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Novoročný príhovor primátora mesta

VážeNí spoluobčaNia, 

milí michaloVčaNia!

V doznievajúcej  atmosfére  via-
nočných sviatkov sme sa pred nie-
koľkými hodinami rozlúčili s rokom 
2015 a vstúpili sme do nového roka 
2016 tak ako vždy, plní nádejí a po-
zitívnych  očakávaní.  Všetci  pritom 
veríme,  že  najväčšie  z problémov, 
ktoré predchádzajúci rok priniesol, 
sa v tom novom podarí na kompe-
tentných úrovniach vyriešiť a záro-
veň  dúfame,  že  v ňom  dokážeme 
úspešne  nadviazať  na všetko  to,  čo 
bolo  v predchádzajúcom  období 
dobré,  čo  nás,  ľudstvo,  Eu-
rópu  i Slovensko  posunulo 
o ďalší  krok  vpred,  čo  nám, 
našim  rodinám  i nášmu 
mestu  pomohlo  v úsilí  vy-
tvoriť pekný, príjemný a bez-
pečný domov. 

Vývoj  vo  svete  v roku 
2015  bol  turbulentný.  Po-
značili  ho  najmä  masívne 
presuny  ľudí  z krajín  Ázie 
a Afriky do Európy a z toho 
plynúca tzv. migračná kríza. 
Nemenej  znepokojujúcimi 
boli  zverstvá  Islamského 
štátu, al-Kaidy, či iných islamských 
teroristických zoskupení. Ich útoky 
na  redakciu  satirického  časopisu 
v Paríži,  v  tuniskom  múzeu  i na 
plážach v turistických destináciách, 
spôsobenie  pádu  ruského  lietadla 
na  Sinajskom  polostrove,  či  séria 
teroristických útokov v Paríži, kto-
ré  si vyžiadali  stovky obetí,  sú ne-
klamným  znakom  toho,  že  svet  je 
vo fáze zvláštnej vojny, spôsob kto-
rej je z histórie menej známy, ktorý 
je však, kvôli svojej zákernosti, ne-
bezpečný rovnako ako tie, ktoré sa 
v blízkej  či  vzdialenejšej  minulosti 
viedli konvenčným spôsobom. Tie-

to  témy  vedno  so  stále  neukonče-
ným  konfliktom  na  Ukrajine,  kto-
rého geografická blízkosť je pre nás 
mimoriadne  nebezpečná,  boli  té-
mami, ktorými sme sa v uplynulom 
roku  zaoberali  najviac.  Išiel  a ide 
z nich strach, o ktorý ich osnovate-
ľom pravdepodobne išlo a ide.

Možno  hlavne  kvôli  tomu  sme 
prehliadli,  že  v uplynulom  roku  sa 
udialo  aj  mnoho  pozitívneho  a že 
toho, z čoho sa môžeme tešiť, bolo 
podstatne  viac,  ako  toho,  čo  nás 

desí, aj keď médiá, pretože to je štýl 
ich  práce,  o tom  takmer  neinfor-
movali, alebo informovali len veľmi 
málo.

Aj  z tohto  pohľadu  je  potešiteľ-
né, že Slovenskom neotriasla v mi-
nulom roku nejaká veľká mediálna 
téma, hoci sa o to časť parlamentnej 
opozície intenzívne snažila. Aj toto 
je  dôkazom,  že  Slovensko  v  ňom 
prešlo  procesom  svojho  ďalšieho 
napredovania  bez  väčších  otrasov. 
Okrem  permanentných  nezriedka 
nechutných  verbálnych  prestreliek 
v parlamente sme v uplynulom roku 
boli  aj  svedkami  neplatného  refe-

renda,  zrušenia  DPH  na  vybrané 
druhy  potravín,  otvárania  ďalších 
novovybudovaných  úsekov  diaľnic 
a rýchlostných ciest i príchodu ďal-
šieho mimoriadneho zahraničného 
investora, čo sú dôkazy zlepšovania 
podmienok pre život nás všetkých.

Svojím  ďalším  vývojom  v roku 
2015 prešlo aj naše mesto. Uplynulý 
rok  bol  pre  nás  prvým  rokom  ďal-
šieho  volebného  cyklu,  v ktorom 
sme pokračovali v mnohých proce-
soch  z predchádzajúceho  obdobia. 

Najväčšími  investičnými 
aktivitami  bolo  pokračova-
nie rekonštrukcie  Sídliska 
juh, rovnako ako rekonštruk-
cie  ďalších  objektov  našich 
škôl,  z ktorých  najrozsiah-
lejšou bola rekonštrukcia ZŠ 
na Moskovskej ulici, vrátane 
jej pracoviska na Ulici mlyn-
skej. 

K  procesu  kompletizácie 
nášho  odpadového  hospo-
dárstva výrazne prispelo do-
budovanie  centra  biologicky 
rozložiteľného odpadu, ľudo-

vo povedané, kompostárne, na ktoré, 
podobne ako na ďalšiu techniku pre 
naše  TaZS,  sme  získali  prostriedky 
z fondov EÚ.

Nemenej  významnou  už  pra-
videlnou  investíciou  bola  rekon-
štrukcia  ďalšieho  úseku  našich  te-
pelných  a  teplovodných  rozvodov, 
čím sa snažíme predchádzať poru-
chám na nich, a tým zabezpečovať 
permanentný  tepelný  komfort  pre 
obyvateľov našich sídlisk.

Hoci mnohých ľudí zaujíma najmä 
to, čo sa vybudovalo, život mesta nie 
je  len  o stavbách, 
o asfalte  a betóne. 

aktua l i ty

Pozývame vás na

Piesne donských 
kozákov 

voľnyj don

17. január o 17.00 hod.
veľká sála Zlatý býk
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prehliadku amatérskych 
hudobných skupín 
echo zemPlína 

22. január o 18.00 hod.
veľká sála Zlatý býk

Pozývame vás na 
divadelnú hru

nízkotučný 
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28. január o 19.00 hod. 
veľká sála MsKS
Hrajú: P. Polnišová, 

Z. Šebová, D. Abrahámová, 
Z. Mauréry, V. Horján

Pozývame vás na 
výstavu

zo zbierok 
zemPlínskeho 

múzea
do 29. januára

malá galéria MsKS
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Jaroslav Koščo

4 Deti 
deťom
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5 Netradičné 
podujatie
ZŠ, Okružná 17

8

strana 2

Nadovšetko si však želám, 
aby sme napriek mnohým 
rozdielom politickým, 
náboženským i obyčajným 
ľudským tvorili jedno 
súdržné spoločenstvo.“

p r i m á t o r
V i l i a m  Z a h o r č á k



� aktuality

Mesto,  to  sú  hlavne  ľudia  tam  žijú-
ci,  ktorí  popri  hmotných  potrebách 
majú  aj  potreby  duchovné,  kultúrne 
i športové.

