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Uviedli sme do života 
Dejiny Michalovie  c

Vážení čitatelia!
Pripravujeme novú rubriku 
v našich novinách, preto vás 
chceme požiadať o spoluprá-
cu. Posielajte nám svoje otázky 
k aktuálnemu dianiu v meste. 
Všetko čo vás zaujíma, trá-
pi, čo neviete a chcete vedieť. 
Najzaujímavejšie vyberieme 
a uverejníme odpovede na 
ne. Svoje otázky posielajte na 
adresu redakcie alebo e-mail: 
paleckova@msumi.sk. 
Uverejníme len podpísané 
príspevky!

Konatelia BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce - Alfred Binder 
a Hans-Joachim Rapp odovzdali primátorovi mesta Viliamovi Zá-
horčákovi pri osobnej návšteve finančný dar v hodnote 300 000 Sk. 
Príspevok spoločnosti bude použitý na podporu a rozvoj mesta.

V uplynulých dňoch navštívil naše mesto minister dopravy, pôšt a tele-
komunikácií SR Ing. Ľ. Vážny. Na rokovaní s primátorom rezonovali 
predovšetkým otázky dopravného riešenia obchvatu Michaloviec, diaľ-
ničný privádzač a ďalšie možnosti spolupráce pri dopravných stavbách.

Tak ako predchádzajúce 
ročníky, aj tento bol veľkolepý 
a stal sa jedinečnou udalosťou, 
na ktorej sa zúčastňuje čoraz 
väčšie množstvo subjektov. 

Zúčastnených bolo 880 vy-
stavovateľov z 31 krajín sveta, 
ktorí si prenajali 37 700 m2 vý-
stavnej plochy. Výstavné trhy 
počas týchto dní navštívilo 63 
tis. ľudí. Oproti predchádzajú-
cim ročníkom bol zaznamena-
ný narastajúci trend návštevní-
kov, ale aj vystavovateľov.

Niekoľkými slovami sa chcem 

pristaviť aj pri našom výstavnom 
stánku. Regionálne združenie 
turizmu, ktorého súčasťou je aj 
mesto Michalovce, vsadilo tento 
rok na spoločný stánok s Ko-
šickým samosprávnym krajom 
a urobilo veľmi dobre. Grafic-
ký návrh stánku bol zadaný na 
spracovanie profesionálnej agen-
túre, ktorá vytvorila zo štyroch 
zúčastnených regiónov jeden 
pekný celok. Počnúc mestom 
Košice, pri ktorom vystavoval aj 
Košický samosprávny kraj, cez 
región Zemplín, kde vystavova-

li Michalovce, Veľké Kapušany, 
Sobrance a obce Kaluža, Kloko-
čov a Vinné pokračujúc cez Ge-
mer, kde bola zastúpená Rožňa-
va, jaskyne Domica a Dobšina 
a Národný park Slovenský kras 
a končiac na Spiši, kde vystavo-
valo Združenie obcí Slovenský 
Raj a mesto Spišská Nová Ves.

Hoci je zahraničie veľmi lá-
kavé a pre našinca exotické, táto 
výstava poukázala na to, že aj 
Slovensko ma veľa krásnych, ma-
lebných a nepoznaných zákutí, 
hodných objavovania a obdivu.

To, že na Slovensku je čo ob-
divovať, potvrdili aj návštevníci 
nášho stánku, Michalovčania ži-
júci v Bratislave, návštevníci, naj-
viac z ČR, ktorí boli v počiatkoch 
existencie Zemplínskej šíravy tu 
na dovolenke, ale aj minister-
ka pôdohospodárstva Zden-
ka Kramplová (na fotografii), 
predseda KSK Zdenko Trebuľa, 
predseda ZMOS Michal Sýkora, 
primátor Košíc Ing. František 
Knapik a mnohí ďalší významní 
návštevníci.             Alena Jurčová

Rokovanie sa uskutočnilo 
22. januára, v zasadačke mestskej 
rady na Mestskom úrade s týmto 
programom:

Návrh Územného plánu 
mesta Michalovce a návrh 
Všeobecne záväzného naria-
denia (VZN) o záväznej časti 
Územného plánu mesta Mi-
chalovce predkladala Ing. Anna 
Mrázová, vedúca odboru vý-
stavby, ŽP a MR, VZN MsZ v 
Michalovciach o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov 
na Ulici obrancov mieru v by-
tovom dome „A“ a „C“ v Mi-
chalovciach predkladala Ing. 
Anna Mrázová, vedúca odboru 
výstavby, ŽP a MR MsÚ, VZN 
MsZ v Michalovciach o pod-
mienkach prideľovania nájom-
ných bytov na Ulici mlynskej v 
bytovom dome „D“ a „E“ v Mi-
chalovciach predkladala Ing. 
Anna Mrázová, vedúca odboru 
výstavby, ŽP a MR MsÚ, Ná-
vrh zmeny Zriaďovacej listiny 
TaZS mesta Michalovce pred-
kladal Ing. Ján Džugan, riaditeľ 
TaZS, Návrh zmeny Organi-
začného poriadku TaZS mesta 
Michalovce predkladal Ing. Ján 
Džugan, riaditeľ TaZS, Prehľad 
neukončených súdnych sporov 
k 31. 12. 2007 a Prehľad ukon-
čených súdnych sporov od 1. 9. 
2007 predkladal JUDr. Gabriel 
Dorič, zástupca prednostu MsÚ. 
Správu o kontrole využívania 
verejného priestranstva na 
území mesta Michalovce za II. 
polrok 2007 predkladal JUDr. 
Bartolomej Kudroč, náčelník 
MsP, Možnosť nadobudnutia a 
využitia pultu centralizovanej 
ochrany a to najmä z hľadis-
ka právneho, ekonomického, 
technického a personálneho 
predkladal JUDr. Bartolomej 
Kudroč, náčelník MsP. Výsled-
ky výberových konaní na pre-
nájom nebytových priestorov 
a prenájom pozemkov vo vlast-
níctve mesta Michalovce pred-
kladal MUDr. Benjamín Bančej, 
predseda výberovej komisie. Ná-
vrh VZN MsZ v Michalovciach 
o odpustení úrokov a poplat-
kov z omeškania k 31. 12. 2007 
predkladal JUDr. Gabriel Dorič, 
zástupca prednostu MsÚ. Záver 
rokovania patril diskusii.  (rr)

V piatok 25. januára slávnostne uviedli do života publikáciu Dejiny Michaloviec traja primátori Michalo-
viec – Ladislav Ebský, Jozef Bobík a Viliam Záhorčák. Foto: IP

Príprava odbornej publikácie 
Dejiny Michaloviec sa rozbehla 
na základe uznesenia mestského 
zastupiteľstva ešte v júni 2001. 
V tom istom roku bol spraco-
vaný rozsiahly edičný návrh na 
vydanie diela, podrobná osnova a 
autorské zmluvy.

Z viac ako tridsiatich oslove-
ných odborníkov sa k spolupráci 
zaviazalo dvadsaťštyri autorov.

V nasledujúcom období autori 
pracovali na svojich častiach diela, 
uskutočnili náročné heuristické 
bádanie v domácich  i zahranič-
ných archívoch, čo prinieslo nové, 
doteraz nepublikované poznatky 
o dejinách nášho mesta. Zmluvne 
zabezpečené uhradenie nákladov 
si pritom nárokovali iba v prípa-
doch výskumu v zahraničných 
archívoch. Bádanie v slovenských 
inštitúciách uskutočnili vo vlast-

nej réžii. Počas celého tvorivého 
obdobia boli autori v kontakte 
s editorom prostredníctvom zo-
stavovateľov.

