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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, 

MILÍ MICHALOVČANIA!

Keď som sa k vám presne pred 
rokom v takomto čase pri-
hováral, upozorňoval som 

okrem iného aj na fakt, že rok 2020 
by mal byť rokom výnimočným. 
Myslel som vtedy, že výnimoč-
ný bude len tým, že ho tvoria dve 
dvadsiatky. Ako sa ukázalo, výni-
močným bol však hlavne niečím 
iným, a to tým, že sa v ňom v znač-
nej miere ochromil život na celom 
svete a pandémia, ktorá to spôsobi-
la, si vyžiadala aj pomerne veľa ľud-
ských životov. 

Dôsledky toho sme pocítili aj my 
na Slovensku a, žiaľ, aj v našom mes-
te, hoci zo začiatku sa to až tak zle 
nejavilo. Po parlamentných voľbách, 
ktoré boli vo februári a po ktorých 
došlo na Slovensku k výraznej zme-
ne politických pomerov, sa ukázalo, 
že to, čo sa dlho zdalo ako relatívne 
hravo zvládnuteľné, zvládnuteľným 
byť nemusí, keď sa riadenia ujmú 
ľudia, ktorí na pozície, ktoré zastá-
vajú, nemajú potrebnú organizá-
torskú, osobnostnú a ani mentálnu 
výbavu. Slovensko sa dnes aj vďaka 
tomu zmieta v  problémoch, a  to 
nielen zdravotných, ale hrozia mu 
najmä problémy ekonomické, soci-
álne, ktoré môžu prerásť aj do prob-
lémov politických a to všetko môže 
mať pre nás, pre všetkých, fatálne 
dôsledky.

Preto aj dnes, v  čase, ktorý by 
mal byť pre nás radostným, sme 
naďalej plní obáv z  toho, čo bude, 
čo nás čaká a  či tie zlé časy, ktoré 
prežívame, vôbec niekedy skončia. 
Ja som presvedčený, a hovoril som 
to už viackrát aj na iných fórach, 
že áno, že skončia, pretože všetko 
raz skončiť musí, pretože zlo, ktoré 

dnes v  rôznych aktuálnych podo-
bách má navrch, dlhodobo víťaziť 
nemôže. Verím, že je len otázkou 
času a dúfam, že nie dlhého, kedy 
sa všetko vráti späť do normálu 
a my sa budeme zasa tešiť v kruhu 
svojich rodín zo všetkého, čo  náš 
život robí pekným, príjemným 
a plnohodnotným. 

Verím, že tešiť sa budeme aj 
zo  všetkého, čo tvorí život nášho 
mesta. Verím, že sa opäť budeme 
môcť stretávať a  že každý svojím 
dielom bude opäť prispievať k jeho 
napredovaniu. 

Napriek všetkým uvedeným 
ťažkostiam, ktoré postihli aj náš 
región, sa naše mesto aj v  tomto 
neľahkom období snažilo žiť tak, 
aby ľudia v ňom uvedené problémy 
pocítili čo najmenej. Snažili sme sa 
aj naďalej mesto zveľaďovať, výsled-
kom čoho bolo aj v uplynulom roku 
množstvo investičných aktivít. 

Po optimálnom časovom nasta-
vení signalizácie, po jej zosynchro-

nizovaní s ostatnými a  po  násled-
nom skolaudovaní by k bezpečnosti 
cestnej premávky v meste mala pri-
spieť nová križovatka ulíc Hollého 
– Sládkovičova – Partizánska, ktorú 
sme vybudovali koncom roka. De-
ťom i  dospelým by už  na  jar mala 
slúžiť oddychová zóna v medziblo-
kovom priestore Sídliska západ, 
na ktorom rekonštrukciou prešli 
aj  jeho všetky spevnené plochy. 
Pred úplným dokončením je re-
konštrukcia predných priestorov 
objektu Zlatý býk, ktoré by mali 
slúžiť najmä kultúre a  turizmu. 
Bude tam reprezentatívna turistic-
ko-informačná kancelária a  mest-
ská galéria. Rekonštrukciou, vďaka 
ktorej sa stal pre mladých športov-
cov príjemnejším a  bezpečnejším, 
prešiel umelý trávnik futbalového 
ihriska na VI. ZŠ, za  čo ďakujeme 
aj súkromným sponzorom a vďaka 
vládnej dotácii sme zrekonštruovali 
aj mládežnícke šatne na futbalovom 
štadióne a zakúpili sme do mestskej 
športovej haly nové tatami pre mla-
dých džudistov.

K bezpečnosti žiakov a učiteľov 
prispela rekonštrukcia strechy telo-
cvične II. ZŠ a k zvýšeniu kvality vy-
učovacieho procesu určite prispeje 
aj rekonštrukcia odborných učební 
na II., IV., V. a VI. ZŠ. Prínosom pre 
najmenších sú nové detské ihriská, 
ktoré sme vybudovali v priestoroch 
Materskej školy na Ulici S. H. Va-
janského, ale aj na Štefánikovej uli-
ci a pri bytovom dome V2 na ulici 
Nad Laborcom.

V rámci procesov smart city pri-
budli v meste nabíjacie stanice pre 
elektro automobily, a  to na  Ulici 

Nech je, priatelia, 
rok 2021 rokom 
nových nádejí, 
rokom, ktorý bude 
aj začiatkom 
niečoho nového, 
dobrého a kiež 
aj niečoho veľkého.

V i l i a m  Z a h o r č á k

pokračovanie na 4. strane 



V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu 
nákazy novým koronavírusom a ochorením COVID-19 
sú s platnosťou do odvolania zrušené klientske hodiny 
mestského úradu. 

Preto odporúčame, aby občania na komunikáciu s mestom využívali:
n  predovšetkým dostupné elektronické prostriedky  

https://www.michalovce.sk/sk/clanok/elektronicke-sluzby
n  prípadne služby slovenskej pošty,  

(vzory tlačív sú dostupné na  https://www.michalovce.sk/sk/clanok/
dane-a-poplatky 

n  alebo podacie služby mestského úradu  
(bočný vchod do budovy úradu bude opatrený podacou urnou,  
kde občan môže vhodiť svoje podanie). 

V nevyhnutných prípadoch je možné kontaktovať pracovníkov úradu 
telefonicky na číslach:
TKO: 056/6864 116, 056/6864 118, 056/6864 119, 
DANE: 056/6864 121, 056/6864 128 alebo 0918 876 619 
alebo e-mailom: podatelna@msumi.sk.

