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Poslanci mestského zastupiteľstva schválili rozpočet na rok 2018

pozývame...

Zemplínske osvetové 
stredisko

VIANOČNÝ 
SWINGOVÝ KLAVÍR 

15. decembra 
o 18.00 hod.
galéria ZOS

Mestské kultúrne 
stredisko

GOLDEN VOICES 
OF GOSPEL

koncert
16. decembra 

o 15.00 hod
veľká sála MsKS

BETLEHEMSKÉ 
SVETLO

24. decembra
12.00 – 13.00 hod.

Námestie osloboditeľov
pod jedličkou

Mesto Michalovce
SÚŤAŽ 

VO VYSTREĽOVANÍ 
ZÁTOK 

ZO ŠUMIVÉHO VÍNA
31. decembra 
o 12.00 hod.

pred budovou MsÚ

Mesto Michalovce

OSLAVA ŠTÁTNOSTI
25. výročie

31. decembra 
od 22.30 hod.

tribúna pred MsÚ

Neobyčajné 
ihrisko
na Námestí slobody

3 Výročie 
Gymnázia
na Ulici Ľ. Štúra

4 Čo znamenajú
Vianoce
zamyslenie A. Kotorovej

9 Beh o štít 
mesta
očami bežca
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Decembrové zasadnutie MsZ 
otvoril a viedol primátor mesta 
Viliam Zahorčák. V úvode poslan-
ci prerokovali uznesenia mestskej 
rady, riešenie interpelácií poslan-
cov aj správu o výsledkoch kontrol 
hlavnej kontrolórky, ktorá zároveň 
predniesla plán kontrolnej činnosti 
na prvý polrok 2018. Nasledovali 
návrhy zmien všeobecne záväz-
ných nariadení (VZN). Ako prvé 
bolo prerokované VZN o miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a  drobné stavebné odpady s účin-
nosťou od 1. januára 2018. Vedú-
ca finančného odboru predložila 
poslancom návrh na zníženie po-
platku za komunálny odpad vo výš-
ke 30 % fyzickej osobe staršej ako 62 

rokov na základe údajov z evidencie 
správcu poplatku. V praxi to bude 
znamenať, že osoby, ktoré budú 
spĺňať uvedené kritérium, už nebu-
dú musieť písomne žiadať správcu 
o zníženie poplatku z titulu veku. 

Výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa a žiaka škôl a škol-
ských zariadení, zriadených na úze-
mí mesta Michalovce, na rok 2018 
sa týkal ďalší návrh VZN. Zmena 
vo výške dotácie na  rok 2018 je 
na základe novely zákona o finan-
covaní škôl a školských zariadení 
a  základnej umeleckej školy, a  to 
v pomere individuálnej a skupino-
vej formy a zvýšení dolnej hranice 
veku žiakov z troch na päť rokov. 
Vyššia je dotácia na  individuálnu 

formu, vzhľadom na náročnosť vý-
učby, kde jeden pedagóg vyučuje 
jedno dieťa. Zmena je tiež v škol-
skom klube detí pri základnej ško-
le, kde je prepočet pre školský klub 
detí podľa skutočného počtu za-
písaných detí z nultého až piateho 
ročníka základnej školy k  15.  sep-
tembru začínajúceho školského 
roka a doteraz bol podľa počtu 
všetkých žiakov školy. Dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení sú poskytované z výno-
su dane z príjmov, ktorý je  Mestu 
prideľovaný zo štátneho rozpočtu 
podľa osobitných predpisov a pod-
ľa nich Mesto dostane finančné 
prostriedky na rok 2018. 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa zišli na poslednom 
tohtoročnom zasadnutí vo štvrtok 7. decembra. Na programe rokovania mali 
dvadsaťštyri bodov. Najdôležitejším z nich bol návrh viacročného rozpočtu 
Mesta Michalovce na roky 2018 – 2020.

pokračovanie na 13. strane

Nádherné vianocné sviatky plné pokoja a lásky, 
vela zdravia a splnených želaní v novom roku 2018

praje redakcia Michalovcana



pobačeňe Miža z varoša

Pred každim kračunom treba pošpekulovac nad darunkami pre každo-
ho z fajti. Ňeľem pres obchodne domi treba hľedac. I na jurmarku še može 
najsc daco, co indze ňenajdzece. Ta mi še vibral perše ľem poopatrac. Ľudzi 
polno, ščipaci vitrik zachodzil za nochce. I mi še kuščok dokonal, ta reku 
šedňem sebe na dajaku bandurkovu pľacku i laci pečeňe. I na pitni režim 
ňešľebodno zabuc. Až po tim mi še obracil i do uľički majstrov od remesla. 
Ozdaľ i tu možem daco interesantne obačic. Pri jednim stankoj pred kultu-
ru mi obačil vešelu kopu ľudzi. Reku, co tam predavaju tote mikulaškove? 
Nukaju mi kračunski oplatok. Pitam še po keľo, bo mi išče toto ňekupoval. 
Až teraz mi obačil, že voňi jich tam rovno peču na modernim stroju. Oko-
štoval mi, bo bul cepli, ta bul inakši, jak kračunske, co postoja. I kračun-
skoho punču še mi ušlo. Bars še mi toto nove na jurmarku pobačilo. Ňeľem 
mňe, bo dachtori i tri raz obraciľi.

Vaš Mižo z varoša

Po jurmarku

Mesto uplatňuje úľavu 
na dani pre seniorov
Poslanci Mestského 
zastupiteľstva 
v Michalovciach 
sa uplynulý týždeň 
stretli na poslednom 
tohtoročnom zasadnutí. 

Okrem iných bodov, ktoré mali 
na programe, schválili návrh do-
datku k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta o miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Tento 
dodatok bude účinný od 1. janu-

ára 2018. Správca poplatku – teda 
Mesto Michalovce, zníži poplatok 
vo výške 30 % fyzickej osobe star-
šej ako 62 rokov na základe údajov 
z evidencie Mesta. V praxi to bude 
znamenať, že osoby, ktoré spĺňajú 
uvedené kritérium – dovŕšili vek 
62 rokov, už nebudú musieť pí-
somne žiadať správcu o zníženie 
poplatku z titulu veku. Úľava bude 
uplatnená automaticky v Rozhod-
nutí o vyrubení poplatku za ko-
munálne odpady a drobné staveb-
né odpady.

Iveta Palečková

 25. 11. reprezentácia mesta na futbalovom turnaji partnerských miest
 25. 11. účasť na Dni otvorených dverí novej nemocnice
 27. 11.  účasť na rokovaní VVS, a.s.
 28. 11. rokovanie mestskej rady
 29. 11.  rokovanie DR FINMOS, a.s.
 2. 12. reprezentácia mesta na koncerte skupiny Elán
 4. 12. zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
 5. 12. účasť na oslavách 10. výročia Denného centra č. 2
 6. 12. účasť na diskusii v Rádiu Regina
 6. 12. privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočnej výzdoby v meste
 7. 12. rokovanie mestského zastupiteľstva
 7. 12.  otvorenie vianočných trhov
 7. 12. odovzdávanie mestských ocenení na slávnostnom mestskom 
  zastupiteľstve
 11. 12.  rokovanie na úrade vlády SR
 12. 12.  účasť na seminári vo V. Tatrách
 13. 12.  účasť na podujatí Slovensko spieva koledy
 14. 12. porada primátora
 15. 12.  zasadnutie RZ MOSZ – MR
 15. 12.  otvorenie podujatia Ľadové sochy
 15. 12.  účasť na zasadnutí Nadácie prof. Čolláka

aktivity primátora
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Slávnostné mestské zastupiteľstvo je už tradične spojené s odovzdávaním 
mestských ocenení: Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora. 
Z rúk primátora Viliama Zahorčáka si ich v piatok 8. decembra prevzalo 
18 výnimočných ľudí, ktorí svojím konaním prispievajú k šíreniu dobré-
ho mena nášho mesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Slávnost-
ný program v mestskom kultúrnom stredisku zavŕšil koncert sláčikového 
kvarteta LenART Quartet. Čestným občanom Michaloviec sa stal vladyka 
Milan Chautur za výrazný podiel na rozvoji duchovného života v Micha-
lovciach, za propagáciu mesta doma i v zahraničí.

Spoznávame Cognac
Cognac je francúzske 
mesto, ktoré sa nachádza 
v departemente Charente, 
v regióne Poitou-
Charentes. Michalovce 
s týmto mestom podpísali 
zmluvu o partnerstve 
17. apríla 2015.

Je to nádherné mesto s nesmier-
nou históriou, ktoré treba jednodu-
cho vidieť. Má rozlohu 15,5 km². 
Najvyšší bod je položený 
53 m n. m. a najnižší bod 
5 m n. m. Počet obyvate-
ľov mesta je 18 611. 

Cognac sa nachádza 
na rieke Charente me-
dzi mestami Angoulême 
a Saintes. Väčšina mesta je 
postavená na ľavom brehu 
rieky, s menšou areou známu ako 
okres Saint Jacques. Cognac leží 400 
kilometrov juhozápadne od Paríža. 
Pri prechádzke tichými a pustými 
krivolakými uličkami na vás dýcha 
história. 

Už v 9. storočí je Cognac spomí-
nané ako opevnené mesto. Dodnes 
sa zachovala časť stredovekého 
opevnenia a brána k pôvodnému 
mostu, oboje sa zišlo, keď počas 
storočnej vojny prechádzalo mesto 
striedavo z francúzskych do anglic-
kých rúk a naopak. 

Od 15. storočia je už len vo fran-
cúzskej moci. Narodil sa tu francúz-
sky kráľ František I. z rodiny Valois, 
ale aj „otec Európy“ a jej prvý čestný 
občan Jean Monnet, ktorý po 2. sve-
tovej vojne spoluzakladal spoločný 
európsky trh a Euratom. 

Mesto sa nachádza na jednej 
z  pútnických ciest do Santiaga de 
Compostela a je domovom pre tré-
ningovú základňu francúzskych le-
teckých síl 709. 

Región je dnes známy pestova-
ním vínnej révy takmer 
výlučne na výrobu vína, 
ktoré sa dvakrát destiluje 
na to, aby následne zloži-
tými kombináciami vzni-
kol jeden z najcennejších 
produktov Francúzska – 
francúzske brandy Cog-
nac.

Najbližšie spojenie so svetom je 
tu zo 120 kilometrov vzdialeného 
Bordeaux, najskôr diaľnicou a po-
tom krivolakými okreskami. Ale 
oplatí sa prísť pozrieť aj na zámky 
a kaštiele ako Bagnolet, Otard, Châ-
teau des Valois, Château de Cog-
nac či Bourg. Mestečko spoznáte 
už  podľa typickej patiny stien jeho 
kamenných domov, ktorú spôsobu-
jú koňakové plesne Torula cogna-
censis žijúce z vlhkosti a alkoholo-
vých výparov.