V priebehu prác sa ukázalo že 
väčšina autorov plánované rozsa-
hy svojich príspevkov prekročila. 
Najviac v kapitolách „Michalovce 
v rokoch 1711 – 1918“ a „Mi-
chalovce v rokoch 1918 – 1944“. 
V obidvoch  prípadoch však ide 
o štúdie vysoko erudovaných au-
torov, obsahujúce množstvo no-
vých poznatkov podávaných na 
vynikajúcej odbornej úrovni.

Plánovaný rozsah publikácie 
bol teda prekročený a po ďalšom 
jednaní s autormi redakčná rada 
rozhodla aj o zvýšenom rozsahu 
použitých fotografií, čo prispelo 
k zatraktívneniu diela.

Táto kniha má pomôcť spre-
hľadniť dejinné udalosti v celej šírke 

a rozsahu. Má ukázať historický vý-
vin na našom území. Zaznamená-
va politické pohyby počas rôznych 
dejinných etáp. Jej úlohou je ukázať 
bohatý hospodársky a priemysel-
ný vývoj, budovanie infraštruktúr, 
obchodných sietí, má poukázať na 
významné skúsenosti a udalosti 
v oblasti školstva, vzdelávania, vedy 
a výskumu. V neposlednom rade 
kniha čitateľovi ponúka pohľad na 
bohatú kultúrnu, umeleckú a os-
vetovú činnosť, rovnako i úspechy 
dosiahnuté v športovej oblasti. Ne-
chýba pohľad na významné osob-
nosti nášho mesta, ktoré získali 
medzinárodné uznanie.

Dejiny Michaloviec vypĺňa-
jú  ďalšie miesto v mozaike slo-
venských dejín. Na svoje si prídu 
obyvatelia mesta, jeho priaznivci, 
návštevníci, odborníci, ale aj širo-
ká čitateľská obec.                        nč

Publikácia vychádza v náklade 2 000 kusov, v celkovom rozsahu 482 strán s viac 
ako 140 fotografiami. Zostavovateľmi sú Mgr. Mikuláš Jáger a Ing. Vladimír Seke-
la, zodpovedný redaktor PhDr. Imrich Gofus. 

Prečo práve 
informatizá-
cia?

Informati-
zácia je proces 
z avád z ania 
m o d e r n ý c h 
informačno-

komunikačných technológií do 
bežného života. Je považovaná za 
jednu z najvyšších priorít EÚ ako 
aj Slovenska. Rovnako prioritne 
chápeme aj proces informatizácie 
na území mesta a okolitého regi-
ónu. Informatizácia samosprávy 
je jedným z kľúčových nástrojov 
na zefektívnenie procesov, širšie 
včlenenie občanov do diania mes-
ta a zvýšenie transparentnosti sa-
mosprávy. Potreba implementácie 
tohto procesu ako aj programové 
obdobie štrukturálnych fondov 
pre roky 2007 – 2013 boli ťažis-
kom vzniku nového odboru Infor-
matizácie a grantov. 
Problematika grantov nie je úpl-
nou novinkou, ako sa darí napĺňať 
predstavy a ciele v tejto oblasti?

Napĺňanie cieľov informatizá-
cie aj grantov je finančne náročná 
úloha. Rýchle napredovanie v ob-
lasti rozvoja informačných systé-
mov samosprávy, ale aj v ďalších 
oblastiach - technickej infraštruk-
túry, životného prostredia je mož-
né s využitím zdrojov štrukturál-
nych fondov EÚ. Na MsÚ už boli 
realizované projekty v rámci obdo-
bia 2004 - 2006, niektoré z nich sú 
už vo finálnej fáze (Územný plán 
mesta, Využiteľnosť geotermálnych 
zdrojov). Podali sme niekoľko pro-

jektov v rámci Vyšegrádskeho fon-
du, Nórskeho finančného mecha-
nizmu, Fondu sociálneho rozvoja, 
či grantových schém ministerstiev. 
Jeden projekt už bol zrealizovaný, 
u iných stále prebieha proces schva-
ľovania, jeden projekt sa dostal do 
zásobníka projektov. 
Ako sú pripravení samotní za-
mestnanci na zvládnutie spomí-
naných úloh? 

Pracovníci odboru sa intenzívne 
pripravujú na čerpanie finančných 
prostriedkov z fondov EÚ predpríp-
ravou projektovej dokumentácie 
vytypovaných stavieb a rekonštruk-
cií v spolupráci s odborom výstavby, 
životného prostredia a miestneho 
rozvoja. Máme pripravené projekty 
na realizáciu rekonštrukcií piatich 
mestských základných škôl, rekon-
štrukciu objektov pre sociálne účely, 
rekonštrukciu verejných priestrans-
tiev v jednotlivých častiach mesta, 
pracujeme na komplexnom infor-
mačnom systéme mesta a vybudo-
vaní mestskej optickej siete.
Kde môžu občania nájsť informá-
cie o projektoch pripravovaných, 
resp. realizovaných mestom?

Všetky podrobné informácie 
o realizovaných projektoch sú pre-
zentované na web stránke mesta 
www.michalovce.sk. Stránka má 
úplne novú technológiu tvorby, 
jej obsah sme od základov zmenili 
a denne ju aktualizujeme. V časti 
Samospráva pripravujeme infor-
mácie o plánovaných projektoch, 
v aktualitách sú vždy najnovšie 
informácie o aktuálnom dianí 
v meste.

hovoríme s RNDr. Janou Machovou, vedúcou odboru

Otvárame dvere 
na odbor informatizácie a grantov

Michalovce na Slovakiatour
V dňoch 17. až 20. januára sa konal v Bratislavskej Inchebe 14. ročník turistických 
výstavných trhov ITF Slovakiatour a jubilejný 15. ročník medzinárodného veľtrhu 
gastronómie Danibius Gastro. 

Rokovala 
mestská rada



�AktUAlity – NázoRy

z poslaneckých interpelácií

z pera viceprimátora

NOVINy Mistral 
v premiére vo štvrtok o 18.00 

a každú párnu hodinu 

ŽIhADlO 
v piatok, pondelok a stredu o 18.00 hod.

14.1.  –  porada primátora k príprave zasadnutia mestskej rady
15.1.  –  rokovania s predstaviteľmi BSH, SAD
16.1.  –  novoročné prijatie u prezidenta SR
17.1.  –  účasť na výstave turizmu Slovakiatour v Bratislave
18.1.  –  účasť na výstave turizmu Slovakiatour v Bratislave
22.1.  –  zasadnutie mestskej rady
22.1.  –  rokovanie MFK Michalovce
24.1.  –  návšteva ministra dopravy SR – slávnostné otvorenie 
  výstavby kruhovej križovatky Sobranecká – Lastomírska 
25.1.  –  porada primátora, zasadnutie rady pre rozvoj miest a obcí 
  v Košickom kraji
 –  Slávnostné uvedenie publikácie Dejiny Michaloviec
28.1.  –  predstavenstvo VVS 
29.1.  –  rokovanie so zástupcami spoločnosti UPC
31.1.  –  pracovné stretnutie SOÚ
1.2.  –  rokovanie so zástupcami spoločnosti SARIO

Aktivity primátora Krst publikácie Dejiny 
Michaloviec

Riešenie interpelácií poslancov MsZ predložených na 2. mimo-
riadnom zasadnutí MsZ Michalovce dňa 27. novembra 2007:

INg. VlADIMír BrANík:
Vo svojej interpelácii sa zameral na problematiku odpadkových 

košov na novozrealizovaných prístreškoch MhD. V súvislosti s tou-
to problematikou konštatoval: „V minulom období boli zrealizované 
nové prístrešky na niektorých zastávkach autobusov MhD, avšak pri 
výstavbe sa akosi pozabudlo na realizáciu odpadkových košov pre 
čakajúcich občanov. To má za následok vznik neporiadku na týchto 
miestach, čo neprispieva k zvyšovaniu kultúry cestovania a celko-
vo ku kultúre prostredia. Na základe dotazov mnohých občanov a 
opodstatnenosti týchto pripomienok týmto požadujem zaoberať sa 
touto problematikou a na novozrealizovaných prístreškoch MhD 
nainštalovať odpadkové koše v čo najkratšom termíne.“

Na uvedenú interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce 
Ing. Ján Džugan:

Pri realizácii nových prístreškov na zastávkach MHD pôvodne nebo-
lo počítané s dodávkou nových odpadových košov. Nové odpadové koše 
dizajnovo ladené s novými prístreškami budú osadené do 30. 6. 2008.