Všetky informácie ohľadom miestnych daní a poplatku za komunálny 
odpad vrátane nároku na zníženie/oslobodenie od dane/poplatku za TKO, 
ako aj termínov podania priznaní/žiadosti nájdete na webovej stránke 
mesta Michalovce v časti Transparentné mesto – Všeobecne záväzné na-
riadenia (VZN), a to konkrétne:
n  Všeobecne záväzné nariadenie č. 210/2020 o miestnom poplatku za ko-

munálne odpady a drobné stavebné odpady 
n  Všeobecne záväzné nariadenie č. 206/2019, o dani z nehnuteľností, dani 

za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevý-
herné hracie prístroje.

MsÚ

2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Prikaz dobi hutori, privitajme rok novi. 
Žebi še nas ňeľeknul a ľem dobri gu nam bul.

Chľebika nam ňesanoval a i druhim obdaroval.
Vlahi bilej nadzeľil, žebi drobizg pocešil. 

Zdravja ľudzom ňebral a coronu het poslal.
Naj še šumňe obľikame a do šveta vibereme.

Poznac šveta caloho a doma chasnu s toho dobroho.
Žebi me dobre vidzeľi, dze idze švet cali.

Naj še nam dzecinske choroti politicke ňestaňu,
Žebi novi bojovňici ňemušeľi vžac halapartňu.

Bo žem krasnu mame i rozumu dojsc chasnujeme, 
naj še o majetki ľem duchovne postarame. 

Zdravička dobroho i ščesca šumnoho,
naj še pomiňe šemeno svaru staroho.

Bo každi dňeška muši znac, 
chto veľku chmaru privola, sam še ľem dokona.

Chto sce šicko mac, ňehodzen gazdovac.
Ľem život prajňi priňeše každomu
radojsci i spokojnojsci do domu.

Naj še šicko v dobre obraci,
žebi maľi cali rok chašen šicki prostaci.

Vaš Mižo z varoša

Novoročni vinč

Miestne dane a poplatky 
v roku 2021

Ministerstvo zdravotníctva 
SR vyhlásilo v novembri 
2019 verejný návrh určený 
všetkým poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti 
bez ohľadu na ich 
právnu formu, 
ktorí za stanovených 
podmienok prejavia 
záujem zriadiť 
a prevádzkovať mobilné 
odberové miesto 
pre antigénové testovanie. 

Zoznam všetkých testovacích 
miest na Slovensku nájdete v  pre-
hľadnej tabuľke na stránke Minis-
terstva zdravotníctva: https://www.
health.gov.sk/?ag-mom. Z dôvodu 
dynamických zmien sú informá-
cie v  nej pravidelne aktualizované 
(o 8.00, 12.00 a 16.00 hod.). Koncom 
decembra bolo v  niekoľkých mes-
tách na Slovensku spustené pilotné 
objednávanie na antigénové odber-
né miesta, v  Michalovciach tomu 
tak zatiaľ nie je, to znamená že na 
testovanie sa objednávať nemusíte. 

Prinášame prehľad antigénových 
testovacích miest na území mesta 
Michalovce.

Subjekt Adresa MOM Prevádzkový čas
DZS-M.K.TRANS, 
s.r.o. Staničná 3 pondelok – piatok

7.30 – 11.30, 12.00 – 16.00

Michaella s.r.o. Nám. osloboditeľov 
70 – interiér

pondelok – piatok
10.00 – 18.00

NsP Š. Kukuru 
Michalovce – Svet 
zdravia a.s.

Špitálska 
ul. 1266/2

pondelok – piatok
8.00 – 16.00

RUVZ Michalovce S. Chalupku 5 po: 9.00 – 12.00, 
st: 13.00 – 16.00, pi: 9.00 – 12.00

Ústredná vojenská 
nemocnica SNP 
Ružomberok

P. O. 
Hviezdoslava 1

pondelok – piatok
10.00 – 18.00

Antigénové testovacie 
miesta v Michalovciach

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan



Písal sa rok 1956 
a Michalovčania oslavovali 
900. výročie údajnej 
prvej písomnej zmienky 
o Michalovciach. Dlhé roky 
sa vychádzalo z roku 1056. 

Nesprávny údaj publikovali au-
tori reprezentačnej župnej mono-
grafie Magyarország vármegyéi és 
városai: Zemplén vármegye, ktorá 
vyšla v Budapešti začiatkom 20. sto-
ročia. Dlhodobo sa tento údaj bral 
za bernú mincu a „určoval chod“ 
mestských osláv. 

Všetko vyvrcholilo v roku 1956 
veľkolepými oslavami údajného 
900. výročia prvej písomnej správy. 
Na kaplnke na Hrádku bola osade-
ná veľká deväťstovka a  historické 

fotografie z tohto roku priam sršia 
slávnostnou atmosférou okrúhle-
ho výročia. Miestna inteligencia 
pripravila tridsaťstranovú brožúru 
v duchu výročia. Tlačovina Micha-
lovce 1056 – 1956 vyšla v Košiciach 
v  tom istom roku. O dva roky ne-
skôr vyšiel vyše dvestostranový 
Almanach Zemplína: Michalovce 
1056 – 1956. Starší Michalovčania 
do dnešných dní nostalgicky spo-
mínajú na oslavy z roku 1956. 

Už pred rokom 1989 univerzitný 
profesor Ferdinand Uličný upozor-
ňoval, že prvá písomná správa o Mi-
chalovciach pochádza z roku 1244. 
Tento rodený Lipták, vynikajúci 
slovenský historik, archivár a  zna-
lec stredoveku mal k zemplínskym 
Michalovciach vždy osobitný vzťah. 
Raz keď navštívil Zemplínske mú-

zeum v  Michalovciach, rozprávali 
sme sa o tom, ako zmenil a uviedol 
na pravú mieru rok prvej písomnej 
zmienky o Michalovciach. A podľa 
jeho rozprávania to nebol jednodu-
chý príbeh... Vedeckú prácu a argu-
mentáciu prof. Uličného prijala bez 
výhrad slovenská historická obec. 