Zdroj: Internet

Prihláste sa na týždenný odber newslettera a získajte 
prehľad o aktuálnom kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE
moje mesto 
mojemesto@msumi.sk



Azda niet človeka, ktorý by sa ne-
potešil, ak vznikne niečo nové. Naro-
denie nového človiečika, pekné kvety 
v záhrade, rok úrodný na ovocie, nové 
bývanie, auto alebo aj hocijaká iná 
maličkosť. Nie je tomu ináč, ak vznik-
ne nový objekt na liečbu chorých. 
Pokusov vybudovať nový, moderný, 
liečebný objekt bolo nielen v  Micha-
lovciach v každom období veľa. Každá 
doba mala svoje kritériá pre takéto 
stavby. Nielen architektonické. Filo-
zofia priestorového riešenia mala svoj 
estetický a funkčný zmysel v každej 
dobe. Menili sa aj kritériá intimity 
pri vyšetreniach, liečebných procesoch. 
Potreba sociálnych kontaktov. Nutnosť 
izolovanosti pri niektorých stavoch.

Vývoj zaznamenali aj možnosti 
technických prostriedkov pre dociele-
nie čo najskoršieho a najpresnejšieho 
zistenia podstaty ochorenia. Aj dĺžka 
nutnej liečby v nemocnici a potreba 
doliečenia v domácich podmienkach. 
Jednoducho každý technický pokrok 
sa podľa možností začal aplikovať 
aj v oblasti zdravotníctva. Postupy pri 
vyšetrení chorého, liečebné aplikácie sa 
štandardizujú a umožňujú spresniť aj 
náklady na niektorú z diagnóz. Množ-
stvo operačných výkonov znižuje zá-
ťaž na organizmus, ale na druhej stra-
ne pribúdajú operačné výkony, ktoré 
v minulosti pre obrovskú technickú ná-
ročnosť a rozsah nebolo možné urobiť. 

Jedno sa ale v zdravotníctve nedá 
zmeniť. Subjektom poskytnutia tejto 
starostlivosti ostáva človek so svojimi 
individuálnymi danosťami. Ani naj-
dokonalejšia technika nenahradí ľud-
ský prístup, citlivosť, empatiu, milý 
úsmev aj v tých najmenej príjemných 
okolnostiach. 

Aj najdokonalejšia technika má 
hranice svojej technickej možnosti 
a  nemusí postrehnúť neanatomickú 
poruchu. Pozorný rozhovor navodzu-
je nielen prirodzené oboznámenie sa 
s pocitmi, no naznačuje budúce sme-
rovanie rozsahu pomocných vyšetrení. 
Aj do budúcnosti ostanú dôležitými 
základné lekárske vyšetrovacie po-
stupy. Odbúrať prirodzenú obavu 
o svoje zdravie a prípadne procedúry 
ostáva v rukách všetkých zdravotníc-
kych pracovníkov. Ani v modernej ne-
mocnici a medicíne sa človek nesmie 
stať číslom a diagnózou. Obdivujme 
stavbu a fungovanie novej nemocnice. 
Držme palce všetkým, zamestnancom, 
personálu i pacientom, aby naplnila 
všetky očakávania pre čo najskoršie 
a najlepšie zvládnutie pomoci chorým.

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

NOVÁ 
NEMOCNICA

z pera viceprimátora
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Neobyčajné ihrisko pre najmenších
Michalovčania si už určite 
všimli nový prírastok 
na Námestí slobody,  
nové centrálne ihrisko 
pre menšie detičky. Mesto 
Michalovce získalo finančný 
príspevok z Nadačného 
fondu Municipality 
pri nadácii SPP vo výške 
12 000 € na projekt 
„Obnova detských ihrísk 
v meste Michalovce“. Mesto 
projekt spolufinancovalo 
vo výške 9 997 €.

Cieľom projektu financovaného 
z dotácie Nadačného fondu SPP 
bolo vytvoriť nové ihrisko pre men-
šie deti v lokalite centrálnej pešej 
zóny na Námestí slobody, ktoré by 
súčasne spestrilo priestor námestia. 
Celá plocha námestia bola v minu-
losti súčasťou projektu rekonštruk-
cie, financovaného z Regionálneho 
operačného programu v rokoch 
2010 – 2011 a projekt bol monitoro-
vaný do októbra 2017 bez možností 
zásahov mesta do rekonštruovaných 
priestorov. Preto sme museli zvoliť 
kompromisné riešenie a využiť ex-
terné zdroje v roku 2017 a súčasne 
vybudovať ihrisko po ukončení 

monitoringu zo strany riadiaceho 
orgánu. 

Vzhľadom na priestor a cieľovú 
skupinu detí sme zvolili vysokokva-
litné materiály a vybrali nádherné 
pryžové zvieratká – kraba, včiel-
ku a  slimáka. Súčasťou plochy je 
aj skákacia „škôlka“ či množstvo 
palisád na pohybové aktivity detí. 
Zvieratká aj dopadová vrstva je vy-
tvorená zo špeciálneho elastického 
vodopriepustného povrchu EPDM-
TOP (tzv. liata guma), ktorý je vy-
rábaný ako špeciálny povrch pre 
tlmenie nárazov. Podkladová elas-
tická vrstva má 60 mm a rešpektuje 
normy bezpečných dopadových 
plôch okolo jednotlivých prvkov. 
Celé ihrisko je vytvorené z  veľmi 
kvalitných, a teda aj  drahých ma-
teriálov. Dodávateľom bola vysúťa-
žená česká firma 3D program, s.r.o. 
(www.3dprogram.eu). Ihrisko je 
určené pre malé deti a ich bezpeč-
nosť je pre nás prvoradá. Na ihrisko 
sa „pozerajú“ tri kamery z dôvodu 
preventívnych opatrení. 

Záverom chceme aj touto ces-
tou vyzvať rodičov a obyvateľov 
k  spolupráci pri ochrane všetkých 
rekonštruovaných detských ihrísk, 
k zveľaďovaniu a udržiavaniu revita-
lizovaných priestorov, aby dlho slú-
žili svojim obyvateľom.

Tento projekt sa uskutočnil vďa-
ka finančnej podpore Nadácie SPP 
a Eustream.

JaMa

DO MICHALOVIEC 
PRIŠIEL MIKULÁŠ
A neprišiel sám. Pre Michalovčanov 
a všetkých návštevníkov, ktorí prišli 
v stredu podvečer na námestie, pri-
niesol vianočný stromček, vianoč-
nú výzdobu, koledy a svetelnú šou. 
Atmosféru adventu a blížiacich sa 
Vianoc svojím vystúpením spríjem-
nila spevácka zložka Folklórneho 
súboru Zemplín. Podujatie sa zača-
lo pred mestskou radnicou premie-
taním rozprávkovej svetelnej projek-
cie. Minulý rok sa táto svetelná šou 
stretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi 
a  inak tomu nebolo ani tento rok. 
Po premietaní, malí aj veľkí, na tri-
búne počkali na Mikuláša, ktorý 
prišiel, aby potešil obyvateľov nášho 
mesta. Všetci spoločne rozsvietili 
krásny vianočný stromček a celú 
vianočnú výzdobu v našom meste. 
Aj v tomto roku je výzdoba v našom 
meste doplnená o niekoľko nových 
prvkov. Jeden z nich nájdete na Ná-
mestí slobody a  my veríme, že  ho 
nikto neprehliadne. Ide o veľkú vy-
svietenú vianočnú guľu, z  ktorej, 
veríme, sa tešia mnohí z vás. Urob-
te radosť sebe aj deťom a navštívte 
v tomto predvianočnom čase našu 
pešiu zónu.
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Po stopách baziliánov
Členovia občianskeho 
združenia Rozsievač 
zorganizovali tento projekt 
aj vďaka finančnej podpore 
Mesta Michalovce. 

Druhá časť projektu Po stopách 
baziliánov sa realizovala 25. no-
vembra putovaním do Prešova a 
návštevou Katedrálneho chrámu sv. 
Jána Krstiteľa. Pútnici sa oboznámi-
li s históriou katedrálneho chrámu, 
jeho architektonickým vývinom, 
umeleckou výzdobou a kaplnkami, v 
ktorých sú uložené ostatky blahosla-

vených hieromučeníkov Pavla Petra 
Gojdiča a Vasiľa Hopka. Prezreli si 
kópiu Turínskeho plátna, ktorá je 
umiestnená v chráme a priestory 
pod katedrálou, kde sa nachádza 
krypta, v ktorej sú uložené ostatky 
gréckokatolíckych biskupov, biskup-
skú rezidenciu a Kaplnku sv. Jozefa. 

Účastníci púte sa spoločne pre-
sunuli do Kláštora Rádu svätého 
Bazila Veľkého, kde sa oboznámili  
s históriou baziliánskeho kláštora 
v Prešove. Všetci účastníci sa obo-
hatili o nevšedné duchovné zážitky 
a množstvo vedomostí.

Mgr. Serečunová

Na Zempliňe tak...
...vera že tak, ľudze 
mojo,žijeme sebe tu u našim 
varošu jak jedna rodzina. 
Šak i tak stari ľudze hutora, 
že u rodziňe treba pokope 
trimac...

Siedmy ročník festivalu Na Zem-
pline tak... je za nami. V celkom 
zaplnenej sále sme spoločne spomí-
nali na dávne časy, tradície a zvyky 
s  folklórnymi skupinami ako sú 
Zemplinski heligonkare, Deti z Po-
rúbky, Pajtaški z Lekároviec, Ubľan-
ka z obce Ubľa a Viničiar zo Sobra-
niec. Organizátorská skupina Mi-
haľovski ňevesti i beťare si v  tomto 
ročníku pripravila pásmo Idzeme 
z poľa. Medzi pozvanými hosťami 
nechýbala prednostka OÚ v Micha-
lovciach Jana Cibereová, poslanec 
MsZ Jozef Makohus, starostovia 

pozvaných obcí, duchovný otec Ján 
Čupalka, zástupcovia ZOS v Micha-
lovciach a  folkorista Lojzo Štofega. 
Tento ročník sme zakončili trocha 
výnimočne, a to požehnaním pre 
rodiny folkloristov a všetkých prí-
tomných. Úlohy sa bravúrne zhostil 
vojenský duchovný Ján Čupalka, 
za čo mu zo srdca ďakujeme. 

Na vystúpenie sa prišli pozrieť 
okrem verejnosti aj členovia Slo-
venskej únie sluchovo postihnu-
tých v Michalovciach, ktorí si prvý-
krát mohli odskúšať, s veľmi pozi-
tívnym ohlasom, zapojenie indukč-
nej slučky v sále MsKS. Pre nich to 
bol neskutočný umelecký zážitok, 
lebo vďaka tejto pomôcke doká-
zali vnímať hovorené slovo i spev. 
Aj v budúcnosti majú možnosť zú-
častňovať sa ďalších verejných pod-
ujatí či zhromaždení, môžu cho-
diť do divadla i kina. Sú pre nich 

rezervované prvé štyri rady. Radi 
by sme touto cestou poďakovali 
vedeniu mesta za integrovanie sa 
ľudí so sluchovým postihom medzi 
zdravú spoločnosť.

Blížia sa najkrajšie sviatky roka 
– Vianoce, narodenie malého Ježiš-
ka. Želáme Michalovčanom pokoj 
a  lásku v rodinách a veľa folklór-
nych podujatí, kde budeme spomí-

nať na to, čo nám naši starí rodičia 
zanechali.