Mgr. rUDOlf IVAN:
Prostredníctvom svojej interpelácie tlmočil požiadavky voličov z 

volebného obvodu č. 4: „Pri Základnej škole na Švermovej ul. bola 
nedávno urobená prístupová cesta medzi troma smermi: od školy, 
smerom od bývalého trhoviska, smerom od Ul. Cyrila a Metoda. 
keďže bola v dezolátnom stave, bolo to nejako opravované pred ro-
kom alebo možno ešte trošku neskôr, ale opäť je v dezolátnom stave, 
nie je užívateľná. Pri takom počasí ako je teraz, že prší alebo aspoň 
trochu prší, nie je priechodný tento priestor. Je tam jednoducho po 
členky vody a občania musia prechádzať cez túto „zátačku“ na druhú 
stranu, aby mohli vôbec prejsť s kočíkom a neviem s čím iným. Ja by 
som poprosil kompetentných o nejaké východisko, i keď viem, rieše-
né to už bolo, ale nie k spokojnosti občanov.“

Na túto interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. 
Ján Džugan:

TaZS v roku 2006 opravili časť chodníka a mestskej komunikácie na 
Ul. J. Švermu pred vstupom do areálu II. základnej školy. V uvedenej 
lokalite, ktorá je najnižšie položená, nie je kanálová vpúšť a okolitá ze-
leň nie je schopná vstrebať množstvo dažďovej vody. TaZS navrhujú do 
plánu opráv pre rok 2008 riešenie uvedených problémov.

rUDOlf klEIN:
Predložil interpeláciu ohľadom výkupu pozemkov na výstavbu 

nového cintorína, aj ohľadom termínu začiatku výstavby nového cin-
torína na Bielej hore. konštatoval, že občania mesta Michalovce a to 
nielen z V. volebného obvodu, kde je poslancom, ale prakticky z celé-
ho mesta sa ho pýtajú a kladú mu otázky ohľadom nového cintorína 
na Bielej hore. Vzhľadom na uvedené požiadal o informáciu, či už 
je ukončený výkup pozemkov a ak áno, kedy sa započne s výstavbou 
cintorína na Bielej hore? Či to bude II., resp. III. Q roku 2008?

Na interpeláciu odpovedal písomnou formou zástupca prednostu 
MsÚ JUDr. Dorič a priamo na zasadnutí na uvedenú interpeláciu sčasti 
reagoval primátor mesta Viliam Záhorčák:

Kúpne zmluvy boli podpísané na všetky parcely potrebné na výstav-
bu Mestského cintorína Biela hora a to v zmysle uznesenia MsZ č. 89 
zo dňa 28. 8. 2007, bod 1/2.Na otázku pána poslanca, kedy sa započne 
s výstavbou tohto cintorína, odpovedal primátor mesta Viliam Záhorčák 
hneď na novembrovom zasadnutí - uviedol, že mesto s I. etapou výstavby 
nového cintorína ráta v roku 2008 v primeranom rozsahu k tomu, keď by 
terajší cintorín na Ul. J. Kollára z rôznych dôvodov už nestačil, aby mesto 
mohlo byť schopné vo veľmi skorom čase začať pochovávať aj tam. 

INg. MIrkO gEJgUŠ:
V predloženej interpelácii konštatoval:
„Na zasadaní Msr a MsZ v mesiaci apríl 2007 som poukázal na 

zlý stav prístupových komunikácií ku garážam na Ul. špitálskej. Zá-
roveň som upozorňoval na nedostatočné osvetlenie areálu garáží, čo 
prináša zväčšenie počtu krádeží nielen v garážach, ale aj na cintorí-
ne, ktorý s areálom susedí. 

Na moju vtedajšiu interpeláciu mi bolo odpovedané, že koncep-
čné riešenie bude predložené na zasadnutie Msr v mesiaci august 
2007. Je november a kompetentní mlčia. Na opakované žiadosti oby-
vateľov sídl. Juh o nápravu nemôžem poskytnúť žiadne informácie, 
pretože termín zo strany mesta nebol dodržaný. 

Pýtam sa preto vedenia mesta, JUDr. Doriča, ktorý mi na moju 
prvú interpeláciu odpovedal, nového vedenia TaZS, či mesto uskutoč-
ní tieto práce a v akom termíne? Občania sídliska Juh si to zaslúžia.“

Na uvedenú interpeláciu odpovedal zástupca prednostu MsÚ JUDr. 
Gabriel Dorič:

Mesto zabezpečilo výspravku ku garážam na Ul. špitálskej a čiastoč-
nú výspravku medzigarážových priestorov.Z dôvodu, že vlastníci garáží 
užívajú pozemky bez zmluvného vzťahu, bola na porade prednostu vy-
tvorená pracovná skupina na riešenie problematiky garáží.

INg. JáN ĎUrOVČík, CSC.:
Žiadal TaZS, aby odviezli betóny od pieskoviska za blokom h2. 
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján 

Džugan:
Betóny, ktoré ostali po výstavbe detského ihriska na Ul. okružnej, 

TaZS odstránia do 30. 1. 2008.

V posledných týždňoch 
mnohí určite zaregistrovali čulý 
stavebný ruch okolo budovy 
,,starej knižnice“ – vyše desať ro-
kov chátrajúceho pamiatkového 
objektu. Výsledkom prestavby je 
,,Dom zdravia“ – objekt, v kto-
rom okrem lekárne budú sídliť 
i ďalšie zdravotnícke zariadenia.

Nápad... Realizácia... Výsle-
dok... Ideálna následnosť. Bolo 
to aj v tomto prípade? S nápa-
dom odkúpiť objekt knižnice 
a adaptovať ho na zdravotnícke 
účely prišla Mgr. Zlata Čepe-
láková. Projekt Domu zdravia 
začal postupne nadobúdať prvé 
kontúry – aj keď ešte len v pred-
stavách a na papieri.

Samostatná realizácia ná-
padu sa ale časom ukázala 

byť komplikovanejšia – najmä 
kvôli tomu, že išlo o pamiat-
kovo chránenú budovu. Keďže 
objekt bol do značnej miery 
zdevastovaný, pamiatkari sa 
prioritne sústredili na obnovu 
hlavnej fasády a zachovanie 
pôvodného tesárskeho krovu 
i niektorých pôvodných de-
tailov – ostatné prípady boli, 
po vzájomných konzultáciách, 
riešené alebo formou voľnej 
kópie, ako napr. zábradlia na 
schodiskách a pavlačiach, ale-
bo úplne novými výrobkami, 
samozrejme, prispôsobenými 
slohovému charakteru budo-
vy.