Ak  aj  z tohto  pohľadu  hodno-
tíme  rok  2015,  najväčšie  úspechy 
v ňom dosiahli naši  športovci. Há-
dzanárky  Iuventy  vyhrali  v rámci 
Slovenska všetko, čo sa vyhrať dalo. 
Futbalisti Zemplína prvýkrát v his-
tórii postúpili do najvyššej republi-
kovej súťaže, kde nám nerobia han-
bu,  rovnako  ako  florbalové  druž-
stvo  žien,  ktoré  takisto  prvýkrát 
v histórii hrá v najvyššej slovenskej 
lige. Svoje súťaže vyhrali a postúpi-
li  do  vyšších  aj futbalisti  Močarian 
a Topolian a ak k tomu prirátame aj 
úspechy v individuálnych športoch, 
v ktorých máme mnohých majstrov 
Slovenska, ba aj Európy a sveta, mô-
žeme  smelo  povedať,  že  rok  2015 
v Michalovciach  bol  hlavne  rokom 
športu.

Veľmi ma teší, že som v priebehu 
uplynulého  roka  mohol  prijať  tak-
mer  všetkých úspešných  športov-
cov,  rovnako  ako  fakt,  že  ich  bolo 
veľa.  Toto,  podobne  ako  množstvo 
úspechov žiakov našich škôl v rôz-
nych súťažiach a olympiádach, stále 
vynikajúce postavenie našich mest-
ských základných škôl medzi škola-
mi celého Slovenska ma opäť utvr-
dzuje  v presvedčení,  že  investovať 
do športu, do umenia, do vzdeláva-
nia, do mladých ľudí sa vypláca.

Rok  2015  bol  v Michalovciach 
bohatý  aj  na  kultúrne  podujatia. 
Som veľmi rád, že zásluhu na nich 
mali popri našom MsKS aj iné sub-
jekty, ktorým za  to aj  touto cestou 
úprimne  ďakujem.  Aj  ich  pričine-
ním sme v našom meste mohli vi-
dieť vystúpenia Miroslava Donuti-
la, Petra Lipu, Kataríny Knechtovej 
a Cigánskych  diablov,  folklórneho 
súboru Železiar, Borisa Filana, Slo-
venského  divadla  tanca  s predsta-
veniami Carmen a ôsmy svetadiel, 
Radošinského  naivného  divadla, 
Spievankova, Kandráčovcov, La Gi-
oie,  no  predovšetkým  Karla  Gotta 
a American divas. 

Veľmi ma teší, že pri tomto vy-
menovaní ľudí, ktorí nám pripravi-
li hodnotný umelecký zážitok, ne-
chýbajú ani Michalovčania. Všetci 
zo súborov  Zemplín,  Zemplínik, 
Zemplínček,  Jurošík,  Talent-Um, 
že je medzi nimi Otakar Krásenský, 
skupina Vánok, Divadlo pri fontá-
ne a Nika Karch. I toto je dôkazom 
toho, že Michalovčania nie sú  len 
pasívnymi  prijímateľmi  kultúry, 
ale že sa na nej, na jej tvorbe, vedia 
aj aktívne a na vysokej úrovni po-
dieľať,  čo osobitne  platí  o spevác-
kom zbore Pro musica, ktorý opäť 
aj  v tomto  roku  získal  významné 
medzinárodné ocenenie.

O našich schopnostiach aktívne 
kultúru robiť a organizovať ju sved-
čí aj to, že sme dokázali nie len za-

chovať, ale aj na kvalitatívne vysokú 
úroveň posunúť ples mesta, že ľudia 
s michalovskými koreňmi zorgani-
zovali  podujatia  ako  MY  sme  MI, 
že  kultúrou  žijú  aj  naše  mestské 
časti, pričom osobitne by som chcel 
vyzdvihnúť Topoľančanov a Moča-
rančanov.

Radosť  mám  aj  z bohatého  du-
chovného života v meste ako i z fak-
tu, že všetky cirkvi, ktoré sú v Micha-
lovciach, majú záujem na spolupráci 
s nami  i medzi  sebou.  Aj  v tomto 
môžeme  byť  pre  široké  okolie  vzo-
rom.

Všetkých nás v uplynulom roku 
potešili aj ďalšie významné udalos-
ti,  akými  boli  dobudovanie  a spre-
vádzkovanie  Tržnice,  začiatok  vý-
stavby Nemocnice novej generácie, 
rekonštrukcia  Zemplínskeho  mú-
zea,  Hvezdárne  a Gymnázia  P. Ho-
rova.  Za  to,  že  i vďaka  tomu  naše 
mesto  zase  opeknieva  a opeknie, 

patrí poďakovanie investorom tých-
to stavieb v čele  s Košickým samo-
správnym krajom, pričom osobitne 
treba  poďakovať  nášmu  popredné-
mu zástupcovi v ňom, Emilovi Ďu-
rovčíkovi,  ktorý  má  veľký  osobný 
podiel na mnohom z toho, čo bolo 
spomínané.

Z pohľadu našich zahraničných 
kontaktov bolo významným podpí-
sanie partnerstva medzi Michalov-
cami  a svetoznámym  francúzskym 
mestom Cognac, avšak aj zachova-
nie vzťahov so všetkými našimi do-
terajšími partnerskými mestami.

Veríme, že aj toto, podobne ako 
stále väčšie a významnejšie aktivity 
Zemplínskej  oblastnej  organizácie 
cestovného ruchu, ktorej dôležitým 
členom  je  aj  naše  mesto,  prispejú 
k rozvoju  turizmu  na  Zemplíne 
i k hospodárskemu posilneniu náš-
ho regiónu.

Rok 2015, vážení spoluobčania, 
môžeme preto, aj na základe uvede-
ného hodnotiť ako rok úspešný, ako 
rok,  na  ktorý  chceme  v mnohom 
nadviazať už teraz.

V roku  2016  chystáme  ďalšie 
pokračovanie  rekonštrukcie  Síd-
liska  juh  ale  i viacerých  úsekov 
ciest,  no  predovšetkým  chodní-

kov  v častiach  IBV.  Radi  by  sme, 
za predpokladu,  že  získame  ex-
terné  zdroje,  začali  rekonštruk-
ciu  MŠ  na  Vajanského  ulici  a ŽŠ 
na Školskej  ulici,  kde  už  čoskoro 
vybudujeme  nové  ihrisko.  Chce-
me  pokračovať  aj  v rekonštrukcii 
ďalších  úsekov  tepelných  rozvo-
dov a radi by sme začali aj s arche-
ologickým prieskumom Kostolné-
ho námestia.

Spoliehame  sa  na  to,  že  sa  nám 
opäť podarí získať aj externé finan-
čné zdroje na riešenie ďalších prob-
lémov, ktoré v meste máme, pričom 
budeme  chcieť,  aby  Michalovce 
aj naďalej  žili  kultúrou,  športom 
i inými aktivitami, ktoré sú už dlhšie 
súčasťou diania v našom meste.

Veríme  pritom,  že  vláda,  ktorá 
vzíde  z parlamentných  volieb  za-
čiatkom marca, bude nášmu mestu 
rovnako  naklonená  ako  tá,  ktorá 
je  pri  moci  teraz  a ktorej  priazeň 
sme  veľakrát  pozitívne  pocítili. 
Verím  preto,  že  väčšina  z nás  si 
splní  občiansku  povinnosť  a pôjde 
v marci voliť a že mnohí z nás budú 
aj na tieto  skutočnosti  pritom  pa-
mätať.