„Vinčuju vam moji ľudze na Boži 
zrodzeňe veľo ščesca, laski a  žad-
ni trapeňe. Na stoľe furt chľebik 
pachňaci a šviži, šickoho dostatok 
a pokoj u chiži!“

Mihaľovski ňevesti i beťare 
a Valéria Mitrová

Výročie gymnázia
Gymnázium na Ul. Ľ. Štúra 
26 v Michalovciach, 
si v tomto roku pripomína 
25 rokov svojej existencie. 
Vznik školy sa viaže 
k 1. septembru 1992. 

Jej počiatky sú spojené s SOU 
strojárskym na Močarianskej ulici 
č. 1 v Michalovciach, na pôde kto-
rého bolo jej prvé sídlo. Dôležitým 
medzníkom bol rok 1994. Gymná-
zium bolo vtedy z SOU strojárskeho 
delimitované do priestorov SPŠ na 
Ulici Ľ. Štúra 26 v Michalovciach, 
od čoho je odvodený aj jeho súčas-
ný oficiálny názov školy – Gymná-
zium, Ľ. Štúra 26, Michalovce. 

Záujem verejnosti, rodičov 
i  žiakov po osemročnom gym-
naziálnom štúdiu viedol vedenie 
školy k aktivite týmto smerom. Od 
1. septembra 1999 boli do siete škôl 
zaradené študijné odbory osemroč-
ného gymnázia so zameraním na 
matematiku a fyziku, neskôr zme-
nené na informatiku a  zameranie 

na cudzie jazyky. Nové legislatívne 
úpravy síce zrušili tieto zamerania, 
ale vo vnútornej profilácii v podobe 
modulov pokračujú ďalej.

V záujme podchytenia talen-
tovaných žiakov zo základných 
škôl dostala škola od zriaďova-
teľa súhlas zriadiť od školského 
roka 2010/2011 triedy pre žiakov 
so  všeobecným intelektovým na-
daním. 

Za uplynulé štvrťstoročie škola 
dokázala obstáť v náročnom kon-
kurenčnom zápolení škôl v regióne 
a obohatila našu spoločnosť o stov-
ky úspešných absolventov v rôz-
nych odvetviach. 

Dvadsiatepiate výročie vzniku 
školy si pripomenuli jej zamest-
nanci, žiaci i rodičovská verejnosť 
slávnostnou akadémiou. Riaditeľka 
školy Mgr. Anna Osifová sa v sláv-
nostnom príhovore zamyslela nad 
minulosťou i súčasnosťou školy.

Slávnostnú chvíľu umocnil bo-
hatý kultúrny program, ktorý nad-
chol všetkých prítomných. 

PhDr. Milan Tomko

Pred pár dňami sa v priestoroch Zlatého býka uskutočnil verejný koncert pri 
príležitosti 10. výročia založenia folklórnej speváckej skupiny Starši chlopi 
z Denného centra seniorov č. 1. Ako hudobní hostia vystúpili ženská spevácka 
skupina Nádej, ženská hudobno-spevácka skupina Vánok a spievajúci gitarista 
Anton Lechman. Ako autor projektu vyslovujem poďakovanie všetkým účin-
kujúcim, ale zvlášť pracovníkom MsKS za výzdobu a ozvučenie a TV Mistral 
za propagáciu koncertu. Zvlášť úprimne ďakujem primátorovi mesta Viliamovi 
Zahorčákovi, prednostke okresného úradu Jane Cibereovej, Emilovi Ďurovčíko-
vi, poslancovi NR SR, jeho asistentovi Jozefovi Sokologorskému, Jánovi Jasov-
skému, vedúcemu odboru sociálnych vecí MsÚ.                             Vladimír Tatarko
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Svet svetla a farieb
Pri príležitosti 130. výročia 
narodenia maliara Teodora 
Jozefa Moussona (1887 
– 1946), ktorý v rokoch 
1911 – 1944 pôsobil 
v Michalovciach vznikla 
nová publikácia. 

Bolo do nej zaradených 154 ob-
razov Teodora Jozefa Moussona 
z rozličných období jeho tvorby. Au-
tormi publikácie sú Martin Molnár, 
historik Zemplínskeho múzea v Mi-
chalovciach, napísal kapitolu o živo-
te maliara a Dana Barnová, histo-
rička umenia uvedeného múzea sa 
venovala maliarovej tvorbe. Obrazy 
pochádzajúce zo súkromných zbie-
rok a zo Zemplínskeho múzea v Mi-
chalovciach nafotili traja profesio-
nálni fotografi, a to Ľudovít Földy 
z Michaloviec, Matúš Lago z Brati-
slavy a Jan Neubert z Prahy. Pub-
likáciu vydali Priatelia Zemplína, 
n. o. v spolupráci s Mestom Micha-
lovce vo vydavateľstve PRO, s. r. o. 
Banská Bystrica Zostavovateľ publi-
kácie je Vladimír Sekela. Atraktívnu 

grafickú úpravu publikácie navrhol 
a zrealizoval Peter Rosa z vydava-
teľstva PRO, s. r. o. Vďaka viacerým 
donorom vznikla zaujímavá a atrak-
tívna publikácia o maliarovi, ktoré-
ho rozsiahlou zbierkou obrazov je 
známe práve Zemplínske múzeum 
v Michalovciach, kultúrna organi-
zácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Košického samosprávneho kraja. 
Publikácia vyšla s finančnou pod-
porou Mesta Michalovce.

Martin Molnár

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

ďalšie info: www.kino.michalovce.sk

SWINGOVÝ KLAVÍR – KONCERT
15. decembra o 18.00 hod., galéria ZOS

GOLDEN VOICES OF GOSPEL – KONCERT
16. decembra o 15.00 hod., veľká sála MsKS

VITAJ JEZULIATKO – KONCERT
16. decembra o 17.00 hod., Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

VIANOCE S HELIGÓNKOU – KONCERT 
17. decembra o 15.00 hod., Zlatý býk

KONIEC ŠTÁTNEJ CESTY
repríza ochotníckeho Divadla pri fontáne
28. decembra o 18.00 hod., veľká sála MsKS

SÚŤAŽ VO VYSTREĽOVANÍ ZÁTOK ZO ŠUMIVÉHO VÍNA
31. decembra o 12.00 hod., pred budovou MsÚ

OSLAVA ŠTÁTNOSTI 
31. decembra o 22.30 hod., tribúna pred MsÚ

Výstavy
OLEJ – PASTEL – KRESBA
autorská výstava Štefana Pavluvčíka
do 22. decembra, malá galéria MsKS

DUCHOVNÁ INŠPIRÁCIA – VITALIJ IVANOVIČ LYBA
do 20. decembra., galéria ZOS

60 ROKOV V PLENÉROVEJ TVORBE – SILVESTROVSKÁ VÝSTAVA
od 31. decembra do 24. apríla, galéria ZOS

CESTUJÚCE BÁBKY 
do 19. januára, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Program kina
15. 12. piatok o 17.15 hod. (3D-SD), o 20.00 hod. (2D-SD)

16. 12. sobota o 19.00 hod. (2D-SD)
17. 12. nedeľa o 19.30 hod. (2D-SD)

18. 12. pondelok o 19.30 hod. (3D-ST)
STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA  2017
scifi, akčný, dobrodružný  USA
Dabingová verzia nevhodná pre maloletých do 7 rokov  SD-Slovenský dabing
Titulková verzia nevhodná pre maloletých do 12 rokov  ST-Slovenské titulky

15. 12. piatok o 15.30 hod.
17. 12. nedeľa o 16.00 hod.

TRI ŽELANIA 2017
rozprávka  ČR
Mládeži prístupný Slovenské dabing
 

17. 12. nedeľa o 17.45 hod.
30. 12. sobota o 17.20 hod.

MADAM SLÚŽKA 2017
komédia  FR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

22. 12. piatok o 15.15 hod. (2D)
23. 12. sobota o 15.15 hod. a 18.40 hod. (2D)

27. 12. streda o 15.45 hod. (3D)
28. 12. štvrtok o 14.00 hod. (2D)
29. 12. piatok o 15.00 hod. (2D)

FERDINAND 2017
animovaná komédia USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

22. 12. piatok o 17.00 hod.
27. 12. streda o 16.30 hod.

LADÍME 3 2017
hudobná komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky 
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Prírodné záhrady
Základná škola, Krymská 5, 

v Michalovciach získala 24. novem-
bra certifikát Prírodná záhrada, 
ktoré jej udelilo Centrum environ-
mentálnych aktivít Trenčín. 

Do realizácie tohto projektu sa 
zapojili učitelia a žiaci pod vede-
ním PaedDr. Ľudmily Luptákovej. 
Cieľom projektu je podporiť trvalo 
udržateľnú starostlivosť o záhradu, 

ktorá rešpektuje prírodné procesy 
a podporuje biodiverzitu. Po dvoj-
ročnom pracovnom úsilí v školskej 
záhrade a splnení základných kri-
térií prírodnej záhrady sa podarilo 
získať certifikát Prírodná záhrada. 
V budúcnosti chcú doplniť záhra-
du o ďalšie prvky a získať certifikát 
Ukážková prírodná záhrada.

ĽL

ODBORNÉ VZDELÁVANIE V MODERNEJ ŠKOLE
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach získala v roku 
2017 finančnú dotáciu z mesta k projektu Odborné vzdelávanie v modernej 
škole. Vďaka nej sme sa mohli zapojiť do rôznych aktivít v rámci odborné-
ho vzdelávania. Prvou podporenou aktivitou bola účasť na medzinárodnej 
súťaži Módna línia mladých 2017 v Prešove. Ďalšia bola zameraná na reali-
záciu 5. ročníka súťaže Kuchár Zemplína 2017. Súťažiaci pripravovali jedlá 
pod dohľadom odborného garanta Miloša Lachkoviča, prezidenta Aregaly 
Slovensko – Kuchári bez hraníc. Treťou aktivitou bolo zapojenie sa do celo-
slovenskej súťaže Vitajte v našom regióne v Žiline.                                     SOŠOaS
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Medzinárodný deň 
školských knižníc  

Navždy sa zachová...

Žiaci šiesteho ročníka 
ZŠ na Švermovej ulici 
sa zapojili do projektu 
s názvom Najkrajšie 
podujatie knižnice, ktorý 
vyhlásila Slovenská 
pedagogická knižnica 
v Bratislave.

Žiaci si v spolupráci s ich učiteľ-
mi pripravili program pre svojich 
rodičov, starých rodičov, príbuz-
ných a vedenie školy, aby zaují-
mavým spôsobom priblížili život 
Milana Rastislava Štefánika a jeho 
odkaz pre súčasnosť. Podujatie 
malo názvov Cesta životom Mila-
na Rastislava Štefánika. Začali sme 
ho v priestoroch školskej knižnice 
a  postupne sme sa presúvali eta-

pami života našej osobnosti cez 
priestory chodby až do spoločen-
skej miestnosti, kde sme podujatie 
ukončili. V závere akcie sa vytvoril 
priestor na vzájomné rozhovory.