A konečný výsledok? Určite 
mi dáte za pravdu, že sa podarila 
dobrá vec...   Mgr. Matej Starják

Január bol bohatý na výstavy. 
Zástupcovia mesta Michalovce sa 
v dňoch 10. až 12. januára zúčast-
nili na výstave cestovného ruchu 
a regiónov REGIONTOUR 2008 
v Brne. Spolu s partnerskými 
mestami Vyškov (Česká repub-
lika) a Jaroslaw (Poľsko) pre-
zentovali turistické a rekreačné 
možnosti regiónu. V rámci tejto 
akcie sa uskutočnilo aj rokovanie 
delegácií partnerských miest. Na 
tomto stretnutí bola dohodnutá 

ďalšia spolupráca v roku 2008. 
Okrem športových a kultúrnych 
podujatí sa žiaci základných škôl 
zúčastnia na detskom tábore 
v Jaroslawi. V rámci propagácie 
partnerských miest bola dohod-
nutá aj spolupráca pri tvorbe in-
formačných liniek jednotlivých 
miest na ich webovských strán-
kach. Toto by malo zlepšiť infor-
movanosť občanov jednotlivých 
miest o aktuálnom dianí u našich 
partnerov a naopak.                   rč

Stalo sa už tradíciou, že „ká-
déhácke“ plesy v našom meste 
sa tešia obľube nielen členov 
a sympatizantov KDH, ale aj 
mnohých iných, ktorí hľadajú 
kvalitnú a kultivovanú zábavu. 
Aj tohtoročný 13. reprezentačný 
ples (12. 1. 2008) vrchovato spl-
nil očakávania viac ako stovky 
účastníkov. Svojím programom 
a nestrojenou spontánnou zá-
bavou potešil všetkých prítom-
ných, čo vysoko ocenil aj hlavný 
hosť plesu – poslanec NR SR 
Martin Fronc. Mažoretky, mód-

na prehliadka, hudobná skupina 
Pyramída i neprekonateľný sú-
bor Zemplín vytvorili gradujúcu 
atmosféru až do skorého rána.... 
Nesklamala ani už tradičná tom-
bola. Tridsať dva  hodnotných 
cien si našlo nových šťastných 
majiteľov. Prvou cenou bol obraz 
od známej zemplínskej maliarky 
Ľudmily Lakomej – Krausovej. 
Tí, ktorí prišli na náš ples, neoľu-
tovali a mnohí sa už tešia na ten 
budúci ples v roku 2009. 

MUDr. František Zitrický 
poslanec MsZ

Koncom deväťdesiatych rokov a na prelome tisícročí vznikla priro-
dzená potreba spätného pohľadu do histórie. Nostalgia milénia evoko-
vala historické témy. Objavili sa aj v súvislosti s históriou Michaloviec. 
Nie pre neznámosť histórie mnohých udalostí. Ucelená knižná publiká-
cia o histórii Michaloviec vznikla niekedy v päťdesiatych rokoch. Jej his-
torická hodnota bola poznačená dobou a podliehala atribútom doby. 

Popri mnohých témach o fungovaní samosprávy na území mesta 
Michalovce a o perspektívach do budúcnosti vznikla prirodzená otáz-
ka na ľudí, zaoberajúcich sa históriou o možnosti prípravy publikácie 
o histórii Michaloviec. 

Každý, kto len trochu pozná tento systém práce s historickými 
faktami, si uvedomoval časovú náročnosť tejto dlhodobej záležitosti. 
Nechceli sme totiž lacnú popularizačnú publikáciu, ale histriografickú 
publikáciu. Predpokladali sme prácu tímu historikov nielen so známy-
mi faktami, ale hlavne mravenčiu prácu v archívoch nielen bývalého 
Československa, ale v archívoch viacerých krajín Európy. Náročnosť 
problematiky dotvárala znalosť jazyka historických dokumentov. 

V roku 2001 sa podarilo pripraviť na rokovaní mestského zastupi-
teľstva materiál o základných zadefinovaných podmienkach zadania 
takejto práce. 

Začali sa rysovať základné kontúry pracovnej skupiny historikov na 
zadefinovaní rozsahu jednotlivých kapitol pripravovanej publikácie. 
Za garantov boli vytypovaní ako zostavovatelia Ing. Vladimír Sekela 
a  Mgr. Mikuláš Jáger. Odhadovaný pracovný čas pre zostavovateľov 
jednotlivých kapitol bol na počiatku obdobie dvoch rokov. Mestská rada 
v období rokov 2002 a 2003 niekoľkokrát zaradila do svojho programu 
rokovania informáciu od zostavovateľov o priebehu prác na uvedenej 
publikácii. Až tu sa ukázal najväčší problém práce, viacnásobné overo-
vanie si historických faktov z viacerých zdrojov jednotlivými autormi. 

Problémom bolo aj dodržanie rozsahu jednotlivých kapitol. Zosta-
vovatelia sa museli popasovať i s tempom práce niektorých autorov. 
Došlo aj k zmenám v pracovných tímoch na jednotlivých kapitolách. 

Podstatné bolo, že v priebehu roka 2006 sa začali finálne práce na 
jednotlivých kapitolách. Redakčná rada na svojom poslednom stret-
nutí v roku 2007 mohla dať súhlasné stanovisko s povolením tlače 
publikácie. 25. januára 2008 prebehol za účasti autorov a pozvaných 
hostí slávnostný akt krstu tejto publikácie o dejinách Michaloviec. 

Publikácia je určená nielen historikom, ale všetkým, ktorí chcú po-
znať históriu svojho mesta. Nech množstvo historických faktov v nej 
zachytených bude zdrojom poznania histórie a poučenia o nej. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

otVáRAli DoM zDRAViA
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili MUDr. P. Kuchta, MUDr. 
B. Bančej, Mgr. Z. Čepeláková a RNDr. T. Jurík, CSc.             Foto: IP 

Na križovatke ciest Sobranecká a Lastomírska sa vo štvrtok 24. janu-
ára, slávnostne otvárala stavba I/50 Michalovce, križovatka. Poklo-
paním základného kameňa stavbu otvoril minister dopravy, pôšt a te-
lekomunikácií SR Ing. Ľubomír Vážny, poslankyňa NR SR PhDr. 
Ľubica rošková, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Bratislava 
Ing. roman Žembera, predseda VÚC Košice JUDr. Zdenko Trebu-
ľa, generálny riaditeľ Inžinierskych stavieb a.s. Košice Ing. Jaroslav 
Jarábek a primátor Michaloviec Viliam Záhorčák. Zhotoviteľom 
stavby sú Inžinierske stavby a.s. Košice, závod 03 a termín ukončenia 
je plánovaný na november tohto roku. 

regiontour v Brne

V kDH sa plesalo

DIA
ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA, ZO Michalovce

Vás pozýva na stretnutie DIABETIkOV
ktoré sa uskutoční 7. 2. 2008 o 15,30 hod. v MsKS v Michalovciach

P o z V á N k A 
N A  V ý S t A V U

Slovenský zväz chovateľov, 
ZO Michalovce I., usporiada 
Výstavu drobných zvierat 
a exotického vtáctva v areáli 
bývalého Stredného odborného 
učilištia – stavebného, na Ulici 
partizánskej č. 23, Michalovce.

Výstava sa uskutoční 22. 
až 24. februára 2008 a sprí-
stupnená bude od 8. hod. do 
17. hod.