V  roku 2007 vďaka spolupráci 
michalovskej samosprávy a  Zem-
plínskeho múzea v Michalovciach 
vyšla prvá vedecká monografia pod 
názvom Dejiny Michaloviec. Ka-
pitolu stredovek napísala znalky-
ňa stredoveku docentka Miloslava 
Bodnárova, ktorá sa venuje skú-
maniu tohto historického obdobia, 
a tiež jednoznačne uviedla, že prvá 
písomná zmienka o Michalovciach 
pochádza z roku 1244.

PaedDr. Martin Molnár

3 AKTUALITY 

Rok 2020 sa na Slovensku 
od marca niesol 
v neobyčajnom duchu 
a v tomto duchu sa 
aj skončil. Z dôvodu 
pretrvávajúcej nepriaznivej 
epidemiologickej situácie 
sa v závere roka nekonalo 
nič z obvyklých aktivít, 
ktoré sú tradičné pre naše 
mesto. Nekonala sa teda 
ani recesistická súťaž 
vo vystreľovaní zátok 
zo šampanského, ktorá 
má za sebou úspešných 
20 ročníkov. 

Svoju históriu začala písať pred 
21 rokmi v  záhradkárskej osade 
Topole.  Na Námestie osloboditeľov 
sa presunula v roku 2007. Súťaže sa 
môže zúčastniť každý, kto si done-
sie fľašu originálneho balenia šu-
mivého vína s obsahom 0,7 l a cie-
ľom súťaže je vystreliť zátku z tejto 
fľaše do čo najväčšej vzdialenosti. 
Popularita netradičnej silvestrov-
skej zábavy na michalovskom ná-
mestí postupne rástla, o čom svedčí 
z  roka na rok sa zvyšujúci počet 
účastníkov. V roku 2011 ich bolo 37 

a v roku 2019 už takmer 80. Mode-
rovanie podujatia má pod palcom 
tradične Janko Ďurovčík, ktorý stál 
pri zrode tejto súťaže a svojím šar-
mom a humorom dotvára celkovú 
atmosféru podujatia.

Ak by ste si chceli trúfnuť 
na  popredné umiestnenie v súťa-
ži, vaša zátka by mala určite do-
letieť do  vzdialenosti viac než 20 
metrov. Hoci hranice sa každý rok 
posúvajú. V roku 2009 mal víťazný 
„výstrel“ v  podaní Emila Kušníra 
dĺžku 21,40 metrov, ale v roku 2018 

sa takáto hodnota nedostala ani 
na tretie miesto, na ktorom vtedy 
skončil Ladislav Bujdoš s  dostre-
lom 24,10 metrov. Ten istý súťažiaci 
sa rok na to stal víťazom, keď zátku 
zo šampanského vystrelil do vzdia-
lenosti 24,95 metrov. Rekord Pavla 
Tótha 31 metrov z roku 2005 sa do-
posiaľ prekonať nepodarilo. V roku 
2012 sa súťaž vďaka účastníkovi 
zo Španielska stala medzinárodnou 
a v roku 2018 sa na prvom mieste 
s výkonom 27,15 metrov umiestnil 
Radek Milión z Českej republiky.

Všetkých Michalovčanov chce-
me uistiť, že v  konaní tradičných 
silvestrovských podujatí chce mesto 
pokračovať a rok 2020 bol iba vynú-
tenou prestávkou. Veríme, že na Sil-
vestra 2021 sa opäť všetci stretneme 
v dobrej nálade na našom námestí 
pri kultúrnom programe, vatre 
zvrchovanosti, sledovaní ohňostro-
ja. Radi sa pobavíme aj pri súťaži 
vo  vystreľovaní zátok zo šampan-
ského a možno v tomto roku padne 
nový rekord.

red

Silvester, aký tu ešte nebol

777. výročie prvej písomnej správy
Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach realizovala 
v minulom roku projekt 
Mobilizácia kreatívneho 
potenciálu v regióne 
Zemplína.

Projekt podporil Košický samo-
správny kraj v rámci výzvy Tradície 
inšpirujú inovácie 2020, a to vo výš-
ke takmer 30  000 eur. Nová multi-
funkčná miestnosť poslúži na pred-
nášky, prípravy pre deti a  mládež 
v  oblasti informatiky, hranie hier 
ale aj na výstavy. V dlhodobom ho-
rizonte sa budú v tejto miestnosti re-
alizovať tvorivé dielne s regionálny-
mi témami. Medzi pilotné projekty 
budú patriť workshopy o tradícii po-
zdišovskej keramiky, o jarných a via-
nočných zvykoch našich predkov 
na  Zemplíne či predstavenie a  his-
tória tkania tzv. pokrovcov a ďalšie.

zkgz

KNIŽNICA 
OTVORILA NOVÚ 
MULTIFUNKČNÚ 
MIESTNOSŤ

Archívny záber z roku 2017
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Materské centrum Drobec 
zrealizovalo projekt 
podporený z Grantu 
mesta 2020 netradičným 
spôsobom vzhľadom 
na stále aktuálnu situáciu 
súvisiacu so šírením 
vírusového ochorenia. 

Počas trvania projektu, od ok-
tóbra do polovice decembra, sa 
uskutočňovali tvorivé dielne, ktoré 
prebiehali on-line formou. Vo vir-
tuálnom priestore vznikla aktívna 
skupina s  názvom Tvorivé dielne 
MC Drobec, v rámci ktorej sa mohli 
záujemcovia venovať šitiu, vyšíva-
niu, háčkovaniu, či pleteniu. Pre 
deti boli pravidelne pripravované 

video-návody na výrobu záložiek do 
knihy, zdobenie drevených škatuliek 
a iných dekoratívnych predmetov. 

Počas víkendov boli realizované 
prednášky a diskusie s ústrednou té-
mou ľudové zvyky a tradície. Účast-
níci projektu prijali pozvanie na „ve-
čurki“ cez internet. Projekt bol za-
meraný na ľudové remeslá a  zvyky, 
preto sa všetky aktivity, ktoré bolo 

možné uskutočniť, spájali s ľudovou 
tradíciou dvoch regiónov – Zemplín 
a Šariš. V rámci projektu sme otvo-
rili aj tzv. hand-made burzu, v ktorej 
sa mohli pochváliť svojimi výrobka-
mi všetci šikovní účastníci. 

Týmto sa chceme poďakovať 
za podporu projektu z Grantu mesta 
Michalovce 2020.