Do tohto projektu sa zapojilo 
243 školských knižníc z celého Slo-
venska. Odborná porota hodnotila 
priebeh celého podujatia na zákla-
de poslaných materiálov. Najvyšší  
počet získaných bodov bol 150.  
Naša škola skončila na krásnom 
19.  mieste s počtom bodov 105. 
Bolo to pre nás veľkým prekvape-
ním, pretože sme sa prvýkrát za-
pojili do projektu tohto typu. 

Všetkým sa podujatie veľmi 
páčilo, hodnotenia boli pozitívne 
a žiaci sa rozhodli skúsiť si to aj na 
budúci rok. 

Mgr. Mojsejová, Mgr. Gerová

Jesenné obdobie je spojené 
s obdobím stužkových 
slávností. Tieto slávnosti 
vytvárame my študenti pre 
svojich rodičov na znak 
toho, že už sme dospelí 
a profesorom ako prejav 
vďaky za ich námahu, ktorú 
vynaložili počas celého 
nášho štvorročného štúdia. 

Zároveň ale týmto ďakujeme 
hlavne našim rodičom za ich tr-
pezlivosť, lásku a úsilie, ktorými 
nás poháňali vpred a pripravili nás 

na túto jedinečnú udalosť. Aj my, 
študenti Obchodnej akadémie Mi-
chalovce, sme si tohto roku zorga-
nizovali stužkové slávnosti. Všetky 
sa konali v reštaurácii Zlatý bažant 
a týmto by sme sa aj zamestnan-
com tohto podniku chceli poďako-
vať za ochotu a za plný servis, ktorý 
nám poskytli aj pri našich netra-
dičných požiadavkách. Stužkové sa 
nám vydarili podľa našich predstáv 
a sme veľmi vďační za hojnú účasť 
počas našich programov. Dúfame, 
že sa vám naše programy páčili, 
a že si nás takto uchováte v pamäti 
– ako šťastných maturantov. 

Lucia Zienkovská

AKTIVITY SENIOROV JDS V MICHALOVCIACH
Aj v tomto jesennom období seniori z JDS v Michalovciach trávia voľný čas ak-
tivitou pri pingpongu, pohybových cvičeniach, pilates či kanalitike, boulingu, 
ľahkej turistike a pod. Raz týždenne sa stretávajú seniorky v priestoroch špor-
tovej haly a v dobrej nálade si udržujú svoju kondíciu primeraným cvičením. 

Anna Vojtaššáková
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Zemplínski 
heligónkari 
žnú úspechy 
aj v zahraničí
Občianske združenie 
Zemplínski heligónkari 
pôsobí v Michalovciach 
už päť rokov. Vďaka 
vynikajúcej spolupráci 
neustále sa rozrastajúceho 
kolektívu nadšencov 
a priaznivcov hry na 
heligónku, sa im darí plniť 
neskromné ciele, ktoré si 
vytýčilo na začiatku svojej 
činnosti. 

Chutné plody výsledkov svo-
jej práce mali možnosť ochutnať 
aj Zemplínski heligónkari, keď sa 
im dostalo tej cti, že dostali pozva-
nia do zahraničia. Po úspešnom 
účinkovaní v Bulharsku dostali 
pozvanie na medzinárodný festi-
val seniorov na Ukrajinu do Ľvo-
va, kde okrem našich ľudoviek, pri 
spoločných posedeniach zaznie-
vali aj prekrásne melódie clivých 
ukrajinských ľudových pesničiek. 
V Maďarsku sme sa zúčastnili 
na zaujímavom festivale húb – les-
ných plodov, v dedine Bukestke-
rest neďaleko Miškolca v horách, 
kde sme ochutnávali niekoľko de-
siatok špecialít z húb. Tento troj-
dňový festival húb organizovala 
dedinská samospráva za spolu-
práce a účasti ministra životného 
prostredia. 

Zlatým klincom bolo pozvanie 
na 10. medzinárodný festival he-
ligónkarov do chorvátskeho Záhre-
bu 18. a 19. novembra od „Društva 
Granin“, ktoré je organizátorom 
festivalu. Okrem príjemných zážit-
kov, sme zbierali prvé skúsenosti 
z organizovania medzinárodného 
heligónkárskeho festivalu, na aký 
by sme chceli zmeniť aj náš festival 
„Zemplínska heligónka“ na budúci 
rok v máji, kedy plánujeme usku-
točniť už V. ročník.

Z vďačnosti našim priaznivcom 
a priateľom už tretí rok pripravu-
jeme ekumenický koncert vďaky 
Vianoce s heligónkou. Koná sa vždy 
v poslednú adventnú nedeľu, tohto 
roku to bude v nedeľu 17. decembra 
o 15.00 hod. v priestoroch Zlatého 
býka, kde vám budú hrať a spievať 
prekrásne koledy všetky skupiny 
heligónkarov. V mene všetkých 
účinkujúcich Vás všetkých srdečne 
pozývam na príjemné adventné stí-
šenie.

Pavol Hájnik

VITAMÍNOVÁ BOMBA
V uplynulých dňoch sa v ZŠ Pavla 
Horova v malej telocvični školy usku-
točnil veľtrh ovocia a zeleniny pod ná-
zvom Vitamínová bomba. Žiaci 2. A 
triedy so svojimi rodičmi, s pani učiteľ-
kou a pani vychovávateľkou sa v tento 
deň naladili vitamínovo. Poobliekali 
sa do krásnych kostýmov rôznych dru-
hov ovocia a zeleniny a nezabudli sa 
kreatívne predstaviť hádankou alebo 
básničkou. Všetci sa spolu zabávali pri 
rôznych kreatívnych, športových, lo-
gických a zábavných úlohách. K tomu 
si pripravili chutné ovocno-zeleninové 
maškrty. Už teraz sa tešíme na ďalšie 
spoločné aktivity.

Zuzana Gajdošová

Zahraničná prax v Miláne
Študenti Obchodnej 
akadémie v Michalovciach 
sa už po piatykrát 
zúčastnili zahraničnej 
stáže v rámci projektu 
Erasmus plus. 

Projekt je zameraný na organi-
záciu zahraničnej praxe pre skupinu 
pätnástich študentov a dvoch sprevá-
dzajúcich učiteľov obchodnej akadé-
mie, ktorí monitorovali pracoviská. 
Študenti pracovali v partnerských 
firmách CLO scrl. Cooperativa La-
vatori Ortomercato, Unikassa a mali 
možnosť overiť si získané teoretické 
vedomosti v praxi. Navyše komuni-
kovali v anglickom jazyku, v ktorom 
sa zdokonalili. Firmy prijali našich 
študentov veľmi priateľsky, trpezlivo 
vysvetľovali detaily práce a ochotne 
im pomáhali. Na konci praxe túto-
ri vyhodnotili ich prácu pomocou 
ECVET (Európsky systém kreditov 
pre odborné vzdelávanie a prípravu). 
Po záverečnom vyhodnotení praxe 
študenti dostali europasy a certifiká-
ty o absolvovaní zahraničnej praxe. 

Vo voľnom čase bol pre stážistov 
pripravený kultúrny program – náv-
števa perly talianskej architektúry 
Duomo, Castello Sforzesko, príro-
dovedného múzea Leonardo da Vin-
ci a iných pamätihodností v meste.

Náš trojtýždňový pobyt v Miláne 
bol ako sen. Domov sme si priniesli 
množstvo nádherných spomienok 
na krásne mesto, na milých a dob-
rosrdečných Milánčanov a množ-

stvo fotografií, ktoré nám ešte dlho 
budú pripomínať náš pobyt. Keby 
bola možnosť, určite sa prihlásime 
do projektu znova. My, účastníci 
zahraničnej stáže, sme veľmi vďační 
národnej agentúre SAAIC a našim 
učiteľom, že sa zapojili do projektu 
Erasmus plus a umožnili nám neza-
budnuteľný pobyt v Miláne.

študenti 4. ročníka 
Obchodnej akadémie
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Vianočné trhy
Dvadsiate šieste vianočné 
trhy sa začali v piatok 
dopoludnia vztýčením 
vlajky mesta pred 
budovou mestského úradu 
za zvukov michalovskej 
znelky. 

Otvorenie spestrila svojím vy-
stúpením spevácka zložka Folklór-
neho súboru Zemplín. Pre kupu-
júcich bolo na Obchodnej ulici 
pripravených 120 predajných a  15 
stánkov s občerstvením. Nechý-
bala Ulička umeleckých remesiel, 
kde všetkým záujemcom 45 reme-
selníkov ponúkalo ručne robené 
sviečky z včelieho vosku, šité šper-
ky, vianočné dekorácie, vence a ike-
bany, výrobky z dreva, ručne tkané 
koberce, výrobky z  medu, detské 

drevené hračky, vyšívané folklór-
ne tričká, háčkované veci, výrobky 
s dekupážou, medené šperky, cíno-
vané šperky aj keramiku. 

Novinkou tohtoročných Vianoč-
ných trhov boli voňavé vianočné 
oblátky, ktoré boli ponúkané náv-
števníkom. 

Podvečer o sedemnástej sa vo 
veľkej sále mestského kultúrneho 
strediska odovzdávali mestské oce-
nenia na slávnostnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. V progra-
me sa predstavilo LenART Quartet 
– sláčikové kvarteto z Košíc. V  so-
botu program Vianočných trhov 
pokračoval benefičným koncertom 
Slovenské Vianoce s Božidarou Tur-
zonovovou a Danubius Octet Sin-
gers pod záštitou primátora mesta 
Viliama Zahorčáka.

av

Zázračný pocit 

Kreatívne tvorivé dielne

Vianoce – sviatok Slova

Privítali Mikuláša

Taký pocit prinieslo 
stretnutie občanov 
v Močaranoch, v nedeľu 
popoludní 10. decembra, 
pri krásnom vianočnom 
programe spojenom 
s výstavou dvoch umelcov 
Anny Matta a Jána Kováča.  

V mene OZ Močarany všetkých, 
ktorí prijali pozvanie, privítala 
predsedníčka Anna Kostovčíková. 
V úvodnom programe vystúpili 
žiaci a učitelia ZUŠ Michalovce. 
Úžasné sólové vystúpenia huslistov 
i ďalších hudobníkov a krásne hla-
sy mladých účinkujúcich pohladili 
dušu a boli pekným darom pod 

stromček v tomto sviatočnom čase. 
V druhej časti programu vystúpila 
spevácka folklórna skupina Moča-
ranka s vianočným pásmom kolied 
popretkávaným známymi vinšovač-
kami. Starší i mladší si zaspievali 
koledy pri rozsvietení vianočného 
stromčeka na našom malom námes-
tí. V závere pozdravil prítomných 
poslanec MVDr. Vladimír Kostov-
čík a rozdali sa darčeky od Mikuláša 
pre našich najmenších.

Blikajúce sviečky aj pekný via-
nočný program rozžiaril naše oči 
a potešil naše srdcia. Neopakova-
teľné čaro Vianoc a teplé ľudské 
slovo nech je posolstvom do našich 
rodín.

Anna Kostovčíková

V tomto adventnom čase, 
keď Mikuláš už žmurká 
na deti a Vianoce tíško klopú 
na dvere, sme v priestoroch 
Základnej školy pre 
žiakov s autizmom na Ulici 
školská 10 v Michalovciach 
uskutočnili už druhý ročník 
tvorivých dielní.