Vážení  spoluobčania,  milí  Mi-
chalovčania!

Vstupujeme  do  ďalšieho  roka, 
ktorý bude možno v mnohom po-
dobný  tým  predošlým.  Veľmi  si 
želám,  aby  to  tak  bolo  minimálne 
v tom, že sa v našom meste neudeje 
nič výnimočné, čo by ohrozilo našu 
bezpečnosť,  rovnako  ako  to,  že  sa 
budeme aj naďalej všestranne roz-
víjať tak ako doteraz.

Pre mňa osobne tento rok však 
výnimočný  bude  tým,  že  bude  ju-
bilejným  desiatym  vo  funkcii  pri-
mátora  a aj  preto  by  som  si  prial, 
aby  bol  aj  pre  mesto  výnimočný 
úspechmi, ktoré v ňom na rôznych 
úrovniach, verím, dosiahneme. Ur-
čite pre to urobím všetko, čo bude 
v mojich silách. 

Nadovšetko si však želám, a ve-
rím, že  si  to želá aj väčšina z vás, 
aby  sme  napriek  mnohým  roz-
dielom  politickým,  náboženským 
i obyčajným ľudským tvorili jedno 
súdržné  spoločenstvo.  Aby  sme 
si  vedeli  pomáhať  i odpúšťať,  aby 
sme v čo najväčšej miere rozdáva-
li  i pociťovali  priazeň,  vzájomnú 
úctu a lásku, čo vám všetkým zá-
roveň aj zo  srdca úprimne želám. 
Popritom  vám  všetkým  želám 
aj pevné zdravie, mnoho osobných 
aj pracovných úspechov a tiež po-
koj.  Pokoj  v srdciach,  pokoj  v ro-
dinách,  pokoj  v medziľudských 
vzťahoch na pracoviskách.

Nech rok 2016, ktorý je aj Rokom 
milosrdenstva, bude pre nás všetkým 
aj  z tohto  pohľadu  nezabudnuteľ-
ným, nech sa v ňom všetci v Micha-
lovciach cítime príjemne a bezpečne 
a nech sme aj v ňom na naše mesto 
i naďalej patrične hrdí!

Viliam Zahorčák

pokračovanie z prvej strany 

Štátny rozpočet 
na rok 2016

Vážení  čitatelia  Michalovčana, 
aby mohli na Slovensku všetky in-
štitúcie verejnej správy riadne fun-
govať od prvého dňa nového roka, 
bolo potrebné, aby Národná rada 
včas  schválila  štátny  rozpočet  na 
rok 2016. Vcelku v pokojnej atmo-
sfére bol zákon o štátnom rozpoč-
te  schválený  20.  novembra  2015. 
Vyplýva to pravdepodobne z toho, 
že  už  v marci  budú  voľby  do  NR 
SR a predpokladá sa, že nová vlá-
da skoro navrhne úpravu rozpočtu 
v závislosti  od  schváleného  pro-
gramového vyhlásenia vlády.

Napriek  vyššie  uvedenému 
bolo  potrebné  štátny  rozpočet 
schváliť.  Lebo  rozpočet  verejnej 
správy sa zostavuje za štátny roz-
počet  a rozpočty  ostatných  sub-
jektov verejnej správy na obdobie 
troch rokov, t. j. 2016, 2017, 2018. 
A všetky  inštitúcie  napojené  na 
štátny rozpočet začínajú fungovať 
už  od  1.  januára.  Pre  všeobecnú 
informovanosť uvediem základné 
parametre  toho  ročného  rozpoč-
tu.  Príjmy  sa  rozpočtujú  v sume 
14 miliárd 277 miliónov €. Výdav-
ky  štátneho  rozpočtu  sa  určujú 
v sume 16 miliárd 247 miliónov €. 
Schodok štátneho rozpočtu sa ur-
čuje v sume 1 miliarda 970 milió-
nov €. V rozpočte  sa vytvárajú aj 
rezervy  na  krytie  nevyhnutných 
a nepredvídaných výdavkov. Pred-
seda  vlády  má  rezervu  v objeme 
1,5 milióna €, vláda bude mať re-
zervu 5 miliónov € a pre riešenie 
úloh v súvislosti s EÚ je vyčlenená 
rezerva 4,7 milióna €.

Schválený rozpočet rieši aj pre-
financovanie  štátneho  dlhu  v ro-
ku 2016, t.  j. nevyhnutnú úhradu 
záväzkov  vnútorného  a zahranič-
ného  dlhu  predstavujúcu  splate-
nie  istiny  štátneho  dlhu  vo  výške 
viac ako 5 miliárd 769 miliónov €. 
Štátny dlh prepočítaný na jedného 
obyvateľa Slovenska je v súčasnos-
ti  asi  7 800,-  €.  Schválený  štátny 
rozpočet  upravuje  tiež  zvýšenie 
platov pre štátnych zamestnancov 
v  štátnozamestnaneckom  a  slu-
žobnom  pomere  a zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom zá-
ujme od 1. januára 2016 o 4 %, ak 
sa  v kolektívnych  zmluvách  vyš-
šieho stupňa nedohodne inak.

Vážení  čitatelia,  v  decembri 
schválil  svoj  rozpočet  Košický  sa-
mosprávny kraj a aj mestské zastu-
piteľstvo  v Michalovciach.  Všetko 
je teda pripravené tak, aby sa všetky 
naše organizácie mohli naplno ve-
novať svojej činnosti. Vám všetkým 
želám pevné zdravie, veľa správnych 
rozhodnutí a naplnených zámerov.

Ing. Jozef Bobík



� aktuality 

Nostalgia časového predelu konca 
jedného kalendárneho roka a začiat-
ku nového roka, je fenoménom, ktorý 
sa opakuje každoročne. I ten najús-
pešnejší rok sa na Silvestra skončí. 
Čo sme v priebehu roka chceli realizo-
vať, je limitované práve týmto dňom. 
Na neho sa často viaže vnútorný pocit 
spokojnosti či nespokojnosti s dianím 
v uplynulom roku. Evokuje potre-
bu obzrieť sa za už prežitým časom 
a prípadne konfrontovať predsavzatia 
s realitou. Niekedy i hodnotenie preži-
tého, postojov, dosiahnutých úspechov, 
ale i neúspechov. 

Každý nový začiatok, nevyní-
majúc z toho začiatok nového roka, 
prináša so sebou pocit očakávania, 
nádeje a nových príležitostí. Často 
bývajú všeobecné. Zlepšenie počasia, 
medziľudských vzťahov alebo len jed-
noducho vnútorný pocit očakávania 
niečoho nového, bez konkrétneho 
obsahu. Bolo to vidieť nielen u nás 
na centrálnej pešej zóne pri rozlúč-
ke so starým rokom a vítaní nového 
roka. Podobné zábery televíznych ka-
mier zachytávajú rovnakú atmosféru 
na celom svete. Všetci sa tešia, aj keď 
vlastne nevedia z čoho. 

