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Týmto podujatím začala sa 
písať v meste nová tradícia vyhla-
sovania najúspešnejších športov-
cov a športových kolektívov. Ako 
v úvode svojho prejavu povedal 
Viliam Záhorčák, vedenie mesta 
považuje šport za jednu z hlav-
ných priorít rozvoja mesta v tomto 
volebnom období. Na území mes-
ta je zaregistrovaných 39 športo-
vých klubov s členskou základňou 
2037 členov, družstvá a jednotlivci 
športových klubov pôsobia na 
všetkých úrovniach, počnúc ok-
resnými, krajskými a celoštátnymi 
súťažami. Ocenenie tých najlep-
ších považuje vedenie mesta za 
prejav ohodnotenia ich dosiahnu-
tých vynikajúcich výsledkov v ná-
ročných súťažiach v rámci kraja, 
Slovenska, ale i zahraničia. Ocene-
ní boli nasledovní športovci:

Jednotlivci 
– Kategória žiactva:
Anna URBANČÍKOVÁ, člen-

ka ŠK Zemplín Michalovce - od-
diel judo, obsadila 1.miesto na 
MK, 1. miesto na M-SR vo váhe 
do 52 kg, reprezentantka SR. Tré-
ner Antónia Müllerová, Viliam 
Kohút.

Michaela MIHAĽOVÁ, člen-
ka PK Orca Michalovce, obsadila 
1. miesto na letných a zimných 
MK v disciplíne 50 m voľný spô-
sob, 50 m znak, 100 m motýlik, 
100 m polohové preteky a na 
zimných M-SR 3. miesto v dis-
ciplíne 100 m znak v kategórii B. 
Trénerka Mgr. Katarína Hama-
dejová.

Petra UJHELYOVÁ, členka 
HK Iuventa Michalovce, členka 
družstva, ktoré obsadilo v dlho-
dobej súťaži majstrovstiev kraja 
1. miesto a na M-SR 2. miesto. 
Tréner Mgr.Henrich Marcinčák.

Tomáš SEMKO, člen ŠK 
Comenium Michalovce, obsa-
dil 1.miesto na MK v chôdzi 
na 3000 m, 3. miesto na halo-
vých M-SR v chôdzi na 2000 m 
a 3. miesto na letných M-SR 
v chôdzi na 3000 m. Tréner 
Mgr. Jaroslav Semko.

Stanislav DANKO, člen MFK 
Zemplín Michalovce, člen druž-
stva, ktoré účinkuje v I. lige star-
ších žiakov sk. Východ, reprezen-
tant SR do 15 rokov. Tréner Ra-
doslav Kačala, PhDr. Ján Polák.

Kategória dorastu:
Katarína FIEDLEROVÁ, 

členka 1. BK-D Michalovce, 
v individuálnom hodnotení 
všetkých hráčok I. ligy junioriek 
obsadila 2. miesto. Tréner Ladi-
slav Janošov.

dominik Kunca, člen 
MFK Zemplín Michalovce, po 
jesennej časti najlepší strelec I. 
dorasteneckej ligy, reprezentant 
SR do 17 rokov. Tréner Mgr. Ma-
rek Záhorčák, Ján Gajdoščík.

Martin PILNÍK, člen HAK 
Michalovce, družstvo ktorého 
štartuje v I. dorasteneckej lige, 
reprezentant Košického kraja. 
Tréner PaedDr. Július Harbuľák.

Matúš URBANČÍK, člen ŠK 
Zemplín Michalovce - oddiel 
judo, obsadil 1. miesto na MK, 
1.miesto na M-SR, v celoslo-
venskom rebríčku TOP 10 je na 
1.mieste, reprezentant SR. Tré-
nerom bol Viliam Kohút.

Štefan MAZÚR, člen ŠaK 
Zemplín Michalovce, obsadil 
1.miesto na M-SR v kategórii 
do 16 rokov, 1. miesto na M-SR 
v rapid šachu, účastník maj-
strovstiev Európy jednotlivcov 
v Čiernej Hore a družstiev v Tu-
recku a Maďarsku, reprezentant 
SR do 16 rokov. Tréner Ing. Ri-
chard Gerbery.

Matej HINĎOŠ, člen HK 
Mládež Michalovce, družstvo 
štartujúce v I. dorasteneckej lige, 
reprezentant SR do 16 rokov. 
Tréner Dušan Kapusta.