Triedy našej školy sa 28. novem-
bra premenili na tvorivé dielne pre 
rodičov a žiakov, ale aj iných záu-
jemcov, ktorí sa prišli inšpirovať. 

Z rôznych recyklovateľných materi-
álov, sadrokartónu, slamy, kartónu, 
sadry, šúpolia, papierových šúľkov 
zhotovovali pohľadnice, svietniky 
obrázky, záložky do kníh, posta-
vičky a iné podnetné darčeky pod 
stromček, ktoré spríjemnenia via-
nočné chvíle. Zúčastnení si taktiež 
mali možnosť vyskúšať dekorovanie 
predmetov servítkovou technikou. 
Kreativita, dobrá nálada, spokoj-
nosť a úsmev na tvári všetkých tých, 
ktorí tvorivé dielne organizovali, 
a tých, ktorí sa ich zúčastnili, hovo-
ril za všetko. Príjemné Vianoce.

Mgr. Ľudmila Kočanová

... A opäť sú tu! Vianoce, 
čas želaní a vzájomného 
obdarúvania. Tomuto 
obdobiu predchádzal 
advent, ktorý je 
charakteristický čakaním 
na Mesiáša. 

Akú predstavu o Mesiášovi no-
síme vo svojich hlavách? Ak je to 
predstava mocného Boha sediace-
ho na tróne so žezlom v ruke, sme 
na omyle. Máme dôkaz, že Boh 
prichádza v podobe malého dieťa-
ťa, ktoré nemôže nikomu ublížiť. 
On sám je v tomto prípade v istom 

zmysle odkázaný na to, aby sme Ho 
prijali ako vyrieknuté Slovo Boha, 
ktoré sa chce vteliť do života každé-
ho z nás. Taký je náš Boh – Láska. 
On prvý túži po ľudskom srdci, aby 
ho mohol naplniť. Stvorené Slovo 
pretvára aj nás, aby sa náš egoizmus 
zmenil na vzťah voči iným ľuďom. 
Teda nie naša snaha, ale Božia akti-
vita a vtelené Slovo v nás. Podstata 
Vianoc je v tvorivej sile Slova. Ve-
domie daru reči a sily Slova, nech 
nás robí zodpovednými za vzťahy, 
ktoré vytvárame. Je vznešené ak 
sme darcami tak potrebného dychu 
vyrieknutých slov. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

V Spojenej škole internátnej Mi-
chalovce 4. decembra vítali Mikulá-
ša. Žiaci ZŠ T. J. Moussona v Micha-
lovciach pod vedením Mgr. Daniely 
Rudášovej a žiaci I.D triedy zo Spo-
jenej školy internátnej si pripravili 
veľmi pekný program. Scénkami 
o  Mikulášovi, recitáciou, piesňami 
a vianočnými koledami privítali 

Mikuláša. Radosť v ich srdiečkach 
a hlboký zážitok nás sprevádzali 
počas celého dňa. Veľmi pekne sa 
chceme poďakovať OZ Teresa Bene-
dicta v Michalovciach pod vedením 
PhDr. Petra Novysedláka, ktorý za-
sponzoroval žiakom a zamestnan-
com školy mikulášske balíčky. 

PaedDr. Katarína Repická
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Čo znamenajú ozajstné Vianoce
Ak si ešte dnes vo vašom 
najmilšom supermarkete 
kúpite 4 kg saloniek, 
nielen že urobíte váš 
najvýhodnejší nákup 
za posledné desaťročie, 
ale dokonca aj vďaka tomu 
budú vaše vianočné sviatky 
tie najkrajšie.

Aj takto by mohla znieť rekla-
ma, podľa ktorej si máme ísť všetci 
poobede kúpiť vianočnú náladu, 
sadnúť na kolená Santa Clausovi 
a ozdobiť čerstvo zrúbaný stromček 
štyrmi kilami saloniek. Vskutku, 
nemám rada Vianoce... Presnejšie 
nemám rada Vianoce komerčné, 
darčekové, pohľadnicové, strom-
čekové a televízne. 

Čoraz častejšie sa presviedčam 
o tom, že k riešeniu otázok nášho 
srdca pomáhajú deti. Tak naprí-
klad. Asi pred mesiacom netušiac, 
že by som sa mohla voľačo priučiť, 
posadila som si na kolená dieťa, 
s  ktorým ma spájajú nielen jeho 
nadšenie a veselý smiech zvon-
čekov, ktorý tak milujem, ale najmä 
jeho, ako ja vravím „vianočné oči“.

Podľa jeho želania som mu pre-
čítala z detského časopisu rozpráv-
ku Pinky Bum. Dovolím si v krát-
kosti porozprávať, o čom to bolo, 
Pinky Bum, tak ako ja, neznášal 
novodobé Vianoce, preto v  Šted-
rý večer odišiel zo svojho bytu na 
koniec mesta, kde ešte s dvomi 
kamarátmi, tiež hľadajúcimi Via-
noce, našiel na zemi ležať škatuľu 
s dieťaťom, ktoré žiarilo nevýslov-
ným pokojom s  nádejou. Aj keď 
boli pobúrení tým, že niekto nechal 
v zime dieťa vonku len tak, všetci 
boli v tej chvíli presvedčení o tom, 
že našli Vianoce. A aj keď to možno 
znie nelogicky, hneď si dieťa každý 

z nich vzal k  sebe domov a každý 
z nich bol presvedčený o tom, že 
tohto roku to budú mimoriadne 
krásne Vianoce.

Táto, že vraj rozprávka a die-
ťa v  mojom náručí mi dali vtedy 
jednoznačnú odpoveď na to, čo 
znamenajú Vianoce. Takže pýtam 
sa. Čo znamenajú Vianoce? Lieta-
nie po obchodoch, vysvietené vý-
klady, vôňu ihličia alebo veľa veľa 
darčekov alebo niečo, čo som ne-
spomenula? No, žolíka vám nedám 
a  priateľ na telefóne práve vysáva, 
takže smola, musíte mi odpovedať 
sami. Ak sa na Štedrý večer, keď 
budeme sami so sebou, pozriete 
pod košeľu a ešte o čosi hlbšie, do 

srdca, a nájdete tam dieťa spiace 
v  jasliach, potom si môžete vy-
dýchnuť, lebo Vianoce pre vás nie 
sú viac ani „obchodové“, ani strom-
čekové, ani darčekové, ale ozajstné, 
také, aké boli pred 2017 rokmi.

Teda, ak sa vám niekedy stane, 
že vám Vianoce ujdú z duše, oblečte 
si, prosím, teplú vetrovku a choďte 
na koniec mesta hľadať to, čo vám 
už viackrát zmenilo život a  ja ru-
čím za to, že tam nájdete dieťa za-
budnuté v škatuli, ktoré čaká na to, 
aby ste si ho práve vy vzali k sebe, 
domov. A nepochybujem o tom, že 
potom sa aj vy zaradíte medzi ľudí 
s vianočnými očami. Medzi tých, 
ktorí sa neboja hľadať, lebo vedia, 

že putovanie ich naučí veľa. K tým, 
ktorých jediný pohľad vám povie, 
čo znamenajú Vianoce.

Ešte som vám chcela povedať, 
že  nemusíme byť smutní z toho, 
že tieto chvíle prežívame len raz 
v roku, pretože podľa mňa a pre 
mňa sú Vianoce vtedy, keď si raz 
za čas uvedomím, že lepších ľudí 
som stretnúť nemohla, keď ľudia 
od smiechu nemôžu dýchať, keď 
nemusím nič hovoriť, a predsa je 
tomu druhému všetko jasné. Sku-
točné Vianoce prežívam, keď ne-
vidím východisko, a predsa v neho 
dúfam. 

Moja nádej sú Vianoce.
A. Kotorová

BETLEHEMSKÉ SVETLO
Vonku sa ochladilo a zima je predo 
dvermi. Počasie je predzvesťou toho, 
že o pár dni budú Vianoce – sviat-
ky rodiny, útulného domova, radosti 
a pokoja. Toto všetko symbolizuje 
aj plamienok Betlehemského svet-
la. Tento malý plamienok, za sebou 
skrýva prácu a úsilie stoviek dobro-
voľníkov, ktorí každoročne priložia 
ruky k tomu, aby sa nenápadný sym-
bol Vianoc dostal k ľuďom na celom 
Slovensku. My, skauti, sme podstat-
ným článkom reťaze v  jeho šírení. 
A aby táto pekná tradícia neupadla, 
skauti z Michaloviec prinesú svetlo 
aj k nám. Odpáliť si ho budete môcť 
v  kostoloch alebo na Námestí oslo-
boditeľov na Štedrý deň medzi 12.00 
hod. a 13.00 hod. 

Martina Muchová
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Vianoce
Vonku sniežik poletuje,

Vianoce nám pripravuje.
Zvončeky nám zvonia

a ihličie vonia.

Máme krásny veľký stromček,
na stromčeku zlatý zvonček.
Zvoní, zvoní zvonček malý,
Vianoce sú pred dverami.

Vianoce sú, keď sme spolu,
keď sadáme všetci k stolu. 

Rodičia aj detičky,
dedkovia aj babičky.

Kapustnica rozvoniava
a kapor vo vani pláva.

Všetci sme už nedočkaví,
kedy príde ten čas pravý. 

Sadáme si všetci k stolu
a prosíme Ježiška, 

aby nám dal lásku, šťastie,
 hlavne veľa zdravíčka.

Po večeri zvonček zvoní, 
Ježiško už prišiel k nám.

Doniesol nám krásne dary, 
deťom úsmev daroval.

Vonku sniežik poletuje,
mrázik líčka vyfarbuje.
Vianoce sú o rok zase,

presne v takom istom čase.
Zuzana Valovčinová

Je tu ten čarovný čas
Kalendár sa chystá 
prevrátiť svoju poslednú 
stranu. Tú najdlhšie 
očakávanú a najkrajšiu – 
tú s Vianocami. Vedel som, 
že sa to stane, ale teraz, 
keď sa sviatky blížia, 
akosi začína byť všetko 
čarovnejšie. Vonku začína 
poletovať jedna snehová 
vločka za druhou. Pomaly 
všetko naokolo zahalia 
čistučkou bielou perinou 
a vo vzduchu cítiť napätie 
– naozaj sú tu Vianoce – 
najkrajšie sviatky roka.

Mnoho rodín však Vianoce mení 
na niečo dokonalé podľa predstáv 
supermarketov – vždy predsa letí 
iná farba vianočných ozdôb, mé-
diá nám ponúkajú skvelé zdravé 
vianočné recepty a v televízii bežia 
ako vždy tie isté komédie a  roz-
právky so Santa Clausom. Toto nie 
sú však moje Vianoce. Ja ich chcem 

mať také, aby som si ich prežil podľa 
vlastných predstáv.

Náš stromček nikdy nie je pod-
ľa módy. Každá ozdoba má na ňom 
svoje miesto a viaže sa k nej nejaká 
spomienka – salonky, šišky, drevené 
figúrky aj zvončeky, nesmú chýbať 
svetielka. Pri ozdobovaní stromčeka 
sa mi vynárajú krásne spomienky.