Bude to nové automaticky aj lep-
šie? Každý dúfa, no i neverí, že by sa 
našiel niekto, kto takisto vidí príleži-
tosť zamaskovať osobné alebo skupi-
nové záujmy za nádherne znejúce ódy 
na slobodu a demokraciu, prípadne 
iné vznešené slová. Obsahom budú 
ľudské obete, osudy nevinných. Ich 
kalkulácie ekonomické, hospodárske, 
geopolitické a mocenské. Tie sa nášmu 
regiónu akoby dlho vyhýbali. Udalos-
ti práve uplynulého roka na neďale-
kej Ukrajine a pohyb utečencov pred 
vojenským konfliktom v Sýrii pouka-
zujú na riziká súčasnosti. Prvky ob-
chodnej vojny a hospodárske blokády 
dávajú tušiť, že rozohrané hry môžu 
mať svoje pokračovanie. 

Zdanlivo jednotlivec málo zmôže. 
No práve každá skupina pozostáva 
z jednotlivcov. Zdravý rozum, rozhľa-
denosť, kritický úsudok a postoj či sta-
točnosť rozhodujú o všetkom podstat-
nom. Rozlíšme polopravdu, klamstvo, 
účelovosť v tom, čo je často prezento-
vané a našepkávané pre masy k ich 
ovplyvneniu a konaniu. 

Často sa rozpráva o vyspelosti na-
šich ľudí. Preto si prajme, aby táto vy-
spelosť, rozhľadenosť a zodpovednosť 
bola v našich príbytkoch i v roku no-
vom. Aby bol nový rok rokom pokoj-
ným a prospešným pre ľudí žijúcich 
v tejto krajine.

 MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

Očakávania 
Od nOvéhO rOka

z pera viceprimátora

Milé 
prekvapenie
Nie nadarmo sa hovorí: 
„V núdzi spoznáš 
priateľov.“

Presvedčil  sa  o tom  aj  štvr-
ták Martinko Ferko zo Základ-
nej školy na Ulici Švermu. 

V lete  zasiahla  rodinu  tra-
gédia, keď Martinko a jeho päť 
súrodencov  zostali  zo  dňa  na 
deň  polosirotami.  Otec  rodiny 
sa  jedného  dňa  nevrátil  z prá-
ce  domov.  Náhla  smrť  zavini-
la,  že sa  už  ani  nikdy  nevráti. 
Mamka,  ktorá  zostala  sama  na 
šesť  detí  nemá  prácu  a tak  je 
v rodine  každá  pomoc  vítaná. 
Aké prekvapenie na nich čaká, 
keď ich pani učiteľka pred Via-
nocami  pozvala  do  školy,  veru 
netušili.  Deti  spolu  so  svojimi 
rodičmi zorganizovali, na pod-
net  triednej  učiteľky  Kataríny 
Berešíkovej  a vychovávateľky 
Zuzany  Bubákovej,  zbierku 
pre  rodinu  svojho  spolužia-
ka.  Vyzbierané  peniažky  spo-
lu  s vianočným  darčekom  pre 
Martinka  odovzdali  mamke. 
Pomohli tak spríjemniť smutné 
Vianoce  v jednej  užialenej  ro-
dine a pribalili ešte čosi navyše, 
o čom možno ani sami nevedeli 
– vieru v dobrých ľudí, ktorí aj 
v dnešnej  dobe  chcú  pomôcť 
tým, ktorí to najviac potrebujú.

Iveta Palečková

Michalovská nemocnica 
má nového riaditeľa
Od januára 2016 došlo 
k zmene na poste riaditeľa 
v nemocnici Svet Zdravia 
Michalovce. Zitu Ženišovú 
nahradil doterajší 
námestník pre liečebno-
preventívnu starostlivosť 
(LPS) MUDr. Peter Rovder. 

 
Nový  riaditeľ  je  absolventom  Le-

kárskej fakulty Univerzity Pavla Joze-
fa  Šafárika  v  Košiciach.  Má  atestácie 
v  chirurgii  prvého  stupňa,  úrazovej 
chirurgii  a v manažmente a financo-
vaní zdravotníctva. Okrem pozície ná-
mestníka LPS zastával aj post primára 
oddelenia úrazovej chirurgie.

„Tak ako som sa snažil vybudovať 
kvalitné oddelenie, vyviniem maxi-
málne úsilie na vybudovanie moder-
nej nemocnice, ktorá bude priprave-
ná kedykoľvek poskytnúť najlepšiu 
zdravotnú starostlivosť pre všetkých 
obyvateľov michalovského regiónu 
a blízkeho okolia,“ zdôraznil MUDr. 
Peter Rovder.

Novým  námestníkom  pre  liečeb-
no-preventívnu  starostlivosť  sa  od 
januára  stala  MUDr.  Darina  Tomko-
vá.  Tá  súčasne  pôsobí  ako  primárka 
oddelenia  pneumológie  a  ftizeológie 
(pľúcne oddelenie). Novým primárom 
oddelenia  úrazovej  chirurgie  sa  stal 
doterajší zástupca MUDr. Maroš Eľko.

ts 

súťaž vo vystreľovaní silvestrovských zátok
Silvestrovské oslavy sa v našom meste začali v posledný deň uplynulého roka unikátnou súťažou vo vystreľovaní zátok zo šu-
mivého vína. V 16. ročníku sa pred mestským úradom na štartovaciu čiaru postavilo 56 súťažiacich. Aj keď rekord súťaže 
z roku 2005 – 31 metrov nebol prekonaný, táto recesia je určite príjemným spestrením Silvestra. Svedčí o tom aj stále zvyšu-
júci sa záujem divákov, ale i súťažiacich. Víťazom sa stal Gabriel Pariza, ktorého zátka dopadla do vzdialenosti 27,65 m. 

K 31. decembru 2015 bolo v na-
šom meste evidovaných 38 377 oby-
vateľov, z toho 19 861 žien a 18 516 
mužov. V Michalovciach sa v uply-
nulom  roku  narodilo  965  detí.  
Z nich  bolo  344  Michalovčanov, 
172  dievčat  a 172  chlapcov.  Medzi 
najčastejšie mená, ktoré rodičia dá-
vali svojim deťom patrili u chlapcov 
Jakub, Patrik, Adam, Dominik a Pe-
ter.  Najobľúbenejšími  dievčenský-
mi menami boli Ema, Nina, Timea, 
Alexandra,  Eliška  a  Jasmina.  Vy-
skytli  sa  však  aj  nezvyčajné,  priam 
exotické mená pre novorodencov – 
Scarlet, Fatima, Asia, Ramona, Me-
lody, Feriha, Mohamed, Emír,  Jún, 

Jensen, Timon, Czombor a iné. Do 
Michaloviec sa prisťahovalo z iných 
obcí  570  občanov,  do  iných  obcí 
sa odsťahovalo 641 a v rámci mesta 
sa sťahovalo 773 obyvateľov.

V sobášnej  matrike  sme  zazna-
menali v roku 2014 celkom 243 so-
bášov,  pričom  cirkevných  bolo  173 
a civilných 70. Pätnásť sobášov bolo 
uzatvorených s cudzím štátnym prí-
slušníkom. 