Kategória dospelých:
Vladimír HIRJAK, člen AK 

Michalovce, obsadil 4. miesto 
v Oblastnej bežeckej lige v ka-
tegórii C, 5. miesto na XXIV. 
ročníku Podvihorlatského ma-
ratónu, 5. miesto na XXVIII. 
ročníku Liptovského maratónu, 
11.miesto na Medzinárodnom 
maratóne mieru.

Peter BIGANIČ, člen 1.BK 
Michalovce, družstvo bojujúce 
v nadstavbovej časti I. ligy o po-
stup do extraligy mužov. Tréner 
MUDr. Imrich Rakovský.

Lucia TOBIÁŠOVÁ, členka 
HK Iuventa Michalovce, najlep-
šia strelkyňa družstva štartujú-
ceho v medzinárodnej interligo-
vej súťaži WHIL, vyhodnotená 
v najlepšej sedmičke Slovenska 
za rok 2008. Tréner Mgr. Michal 
Lukačin, Mgr. Peter Szolloši.

Karol KOVALÍK, člen MFK 
Zemplín Michalovce, družstvo 
mužov účinkuje v I. lige. Tréner 
Mikuláš Komanický, Vladimír 
Rusnák.

Katarína ČARNÁ, členka 
ŠK Zemplín Michalovce - od-
diel judo, obsadila 3. miesto na 
M-SR vo váhe do 63 kg. Tréner 
Viliam Kohút.

Maroš GROBELNÍK, člen 
Fitness centra Jána Berdyho, 
obsadil 1. miesto na M-SR v na-

turálnej kulturistike vo váhe do 
85 kg, 2. miesto na majstrov-
stvách Európy v Španielsku, 
4. miesto na majstrovstvách sve-
ta v Poľsku, reprezentant SR.

Juraj MINČÁK, člen HK 
Dukla Michalovce, družstvo 
účinkuje v I. lige, najproduktív-
nejší hráč družstva. Tréner Du-
šan Kapusta.

Športové KoleKtívy
– Kategória žiactva:

družstvo starších žiačok HK 
Iuventa Michalovce, v dlhodo-
bej súťaži majstrovstiev kraja 
družstvo obsadilo 1. miesto, na 
M-SR obsadilo 2.miesto. Tré-
neri Mgr. Terézia Szollošiová, 
Mgr. Henrich Marcinčák, Štefan 
Rapáč.

družstvo žiakov ŠK Zemplín 
Michalovce-oddiel judo, druž-
stvo v dlhodobej krajskej lige 
Košického a Prešovského kraja 
obsadilo 1. miesto. Tréneri Mgr.
Anna Kittanová, Anna Mulle-
rová, Peter Kittan, Jozef Volek, 
Viliam Kohút.

Kategória dorastu:
Družstvo dorastencov ŠK 

Zemplín Michalovce-oddiel judo, 
družstvo v dlhodobej I. celosloven-
skej lige obsadilo 3. miesto. Tréneri 
Peter Kittan, Viliam Kohút.

Družstvo dievčat Gymnázia P. 
Horova v hádzanej, družstvo na 
MK obsadilo 1. miesto, na M-SR 
obsadilo 1. miesto a na majstrov-
stvách sveta v Dánsku 8. miesto. 
Tréner Mgr. Ján Lajčák.

Družstvo chlapcov Gymná-
zia P. Horova vo futbale, druž-
stvo na MK obsadilo 1. miesto, 
na M-SR obsadilo 1. miesto. 
Tréner PaedDr. Vladimír Smar-
žík, Mgr. Milan Holej.

Kategória dospelých:
Družstvo Judo club Gama 

Michalovce, družstvo v dlhodo-
bej I. celosloslovenskej lige mu-
žov obsadilo 3. miesto. Tréner 
Viliam Kohút.

Družstvo žien Tenisového clu-
bu STŠ Michalovce, družstvo v ex-
traligovej súťaži obsadilo 5. miesto. 
Kapitán Ing. Tibor Lešniak.

Družstvo mužov Šachové-
ho klubu Zemplín Michalovce, 
družstvo v uplynulom súťažnom 
ročníku 2007/2008 v dlhodobej 
súťaži I. lige sk. Východ obsadi-
lo 2. miesto. Tréner Ing. Richard 
Gerbery.