Sprievodnou akciou vý-
stavy bude predajná BUrZA 
drobných zvierat a exotické-
ho vtáctva 23. februára v čase 
od 8. hod. do 12. hod.  

Bližšie informácie vám 
poskytneme na telefónnych 
číslach: 0905 493 516, 0905 
939 943 alebo na tel./fax – 056 
64 21 114.

Potrebujete LEŠENIE ?
Pracujeme s kvalitným lešením Alfix

-  PREDAJ
-  PRENÁJOM
-  LEŠENÁRSKE PRÁCE

Pojazdné hliníkové veže
Fasádne rámové 
oceľové pozinkované lešenie
Pracujeme v celej SR

Poskytujeme mimosezónne a množstevné zľavy, vernostný program.

Kontaktujte nás na tel: 048/ 4152 921, 0907 222 317

Požičovňa lešenia s.r.o, Tajovského 20, 
974 01 Banská Bystrica, www.lesenia.sk



� kUltúRA – školStVo

DVA týŽDNE V kUltúRE
zemplínske múzeum

31. 12. 2007 – 28. 2. 2008 
výstavné priestory hlavného kaštieľa

Štefan Bubán – jubilejná výstava obrazov

Mestské kultúrne stredisko
4. – 16. 2. 2008 – galéria MsKS

Dr. Ružena Dadvová – Trebišov – výstava obrazov

18. 2. – 29. 2. 2008 – galéria MsKS
Marie Kličková – výstava obrazov 

Filip Klička – výstava fotografií

Program kina Centrum

MiCHAloVČAN iNFoRMUJE
Lúčim sa s vami ticho, neprevravím...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Mikulášom Klimkom 61-ročným, 
Helenou Bodnárovou 82-ročnou, 
Ľubou Bačovou 52-ročnou, 
Janou Gašparovou 38-ročnou.

V rámci modernizácie vy-
učovania na Základnej škole 
Pavla Horova sa učiteľky Mgr. 
Marta Paligová a PaedDr. Dan-
ka Elečková zúčastnili tréningov 
vzdelávacieho programu Životné 
zručnosti – nová stratégia úspe-
chu, ktoré organizovala Nadácia 
pre deti Slovenska a výsledkom 
ich vzdelávania je projekt „Dob-
ruľkina komnata“. Tento pro-
jekt sa realizuje vďaka podpore 
z grantového programu a vy-
užíva metodiku rozvoja život-
ných zručností, ktorú vytvorila 
Asociácia S. kovalikovej a roz-
víja Tréningové a konzultačné 
centrum v Nadácii.

V projekte je cieľom auto-
riek rozvíjať životné zručnos-
ti u žiakov prvého a druhého 
ročníka priamo vo vyučovacom 
procese. 

Ústredným motívom projek-
tu je príbeh o dobrej víle Dob-

ruľke, ktorá pomáha žiakom byť 
dobrými ľuďmi. Žije v záhadnej 
miestnosti, ktorá sa volá Dobruľ-
kina komnata. Tú máme zriade-
nú vo voľnej triede a jej zariade-
nie vytvára záhadnú atmosféru 
a neformálne prostredie. 

Väčšina činností, ktoré súvisia 
s rozvojom životných zručností, 
prebieha v Dobruľkinej komnate. 

Prvákov Dobruľka zozná-
mila s múdrymi škriatkami 
z Kratuľkova a vedie ich k ak-
tívnemu počúvaniu, k snahe o 
najlepší osobný výkon a k zod-
povednosti. 

V druhom ročníku sa malá 
víla stratila v Mravčekove. Dru-
háci ju hľadajú a stretnú sa so 
životnými zručnosťami sta-
rostlivosť, spolupráca a vytrva-
losť. Dobruľkina komnata sa 
využíva aj na vyučovanie etic-
kej výchovy a relaxáciu žiakov.             

Mgr. Marta Paligová

1. – 3. 2. piatok, sobota, nedeľa – 19,00 hod.  
ZABITIE JESSEhO JAMESA  USA /160 min./
ZBABElCOM rOBErTOM fOrDOM
Western, dráma /Premiéra/
Pre tých, ktorých okradol a pre rodiny svojich obetí bol Jesse 
obyčajný zločinec. Ale kto bol J. J. – skutočná postava stojaca za 
legendami a článkami z novín? A kto bol Robert Ford, ktorý pat-
ril k Jesseho najbližším a ktorý zabil obávaného renegáta? Hrajú: 
Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Rockwell  
Vstupné: 65,- Sk         Ml. do 15. r. neprístupný! České titulky

3. 2. nedeľa – 16,00 hod.   
DIVOkÉ VlNy USA
Rodinná animovaná akčná komédia
Naučte sa surfovať s tučniakmi. Film Divoké vlny je zábavnou 
animovanou akčnou komédiou, ktorá nazerá do zákulisia vzru-
šujúceho sveta závodného surfovania. Hlavnými hrdinami filmu 
sú tučniačí skalní.
Vstupné:55,- Sk                   Ml. prístupný!  Český dabing

6. – 7. 2. streda, štvrtok – 19,30 hod.   
hITMAN  USA /100 min./
Premiéra
Nemá meno, nemá minulosť, nemá zľutovanie.
Film je adaptáciou rovnomernej série počítačových hier. Agent 
47 je produkt pokusu šialeného vedca, ktorý spojil päť rôznych 
DNA, aby získal nezničiteľného zabijaka, ktorý by bojoval v služ-
bách dobra.
Vstupné: 65,-Sk   Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný!  Slovenské titulky

8. – 10. 2. piatok, sobota, nedeľa – 19,00 hod.
AMErICkÝ gANgSTEr USA /157 min./
krimi, dráma, thriller
Americký detektív Richie Roberts (Russel Crowe) sa vydáva po 
stopách drogového klanu a jeho prioritou je rozbiť sieť drogových 
dílerov. Hlavou drogového klanu je Frank Lucas, heroínový kráľ 
z Manhattanu. Drogy do krajiny privážajú v rakvách mŕtvych vo-
jakov z vietnamskej vojny. 
Vstupné: 69,- Sk     Ml. do 15. r. neprístupný! Slovenské titulky

10. 2. nedeľa – 16,00 hod.
ŠkArEDÉ káČATkO A JA!   Dánsko, Fr, Írsko, VB /90 min./
Animovaný
Animovaná komédia pre celú rodinu, ktorá je voľne inšpirovaná 
rozprávkou Hansa Christiana Andersena.
Vstupné: 50, - Sk   Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný!  Český dabing

13. – 14. 2. streda, štvrtok – 19,30 hod.
SIlA SrDCA  USA /107 min./
dráma /Premiéra/
Príbeh tehotnej manželky Marianne (Angelina Jolie), ktorá na-
písala strhujúcu knihu o piatich príšerných týždňoch zmiznutia 
jej manžela novinára. Počas nasledujúcich dní a týždňov sa rojili 
špekulácie o jeho osude a viedlo sa pátranie po stopách tých, ktorí 
mali mať jeho zmiznutie na svedomí.
Vstupné: 65,- Sk       Ml. do 15. r. neprístupný!  České titulky

Otvorenie putovnej výstavy ,,Velikáni českej hudby“, zapožičanej Českým 
centrom v Košiciach, sa konalo 16. januára v Zemplínskej knižnici Gorazda 
Zvonického. Na vystavených paneloch sa môžete zoznámiť so životopismi 
najznámejších hudobných skladateľov Bedřicha Smetanu, Leoša Janáčka 
a Antonína Dvořáka, ale aj s ich najvýznamnejšími dielami. Slávnostný ráz 
celému podujatiu dodali žiaci ZUŠ v Michalovciach svojimi sprievodnými 
vystúpeniami. Bolo skutočným zážitkom vypočuť si hru na klavíri, husle či 
spev. Za všetkých chcem spomenúť aspoň jednu účinkujúcu, ktorá zvlášť 
zaujala a to žiačku Adamovú, u ktorej je veľký predpoklad ďalšej umeleckej 
perspektívy. Prítomní občania staršej vekovej kategórie, pamätníci koncertov 
z obdobia našej spoločnej republiky /ČR-SR/ odchádzali spokojní s obsaho-
vou náplňou, aj s účasťou michalovskej mládeže.