Mgr. Adriana Jacečková

Drobci a tradičné remeslá, zvyky i história

Sama Chalupku, Štefánikovej 
a v priestore ulíc Duklianska – Ob-
chodná. 

Rekonštrukciou prešli teplovod-
né prípojky k bytovým domom V1 
a V2 na ulici Nad Laborcom, roz-
šírilo sa kolumbárium, teda urnová 
stena na mestskom cintoríne na Ul. 
Jána Kollára a zrealizovalo sa osvet-
lenie ďalšieho priechodu pre chod-
cov, tentokrát na Ulici S. H. Vajan-
ského pri hoteli Mousson.

Ďalšími prestavbami prešli vnú-
torné priestory futbalového šta-
dióna, kde tiež pribudli perimetre 
a nová svetelná tabuľa a vybudoval sa 
úplne nový závlahový systém na fut-
balovom ihrisku v Topoľanoch. 

Rekonštrukciou elektroinštalá-
cie, ďalšími stavebnými úpravami 
a  vybudovaním bleskozvodu sme 
dokončili rekonštrukciu bývalej MŠ 
vo Vrbovci, ktorá bude po skolau-
dovaní slúžiť obyvateľom tejto časti 
mesta jednak ako ďalšie denné cen-
trum pre seniorov, ale poslúži aj pre 
kultúrne a spoločenské aktivity ich 
občianskych združení. 

Tak ako každý rok, aj v tom prá-
ve skončenom sme, popri už spomí-
nanom Sídlisku západ, rekonštruo-
vali cesty a  chodníky na viacerých 
uliciach v meste. Cesty na uliciach 
Janka Alexyho a  Farská a  chodní-
ky na uliciach P. O. Hviezdoslava, 
pravá strana od obchodného cen-
tra Kaufland po futbalový štadión 
a  ľavá strana od Gymnázia P.  Ho-
rova po Ulicu Jurija Gagarina, 
ďalej Jána Hollého, pri parku pri 
Okresnom riaditeľstve Policajného 
zboru SR, Samova od Mojmírovej 
po Verbovčík, Lipová – spojnica 
s Ulicou Laca Novomeského, Janka 
Alexyho – po ľavej strane, Duklian-
ska – po  ľavej strane od okružnej 
križovatky po  svetelnú križovatku, 
Karola Kuzmányho – ľavá strana 
od Ulice profesora Hlaváča po Ma-
sarykovu a Okružná – pravá strana 
od Špitálskej po Murgašovu ulicu. 
Popri tom nové chodníky pribudli 
aj na Sídlisku východ, v medziblo-
kových priestoroch ulíc Farská – 
Ľudovíta Kukorelliho – Verbovčík. 

Značnú pozornosť sme v  uply-
nulom roku venovali aj príprave 
projektovej dokumentácie investič-

ných zámerov, osobitne tých, ktoré 
by sa mali realizovať už v roku 2021.

Veľmi ma teší, že Slovenská 
správa ciest splnila svoj dávnejší zá-
väzok a dobudovala križovatku pri 
železničnej stanici, ktorej svetelnú 
signalizáciu vybudovalo už dávnej-
šie mesto a  rovnako ma teší, že aj 
spoločnosti Arriva sa tam podarilo 
vybudovať svoju časť autobusovej 
stanice, vďaka čomu celá táto časť 
mesta je už blízko podoby, ktorá 
tam bola dlhodobo plánovaná. 

Popri investíciách sme sa v rámci 
možností usilovali zachovať čo naj-
viac z  podpôr v oblastí sociálnych 
veci, rovnako ako aktivít v  kultúre, 
či v  iných oblastiach. V  mnohom 
nám prekážali obmedzenia, na ktoré 
sme museli reagovať a  vďaka čomu 
bola obmedzená aj činnosť mestské-
ho úradu. Napriek tomu sme však 
stihli zrealizovať viacero podujatí 
ako napr. koncert hudobnej skupiny 
Ščamba, koncert Volnij Don a hos-
tia, divadelné predstavenie Otvore-
né manželstvo, divadelný muzikál 
Ľadové kráľovstvo, cestovateľské 
kino Černobyľ, predpremiéru filmu 
Hokejový sen s režisérom filmu, sce-
náristom a producentom Marekom 
Vaňousom, predstavenie Radošin-
ského naivného divadla Mužské 
oddelenie, prednášku Alternatívne 
zdroje energie a v spolupráci s Hvez-
dárňou Michalovce aj prednášku Čo 
môžeme vidieť v atmosfére. 

Za účasti mimoriadne úspešnej 
olympioničky Anastázie Kuzmino-
vej sme ešte stihli oceniť najúspeš-
nejších športovcov mesta za rok 
2019 a  podieľať sa aj na zorgani-
zovaní tradičného podujatia Deň 
Močarian. Popri tom všetkom sme 
v  Michalovciach mali možnosť 
vidieť aj výstavy umeleckých diel 
z tvorby desiatich autorov. Ostatné 
plánované podujatia sme, bohužiaľ, 
museli zrušiť, alebo zrealizovať len 
vo veľmi obmedzenej miere. Aj pre-
to sme museli upustiť od mnohého, 
na čo sa obyvatelia i  návštevníci 
nášho mesta tešili počas leta i v čase 
na konci roka. Dúfame, že je to 
poslednýkrát a  že už teraz, v  roku 
2021, ak sa to bude dať, mnoho 
z  toho, čo sa v  minulom roku ne-
uskutočnilo, opäť obnovíme. 

Vážení spoluobčania!
Keďže aj vďaka hlasom mno-

hých z vás, za čo vám úprimne ďa-
kujem, som v  minuloročných par-
lamentných voľbách získal mandát 
poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky, musel som v uplynulom 
roku byť často v  Bratislave. Preto 
využívam aj tento priestor na to, 
aby som sa poďakoval svojmu zá-
stupcovi Ing. Jozefovi Sokologor-
skému za to, že ma počas mojej čas-
tej neprítomnosti výborne zastupo-
val, rovnako ako všetkým vedúcim 
pracovníkom mesta, že mu v  tom 
veľmi pomáhali. Moje poďakova-
nie patrí aj PhDr. Janke Cibereovej, 
ktorá sa naplno zástupcovských po-
vinností ujala pred koncom roka, 
avšak dovtedy nám veľmi pomá-
hala z  pozície prednostky okres-
ného úradu. V  neposlednom rade 
ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste 
chápali a  chápete, že na úrade už 
nemôžem byť tak často ako v  mi-
nulosti, čo verím, mesto negatívne 
nepocítilo a dúfam, že ani nepocíti.