V našom meste sme za dvanásť 
mesiacov  minulého  roka  zaevido-
vali  802  úmrtí,  zomrelých  Micha-
lovčanov bolo 353, z toho 168 žien 
a 185 mužov.

Zdroj: MsÚ

Michalovce v roku 2015
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Aby pamäť lepšie 
pracovala
Keď príde jeseň 
života, mnohí seniori 
sa začnú zaoberať 
nielen rekapituláciou 
doterajšieho života, ale aj 
významom a vyplnením 
voľného času.

Staroba  sa  môže  stať  pre  nie-
ktorých  seniorov  prirodzeným 
kolobehom života, pre iných cho-
robou alebo aj vzácnym darom. Je 
významným  a prirodzeným  pro-
cesom  v živote  človeka.  Každý  sa 
môže rozhodnúť sám, akým spô-
sobom zostarne a ako využije svoj 
voľný čas. 

Knižnica,  ako  kultúrna  inšti-
túcia,  pripravuje  rôzne  aktivity 
zamerané  pre  túto  vekovú  kate-
góriu.  Jednou  z nich  je  tréning 
pamäti pre  seniorov pod názvom 
Aby  pamäť  lepšie  pracovala.  Ide 
o vzdelávací program komplexné-
ho charakteru zameraný na aktivi-

záciu  rozumových  a  pamäťových 
schopností. 

Celkovo išlo o osem stretnutí od 
16.  októbra  do 4.  decembra  2015. 
Seniorky  sa  stretávali  každý  pia-
tok  a riešili  rôzne  úlohy  a cvičenia, 
ktoré  boli  zamerané  na  aktivizáciu 
krátkodobej  a dlhodobej  pamäti. 
Tréning  pamäti  učí  seniorov  po-
užívať  rôzne  pamäťové  pomôcky 
a pomocou  zábavných  cvičení  si 
môžu  zlepšiť  koncentráciu,  tvori-
vosť  a rýchlosť  vybavovania  infor-
mácií.  Cvičenia  podľa  tematických 
celkov boli rozvrhnuté na individu-
álnu prácu, ale aj prácu v skupinách. 
Súčasťou tréningu boli aj pohybové 
aktivity.  Tento  fenomén  trénovania 
pamäti sa stáva súčasťou života mo-
derného seniora. 

Účastníčky mali možnosť využiť 
aj bezplatný zápis do knižnice. Dru-
hého ročníka preventívneho a akti-
vizačného  programu  sa  zúčastnilo 
sedem senioriek.

Eva Ondová 

Senior roka
V Bojnickom zámku 
sa začiatkom decembra 
konal už 10. ročník 
podujatia Senior roka. 

Záštitu  nad  touto  krásnou  ak-
ciou  prevzali  Ministerstvo  zahra-
ničných  vecí  a európskych  záleži-
tostí SR (MZV SR)  a Ministerstvo 
práce  sociálnych  vecí  a rodiny  SR 
(MPSVaR).  Osobne  sa  na  tomto 
podujatí  zúčastnili  Miroslav  Laj-
čák,  minister  zahraničných  vecí, 
Jozef  Buček,  štátny  tajomník  Mi-
nisterstva  vnútra  SR,  Barbara  Ill-
ková,  generálna  riaditeľka  MZV 
SR a Nadežda Šebová z MPSVaR. 

Na  tomto  výnimočnom  podu-
jatí  sme  sa  poďakovali  tým,  ktorí 
svoju  prácu  vykonávajú  s láskou 
a obetavosťou, dokážu sa zrieknuť  
osobného  pohodlia  v prospech 
iných. Pomáhajú ostatným napriek 
svojmu veku či chorobe a nie je im 
ľahostajný  život  a  problémy  ľudí 
žijúcich  okolo  nich.  Chcú  zmeniť 
svet, urobiť život lepším a krajším. 
Prinášajú  iným  radosť  a pohodu, 
rozdávajú  lásku,  milé  a povzbudi-
vé slová.

Jedným  z  nominovaných  a  aj 
ocenených  bol  aj  občan  nášho 
mesta – Jaroslav Koščo. K ocene-
niu blahoželáme.

rr

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

voľnyj don 
piesne donských kozákov
17. 1. o 17.00 hod., veľká sála Zlatý býk 

výstavy
vianočné čaro
výstava výtvarných prác žiakov ZŠ
do 16. 1., Zemplínska knižnica G. Zvonického

krajinárske imPresie zo zemPlína
do 21. 1., galéria ZOS

zo zbierok zemPlínskeho múzea 
do 29. 1., malá galéria MsKS

Program kina
8. 1. piatok o 19.00 hod. 

10. 1. nedeľa o 19.15 hod.

osem hrozných  2015
western  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky 

8. 1. piatok o 17.15 hod. 

Prečo som nezjedol svojho ocka  2015
animovaný  FR
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

9. 1. sobota o 16.30 hod. 
10. 1. nedeľa o 15.30 hod. 

žabiak ribit  2015
animovaný, dobrodružný  MALAJZIA
Mládeži prístupný   Slovenský dabing

9. 1. sobota o 18.00 hod.
10. 1. nedeľa o 17.00 hod. 

joy   2015
komédia, dráma, životopisný  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

9. 1. sobota o 20.15 hod.

les  2015
psychotriler, horor  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

12. 1. utorok o 19.30 hod.

eva nová  2015
dráma  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

13. 1. streda o 19.30 hod.

creed  2015
športový  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

14. 1. štvrtok o 19.00 hod.
15. – 16. 1. piatok, sobota o 19.30 hod.

revenant zmŔtvychvstanie  2015
western, dráma, dobrodružný  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

15. – 16. 1. piatok, sobota o 17.30 hod.
17. 1. nedeľa o 19.30 hod.

Piata vlna  2015
sci-fi, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

17. 1. nedeľa o 16.00 hod.
ľadová sezÓna  2015
animovaný  USA
Mládeži prístupný   Slovenský dabing

bližšie info: www.kino.michalovce.sk
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michalovčan informuje

VítAMe MeDZi NAMi NAšich NAjMeNších...

Mária Ježková
František Šimko
Timotej Kanóc

Amália Hrinková
Alexej Pavlov

Nela Hinďošová
Liana Kudelásová

michalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

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

ZOStRiH
StalO Sa V MiCHalOVCiaCH 

v �. polroku 
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
ZRODZEŇE a VEŠEĽE

vystúpenie FS Zemplinčaňe Svojina
denne od 14.00 hod. 

netradičná pomoc
Rodičia, detí a zamestnanci Materskej školy na Ulici Vajanského 5 v Michalov-
ciach sa rozhodli pomôcť Natálke a Kristínke, deťom so zdravotným znevýhodne-
ním. Po celý rok usilovne zbierali a zhromažďovali vrchnáčiky z pet fliaš. Podarilo 
sa im nazbierať 156 kg. Potrebné množstvo vrchnáčikov pomôže rodičom Natálky 
a Kristínky získať kompenzačné alebo rehabilitačné pomôcky, ktoré pomôžu skva-
litniť život ich detí. Šestnásteho decembra pani riaditeľka Anna Veľková odovzdala 
rodičom symbolický šek. V zbere vrchnáčikov z pet fliaš sa materská škola rozhodla 
pokračovať aj naďalej.