Výstava potrvá do polovice februára na hudobnom oddelení Zemplínskej 
knižnice.                                                                                         Miroslav Krejčiřik

Tunisko očami entomológa Rudolfa Gabzdila – 3. časť

SaHara
Foto: Rudolf Gabzdil

Ekonomická univerzita Bratislava, 
Podnikovohospodárska fakulta Košice, 
pobočka Michalovce 
a Nadácia profesora Čolláka Michalovce

o z n a m u j ú

všetkým záujemcom o štúdium na vysokých školách s ekonomickým 
zameraním, že pripravujú z predmetov MATEMATIKA, EKONOMIKA 

A CUDZÍ JAZYK (A, N, R) tieto prijímačkové kurzy:

Dlhodobý jarný – rozsah 80 hodín, od 13.2. do 25.4.2008 
cez týždeň v čase od 15.00 do 18.15 hod. Prihlášky do 5.2.2008.

Intenzívny – rozsah 48 hodín, od 8.3. do 19.4.2008, 
počas sobôt v čase od 8,30 do 16,15 hod. Prihlášky do konca februára 2008.

V dňoch 15. – 16. 2. 2008 Vás srdečne pozývame na dni otVorených dVerí.

Prihlášky na kurzy zasielajte písomne na adresu: PhF eU, Masarykova 9, 071 01 Michalovce,
e-mail: maria.barnova@euke.sk, tel.: 056/64 432 90 alebo tel./faxom: 056/64 313 33.

Viac informácií na www.eumi.sk

V mori oslňujúceho piesku, tam, kde končí temný vče-
rajšok a začína tajomný zajtrajšok, je uchvacajúca 
chvíľa dneška...

Krajina stále viac nadobúda púštny charakter. Južným smerom sa 
tiahne najväčšia a najnehostinnejšia púšť zemegule, kráľovná púští 
– Sahara. Pred našimi zrakmi sa vynárajú túžobne očakávané  piesoč-
né presypy. Zvlnené, žlté hory piesku. Mohutné a oslepujíce,  až klo-
píme zrak. Púšť sa k nám derie neúprosne, priam násilne. Prichádza-
me do oázy Douz s nádherným palmovým hájom. každý štvrtok 
sa tu koná ťaví trh a každoročne “saharský festival“, kedy sa zídu 
náčelníci berberských kmeňov, aby sa zúčastnili ťavých  dostihov 
a predviedli svoje bojové schopnosti. Douz je tuniskou bránou do 
Sahary, odtiaľ budeme podnikať exkurzie za púštnou entomofaunou. 
Neodoláme ani prechádzke na kymacajúcom sa chrbte korábu púš-
te. Nechávame sa unášať atmosférou karaván a dobrodružstva. Vo 
vzduchu cítime zápach moču a zvieracích tiel, éterom sa vinie ťahavá 
arabská muzika, ktorej emocionálna sila sa nedá opísať. Z chrbta ťavy 
vidíme sýtozelený palmový háj, v tieni ktorého odpočíva karavána. 
Ďalej je už iba púšť, púšť a púšť. Nehybná, žeravá, tichá a ponurá 
a predsa neskutočne krásna. Chodidlá tiav rozprašujú piesok ako 
hmlovinu. V povetrí sa vznáša jemný piesok, ktorý páli v očiach, škrí-
pe medzi zubami a jeho dotieravosť nepozná medze. Nebo je modré 
a slnko páli, ako sa na obávanú Saharu patrí. Tu sa zastavil čas.

Po namáhavom dni sa ubytujeme a doprajeme si zaslúžený oddych 
v chladnej vode hotelového bazéna. Večera v príjemne klimatizovanej 
reštaurácii pozostáva z nevšednej ponuky kulinárskych špecialít, čo 
kvituje najmä manželka Dana. Ja dávam prednosť výborne pripravenej 
pečienke z ťavieho mäsa. Dobre nasýtení kráčame obťažkaní fotoapa-
rátmi a čelovými lampami za hranice oázy v ústrety dobrodružstvu 
saharskej noci. V korunách strapatých paliem sa trepocú hviezdy. 
Odniekiaľ sa ozýva zvuk berberských tamtamov a niečo, čo pripo-
mína spev. Škrekľavé výkriky tancujúcich synov púšte. V mysliach 
ožívajú legendy, hranice medzi snom a skutočnosťou miznú. Afric-
ká noc akoby vymazala skutočný svet. Pred nami sa v mesačnom svi-
te lesknú vysoko zvlnené duny piesku. Nad nami je antracitovo čierna 
obloha ako hodvábny zamat. Na nej opalizujú biele, ružové a modro 
iskriace hviezdy. Vzduchom sa nesú vône jasmínu a šafránu a v diaľ-
ke znova zarachotia zvuky nomádskych bubienkov. Medzi skupinka-
mi pieskom zaviatych paliem vidím mohutných čiernych, otrnených 
chrobákov zanechávajúcich za sebou ružencovitú stopu. Čulo pobehu-
jú, hľadajúc niečo pod zub. Vedľa nehybne čaká ozrutnými hryzadla-
mi vyzbrojený dravec rodu Scarites, ktorý neohrozene napadne všetko 
živé v dosahu. Podobne ako o niekoľko metrov ďalej loviaci zabiják 
hmyzej ríše obrovitá Anthia sexmaculata. Nachádzame aj vzácnu púšt-
nu bystrušku s plochými krovkami hladučkými ako mramor. Na prí-
hodných miestach pozorujeme škorpiónov najjedovatejších druhov. 
Impozantne pôsobí najmä Androctonus australis s mohutnými člán-
kami zadočku. Čím hlbšie vnikáme do sveta čarokrásnej púšte, tým 
dychtivejšie hľadám všetko, čo možno nájsť len tu. Ustavične prichá-
dzam na čosi nové, na niečo, čo ma láka ďalej a ďalej. Nádherný svet 
pustiny ponúka vždy niečo neobyčajné. Pri opustenom táborisku no-
mádov, posiatom hromadkami ťavieho trusu, sa to hemží desiatka-
mi obrovských valihnojov posvätných (Scarabaeus sacer) groteskne 
si vaľajúcich guličku uhnetenú z najjemnejšieho hnoja. Zahrabaná 
v piesku bude slúžiť ako potrava pre budúce pokolenie týchto už sta-
rovekými civilizáciami uctievaných chrobákov. Sú nádherné, čerstvo 
vyliahnuté s neporušenou skulptúrou kroviek lesknúcou sa v mesač-
nom svite. Nádherná ukážka saharského hmyzu, domovom ktorého 
sú neúrodné planiny slnkom spaľovaného piesku, ktorý sa za potravou 
vydáva v striebristom svite luny. 
Desiatky druhov mučiarovitých 
chrobákov všetkých tvarov pu-
tujú nekonečnými priestormi 
púšte spolu s hnedočervenými 
nosorožtekmi Musurgus stri-
dens, Heteronychus licas, Cop-
tognathus crassipes, Pentodon 
variolopunctatum a niekoľkými 
druhmi chrústov. Medzi množ-
stvom chrobače nachádzam aj 
ďalší druh obrovského svižníka 
rodu Anthia a nanajvýš zaují-
mavý druh smrtníka rodu Blaps 
s pozdĺžne ryhovanými krov-
kami, aký som doposiaľ nevidel 
ani v jednej časti severnej Afriky. 
Tieto saharske lovy, zamatové 
nebo a iskrivé oči hviezd nad púš-
ťou nás budú sprevádzať životom 
ako spomienka na krásny sen 
napriek tomu, že túto nevšednú 
púšť sme navštívili v iných seve-
roafrických krajinách už niekoľ-
kokrát.                      Pokračovanie

S p o m i e n k y
Dňa 12. februára uplynie 10 rokov,

čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, brat a dedko

ladislav PlIŠkO

Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú a nezabúdajú
manželka, synovia, dcéra 

a najbližší príbuzní.