Teším sa na štedro prestretý 
vianočný stôl, na oblátky s medom, 
kapustnicu, kapra. Veď to sú tra-
dície. A  po večeri sa teším na to, 
na čo sa teší už malé dieťa – dar-
čeky. Ono ani nie je dôležité, či ich 
je veľa a  či sú drahé. Najkrajšie je 
predsa to, že si každý na každého 
spomenie a obdaruje ho láskou. 
Láska je pre mňa ten najkrajší dar-

ček, aký len môžem dostať, lebo 
nikde sa nedá kúpiť – veď preto je 
taká cenná a ľudia jej majú málo.

Také sú moje Vianoce. Rok čo rok 
prichádzajú a my ich môžeme prežiť 
tak, aby boli pre nás sviatkami poko-
ja, lásky a príjemne prežitých chvíľ 
s blízkymi. Nech sú také aj tie vaše.

Viliam Jakubec
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Tajnička: 
lásku pokoj a rodinnú pohodu

Vianočná krížovka

VODOROVNE

A.  Židovský učiteľ, prorok, 
putujúci kazateľ, 
pre kresťanskú vieru pravý 
Mesiáš, Spasiteľ

B.  St. iránsky jazyk – prekliali – 
st. grécky zhýralec

C.  Úsek pri rieke – Bývalý 
slovenský minister – Jazero 
i mesto vo Fínsku

D.  „i“ medzi rovnakými 
spoluhláskami – Modlitba, 
po latinsky – Dvojhláska – 
Estónsky barytonista – Fínsky 
športový časopis

E.  Onemocnela – Vyvoláva apel
F.  Český hovorový súhlas – I. časť 

tajničky – „N“ foneticky
G.  Povzdych – Obec v okrese 

Stará Ľubovňa – Rázovitý 
slovenský kraj – Chemická 
značka neónu

H.  Poor (hovor.) – Kovový 
prvok – Babylonské božstvo 
– Orientálne mužské meno – 
Fáza spánku

I.  Myšlienka – Bývalý 
československý reprezentant – 
Akože (básn.)

J.  Ukazovacie zámeno – 
Preniknutie – Skín, po česky

K.  II. časť tajničky

ZVISLE

1.  Vyzbrojujú – Meno Furkovej
2.  Najstaršie mesto na svete – 

Bývalý futbalista Plastiky Nira
3.  Január, po španielsky – 

Stredotalianske pútnické 

miesto
4.  Životné dejiny (skr.) – 

Obyvateľka hôr – Predložka
5.  Koncovka zdrobnenín – 

Predslov (zast.) – Iracionálne 
číslo rovné obsahu kruhu 
s jednotkovým polomerom

6.  Kráčala, išla (hovor.) – Patriaci 
Alkovi – Skr. Ornamentu 

7.  Druh ovocia – Anton, Urban, 
Valér, Raj

8.  Role, polia (zastar.) – 
Filipínska sopka – A Druhú, 
onakú

9.  Alebo, po rusky – Podpora – 
Lepšie po česky

10.  Jestvuješ – Liala sa dolu 
kopcom – Boxerská skratka 

11.  Chemická značka tantalu – 
Oslovujú – skratka pre shop

12.  Svazijská rieka – Fínske 
mužské meno

13.  Účinkuje sólovo – Nie Izraelita 
(pej.)

14.  Cicavce rodu šelmotvarých –
Jedálny lístok

Autor krížovky: Dušan Kudroč

Nech čaro Vianoc prinesie do vašich príbytkov... (dokončenie v tajničke)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

POMÔCKY: ASÓT, ZEND, OTS, 
TUL, REM, ENERO

SILVESTROVSKÁ SÚTAZ 

VO VYSTRELOVANÍ ZÁTOK 

ZO ŠUMIVÉHO VÍNA31. decembra o 12.00 hod.

pred budovou mestského úradu 

s vlastnou fľašou
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Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli predložené na XVII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
30. augusta 2017. (dokončenie)

Ing. JOZEF SOKOLOGORSKÝ
Obrátili sa na mňa občania z obytného domu na Ulici kpt. Nálepku č. 
1057/9 a 11 so žiadosťou o pomoc pri vyriešení problému so stekajúcou 
vodou z priľahlých garáží v počte 21 z dažďových zvodov, kde voda ste-
ká povrchom cez dvor pozemku priamo do pivničných priestorov pod 
obytný dom. Na základe tohto súčasného stavu sa stále zdržiava voda 
v pivničných priestoroch a kryte CO, čím sa narúša statika samotného 
obytného domu a následkom toho sa rozpadávajú múry a v priestoroch 
sa zdržiavajú hlodavce.
 Tento stav vznikol tým, že výstavba garáží, ktoré sa nachádzajú priamo 
oproti obytného domu, bola povolená MsÚ Michalovce v roku 1989 
a skolaudovaná v roku 1990. V tom čase sa pri kolaudácii neprihliadalo 
na vyriešenie potreby zvodu dažďovej vody do kanalizačnej sústavy a tým 
voda tečie z odkvapov cez dvor, ktorý je vyspádovaný k obytnému domu, 
čím dochádza k podmývaniu a poškodeniu múrov obytného domu.
 Vzhľadom k tomu, že tento stav nezapríčinili majitelia bytov v obytnom 
dome, žiadam kompetentných, aby zistili spôsoby riešenia na odstráne-
nie tohto nepriaznivého stavu v tejto lokalite a následné jeho odstránenie.
 Mám obavu, že v prípade nekonania v tejto veci môže dôjsť až k rozpa-

dávaniu obytného domu, nakoľko sa v tomto prípade, podľa môjho ná-
zoru, jedná už o havarijný stav, s ktorým si samotní obyvatelia nevedia 
rady. Ďakujem za pochopenie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Na základe Vášho podnetu bolo dňa 18. 9. 2017 zvolané miestne šetrenie 
za účasti vlastníkov garáží, ďalej vlastníkov bytov v dotknutom bytovom 
dome (BD) na Ulici kpt. Nálepku 9 – 11 a ich poverených právnych zástup-
cov. Prizvaní boli aj zástupcovia TaZS, Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti a správca BD Domspráv, s.r.o. Michalovce. Obhliadkou bolo 
zistené, že garáže sú postavené v súlade s vydaným stavebným povolením 
a projektovou dokumentáciou a užívané sú v súlade s vydaným kolau-
dačným povolením. Problémom je odvedenie zrážkových vôd zo striech 
týchto garáží, ale aj zrážkových vôd z dvora za týmto BD, ale aj vedľajšieho 
dvora BD, ktorého terén je vyspádovaný v smere k dotknutému BD. Nedo-
statkom je aj nízke osadenie stavby tohto BD voči okolitému terénu, ďalej 
chýbajú odkvapové chodníky a na rohoch budovy BD je obnažená spodná 
stavba, kde chýba hydroizolácia. Mesto na základe zisteného stavu požiada 
VVS, a.s., o stanovisko k možnému odvedeniu zrážkových vôd z terénu do 
verejnej kanalizácie.

Pribudlo 14 nových autobusových spojov
Nové cestovné poriadky platné 
od nedele 10. decembra prinesli 
cestujúcim v Michalovciach a okolí 
viacero pozitívnych zmien. Pribudne 
14 nových spojov a dve nové zastávky 
pre žiakov ZŠ v obci Klokočov 
a Vyšná Rybnica.

„Spoločnosť Arriva na Slovensku podporuje 
zlepšovanie nadväznosti autobusovej a vlakovej 
verejnej dopravy pre cestujúcich. Preto sme pri zo-
stavovaní nových cestovných poriadkov pre žiakov 
a cestujúcich za prácou zaviedli 14 nových spojov 
a  ďalších 98 sme upravili práve z dôvodu lepšej 
nadväznosti,“ povedal Gejza Sačko, generálny ria-
diteľ ARRIVA Michalovce. Novinkou je  zavede-

nie autobusovej dopravy počas víkendov na trase 
Parchovany – Trebišov, ktorá bola doposiaľ zabez-
pečovaná iba počas pracovných dní. „Túto zmenu 
sme zrealizovali, aby sme zamestnancom denných 
a nočných zmien poskytli dopravu do práce a z prá-
ce aj počas víkendov,“ doplnil G. Sačko. 

ARRIVA Michalovce zabezpečuje autobusovú 
dopravu na 57 prímestských linkách v okresoch 
Michalovce, Trebišov a Sobrance, ako aj mestskú 
hromadnú dopravu tromi linkami v Trebišove. 
„Po novom najazdia naše autobusy o 18 000 km 
viac, jazdnú dobu skrátime pri 688 spojoch,“ uvie-
dol G. Sačko. 

Nové cestovné poriadky mestskej, prímestskej 
a diaľkovej autobusovej dopravy nájdu cestujúci 
na www.arrivami.sk. Zakúpiť si ich môžu na pre-
dajných miestach.

Dalibor Mihalkin

Vianočný koncert 
michalovského 
mládežníckeho 

orchestra

Vokins
26. decembra 
o 17.00 hod.

veľká sála 
Mestského kultúrneho 

strediska 
v Michalovciach
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Ako to je s dlhovým zaťažením mesta Michalovce

Decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Vážení spoluobčania,
nedá mi, ako predsedovi finanč-

nej komisie, aby som v krátkosti ne-
zareagoval na údaje zverejnené spo-
ločnosťou INEKO ohľadom dlhovej 
zaťaženosti mesta Michalovce.

Na začiatok zacitujem text zo 
zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, ktorým sa 
mesto riadi a znie takto:

V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 
5832/2004 o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy obec 
a  vyšší územný celok môžu na pl-
nenie svojich úloh prijať návratné 
zdroje financovania, len ak a) celko-
vá suma dlhu obce alebo vyššieho 
územného celku neprekročí 60 % 
skutočných bežných príjmov pred-
chádzajúceho rozpočtového roka 
a suma splátok návratných zdrojov 
financovania, vrátane úhrady výno-
sov a suma splátok záväzkov z in-
vestičných dodávateľských úverov 
neprekročí v príslušnom rozpočto-
vom roku 25 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpoč-
tového roka.

Toto sú zákonom stanovené pod-
mienky, ktoré mestá a obce pri svo-
jom hospodárení musia dodržiavať.

Poďme k číslam a faktom, ktoré 
sa týkajú nášho mesta.

Dlh mesta k 31. 12. 2016 pred-
stavoval sumu 10 503 948,45 € 
a tvorili ho komerčné úvery, dodá-

vateľské úvery a lízingy, čo predsta-
vovalo 38,31 %-né zaťaženie. 

K 31. 12. 2017 mesto Michalov-
ce predpokladá celkový dlh vo výš-
ke 10 261 295,37 € – čo predstavuje 
35,59 %-né zaťaženie. 

Predpoklad dlhového zaťaženia 
mesta Michalovce pre rok 2018 je 
cca 32 %, z čoho je zrejmé, že dl-
hové zaťaženie má klesajúcu ten-
denciu.

Z týchto čísel je zrejmé, že mesto 
v súvislosti s dlhovým zaťažením je 
plne v intenciách zákona a jeho fi-
nančné zdravie je v dobrej kondícii. 