Slávnostnú udalosť svojim 
programom spestrili žiaci Zá-
kladnej umeleckej školy Micha-
lovce.                                          nk

V obradnej sieni Mestského úradu v Michalovciach sa 18. februára konala milá spoločen-
sko športová udalosť. Na návrh Rady športových klubov mesta Michalovce boli vedením 
mesta na čele s primátorom Viliamom Záhorčákom vyhlásení najúspešnejší jednotlivci 
a najúspešnejšie športové kolektívy mesta Michalovce za rok 2008.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

oznamujú záujemcom o predajné miesta na trhovisku 
Masarykova ulica, že 

dňa 24. 2. 2009 o 13.00 hod. 
sa uskutoční

 dražba
predajných miest na trhovisku 

pre predaj zeleniny, ovocia a kvetov

v zasadačke TaZS, Partizánska 55, Michalovce

AKTUALITY     AKTUALIT Y     

Po otvorení a tradičných 
úvodných bodoch rokovania si 
poslanci vypočuli správy o pl-
není uznesení, riešení interpe-
lácií poslancov aj správy hlavnej 
kontrolórky mesta. Potom už 
nasledoval dokument o jednot-
livých projektoch a realizácii 
stavieb v roku 2008, v ktorom 
boli uvedené všetky projektova-
né aj realizované investičné akti-
vity mesta. Na realizáciu nových 
stavieb mesto preinvestovalo 
v roku 2008 takmer 103 tis. eur 
(31 miliónov korún) na rekon-
štrukciu a modernizáciu 2,7 mil. 
eur (81 miliónov korún). Medzi 
najväčšie patrí I. etapa komplex-
nej revitalizácie sídliska Východ, 
rekonštrukcia budovy „C“ mest-
ského úradu, nový chodník spá-
jajúci Močariansku ulicu s mes-
tom, rekonštrukcia športových 
areálov na IV. aVI. základnej 
škole, výstavba multifunkčného 
ihriska pri VII. základnej škole, 
rekonštrukcia novej športovej 
haly, zimného štadióna, osvetle-
nie futbalového štadióna, oprava 
sociálnych zariadení a zázemia 

na štyroch základných školách, 
modernizácia tepelného hos-
podárstva, bezbariérové úpravy 
v domove dôchodcov aj v mest-
skom kultúrnom stredisku či 
úprava Kostolného námestia.

Ďalším bodom rokovania 
bola informácia o realizácii 
a príprave projektov zo štruk-
turálnych fondov. V období od 
marca 2007 Mestský úrad Mi-
chalovce na odbore informatizá-
cie a grantov vypracoval a podal 
28 projektov, z ktorých je 6 ešte 
v procese schvaľovania, 14 bolo 
schválených, 8 zamietnutých. 
Celková hodnota schválených 
nenávratných finančných pros-
triedkov je vo výške 5,2 mil. eur 
(156 miliónov Sk), pričom výška 
spolufinancovania mesta je 312 
tisíc eur (9 mil. Sk).

Predložená správa o stave 
verejného poriadku a činnosti 
mestskej polície sa stala pred-
metom rozsiahlej diskusie po-
slancov, rovnako ako výsledky 
výberových konaní na prenájom 
nebytových priestorov a pozem-
kov vo vlastníctve mesta.

Mestské zastupiteľstvo ešte 
odporučilo zmenu konateľov 
spoločnosti Správcovskej spo-
ločnosti parku, s.r.o. a doplnenie 
člena dozornej rady MFK Zem-
plín, a.s. Michalovce.

Potom už nasledovalo ro-
kovanie o vydaní publikácie 
Príbehy starých Michaloviec, 
v ktorej autori popularizačným 
spôsobom doplnia faktografic-
kú vedeckú monografiu o mes-
te a jednotlivé príbehy zasadia 
do doby v ktorej sa odohrali. 
V rozprave k tejto téme sa po-
slanci vzácne zhodli a jedno-
myseľne odsúhlasili vydanie 
tejto publikácie.

V rokovaní pokračovali hla-
sovaním o návrhu na udelenie 
titulu Čin roka 2008 pre dva-
nástich jednotlivcov a kolektívy 
a schválili termíny verejných 
zhromaždení občanov ktoré sa 
uskutočnia v jednotlivých vo-
lebných obvodoch v apríli tohto 
roku.

Záver už tradične patril dis-
kusii a interpelácii poslancov.  