Dňa 16. 1. uplynuli dva roky 
od úmrtia nášho nenahraditeľného 

otca, manžela a dedka

radislava STlOUkAlA

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu s nami tichú spomienku.

Manželka a deti

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, 

ktorí sa 22. 1. 2008
prišli rozlúčiť s naším milovaným 

synom, bratom, švagrom, ujom, brat-
rancom a synovcom

Mikulášom klIMkOM

mamička, sestra s rodinou,
švagrina s rodinou

Dňa 30. januára si pripomíname
päť rokov, ako nás navždy opustil 
náš drahý manžel, ocko, dedko, 

pradedko, svokor, švagor a príbuzný

Mikuláš klIMkO

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina

SláVoStNá UDAloSŤ V kNiŽNiCi

DoBRUĽkiNA koMNAtA

P o ď a k o v a n i e
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Nadácia 
profesora Čolláka 
Michalovce

realizuje projekt

„Podpora a zavedenie nových foriem 
vzdelávania na Podnikovohospodárskej 
fakulte Ekonomickej univerzity 
v Michalovciach“

Začiatok projektu: SEPTEMBER 2005

Ukončenie projektu: APRÍL 2008

Cieľ: navrhnúť, vypracovať a zaviesť do praxe v regióne Zem-
plín účinný systém dištančného vzdelávania a vzdelá-
vania formou eLearningu

Cieľová skupina: vysokoškolskí učitelia, ktorí pripravia vzde-
lávanie  pre  výučbu  novej  formy  a metód 
dištančného  vzdelávania  využívaním  for-
my e-learningu

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Predám   
sTaveBné Bločky                

po rekonštrukcii 
rodinného domu na 1,5 %

Tel. 0915 609 513

Malý oznamovateľ

V poslednom dvoj kole sa 
michalovský hokejisti stretli 
s vedúcimi celkami. V oboch 
prípadoch ťahali za kratší ko-
niec a prehrali.

V Brezne Michalovce pre-
hrali 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) a v do-
mácom prostredí s Detvou 5:8 
(3:1, 1:3, 1:4). Tu im nepriala 
šťastena. Vyhrávali už o 3 góly 
a nakoniec prehrali keď robili 
veľa chýb a bolo aj veľa trestov. 
Michalovce sú stále na treťom 
mieste so ziskom 24 bodov, keď 
Detva má 38 a druhé Brezno 
36 bodov. V sobotu 2. februára 
o 17.00 hod. sa Michalovčania 
predstavia v Lučenci, proti pia-
temu celku tabuľky.              (ka) 

Obchodná spoločnosť vypisuje výberové konanie na pozíciu: 

EkONÓM – INfOrMATIk
požadujeme: 

stredné vzdelanie ekonomického 
alebo technicko-informatického zamerania, 
samostatná práca s výpočtovou technikou,

znalosť a prax pri práci s programom WORD a EXCEL.
Bližšie informácie na tel. čísle: 0905 477 953

Účastník I. ligy vo futba-
le MFK Zemplín Michalovce 
v rámci tréningov na odvetnú 
jarnú časť odohráva prípravné 
zápasy. Na svojom ihrisku hos-
til poľský Tarnov s výsledkom 
1:0 (0:0). Gól dal Geroč. Za ďal-
ším zápasom si Michalovčania 
odskočili do Maďarska. S účast-
níkmi I. ligy – Nyiregyházou 
prehrali 1:0 (0:0). S maďarským 
celkom hrali aj v tomto týždni 
doma odvetu. Doma ešte hrali 
s Humenným 2:2 (2:0). Góly: 
Čavojský, Šuster – Paraska, Šol-
tis. S druholigovými Lipanmi 
hrali 2:0(2:0). Góly dali: Seman, 
Vajda.                                     (ka) 

Veľmi úspešným víkendom 
pre hráčov Tenisového centra 
STŠ Michalovce bol 12. a 13. 
január. Najmenší, len šesť roč-
ní sa zúčastnili tenisového tur-
naja v Tišnove. Matúš Jurko si 
priniesol druhé miesto v mi-
nitenise a päťročná Karin Ma-
jirská vyhrala svoj prvý zápas 
v minitenise a celkovo obsadila 
14. miesto.

Dievčatá do 9 rokov potvr-
dili svoju skvelú formu na te-
nisovom turnaji v Košiciach na 
dvorcoch TK Akademik Košice. 
Talentovaná Alexandra Pilláro-
vá vyhrala cenu útechy, Alexan-

dra Rusnáková prehrala až vo 
finále, keď podľahla Flešarovej 
(TK Akademik Košice) 7:5.

Skvelý vstup do kategórie 
mladších žiakov mal hráč Tc 
STŠ Michalovce Matej Šandor, 
ktorý na celoštátnom turna-
ji v Michalovciach prehral vo 
štvrťfinále s Lukášom Kleinom 
(Spišská Nová Ves) 6:2, 6:2. Zís-
kal svojich prvých 18 bodov do 
rebríčka mladších žiakov.

Ako tréner Tc STŠ Micha-
lovce sa chcem všetkým svojím 
zverencom poďakovať za skvelé 
výkony a reprezentáciu klubu. 

Tibor Lešniak

Úvodné tohtoročné podu-
jatie Oddielový zimný zraz tu-
ristov členov odboru turistiky 
TJ Turista Michalovce malo byť 
síce zimné, no počasie tomu 
veľmi nenasvedčovalo (slabý 
dáždik, silný odmäk).

Na túru sa vybrali z obce 
Vinné po posledných zbytkoch 
topiaceho sa snehu cez rozsiah-
le vinice učupené pod kopcom 
Šútova. Nenáročná chôdza a už 
sa pred nimi rozprestiera rozto-
milé rekreačné stredisko Vin-
ného jazera, v lete plné oddy-
chujúcich dovolenkárov, teraz 
skoro úplne prázdne. Nebolo 
vidieť ani húfy korčuliarov, po 
iné roky brázdiacich zamrznutú 

hladinu jazera, teraz na vyčiste-
ných plochách pod penziónom 
Prameň zaliatych vodou. Ešte 
zopár hier pre deti a rozdanie 
balíčkov od sponzora podujatia 
Energetika a. s. Strážske, a sú 
pripravení na ďalšie putovanie. 
Miernym stúpaním, v lese ešte 
po kompaktnej no už prevlhnu-
tej vrstve snehu, do priestoru 
pod Senderovom a ďalej už len 
dolu k brehom Zemplínskej ší-
ravy v stredisku na Medvedej 
hore. Deň síce nebol najideál-
nejší na prechádzky v prírode, 
aj keď sa na pár minút ukázalo 
i slniečko, no účastníci  napriek 
tomu boli s akciou spokojní.