Mgr. Beáta Vallová

VáNOK ďAKUje
KRátKO PReD ViANOcAMi SA V ZLAtOM BýKU 

USKUtOčNiL ViANOčNý KONceRt NeSieMe NOViNU 
SPeVácKej SKUPiNy VáNOK Z DeNNéhO ceNtRA 

SeNiOROV č. 1. SúčASťOU PROgRAMU BOLO 
Aj UVeDeNie DO ŽiVOtA cD NOSičA S ROVNAKýM 

NáZVOM. VyDANie tOhtO, V PORADí DRUhéhO cD 
SS VáNOK, ZABeZPečiLO ZDRUŽeNie NA PODPORU 

tVORiVých AKtiVít SeNiOROV ZA fiNANčNej 
PODPORy MeStA MichALOVce. 

tOUtO ceStOU VyjADRUjeMe  úPRiMNé 
POďAKOVANie VeDeNiU NášhO MeStA.

Vladimír TaTarko

V krajine zázrakov
Pod týmto názvom sa niesli 
dva dni v Zš teodora jozefa 
Moussona pod hrádkom 
v Michalovciach. Žiaci 8. A 
triedy spolu s pani učiteľkou 
L. Paľovou si pre spolužiakov 
pripravili dni plné zázrakov 
a kúziel. 

Učebne fyziky a chémie sa preme-
nili na čarovné komnaty. Čerti, anjeli 
a zároveň aj vedci v nich predvádzali 
rôzne  fyzikálne  a chemické  pokusy, 
ktoré  na  prvý  pohľad  vyzerajú  ako 
kúzla. 

„Videli ste už napríklad rásť faraó-
novho hada? Stačí vám k tomu len zmes 
cukru, sódy bikarbóny a liehu. Cukor 
po zapálení zuhoľnatie a začne sa nám 
tvoriť dlhý had,“  popisuje  svoj  pokus 
čertík Rišo. Anjelik Maťo vyrobil pre 
čertov sloniu pastu. Tento pokus nám 
ukázal prudkú chemickú reakciu me-

dzi  peroxidom  vodíka,  saponátom 
a jodidom  draselným,  pri  ktorom  sa 
uvoľňovalo  veľa  tepla.  Vo fyzikálnej 
komnate  sa  diali  aj  takéto  veci:  kva-
palina  tiekla  proti  smeru  gravitačnej 
sily,  mince  si  zatancovali  vďaka  prú-
deniu teplého vzduchu smerom nahor 
a mnohé iné. Vedec Imko robil rôzne 
čary  súvisiace  s ťažiskom  telesa,  On-
drej  zasa  pracoval  s tlakom  vzduchu 
a povrchovým  napätím  vody,  a tak  si 
poháre  naplnené  vodou  otáčal,  ako 
sa  mu  chcelo.  Čertík  Adam  bol  ako 
ozajstný  kúzelník.  Zapálil  handričku, 
a predsa mu nezhorela. Veľkým aj ma-
lým žiakom sa najviac páčilo v zázrač-
nej komnate bublinoškoly. Tu sa robili 
také veľké bubliny, že sa do nich vošli 
aj deviatačky. 

V rámci  týchto dní  sa žiaci dobre 
zabavili, ale aj veľa naučili. Zistili, ako 
fungujú  fyzikálne  a chemické  javy 
okolo nás v každodennom živote. 

L. Paľová a žiaci 8. A

Deti deťom 
V mene detí z Detského 
domova na Ulici f. Kubača 
v Michalovciach sa chceme 
poďakovať deťom 
Základnej školy t. j. 
Moussona v Michalovciach, 
zvlášť pani učiteľke 
Mgr. Kataríne Karasovej, 
za 2. ročník zorganizovania 
zbierky ošatenia a hračiek. 

Ďakujeme  taktiež  za  finančný  dar 
z vianočnej burzy. Vianoce sú najkraj-
šie sviatky roka. Pre každého človeka sú 
najkrajšie vtedy, ak sú prežité v rodine 
a v kruhu najbližších. Je však stále dosť 
tých, ktorí čaro Vianoc prežívajú mimo 
rodiny  alebo  aj  bez  nej.  Patria  k nim 
aj deti  z detského domova. Za  štedro-
večerný  stôl  sadajú  plné  očakávania, 
radosti a vďačnosti. Aj vďaka nezištnej 
pomoci sa podarilo vyčariť v ich očiach 
radosť a šťastie. Ešte raz ďakujeme.

Vychovávatelia DeD Michalovce

Autoškola ukončila 
činnosť

Autoškola  Václava  Záhorčáka 
oznamuje, že k 21. 12. 2015 ukon-
čila svoju činnosť. Václav Záhorčák 
sa činnosti venoval 45 rokov, z to-
ho  20  rokov  odpracoval  v bývalej 
štátnej  autoškole  a viac  ako  25 
rokov  ako  súkromný  podnikateľ. 
Od roku 1977 pracoval ako vedúci 
strediska, t. j. ako zástupca riaditeľa 
pre technické veci. V štátnej autoš-

kole  bol počas práce viackrát oce-
nený, a to aj odznakom za obetavú 
prácu  II.  a I.  stupňa.  Po revolúcii 
v roku  1990  začal  podnikať  v ob-
lasti  autoškoly  ako  druhý  na Slo-
vensku. V roku 2012 bol ocenený 
ministrom  dopravy  za  dlhoročnú 
a obetavú  prácu  v oblasti  výučby 
a výcviku vodičov. 

V. Z.

ZMena terMínu Zápisu dO 1. rOčníka
Upozorňujeme rodičov, že zápis žiakov do 1. ročníka 
pre školský rok 2016/2017 v zmysle školského zákona 
sa mení a prebehne od 1. apríla do 30. apríla 2016.

odbor školsTVa a šporTu msÚ
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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 
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, a uznesenia MsZ č. 133 
zo dňa 10. 12. 2015

OBchODNú VeRejNú SúťAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta michalovce:
A) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na parcele p.č. 
4950, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (vrátni-
ca), postavenej na parcele p.č. 4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Micha-
lovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4952, vedenej 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na 
parcele p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. 
súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4954, vedenej na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948, 
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4950, zast. 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 609 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. 
Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4951, zast. plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 26 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-
KN č. 4952,  zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 45 m2, vedenom 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4953, zast. plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 164 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Mi-
chalovce,  pozemku  p.C-KN  č.  4954,  zast.  plocha  a nádvorie  o celkovej 
výmere 119 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-
KN č. 4948, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedenom 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, novovytvoreného pozemku C-KN p.č. 
4955/1, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 8273 m2, ktorý vznikol 
na základe určenia Geometrického plánu č. 14328810-61/2015, zo dňa 9. 
10. 2015, z pôvodného pozemku p.C-KN č. 4955, zast. plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 10 907 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, 
spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu
B) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na par-
cele  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.
C) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a po-
zemku 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 na-
chádza na Ul. lastomírskej,
D) objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej sú-
pisné 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, za-
stavané 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. Micha-
lovce,
E)  novovytvoreného  pozemku  C-KN  p.č.  3036/114  o výmere  1 124 
m2,  zastavané  plochy,  ktorý  vznikol  určením  Geometrického  plánu 
č. 14328810-18/2015, zo dňa 7. 7. 2015.
F) objektu súpisné číslo 609 na pozemku C-KN parcelné číslo 52, po-
zemkov  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.
G) pozemkov registra:
C-KN v k.ú. Michalovce, LV 5157,: 
p.č. 3267/4, druh pozemku záhrady, výmera 2 793 m2, 
p.č. 3267/5, druh pozemku záhrady, výmera 2 732 m2, 
p.č. 3267/21, druh pozemku ostatné plochy, výmera 20 m2, 
E-KN v k.ú. Michalovce, LV 6438,:
p.č. 1505/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1 776 m2,