Popri množstve skúseností, kto-
ré som v  parlamente získal, som 
nadobudol aj presvedčenie, že aj 
keď sme odetí do rozdielnych poli-
tických tričiek, my, Michalovčania, 
budeme v  parlamente držať spolu, 
ak pôjde o  záujem ďalšieho rozvo-
ja nášho mesta a  zemplínskeho re-
giónu. Rád preto aj na tomto fóre 
oceňujem osobné aktivity svojich 
poslaneckých kolegov Miloša Svr-
čeka a  Milana Potockého či už sa 
jedná o  riešenie problémov s  PCB 
látkami, alebo problematiku dobu-
dovania diaľnice k nám na Zemplín. 
Chcem veriť, že v  takomto duchu 
budeme spolupracovať aj naďalej.

Rovnako chcem veriť v ukonče-
nie pandémie už v roku 2021, čo by 
nám umožnilo nielen obnovenie 
kultúrneho a  spoločenského života, 
ale aj realizáciu už spomínaných plá-
novaných investičných aktivít. Tými 
najväčšími by v  tomto roku mali 
byť rekonštrukcia našej plavárne, 
rekonštrukcia Kostolného námestia 
a  parku Kerta, výstavba florbalovej 
haly v  areáli I. ZŠ a  ďalšia rekon-
štrukcia spevnených plôch v  mes-
te. Ak sa nič nezmení, malo by ísť 
o cesty na uliciach Andreja Kmeťa, 

Terézie Vansovej, Boženy Nemcovej, 
Meďovskej, Vila-Real, Jána Kollára 
a chodníky na uliciach Fraňa Krá-
ľa – od Janka Alexyho po P. I. Čaj-
kovského, Terézie Vansovej, Boženy 
Nemcovej, 9. mája a Jána Kollára 
– po obidvoch stranách. Zároveň 
chceme v tomto roku urobiť všetko 
potrebné k  tomu, aby sme v  roku 
2022 mohli vybudovať ďalšiu kazetu 
skládky TKO v Žabanoch. 

Už teraz aktívne pracujeme 
aj na tom, aby sme sa, v momente, 
kedy to bude možné, mohli uchá-
dzať o externé finančné prostriedky 
na všetko, o čo sa bude dať uchádzať 
z toho, čo mesto potrebuje a čo má 
vo svojich strategických materiáloch 
zadefinované. Ako jedno z mála slo-
venských miest vytvárame vedno 
s bezprostredne susediacimi obcami 
tzv. UMR- Udržateľný mestský roz-
voj, čo nám umožní tieto prostried-
ky získať aj inak, ako ich bude získa-
vať väčšina slovenských miest.

Veríme, že i  vďaka tomu bu-
deme môcť rovnako ako doposiaľ 
aj v  roku 2021 podporovať šport, 
umenie a aj mnoho rôznych aktivít 
našich občanov. Veríme, že v  Mi-
chalovciach budeme môcť opäť pri-
vítať mnoho významných osobnos-
tí zo všetkých sfér nášho života a že 
i vďaka tomu všetkému budeme na-
ďalej presviedčať, že sme tým pra-
vým a ozajstným srdcom Zemplína.

Zo všetkého najviac však dúfa-
me, čo už odznelo, že pandémia, 
ktorá nás všetkých kvári, všade vo 
svete skončí, že vo svete aj na Slo-
vensku sa znormalizuje aj politická 
scéna a hospodársky život a  že my 
všetci sa budeme môcť opäť a mož-
no aj s väčšou vervou venovať tomu, 
čo nás všetkých bude obohacovať 
po všetkých stránkach.

Nech je, priatelia, rok 2021 práve 
takým. Nech je tiež rokom nových 
nádejí, rokom, ktorý bude aj začiat-
kom niečoho nového, dobrého a kiež 
aj niečoho veľkého. K jeho zvládnutiu 
vám všetkým želám veľa zdravia, veľa 
síl, optimizmu a veľa ochoty. Želám 
vám popritom aj veľa priazne, lásky 
a pokoja všetkým ľuďom dobrej vôle!

Veľa šťastia v novom roku, pria-
telia!

Viliam Zahorčák

dokončenie novoročného príhovoru z prvej strany... 
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Vo veku 75 rokov zomrel 
11. decembra 2020 
v Prešove generálmajor 
Ing. Marián Horský.

Narodil sa 28. augusta 1945 v Prí-
beníku, neďaleko Kráľovského Chl-
mca. Po skončení strednej jedenásť-
ročnej školy sa stal žiakom školskej 
jednotky 6. motostreleckého pluku 
v Uherskom Hradišti. V roku 1963 
bol prijatý na štúdium vo Vyššom 
vojenskom učilišti hrdinu O. Jaroša 
vo Vyškove na Morave, ktoré ukončil 
1. augusta 1966, keď bol v hodnosti 
poručíka prijatý za vojaka z povola-
nia. Od septembra 1966 do polovice 
augusta 1975 prešiel celým radom 
veliteľských a  veliteľsko-štábnych 
funkcií v  motostreleckých útvaroch 
Československej ľudovej armády. 
V septembri 1974 bol premiestnený 
k  Východnému vojenskému okru-
hu (VVO) a ustanovený do funkcie 
zástupcu veliteľa 55. motostrelecké-
ho pluku v Trebišove. V septembri 
1976 bol v hodnosti kapitána vyslaný 

na dvojročné postgraduálne štúdium 
vo Vojenskej akadémii A.  Zápotoc-
kého v Brne, ktoré ukončil v hodnos-
ti majora v roku 1978. Následne bol 
zaradený do funkcie náčelníka štábu 
63. motostreleckého pluku v Micha-
lovciach. Od októbra toho istého 
roka sa stal jeho veliteľom. V novem-
bri 1981 bol povýšený do hodnosti 
podplukovníka. O rok neskôr sa stal 
zástupcom veliteľa 14. tankovej di-
vízie. Od septembra 1984 do júla 
1986 absolvoval Vojenskú akadémiu 
Generálneho štábu Ozbrojených síl 
ZSSR K. J. Vorošilova v Moskve, smer 
veliteľsko-štábny, operačno-stra-
tegický. V  roku 1987 bol povýšený 
do  hodnosti plukovníka gšt. a  usta-
novený za veliteľa prešovskej 14. tan-
kovej divízie. V  júli 1990 sa stal zá-
stupcom veliteľa VVO pre civilnú 
obranu v Trenčíne. K 1. októbru 1990 
bol prezidentom ČSFR vymenovaný 
do hodnosti generálmajora. 

