mamička
a babička

malý oznamovateľ

MATILDA PEKÁRIKOVÁ

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám garáž na Sídlisku juh pri obytnom bloku S2, elektrina
220/380 V. Cena dohodou. Tel.: 0908 404 156
n Ponúkame kancelárske/obchodné priestory na prenájom na
Ulici T. J. Moussona 2 v Michalovciach. Cena od 7 €/m2, rozloha
od 10 m2 do 30 m2, zrekonštruované. Tel.: 056 688 82 91
n Predám 6-árový stavebný pozemok v centre Michaloviec.
Tel.: 0905 473 191
n Predám stavebné pozemky - Jastrabie pri Michalovciach
23 x 50 m, 46 x 50 m. Tel.: 0907 164 840
n Priestory na prenájom. Tel.: 0949 236 950
n Predám pekný, slnečný 3-izbový byt v Michalovciach, 64 m2.
Tel.: 0918 707 342

Rôzne
n Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n Predám raz oblečené, nádherné, kvalitné svadobné šaty, značky
Pronovias, kúpené v Nemecku. Šaty sú korzetové, vhodné
pre ženu s veľkosťou 38 – 40, majú dlhú vlečku, ktorá má vzadu
patent na pripnutie. Sú v 100 % stave, som ochotná k nim
podarovať aj krásny dlhý závoj. Cena 350 €. Tel.: 0917 621 782
n Doučujem nemčinu. E-mail: majka.n@centrum.sk
n Prenájom 9-miestnej limuzíny bielej farby na slávnostné
príležitosti. Tel.: 0904 223 023
n Thajské masáže, Michalovce. Tel.: 056 6281000
n Predám zachovalé Daewoo Nexia – strieborná metalíza,
najazdené 77 650 km. Dodám k tomu takmer nové 4 kompletné
zimné pneumatiky spolu s diskami, na mieru autoplachtu a iné.
Cena 1 000,00 €. Volať večer na tel.: 0907 486 851
n Predám lacno mreže na pivničné, špajzové okná.
Tel.: 0905 837 436

Práca
n Zamestnám zváračov CO2 a zámočníkov.
Tel.: 0905 464 136, 00420 736 703 343

s láskou a úctou spomínajú deti s rodinami
Bolesťou unavená, tíško si zaspala, zanechajúc
všetkých, všetko, čo si rada mala.
Dňa 25. novembra sme si pripomenuli 5. smutné
výročie, čo nás navždy opustila drahá

GITKA BODNÁROVÁ

rod. Šandrejová
s láskou spomínajú manžel Ján,
dcéra Iveta a syn Peter s rodinami

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia
MsZ v Michalovciach č. 53, zo dňa 28. 4. 2015

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj pozemkov v lokalite Ulíc moskovská – volgogradská,
určených na individuálnu výstavbu garáží ako predmet odpredaja:
novovytvorené pozemky p. C-KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/75
o výmere 21 m2, č. 682/76 o výmere 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2,
č. 682/78 o výmere 23 m2, č. 682/79 o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere
21 m2 a č. 682/81 o výmere 21 m2, v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením
Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28. 9. 2012.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 14. decembra 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan
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