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných 
návrhov v hmotnoprávnej lehote, 25. januára 2016 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.

mudr. jozef makohus
Autobusová zastávka na Ul. A. Sládkoviča na strane parku je vysoko frek-
ventovaná s veľkým počtom cestujúcich. Napriek tomu, že počet odpadko-
vých košov už bol zvýšený a koše sú pravidelne vyprázdňované ich kapacita 
nepostačuje. Naďalej dochádza k znečisťovaniu okolia autobusovej zastáv-
ky. Preto navrhujem TaZS mesta Michalovce umiestniť väčší počet odpad-
kových košov na spomínanej autobusovej zastávke.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Ako  správne  uvádzate,  bol  zvýšený  počet  odpadkových  košov,  ako  aj  koše 
s väčším  objemom.  Zaviedol  sa  interval  denného  vývozu  košov,  avšak  ob-
chodní turisti z Ukrajiny, ktorí nakupujú v OC Kaufland, jednotlivé komodity 
vo veľkých počtoch nechávajú na spomínanej zastávke, ide o väčšie množstvo 
veľkých  obalov,  ktoré  sa  do  týchto  košov  aj  tak  nezmestia.  Podľa  našich  sle-
dovaní by nepomohlo ani umiestnenie 1100 l kontajnera. Spomínanej lokalite 
aj naďalej budeme venovať zvýšenú pozornosť, aby poriadok na tejto zastávke 
bol čo najlepší. 

mvdr. vladimír kostovčík
Občianske združenie Topoľany v mene svojich občanov prosí o prehodnote-
nie intenzity osvetlenia hlavne v častiach chodníka, ktorý je intenzívnejšie 
využívaný. Ide hlavne o chodníky okolo kostola. Počas večerných hodín je 
tam zvýšené nebezpečenstvo úrazu, nakoľko tieto chodníky využívajú hlav-
ne starší ľudia.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Osvetlenie chodníka v Topoľanoch bude doplnené v mieste, kde počet svetiel je 
v súčasnosti nedostatočný. Bezprostredne pri kostole je však potrebné využívať 
existujúce priechody pre chodcov, ktoré sú viditeľné. Čo sa týka riešenia návr-
hu  na  zmenu  organizácie  priechodov  pre  chodcov  pri  kostole,  požiadali  sme 
o stanovisko kompetentné inštitúcie, ktoré sú oprávnené rozhodovať, avšak pre 
krátkosť času ich stanovisko zatiaľ nemáme. 

Phdr. marta horňaková
Oslovili ma občania Ulice nad Laborcom, ktorí poukazujú, že časť Ulice 
Andreja Hrehovčíka pred Psychiatrickou nemocnicou nie je osvetlená. Za-
mestnanci nemocnice, ktorí dochádzajú na nočné zmeny peši, ale aj iní ob-
čania mesta, majú v nočných hodinách obavy cez túto časť ulice prechádzať. 
Pýtajú sa, ako sa dá táto situácia riešiť a v akom termíne.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Mesto v rámci prebiehajúcej ďalšej etapy rekonštrukcie a modernizácie verejného 
osvetlenia zrealizuje aj doplnenie osvetľovacích bodov na Ul. A. Hrehovčíka po ľavej 
strane komunikácie v úseku od posledného stožiara verejného osvetlenia pred ro-
dinnými domami po parkovisko pred Psychiatrickou nemocnicou.

interpelácie poslancov
informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na Vii. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
10. decembra 2015. 

pokračovanie v nasledujúcom čísle

pobačeňe miža z varoša

BUBLINkOvI SILvESTEr
Čul mi o tim, že na Silvestra pred varošsku chižu bublinkovo vino potokami 

poceče. Ňe žebi dachto tot mok viľival na jardu. To ľem Mihaľovčaňe probuju, 
chto doštreľi pri otviraňu šumivoho vina najdaľej. Doteraz mi o tim ľem čul. Teľo 
o tim caloho Štefana našo doma špivaľi, že me še šicke chlopi u obiscu zverbovaľi. 
Už od rana na Silvestra še ňechladziľi, ale zohrivaľi tri fľaški toho moku. Jedna pre 
mojoho žeca, druha pre mňe. Tota treca pre vnuka. Pre ňoho dzecinske šumive. 
Dachto jim povedzel, že kec še zohreje, ta štupeľ daľej viľeci. 

Zešlo še nas ňeurekom. Ozda šejdzešat, co chceľi sebe zasuťažic. No buľi tam 
i fanušikove totej šov. I televizne kameri mi tam obačil. Sranda bula ňeľem pri štri-
ľaňu. O tim, že to ňetaka sranda, me sami na vlastne oči uvidzeľi. Štupľe neľitali 
ľem hore, dachtore spadľi pod nohi i za chribet. Išče ščesce, že ňikoho ňetrafiľi. Ľem 
mokom, co ostal u fľaškoj, hojno počastovaľi. I rekord padnul. Jednomu še podarilo 
doštreľic až skoro na tricec metre. Večar me še i u televizoru vidzeľi. Bo i o tim bulo 
na Silvestra hutoreno. Tak me še zo starim rokom lučiľi a na novi cešili. Naj tot 
novi budze išče ľepši, jak bul tot stari. Vinčujem šickim Mihaľovčanom. 

Vaš Mižo z varoša
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Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do prenájmu garáž na Ulici okružnej. Tel.: 0940 388 004

Rôzne
n	Predám Škodu Felíciu LXi, rok výroby 1997, 83 000 km, 

garážovaná. STK a emisná kontrola platná do 11/2017.  
Tel.: 056 6426061, volať po 19.00 hod. 

malý oznamovateľ

n	11. január od 8:10 – 15:30 hod. úsek: Kostolné námestie od ul. 
Fárska smer múzeum (vináreň) 

n	15. január od 8:00 – 15:30 hod. úsek: Nám. Osloboditeľov 1/940 
n	18. január od 8:00 – 15:30 hod. 
  19. január od 7:50 – 15:30 hod. úsek: Staničná 3 Michalovce
Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny

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    

OBchODNú VeRejNú SúťAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach ( budova Domu služieb),
f)  Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach ( garáž/sklad),
g)  Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach,
h)  Ul. partizánska č. 23 v Michalovciach,
i)   Ul. Š. Kukuru č. 8 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 6. november 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

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, 25. januára 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Infor-
mácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos. 