Pohľad na dlh ale môže byť 
z  každého uhla iný, Mesto Micha-
lovce má rôzne investičné aktivity, 
na ktoré nemá vlastné finančné 
prostriedky, preto čerpá úvery. Po-
važujem to za jeden z vhodných fi-
nančných zdrojov, nakoľko úverové 
zdroje sú v súčasnosti lacné a  pre 
mesto dostupné. Chcem, aby sa 
naše mesto zveľaďovalo, chcem aby 
sa v ňom robilo, no na to si musíme 
požičiavať. Keď si kladiete otázku, 
či by sa to dalo robiť aj inak – áno, 
dalo. Mohlo by sa to urobiť naprí-
klad aj tak, že by sme našim oby-
vateľom zvýšili i dane a získali tak 
prostriedky, ktoré teraz čerpáme 
z  úverov. No práve to my nechce-
me. Už pred desiatimi rokmi sa 
Mesto rozhodlo, že dane z nehnu-
teľností dvíhať nebude a v tomto 

trende kráčame už dve volebné 
obdobia, kedy skutočne nedošlo k 
úprave daní z nehnuteľností, ktoré 
nám platia obyvatelia. 

Faktom tiež je, že v uplynu-
lom programovom období, ktoré 
bolo vyhodnocované v roku 2016, 
získalo mesto Michalovce 17 690 
470 eur z externých zdrojov, teda 
z rôznych eurofondov a iných do-
tačných politík. V počte získaných 
projektov sa naše mesto umiestnilo 
na treťom mieste v rámci samo-
správ Slovenskej republiky. V rám-
ci projektov Mesto vyčerpalo 16,4 
milióna eur, čo predstavuje 93 % 
úspešnosť. Mesto nevyužívalo len 
eurofondy, ale aj iné externé zdroje 
ako bilaterálne programy, nórske 
a  švajčiarske fondy, dotačné poli-
tiky ministerstiev i rôzne grantové 
schémy. Celkom na realizáciu dek-
larovaných zámerov získalo Mesto 
19,5 milióna eur. Áno, je to obrov-
ský úspech. Uvádzam však skutoč-
nosť, že každá realizácia projektu si 
vyžaduje spolufinancovanie a aj na 
to sme potrebovali úvery. Bola by 
veľká škoda, keby Mesto aj naďalej 
nevyužívalo úspešnosť v získavaní 
externých zdrojov.

Všetky prijaté úvery boli zís-
kané za účelom plnenia investič-
ných aktivít mesta Michalovce ako 
sú rekonštrukcie medziblokových 
priestorov na sídliskách v meste Mi-

chalovce, rekonštrukcie chodníkov 
a vyše 80 km miestnych ciest.

Ľudovo povedané, všetky tieto 
externé finančné zdroje boli jasne 
účelovo využité a nič nebolo, ako sa 
hovorí prejedené.

To, čo je podstatné a čo sa niek-
torí snažia prehliadať a tvrdiť opak 
je, že Mesto Michalovce je v dobrej 
finančnej kondícii, svoje záväzky si 
plní načas a snaží sa v čo najväčšej 
miere využívať externé zdroje, sa-
mozrejme aj vlastné finančné pro-
striedky, na zlepšovanie života v na-
šom meste. 

Na záver citácia jednej vety, kto-
rú uviedlo INEKO vo svojom uve-
rejnenom článku:

„Údaje sú prevzaté od MF SR. 
Nemusí ísť vždy o údaje, ktoré vyža-
duje zákon a môžu sa líšiť od údajov 
v účtovníctve obcí. Prípadné rozdie-
ly zisťujeme a snažíme sa odstrániť. 
Údaje nehodnotia efektívnosť, ale 
udržateľnosť hospodárenia.“ 

Na základe vyššie uvedeného si 
urobte, milí spoluobčania, obraz 
o dôveryhodnosti tejto inštitúcie.

Dovoľte mi, milí spoluobčania, 
aby som vám na záver v tomto ad-
ventnom období poprial šťastné, 
veselé a požehnané prežitie via-
nočných sviatkov v kruhu svojich 
najbližších. 

Ing. Jozef Sokologorský
predseda finančnej komisie

Zmenou prešlo aj VZN o roz-
sahu poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad 
za sociálne služby v meste. Mesto 
Michalovce, pretože naďalej dek-
laruje záujem poskytovať služby 
v detských jasliach v svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti v objekte na 
Markušovej ulici, úspešne zavŕšilo 
registráciu tejto novej sociálnej 
služby na Úrade Košického samo-
správneho kraja s  tým, že dátum 
začiatku poskytovania tejto služby 
bude od 1. januára 2018. Poslanci 
schválili názov zariadenia, a bude 
sa volať Zariadenie starostlivosti 
o deti do 3 rokov. 

Druhou zmenou je, že službu 
detských jaslí budú môcť využívať 
zamestnaní rodičia, rodičia kto-
rí sa pripravujú na štúdium alebo 
na  trh práce, či študujúci rodičia. 
Po novom nemôžu podľa zákona 
služby jaslí využívať rodičia na ma-
terskej dovolenke. Výška úhrady za 
poskytované služby v zariadení sa 
nemení, naďalej pozostáva z troch 
zložiek, a  to poplatok za stravova-
nie, úhrada za zaopatrenie a dohľad 
a poplatok za umiestnenie a pobyt 
dieťaťa v zariadení. Mení sa iba 

spôsob výpočtu tretej zložky úhra-
dy. Tento poplatok nebudú rodičia 
platiť v pevnej mesačnej paušálnej 
sume 120 eur, ale výška poplatku sa 
alikvotne upraví podľa počtu dní, 
ktoré dieťa strávi v jasliach, ide teda 

o alikvótne zníženie poplatku zá-
konného zástupcu dieťaťa. 

Rokovanie pokračovalo blokom 
ekonomických bodov, a to zmenou 
rozpočtu Technických a záhradníc-
kych služieb a Mestského kultúrne-
ho strediska mesta Michalovce. 

Nasledovalo rozpočtové opat-
renie č. 6 a návrh rozpočtu TaZS 
a MsKS na rok 2018. Potom vedú-
ca finančného odboru predložila 
poslancom návrh viacročného roz-
počtu Mesta na roky 2018 – 2020. 

Pre rok 2018 má Mesto rozpoč-
tované bežné a  kapitálové príjmy 
vo výške 32,9 mil. eur, bežné a ka-
pitálové výdavky vo výške 29,7 
mil. eur. Rozpočet bez finančných 
operácií bol predložený ako prebyt-
kový vo výške 3,2 mil. eur a je ním 

krytý schodok finančných operácií 
v súlade so  zákonom, čím je roz-
počet vyrovnaný. Rozpočet pre rok 
2018 bol predložený ako rozpočet 
záväzný a  pre roky 2019 a 2020 
ako rozpočet orientačný. Následne 
bol poslancom predložený návrh 
na  doplnenie lokalít v Územnom 
pláne Mesta Michalovce. Poslanci 
tiež schválili návrh dodatku č. 15 
organizačnej štruktúry Základnej 
školy T. J. Moussona v Michalov-
ciach. Vedúca odboru školstva 
ako dôvod uviedla, že v  priebehu 
mesiacov september až november 
vzrástol počet stravníkov, čo si vy-
žaduje zvýšiť počet zamestnancov v 
školskej jedálni. Rokovanie pokra-
čovalo schválením prenájmu ma-
jetku vo vlastníctve Mesta aj majet-
kovoprávnymi záležitosťami. 

Záverečné body zasadnutia pat-
rili organizačným a plánovacím 
záležitostiam, v rámci ktorých bol 
odobrený plán rokovaní MsZ, mest-
skej rady, komisií MsZ, redakčnej 
rady, plán činnosti hlavnej kon-
trolórky aj prerokovanie odmeny 
hlavnej kontrolórky. Záver už tra-
dične patril interpeláciám poslancov 
a bodu rôzne.

Adela Vojnová

pokračovanie z prvej strany
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DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Radovan Trašky  
a Lenka Denciová

Ing. Jozef Kakuta  
a Mgr. Viera Perduľaková

JUDr. Bohumil Hudák  
a JUDr. Anna Sabová

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Benjamín Fedorko
Timea Joneková

Dominika Treščanská
Paula Denciová
Eliška Vasiľová

Oliver Vlčák
Stanislav Hocko
Jakub Vidiševský
Eliška Tkáčiková

Michal Tomčo
Samuel Pivarník
Ema Dzvoníková
Tereza Bodnárová

 Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: Z kuchyne Šachového klubu Zemplín

Hostia: Michal Lašanda, Radoslav Ondo 
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z pracovného mestského zastupiteľstva zo 7. 12. 2017 

denne od 14.00 hod. 

Dňa 14. decembra sa dožil 80 rokov 

LADISLAV HRINDA
K životnému jubileu mu plnosť požehnania 
a životnú múdrosť, ktorá obohatí iných, želajú 
manželka Pavlínka, deti Mária, Daniel a Lukáš 
s rodinami a celá ostatná rodina.

Drahej oslávenkyni 

GABIKE RAPANTOVEJ 
k jej 70. narodeninám veľa zdravia, šťastia 
a Božieho požehnania prajú milujúce deti 

Gabika, Róbert s rodinami a mama

Dňa 15. decembra oslavuje krásne životné 
jubileum 70 rokov 

MARTA ČIŽMÁRIKOVÁ
Všetko najlepšie do ďalších rokov, veľa zdravia, 
šťastia, lásky a rodinnej pohody prajú kolegyne 
z mestského úradu.

Ku krásnemu jubileu 70 rokov 

MIROSLAVOVI HVOZDOVIČOVI 
blahoželajú jeho priatelia, kamaráti a členovia 

klubu MIBA. Drahý Mirko, nech sa Tvoj život 
ďalej odvíja v dobrej zdravotnej kondícii, 

v rodinnej a farmárskej pohode. Nech si vždy 
obklopený priateľmi, ľuďmi, ktorí Ťa majú radi.

blahoželanie

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
pozýva na výstavu

Cestujúce bábky
do 19. januára 2018



malý oznamovateľ

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Anna Pazičová (88) 
Ján Pál (88)
Jozef Kolesár (73)
Štefan Harbuľák (85)
Michal Ondejka (66)
Milan Kozenčák (65) 
Mária Mihaľová (89) 
Mária Kočanová (74)
Julius Pataky (74)
Jozef Deliman (51)

spomienky
Dňa 15. decembra uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, brat, švagor 

ANTON VOLČKO
Kto ste ho poznali, 
venujte mu prosím tichú spomienku.
s láskou spomína rodina

Dňa 27. decembra uplynie 5 rokov od chvíle, 
čo nás opustil otec, dedko, pradedko 

DEZIDER SABOČÍK
s láskou spomínajú syn Jaro s manželkou, synovia 

Vlado a Peťo, dcéra Terézia s rodinou

Žiarila z nej láska a dobrota, 
bude nám chýbať do konca života.
Dňa 21. decembra uplynie rok, čo nás navždy opustila 
milovaná manželka, mamička, babka a prababka

 IRENA SALANSKÁ
s láskou a úctou spomína manžel, dcéra a syn 
s rodinami

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Súrne kúpim 2-izbový byt na Ulici okružnej alebo Štefánikovej, 

prípadne Sídlisko Západ. Som súkromná osoba. Tel.: 0948 242 311
n	Predám murovanú chatu so záhradkou (423 m2) 

v Michalovciach, lokalita Ihričky. Dohoda istá. Tel.: 0915 876 530
n	Predám záhradu v katastri mesta Michalovce.  