Po vzniku Armády SR (ASR) bol 
zaradený do funkcie náčelníka Or-
ganizačnej správy Hlavného štábu 
Veliteľstva ASR, neskôr Organizač-
nej správy Generálneho štábu ASR. 
V decembri 1998 bol vyčlenený 
na plnenie úloh Ministerstva obrany 
SR. Po splnení nároku na starobný 
dôchodok bol dňom 31. októbra 
2002 prepustený zo služobného po-
meru profesionálneho vojaka. 

V roku 2002 ho prezident SR 
povýšil do hodnosti generálmajora 
v zálohe. Jeho výkon vojenskej služ-
by bol ocenený radom domácich, 
ako i zahraničných vyznamenaní.

Genmjr. Ing. Marián Horský bol 
telom aj srdcom vojak a veliteľ. Česť 
jeho pamiatke!

VHÚ

Ľem dobre čekaj,
bo plane už bulo.

Kec ši chcel mudrojsc, 
pridze ľem premudrojsc.

Doteraz peňeži bulo malo,
inflacija ci jich da preveľo.

Sudržnojsc bula slaba, 
ľem nadacije ci ju spravja.

Bival ši u kurňiku, 
i na hnoju še da jejsc papriku.

Ňebudzeš po voľi,
basa še na tebe stroji. 

Včera ši bul doma, 
i jutro ostaňeš bez domu i prova.

Bo tu treba robic 
a i na druhich narobic.

Žebi ši bars ňepremudrel, 
možeš robic, jak ten pudel.

Ľem raz za štiri roki 
možeš otvoric valov pre žraloki. 

Šľebodňe sebe možeš vibrac,
či sebe paňstvo budze rukavi tarhac.

Bo šicki ľem pre tebe robja,
dokedi na tim nazarobja.

Štiri roki doba kratka,
Treba nadhnac do lokdavna.

Vitarhňeme zlu želinu, 
S koreňami i žeminu.

Bo nam už nič nechibi i netreba
Mi sme šicki i nad Boha.

Experiment še nam zdaril 
Kuň bez žraňa še nam spravil. 

Nič to zato, že je blato
Pridze vitor, budze zlato.
Kec topanki zodzereme, 
Ta še pravdi dočekame.

Bo spravodľivojsc šlepo veri
Že me buli dobri ten rok cali.

Ozdaľ nas to nemiňe 
Mac kocura v komiňe
A u špajže obrok cali 
Žebi dzeci neplakaľi.

Bo siti lačnomu neveri
I kec še na ce prazdna komora škeri.

No dojsc toho rečovaňa
Bo še zľekňem zoz preveľkoho radovaňa.

Naj ľem prídze, co ma prisc,
Bo ani herkopater zoz toho nezna vijsc.

Vaš Mižo z varoša

Len traja žiaci z celého 
Slovenska majú každoročne 
možnosť získať titul 
Jazykové eso. Ide 
o celoslovenský projekt pre 
tých, ktorých bavia cudzie 
jazyky a zapájajú sa do 
rôznych jazykových súťaží. 

Spomedzi 361 nominovaných 
žiakov si tento titul právom zaslúži-

la Tamara Hamadejová, žiačka Zák-
ladnej školy, Ul. J. A. Komenského 1. 
Získala 1. miesto v kategórii Jazyko-
vé ESO 2020 – študent. Do projektu 
bola nominovaná za svoje úspechy 
v krajskom a celoslovenskom finále 
súťaže Jazykový kvet 2020.

Srdečne blahoželáme a prajeme 
aj naďalej veľa úspechov v  nových 
výzvach a súťažiach, ktoré Tamaru 
čakajú v tomto školskom roku. 

PaedDr. Ľubica Šaffová

Jazykové eso

Zomrel generálmajor 
vo výslužbe

Ňenovoročni vinš dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

SRDCE AKO DAR V DIGITÁLNOM PRIESTORE
videozáznam prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti zdravotne 
postihnutých, Facebook Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

ČO DOKÁŽE OBLOHA ZA JEDEN ROK?
astronomická videobásnička k Vianociam a novému roku
YouTube Hvezdáreň Michalovce

ZEMPLÍNSKE PERO 2020 V DIGITÁLNOM PRIESTORE
vyhodnotenie súťaže
YouTube Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

výstavy
PRÁCA POLÍCIE OČAMI DETÍ
videoprezentácia súťažných prác
Facebook Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

KLENOTNICA
komentovaná prehliadka novej stálej expozície
YouTube Zemplínske múzeum v Michalovciach
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Anna Belušáková

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
premiéru vždy vo štvrtok o 16.00 hod.

reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
Vianočný koncert Magnólia Pro Muzika

vystúpenie detských speváckych zborov v decembri 2019 
v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie

8. – 14. januára o 14.00 hod.

Zostrih 
Stalo sa v Michalovciach v II. polroku 2020

v piatok 8. 1., v pondelok 11. 1. a v stredu 13. 1. 

SLEDUJTE NÁS 
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,na Facebooku a na Youtube (Redakcia 

Mistral). Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD.
Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Ing. Martin Elekanič  
a Ing. Zuzana Vasiľová

Martin Molčan  
a Jana Jančošeková
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov 
mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č.116/2009 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 04.01.2021 do 19.01.2021. 
Počet bytov: 2 
Číslo bytu       Adresa                Poschodie   Bytový dom   Počet izieb   Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------------
28      Obrancov mieru 4       5. NP            „A-2“         garzónka          30,79 m2

2        Obrancov mieru 4       3. NP            „A-1“        1,5 izbový         46,23 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 2,19 €/m2.      
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.
sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, 
budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 190 
na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne in-
formovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

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. 189, zo dňa 4. 9. 2012, č. 143, zo dňa 27. 8. 2020 a č. 174, zo dňa 30. 11. 2020  