NAVŽDy SMe SA ROZLúčiLi...

spoločenská rubrika

Milan Ďurovčík (54)
Agáta Puľáková (87)
Anna Dremelová (75)
Mgr. Bartolomej Molnár (69)
Ladislav Novák (54)
Ján Kačmarský (57)

Emília Bilohuščinová (65)
Mária Stuľáková (90)
Pavol Jasem (93)
Anna Gidová (73)
Zlatica Križanová (78)
Anna Štofilová (82)
Ján Labač (82)
Eduard Ladič (70)
Ing. Jaromír Jakub (69)
Katarína Vatahová (90)
František Farkaš (81)
Ing. Ján Kolý (69)

V srdciach nám bolesť zostáva 
a tiché spomínanie.

Dňa 19. decembra nás vo veku 93 rokov opustil 
otec, dedko a pradedko 

ladislaV košČ
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť 

na poslednej ceste.

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

kaTaríNou VaTaHoVou
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina

Dňa 1. decembra sme sa navždy rozlúčili 
s drahým manželom a otcom 

paeddr. JoZEFom HubaĽom
Ďakujeme všetkým za prejavy účasti 
nad touto stratou.
manželka a dcéry

poďakovania

Dňa 12. januára uplynie 15 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a dedko 

Ing. miCHal kobaN
s láskou spomínajú manželka, dcéry Daniela, 
Ľubomíra a syn Ľubomír s rodinami

spomienka

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym za prejavy sústrasti, 

kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke 
s drahým manželom a otcom 

milaNom ĎuroVČíkom
smútiaca rodina



� ŠpORt

dva týždne v kultúredva týždne v športe

basketbal
i.bk d – bkm bardejov 
17. 1., 14.00 hod., I. liga SR – kadetky – Východ; športová hala GPH
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

i.bk michalovce – kb rimbasket košice 
17. 1., 10.30 hod., starší mini žiaci – Východ; ZŠ, Krymská 5 

i.bk michalovce – kb rimbasket košice 
17. 1., 11.40 hod., starší mini žiaci – Východ; ZŠ, Krymská 5 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

florbal
eastern Wings michalovce – šk 98 Pruské 
9. 1., 16.00 hod., extraliga žien – 15. kolo; Mestská športová hala

eastern Wings michalovce – nts fk – zš nemšová 
10. 1., 10.00 hod., extraliga žien – 16. kolo; Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

hádzaná
hk iuventa – tus metzingen 
16. 1., 17.30 hod., osemfinále pohára EHF; Chemkostav Aréna
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

ľadový hokej
hk dukla – hc 46 bardejov 
15. 1., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 37. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

hk mládež – hk 95 Považská bystrica  
9. 1., 14.00 hod., I. Liga dorast – 33. kolo

hk mládež – hk 95 Považská bystrica   
10. 1., 9.30 hod., I. Liga dorast – 34. kolo

hk mládež – hk brezno   
16. 1., 14.00 hod., I. Liga dorast – 35. kolo

hk mládež – hk brezno   
17. 1., 9.30 hod., I. Liga dorast – 36. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

softtenis
o Pohár Primátora mesta
Mestská softtenisová liga mužov 
11. – 15. 1., 18.30 hod., VIII. ročník – I. a II. liga – 8. kolo
18. – 22. 1., 18.30 hod., VIII. ročník – I. a II. liga – 9. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

turistika
výstuP na sninský kameň
9. 1., 8.00 hod. – 48. ročník, info: www.kst-turista.sk

trojkráľový sninský kameň 
9. 1., 8.00 hod. – 48. ročník, info: www.kstmichalovce.sk

branisko – sľubica
9. 1., 5.30 hod., info: www.kstmichalovce.sk

volejbal
o Pohár Primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých 
12. 1., 17.15 hod. – VII. ročník II. liga – 8. kolo
19. 1., 17.15 hod. – VII. ročník II. liga – 9. kolo
12. 1., 19.00 hod. – VII. ročník I. liga – 8. kolo 
19. 1., 19.00 hod. – VII. ročník I. liga – 9. kolo 
Info: www.vkmichalovce.sk

Po vianočnej burze 
futbalový zápas storočia
Spev vianočných kolied sa 
od rána prelínal s vravou 
predávajúcich a kupujúcich 
na vianočnej burze, ktorá 
sa konala 22. decembra 
v priestoroch Zš, Okružná 
17 v Michalovciach. 

Cieľom burzy bolo priblížiť čaro 
Vianoc,  ukázať  obchodníckeho  du-
cha, ale najdôležitejší bol jej charita-
tívny rozmer, a to vyzbierať finančné 
prostriedky,  ktoré  poslúžia  ako  dar 
ľuďom v núdzi na Ukrajine. Stoly sa 
prehýbali pod voňavými medovníč-
kami,  nechýbali  zaujímavé  výrobky 
z dreva, papiera, moduritu, či cesto-
vín. Zaujali tradičné vianočné aranž-
mány a ikebany. Do vianočnej burzy 
sa  zapojili  všetci  učitelia  aj žiaci 

a spoločne vytvorili nezabudnuteľnú 
predvianočnú atmosféru. 

Program  dňa  zďaleka  nekon-
čil.  Všetci  „šestkári“  sa  presunuli 
do športovej haly Chemkostav Aré-
na. Tu sa zúčastnili  futbalového zá-
pasu  storočia.  Proti  sebe  nastúpili 
tímy FC Teachers Stars a žiacke fut-
balové hviezdy. Za skvelej atmosféry 
a povzbudzovania bubnami, rapkáč-
mi  a trúbkami  obidve  družstvá  po-
dali excelentný športový výkon.

Záverečné skóre bolo neúprosné: 
učitelia verzus žiaci 5:1. Počas pre-
stávok  sa  žrebovala  tombola  a ne-
chýbali  zábavné  súťaže,  v  ktorých 
žiaci vyhrávali vecné ceny.

V závere  podujatia  sa  arénou 
niesli  nádherné  tóny  spoločne  za-
spievanej piesne Tichá noc. 

Mgr. Martin Nebesník

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Majstrovstvá európy 
v Michalovciach
Prvý februárový týždeň 
v našom meste bude patriť 
futbalu. V Michalovciach 
sa bude konať 10. ročník 
európskeho šampionátu 
kňazov v halovom 
futbale. Na turnaji 
s medzinárodnou účasťou 
budú medzi sebou súťažiť 
družstvá zo 16 krajín, ktoré 
budú rozdelené do štyroch 
základných skupín. 

O umiestnení družstiev do jed-
notlivých  skupín  rozhodli  vladyka 
Milan  Chautur,  primátor  mesta 
Michalovce  Viliam  Zahorčák,  sta-
rosta  obce  Kaluža  Ján  Čuchran 
a duchovný otec Karol Knap. 

Žrebovanie  sa  uskutočnilo 
30. decembra  2015  po  slávení 
svätej  omše  v Chráme  zoslania 
Svätého  Ducha  v Michalovciach. 
Slovenskí  zástupcovia  si  zmera-
jú  sily  s kňazmi  z Česka,  Čiernej 
hory a z Poľska. Všetky zápasy sa 
odohrajú v našom meste od 1. do 
5. februára 2016. 

rr