       Anton Hasák

úspešný víkend tenistov

Po štyroch sezónach, keď 
Michalovce atakovali postup do 
extraligy, hrá 1. BK v skupine 
o záchranu. Všetci dúfame, že 
tieto zápasy so slabšími súper-
mi využijeme na zlepšenie ob-
ranných činností, stabilizáciu 
kádra a najmä na zapracovanie 
našich mladých hráčov do  hra-
cieho systému.
1. Bk Michalovce - INTEr 
Bratislava B 91:57 (45:23)
Štvrtiny: 26:12, 19:11, 19:23, 
27:11

V prvom zápase nadstavby 
sa stretli družstvá, ktoré skon-
čili na 5. mieste. Rezerva Interu 
zavítala na Zemplín so znač-
ným sebavedomím a víťaznými 
ambíciami. No základná päť-
ka 1.BK súrodenci Rakovskí, 
Lutter, Biganič a Šimko začala 
koncentrovane a zodpovedne. 
Už v 5. minúte domáci viedli 
o 10 bodov a hosťom najväč-
šie problémy robila spolupráca 
bratov Rakovských, ktorí dali 
prvých 11 bodov. Pridali sa k 
nim výborne strieľajúci Lutter, 

najlepšie blokujúci Šimko a ro-
zumný organizátor Biganič. Aj 
striedajúci hráči Czako a Tebe-
ľák vhodne zapadli do zápasu. 
Prvú štvrtinu 1.BK vyhral o 12 
bodov a postupne zvyšoval svoj 
náskok. Až 13 asistencií spolu-
hráčom pripravil R. Rakovský 
a výrazne sa spolu s Biganičom 
podieľali na dobrej organizácii 
hry. 

Najväčším bojovníkom na 
ihrisku bol určite M. Rakovský, 
keď mal 9 získaných a 4 dosko-
čené lopty. Najlepší strelec bol 
tak ako ho poznajú diváci Lut-
ter s 30 bodmi a pridal k tomu 
i 8 doskokov. Na konci zápasu 
dostali príležitosť i mladí hrá-
či Gaško, Štrbavý i Maškulík, 
a rozhodne nesklamali. Každý 
ich úspešný zákrok oceňovalo 
obecenstvo potleskom. Koneč-
ný výsledok 91:67 hovorí o vý-
raznej prevahe 1.BK.
1. Bk Michalovce - B. S. C. 
Bratislava 86:78 (45:32)
Štvrtiny: 18:25, 27:7, 20:18, 
21:28

V nedeľu zverencov tréne-
ra Rakovského čakal ďalší ce-
lok z hlavného mesta B. S. C. 
Bratislava. Súper od začiatku 
stretnutia naznačil, že domá-
ci to v nadstavbových bojoch 
nebudú mať ľahké. Vyrukoval 
s agresívnou obranou, cez kto-
rú sa Orli ťažko presadzovali. 
Michalovčania v druhej štvr-
tine našli recept na súperovu 
hru a fantastickým spôsobom 
dokázali hostí prevalcovať roz-
dielom 20 bodov. Bratislavča-
nia do druhého polčasu nas-
túpili ako vymenení. Spresnili 
mušku v útoku aj vďaka svojmu 
najlepšiemu strelcovi Musilovi 
a v obrane ešte viac pritvrdili, 
keď celoplošným presingom 
nútili východniarov k častým 
chybám. Ešte že majú Zem-
plínčania vo svojich radoch 

také osobnosti ako Alexander 
Lutter a Roman Rakovský. 
Títo dvaja zaťažili konto súpe-
ra v stretnutí spolu 55 bodmi, 
z toho 30 bodov zaznamenali 
v jeho druhej polovici. Záver 
bol zo strany bratislavských 
hráčov značne poznačený ner-
vozitou, keď v priebehu dvoch 
minút museli štyria povinne 
na lavičku kvôli 5. osobnej 
chybe. Domáci napokon nad 
B. S. C. uhájili tesné víťazstvo 
86:78.

Najbližšie sa východniari na 
domácej palubovke predstavia 
prvý marcový víkend. V Novej 
športovej hale privítajú najprv 
v sobotu o 16:00 Prírodovedec 
Bratislavu a v tradičnom ne-
deľnom čase o 13:00 Ivánku 
pri Dunaji.           

Róbert Haník

začali s plným počtom bodov
Nedeľný zápas 1. BK Michalovce s B.S.C. Bratislava    Foto: F. Demský 

Nehnuteľnosti:
•	 Dám do prenájmu obchodné priestory v centre mesta 

20 m2. 0905 472 098. 
•	 Predám starší RD v MI-širšie centrum. Pozemok 11á, 

zastavaná obytná plocha 131m2, 3izby + kuchyňa na prí-
zemí a 1 izba v podkroví. Ústredné kúrenie, všetky IS. 
Samostatná murovaná garáž 22m2. Tel. +421905135401

zamestnanie:
•	 www.romanticke-chalupy.sk hľadáme realitného mak-

léra. Spoľahlivý, samostatný, aktívny. 0905 307 610
•	 Okamžite prijmeme na pracovnú zmluvu do CZ: murárov 

(aj cez zimu) 80-95 CZK/hod., stolárov (vyučených s 10 
r. praxou) 110 CZK/hod., zváračov (aj bez papierov) 95 
CZK/hod., mužov a ženy (aj páry) do mäsokombinátu 
60-65 CZK/hod., kovoobrábačov. Ubytovanie ZDAR-
MA. Info: 0915 779 771, po 15:30 iba SMS.

•	 Stavebná firma z Humenného prijme do pracovného po-
meru aj na ŽL: vodoinštalatérov, kúrenárov, elektriká-
rov, dlhodobá práca v ČR. Výhodné platové podmienky. 
Kontakt: 0905 633 416

Rôzne:
•	 Pre podnikavé ženy: Všetky ženy, ktoré chcete začať pod-

nikať alebo už podnikáte, Nadácia Integra Vám pomôže 
prostredníctvom: - školenia v oblasti podnikateľských 
zručností, - možnosti získania mikropôžičky, - aktív-
nej podpory v prvých rokoch podnikania. Partnerský 
projekt Nadácie Integra je podporovaný ESF. Školenie 
sa uskutoční v termíne od 18. 2. – 22. 2. 2008 v Micha-
lovciach. Bližšie informácie: 056/688 1181. 0911 828 101 
a 0911 828 102.

•	 Našiel sa psík biely s hnedými uškami. Majiteľ nech sa 
prihlási na č. t. 056/64 438 59.

kúpa – predaj:
•	 Predám Š 105 – model M platné STK, EK, ťažné zariade-

nie Poškodený pravý zadný blatník. 4 000,- Sk. Dohoda 
možná. Tel. 0904 859 870

zimný zraz turistov

DVE PREHRy HokEJiStoV

Obchodná spoločnosť príjme do TPP

SErVISNÉhO TEChNIkA – OPrAVárA
Požadujeme:

vedomosti v oblasti slaboprúdovej techniky, vodičský preukaz 
skupiny B, samostatnosť, bezúhonnosť, flexibilnosť. 

Kontakt: 056/64 20 512, 0915 983 570

PrENAJMEME PlNE ZArIADENÚ rEŠTAUráCIU
nad IRISH PUBOM v centre mesta Michalovce.

Cena prenájmu dohodou.
Inf.: 056/6441762 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

PRÍPRAVA 
FUtBAliStoV