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, postavenej na parcele p.č. 4730/3 v k.ú. 
Michalovce, vedenej na LV č. 5157 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, 
zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 114 m2, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. 
Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej, stavby bez súpisného čísla (sklad), 
postavenej na parcele p.č. 4731 v k.ú. Michalovce, vedená na LV č. 5157 a pozemku 
pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 527 m2, 
vedený na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej, nová 
parcela C-KN č. 4730/19, o celkovej výmere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznik-
la odčlenením na základe geometrického plánu č. 14328810-14/2012, zo dňa 29. 3. 
2012, z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej,
B) pozemku registra C-KN p.č. 381/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 573 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odbo-
rom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
C) pozemku registra C-KN p.č. 136/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vý-
mera 145 m2 , ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odbo-
rom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmot-
noprávnej lehote 25. januára 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie Vám poskytneme 
aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

DARČEK OD HELIGONKÁROV 
Michalovskí heligonkári v závere roka pripravili všetkým svojim priaz-
nivcom a  fanúšikom pekný darček pod vianočný stromček. Do roka 
a do dňa po vydaní ich prvého hudobného CD prišlo na svet aj debuto-
vé DVD s názvom Špivam sebe špivanočku. Heligonkári prajú všetkým 
Zemplínčanom šťastný nový rok a veľa radosti pri pekných piesňach.

N O V Á  I N Š T I T Ú C I A  V  M E S T E
V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Košického samosprávneho kraja, 

je Zemplínske osvetové stredisko zlúčené 
s Hvezdárňou v Michalovciach 

a od 1. 1. 2021 vzniká nová inštitúcia s názvom

ZEMPLÍNSKE KULTÚRNE CENTRUM 
A HVEZDÁREŇ
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Michalovčan informujespoločenská rubrika

poďakovania
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, známym, že nás dňa 2. januára vo veku 
73 rokov navždy opustil milovaný ocko, dedko, švagor, svat 

ALBÍN ČURMA
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pre pandémiu nemohli 
zúčastniť poslednej rozlúčky, ale v myšlienkach 
a modlitbách boli s nami.
dcéry s rodinami

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, 

že nás dňa 25. decembra vo veku 91 rokov navždy 
opustil milovaný otec, starý otec a pradedko

JÁN KASINEC
Ďakujeme všetkým, ktorí boli myšlienkami 

a modlitbami s nami.
smútiaca rodina

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 105/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov  na Ulici mlynskej 
v bytovom dome „D" (lokalita Angi mlyn) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 28.12.2020 
do 15.01.2021.
Počet bytov: 1  
Číslo bytu  Adresa   Poschodie   Bytový dom   Počet izieb    Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
    7      Ul. Mlynská   prízemie          „D“             2- izbový              48,80 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 0,60 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s  majetkom Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach 
– kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pride-
lení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 
o nájme bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4 
(malometrážne byty) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 04.01.2021 
do 19.01.2021.
Počet bytov: 3 
Číslo bytu  Adresa   Poschodie   Bytový dom         Počet izieb   Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
58   Obrancov mieru 4   prízemie  malometrážne byty   garzónka     28,19 m2

67   Obrancov mieru 4   1. posch.  malometrážne byty   garzónka     28,19 m2

114  Obrancov mieru 4  4. posch.  malometrážne byty   garzónka     28,19 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním):  1,70 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s  majetkom Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach 
– kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pride-
lení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.104/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov  na Ulici obrancov mieru 
v bytových domoch „A" a „C“v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 04.01.2021 
do 19.01.2021.  
Číslo bytu  Adresa      Poschodie   Bytový dom   Počet izieb   Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
15  Ul. obrancov mieru 8  4. NP          „A“              1-izbový            41,45 m2

Cena nájmu (bez poplatku za služby spojené s užívaním bytu) 1,93 €.                                                                                                                   
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore  hospodárenia s  majetkom Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach 
– kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.79/2004 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov  na Ulici konečnej 
v bytovom dome "H" v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 04.01.2021 do  19.01.2021. 
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.   
Číslo bytu          Adresa                   Poschodie            Počet izieb       Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
      A-1       Ul. konečná 16     1. poschodie          2-izbový              51,14 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s  majetkom Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach 
– kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pride-
lení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.79/2004 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov  na Ulici konečnej 
v bytovom dome "H" v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 04.01.2021 do  19.01.2021. 
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.   
Číslo bytu          Adresa                   Poschodie            Počet izieb       Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
      A-1       Ul. konečná 16     1. poschodie          2-izbový              51,14 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s  majetkom Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach 
– kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pride-
lení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk
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Cestujúci prímestskou 
autobusovou dopravou 
v Michalovciach sa môžu 
tešiť na vyšší komfort 
cestovania, ktorý im 
zabezpečia nielen nové 
autobusy, ale aj nová 
autobusová stanica. 

Zmluvný autobusový dopravca 
Košického samosprávneho kraja, 
spoločnosť Arriva Michalovce, 
začal s  jej budovaním na jar tohto 
roka. 16. decembra bola výstavba 
novej autobusovej stanice ukonče-
ná a  za účasti predsedu Košické-
ho samosprávneho kraja oficiálne 
odovzdaná stavebníkovi – spoloč-
nosti Arriva Michalovce, a.s. 

Pôvodná autobusová stanica 
v  Michalovciach kapacitne nepo-
stačovala. Novovybudovaný pre-
stupný terminál má zlepšiť pod-
mienky pre rozvoj verejnej osob-
nej dopravy na Zemplíne. Nová 
autobusová stanica sa nachádza na 
predstaničnom území a okrem za-
strešenia nástupných a výstupných 
plôch je vybavená mobiliárom ako 
sú lavičky, odpadkové koše, označ-
níky, zábradlia a protiveterné za-
sklené steny. Priestor autobusovej 
stanice dopĺňa zeleň. 

Na novej autobusovej stanici 
sú tri výstupištia, šesť nástupíšť, 38 
odstavných plôch pre autobusy a 22 
parkovacích miest pre individuálnu 
automobilovú dopravu, z toho je 

jedno parkovacie miesto určené pre 
vozičkárov. Terminál poskytuje tzv. 
suchý prechod pre cestujúcu ve-
rejnosť z výstupíšť alebo nástupíšť 
do budovy ŽSR, dispečingu Arriva 
a do spoločného vestibulu, kde sa 
nachádza aj čakáreň. 