Tel.: 0915 061 757
n	Predám stavebný pozemok v Michalovciach – Tehelné pole. 

Tel.: 0948 447 622

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 

piva, hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), 
odznaky, etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, knihy, tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, 
vršky z fliaš, prepravky a iné . Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, 
vyznamenania, pohľadnice, obálky, dokumentky, legitimácie, 
knihy, porcelán, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan 
Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Vypracem a vyveziem nepotrebné veci z garáží, pivníc a pod. 
Iba v Michalovciach. Po obhliadke aj za odvoz železa a pod. 
Tel.: 0904 822 860

n	Spílim strom. Iba v Michalovciach. Listnatý aj za odvoz dreva. 
Tel.: 0904 822 860
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Život sa smrťou blízkeho človeka nekončí, ak ho 
s láskou nosíme v svojich srdciach a spomienkach.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
na poslednej ceste s 

ANNOU PAZIČOVOU
Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši...
smútiaca rodina

Ďakujeme príbuzným, priateľom, kolegom a známym 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary na poslednej 

rozlúčke s 

MÁRIOU SEMANOVOU
s láskou spomína manžel, synovia a súrodenci 

s rodinami

poďakovanie

Ján Minaroviech (66) 
Teofil Bačík (73) 
Mária Markovičová (84)
Oľga Varadiová (80)
Mária Semanová (62)
Mária Šestáková (91)
Helena Knociková (78)
Michal Timko (67)
Ing. Gregor Ihnát (73) 

V zmysle Štatútu mesta Michalovce §32, Mestské zastupiteľstvo 
(MsZ) v Michalovciach udeľuje titul „Čin roka“ jednotlivcovi ale-
bo kolektívu, ktorý v predchádzajúcom roku dosiahol mimoriad-
ny výsledok v rôznych oblastiach života. 
Návrh na udelenie titulu „Čin roka“ môže podať poslanec mest-
ského zastupiteľstva, primátor mesta, mimovládne organizácie, 
stavovské profesijné organizácie a občan najneskôr do 31. 12. 
bežného roka. 
Návrhy udeľuje mestské zastupiteľstvo. Podané návrhy na udele-
nie titulu Čin roka vyhodnotia komisie mestského zastupiteľstva. 
Na základe ich odporúčania a po prehodnotení na zasadnutí pred-
sedov komisií budú návrhy predložené na prerokovanie mestskej 
rade a tá ich predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
Titul sa odovzdáva spravidla raz ročne na slávnostnom kultúr-
nom podujatí.
Titul Čin roka je plaketa, spravidla michalovský Pegas a diplom, 
v ktorom je uvedené meno a priezvisko oceneného, prípadne ná-
zov oceneného kolektívu, dátum udelenia, stručné zhodnotenie, 
za čo sa titul udeľuje, pečiatka mesta a podpis primátora. 

V návrhu je potrebné uviesť: meno navrhovateľa, meno navrho-
vaného, odôvodnenie návrhu

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 

zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Bytový 
dom Michalovce“ na pozemkoch register „C“ parc. č. 3066/358 

, register „C“ parc. č. 3066/359, register „E“ parc. č. 1691/3, 
register „C“ parc. č. 3066/293 , register „C“ parc. č. 3066/357 

v katastrálnom území Michalovce. Celé znenie územného 
rozhodnutia je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 

zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
oznamuje začatie  územného konania pre stavbu: „Intenzifikácia 

výroby sladu“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 4888, 4897/1, 
4898/1, 4909/1 v k. ú. Michalovce. Celé znenie oznámenia 

je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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dva týždne v kultúredva týždne v športeÚspešní atléti

Mestá si zahrali futbal

Mladí atléti športových 
tried na ZŠ, J. A. 
Komenského 
v Michalovciach mali 
v uplynulom roku úspešnú 
atletickú sezónu. 

Zúčastnili sa rôznych špor-
tových podujatí tak na domácej 
scéne, ako aj zahraničnej. Na Maj-
strovstvách oblasti košického a pre-
šovského kraja na halových ako aj 
otvorených pretekoch získali spo-
lu 3 prvé miesta 10 druhých, a 10 
tretích miest vo všetkých vekových 
kategóriách. Najúspešnejšie si po-
čínali bratia Bujdošovci, ktorí zís-
kali spolu 5 umiestnení do 3. mies-
ta. Na Majstrovstvách Slovenskej 
republiky sme získali 2 medaily, 
a to staršia žiačka Katka Kočerhová 
v hode oštepom 3. miesto a štafeta 
4 x 60 m mladších žiakov v zložení 
Balog, Čížek, Bujdoš a Mezei tiež 

3. miesto. Z medzinárodných pod-
ujatí môžeme spomenúť najväčšie 
Európske mládežnícke atletické hry 
v Brne za účasti 17 štátov a 1500 
pretekárov. Tam sme prvýkrát do-
siahli víťazstvo, keď Michaela Mar-
cinová vyhrala vo svojej kategórii 
hod kriketovou loptičkou výko-
nom 52,50 m. Spomenieme aj Dá-
vida Bujdoša, ten v behu na 600 m 
obsadil pekné 5. miesto. Týmto sa 
chceme poďakovať aj vedeniu mes-
ta Michalovce za podporu a pomoc 
mladým atlétom a aj za rekonštruk-
ciu atletickej umelej dráhy, ktorá sa 
uskutočnila v tomto roku. 

Náš športový klub sa úspešne 
uchádzal o usporiadanie Majstrov-
stiev Slovenskej republiky mladších 
žiakov, ktoré sa uskutočnia za účas-
tí asi 400 pretekárov a 60 oddielov 
z celej Slovenskej republiky 30. júna 
2018 na atletickom štadióne na ZŠ, 
J. A. Komenského v Michalovciach.

Mgr. Jaroslav Semko 

Mestský úrad Michalovce – 
Odbor školstva a športu bol 
v uplynulých dňoch 
na ZŠ, Ul. krymská 5
v Michalovciach 
organizátorom 
medzinárodného turnaja 
poslancov a zamestnancov 
mestských úradov 
partnerských miest 
v malom futbale. 

Turnaj bol organizovaný na po-
česť 73. výročia oslobodenia mesta 
Michalovce s cieľom pohybovým 
relaxom posilniť ducha i telo, upev-
niť priateľstvá, vymeniť poznatky 
a skúsenosti z práce v samospráve. 

Uvedeného turnaja sa zúčastnili 
družstvá Jaroslaw, Vyškov, Užho-
rod, Liptovský Mikuláš a domá-
ce družstvo Michalovce. Hralo sa 
systémom každý s každým 2 x 10 
minút. Víťazstvo tento krát putuje 
do partnerského mesta Užhorod. 
Na  druhom mieste sa umiestnilo 
družstvo z mesta Liptovský Miku-
láš, na treťom mieste skončilo druž-
stvo domácich Michaloviec, na štvr-
tom mieste družstvo z partnerského 
mesta Jaroslaw a na piatom mieste 
sa umiestnilo družstvo z Vyškova. 
Celý turnaj mal veľmi dobrú špor-
tovú i spoločenskú úroveň, o čo sa 
pričinili nielen samotní organizáto-
ri turnaja, ale i jednotlivé štartujúce 
družstvá.

Lívia Kalaninová

SILVESTROVSKÁ SÚŤAŽ VO VYSTREĽOVANÍ ZÁTOK 
ZO ŠAMPANSKÉHO
31. 12., 12.00 hod.
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Basketbal
1. BK D MICHALOVCE – ROŽŇAVA
16. 12., 9.00 hod., žiačky – Karpatská liga; ZŠ, Ul. okružná 17

1. BK D MICHALOVCE – ROŽŇAVA
17. 12., 9.00 hod., žiačky – Karpatská liga; ZŠ, Ul. okružná 17  
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Florbal
EASTERN WINGS MICHALOVCE – NTS FK – ZŠ NEMŠOVÁ
16. 12., 17.00 hod., Extraliga žien – 11. kolo, Mestská športová hala

EASTERN WINGS MICHALOVCE – ŠK PRUSKÉ
17. 12., 11.00 hod., Extraliga žien – 12. kolo, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Futsal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská futsalová liga
23. 12. a 30. 12., 13.00 hod., I. a II. liga, Mestská športová hala
Info: M. Demko, tel.: 0918 622 707

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – MHK DUBNICA NAD VÁHOM
17. 12., 17.30 hod., I. hokejová liga mužov – 30. kolo, STD Arena Vranov n/T

HK DUKLA INGEMA – PREŠOV PENGUINS       
22. 12., 17.30 hod., I. hokejová liga mužov – 32. kolo, STD Arena Vranov n/T

HK DUKLA INGEMA – HC MIKRON NOVÉ ZÁMKY        
27. 12., 17.30 hod., I. hokejová liga mužov – 33. kolo, STD Arena Vranov n/T
Info: www.duklamichalovce.sk

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
IX. ročník, 7. kolo 18. 12. – 22. 12.  
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Strelectvo
SILVESTROVSKÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ                                  
30. 12., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
ŠTEFANSKÉ TÚLANIA SA VIHORLATOM
26. 12., 7.45 hod.

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA SNINSKÝ KAMEŇ 
31. 12., 8.00 hod. – 21. ročník
Info: www.kstmichalovce.sk

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
20. 12., 17.15 hod., II. liga – 12. kolo, Mestská športová hala
3. 1., 17.15 hod., II. liga – 13. a 14. kolo, Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk

Beh o štít mesta
Je pekné piatkové 
dopoludnie. S manželkou sa 
blížime k obci Klokočov, kde 
sa súťaží v cezpoľnom behu 
väčšinou v auguste. Dnes 
mám ale iný plán. Zabehnúť 
už 25. ročník behu o štít 
mesta Michalovce. 

Presne o 18-tej hodine bol od-
štartovaný pretek dospelých s dĺž-
kou trate 7,4 km. Štyri okruhy v cen-
tre mesta si mohli diváci aj bežci 
vychutnať. Mnohí z nich mali čelové 
lampy, čo dodávalo tomuto športo-
vému večeru mimoriadnu atmo-
sféru. V cieli ich čakalo fantastické 
povzbudzovanie i teplý čaj. 

Michalovce sú veľmi známe svoji-
mi športovými aktivitami počas celé-
ho roka. Organizujú sa mnohé prete-
ky, polmaratóny i maratóny. Na špor-
tových podujatiach pribúda každý 
rok stále viac a viac bežcov a bežkýň. 
Nebyť nadšencov, ktorí žijú pre šport 
celým svojím srdcom, ako je Lívia 
Kalaninová, Gabriel Sabo, Vladimír 
Hirjak, Martin Macko, Jozef Doležal 
a pohotový fotograf Michal Oros, 
takéto krásne predvianočné bežecké 
podujatie by nemohlo vzniknúť. 

Ste úžasní a držím vám palce, 
nech vám to vydrží čo najdlhšie. 
Robíte krásny a šľachetný skutok 
pre obyvateľov mesta Michalovce, 
ktoré sú srdcom Zemplína.

Člen MARAS teamu