Prestupný terminál bol financo-
vaný z Integrovaného regionálneho 
operačného programu, ktorého 
sprostredkovateľským orgánom je 
Košický samosprávny kraj. Výstav-
ba sa vyšplhala na 1  187  000 eur, 
z toho autobusový dopravca finan-
coval 15 percent.

Vstup do areálu pre vjazd a vý-
jazd autobusov umožňuje rampový 
systém po nasnímaní evidenčného 
čísla vozidla. Súčasťou modernizá-
cie je nové osvetlenie a pre vyhla-
sovanie organizačných hlásení je 
nainštalované rozhlasové zariade-
nie. Terminál je permanentne mo-
nitorovaný kamerovým systémom.

Verejnú osobnú dopravu – au-
tobusovú i vlakovú – využívajú na 
Slovensku každodenne státisíce ľudí 
na cestovanie do práce, škôl, k leká-
rom či na úrady. Práve autobusová 
doprava predstavuje najdostupnej-
šiu formu prepravy pre cestujúcich 
aj z  odľahlejších miest a  obcí, kde 
železničná doprava absentuje.

Okrem novej autobusovej stani-
ce budú môcť cestujúci v Košickom 
kraji od dnešného dňa cestovať 
aj novými autobusmi typu SOR 
CN. Celkom jedenásť 12-metro-
vých nízkopodlažných autobusov 
je k  dispozícii cestujúcim v okolí 

Michaloviec, Trebišova, Sobraniec 
a  Kráľovského Chlmca. Moderné 
autobusy majú kapacitu 41 miest 
na sedenie a 40 na státie. Okrem 
bezplatného wifi pripojenia a kli-
matizácie sú vybavené aj elektro-
nickými informačnými tabuľami 
a vnútorným elektronickým in-
formačným panelom. Ide o nízko-
podlažné autobusy s rampou pre 
vozičkárov a mamičky s kočíkmi. 
Súčasťou autobusu je pre vyššiu 
bezpečnosť cestujúcich i vodiča 
aj kamerový systém a kontrolný 
systém GPS. Ten slúži na online 
monitoring z dispečingu, kontrolu 
dodržiavania cestovných poriad-
kov, včasné pristavovanie a obsluhu 
zastávok. Cestujúci určite v  auto-
busoch ocenia možnosť dobíjania 

mobilných zariadení prostredníc-
tvom USB zásuvky.

Celkovo bude zaradených 
do prevádzky 27 nových autobusov 
v  hodnote 5,3 millióna eur, z  kto-
rých 4,8 milióna eur bolo finan-
covaných zo zdrojov IROP a 10 %, 
teda 530-tisíc eur, financovala spo-
ločnosť Arriva z vlastných zdrojov. 
Ďalších 16 autobusov bude zarade-
ných do prevádzky začiatkom bu-
dúceho roka.

Nový prestupný terminál bude 
pre cestujúcu verejnosť sprístup-
nený po vydaní kolaudačného roz-
hodnutia. Dovtedy bude k  dispo-
zícii pôvodná autobusová stanica, 
ktorá sa nachádza na opačnej stra-
ne predstaničného námestia.

Petra Helecz

Výstavba autobusovej stanice je ukončená 

Sme na prahu nového roka. 
Je treba pripustiť, že jeho 
začiatok sa nesie v odlišnej 
atmosfére, než na akú sme 
boli doposiaľ zvyknutí. 

Všetci sa plavíme na jednej lodi 
po rozbúrenom mori života, ktorý 
v týchto dňoch ponúka viac búrok, 
ako priaznivých jasných dní, ktoré 
by túto spoločnú plavbu osvetľovali 
tak potrebnou intenzitou tepla. Ne-
boli by sme úprimní, keby sme si 
nahovárali, že nepociťujeme strach 
a obavy z budúcnosti, ktorú máme 
pred sebou. Je to čosi, čo je do ur-
čitej miery prirodzené. Lebo strach 
a obavy sú istým limitom pre kaž-
dého jedného z nás. Sme tak chrá-
není a  vystríhaní pred prípadným 
nebezpečenstvom. 

S novou situáciou, ktorá sa nám 
ponúka, by mala prísť aj iskierka 
nádeje. Táto nie je nebezpečen-
stvom, je hrejivou iskierkou, ktorá 
vďaka tomu, že jej dáme vo svojom 
vnútri priestor, sa môže rozvinúť 

v  nehasnúci plamienok, ktorý 
udusí každý strach a obavu. Nádej 
sa rodí v  dôvere. Ak seba samých 
považujeme za osobnosti, je správ-
ne, že podporujeme do istej miery 
dôveru v  seba. Nádej však silnie 
vo vzťahoch. V nich jej plameň ne-
zhára sám pre seba. Je vzácne, že 
túto hrejivú silu môžeme poskytnúť 
človeku v  našej blízkosti. Dá sa to 
urobiť rôznymi spôsobmi. Povzbu-
dením tých, ktorí náročné chvíle 
zvládajú v  samote, poskytnutím 
rady a pomoci v núdzi. Pretože nie 
je cieľom darovaného žitia, aby sme 
strádali a  trápili sa, ale aby sme si 
v  každom dni nachádzali dôvody 
na radosť. Práve v nej nádej naberá 
druhý dych.

Dôverujme skôr človeku, než 
aby sme ho zasypali podozreniami 
rôzneho druhu. Nový rok, ktorý je 
pred nami, klíči to, či sa naším pri-
činením rozvinie do voňavého kve-
tu alebo ho necháme uhynúť ne-
dostatkom vlahy radosti a  šťastia, 
môžeme vo veľkej miere ovplyvniť.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Klíčiaci rok je pred nami

TISÍCE BÁBÄTKO V MICHALOVSKEJ PÔRODNICI 
V Nemocnici Svet zdravia Michalovce sa 12. decembra 
narodil jej tisíci novorodenec v roku 2020. Rodičia dali 
svojej dcére meno Sára. Dievčatko prišlo na svet päť minúť 
po 17-tej hodine. Po narodení vážilo 4170 gramov a meralo 
51 centimetrov. Sára je druhé dieťatko mamičky Janky 
z obce Budkovce. Mamičke prišiel spoločne s personálom 
zablahoželať aj riaditeľ michalovskej nemocnice Marián 
Haviernik. V michalovskej nemocnici sa počas minulého 
roka narodilo 1032 detí. Chlapcov prišlo na svet viac (527) 
ako dievčat (505) a deviatim mamičkám sa narodili dvojičky.  

         jf