 Iveta Palečková

Rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili vydanie 
príbehov starých Michaloviec
V utorok 10. februára sa uskutočnilo XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Micha-
lovce v zasadačke mestského kultúrneho strediska. Poslanci mali pripravených viac ako 
dvadsať rokovacích bodov.

V uplynulých dňoch sa na svo-
jom prvom zasadnutí v novom 
roku zišla Rada športových klu-
bov mesta Michalovce. V prog-
rame svojho zasadnutia prejed-
nala plnenie jednotlivých úloh 
za rok 2008, vyhodnotila svoju 
činnosť za uplynulý rok, schvá-
lila návrh vyhodnotenia najús-
pešnejších športovcov a špor-
tových kolektívov mesta Mi-
chalovce za rok 2008. V druhej 
časti rokovania rada predložila 
návrh rozdelenia finančných 
prostriedkov na mládežnícky 
šport pre rok 2009.

6. 3. 16.00 AUT  –  SUI
 18.00 SVK  –  GER
7. 3. 13.00 GER –  AUT
 15.00 SUI  –  SVK
8. 3. 09.30 GER  –  SUI
 11.30 SVK  –  AUT

Kvalifikačný turnaj kadetiek do 17 rokov 
o postup na ME 2009 v hádzanej

mesto Michalovce

SLOVAK HANDBALL FEDERATION

Športová hala Gymnázium 

MICHALOVCE
6. 3. – 8. 3. 09

Maroš Grobelník preberá ocenenie z rúk primátora Viliama Záhorčáka za 1. miesto na Majstrovstvá SR 
v naturálnej kulturistike, 2. miesto na Majstrovstvách Európy v Španielsku a 4. miesto na Majstrovstvách 
sveta v Poľsku.                                                                                                                                     Foto: M. Oros
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Marec – mesiac knihy
Súčasná doba poskytuje neskonalé možnosti k získavaniu informá-

cií. Denne nás zahŕňa informáciami množstvo tlačových médií z kaž-
dej oblasti. Množstvo rozhlasových staníc poskytuje širokú škálu infor-
mácií a zábavy. V ničom nezaostáva ani nepreberné množstvo televíz-
nych staníc, ktoré sa dokonca zameriavajú na určitý druh informácií 
k udržaniu čo najvyššej sledovanosti. Moderné médium – internet je 
ďalším chrličom informácií. Jeho dostupnosť a rozsah je taký obrovský, 
že je skoro nemožné plne sa zorientovať v jeho šírke a obsahu. 

Napriek tomu všetkému existuje jeden neprekonateľný produkt ľud-
skej tvorivosti. Je to kniha, bez ohľadu na to, či je odborná alebo belet-
ristická, ktorá vstupuje stále najväčším a nenahraditeľným rozsahom 
na rozvíjanie fantázie, hodnôt, citu a predstavivosti človeka. Jej podiel 
a hodnota pre rozvoj plnohodnotného človeka ostáva nenahraditeľná 
aj v súčasnosti. Jej podiel na rozvoji každého ľudského jedinca nie je 
ničím iným nahraditeľný. Špecificky to platí pre mladých ľudí k ich čo 
najvšestrannejšiemu rozvoju osobnosti. 

Čítaním kníh sa najlepšie vštepujú ľudské hodnoty. Pomáha v roz-
voji plnohodnotného človeka s otvoreným vzťahom nielen k získavaniu 
informácií, ale aj v oblasti spoločenského správania. Škola môže dať 
návod k získavaniu vedomostí, môže vychovávať, no sama nemôže do-
statočne zdôrazniť význam čítania kníh a ich potrebu pre rozvoj osob-
nosti človeka. Je preto potrebné neustále zvýrazňovať priaznivý vzťah 
ku knihám a čítaniu kníh. Sila ľudského spoločenstva závisí od množ-
stva plnohodnotných, vzdelaných a tvorivých jednotlivcov. 

Mali by sme na to pamätať stále, snáď pre zdôraznenie tohto význa-
mu by sme mohli začať nastupujúcim mesiacom. Dostupnosť nezačína 
len pri cenách v predajniach kníh. Všetky školy v meste majú školské 
knižnice k požičiavaniu kníh. Existuje aj perfektne zariadená knižnica 
v meste, ktorá si udržiava stálu čitateľskú komunitu. Prijmime kultúru 
pravidelného čítania ako niečo samozrejmé nielen pre svoje uspokoje-
nie, ale aj svoje obohatenie. 

Všetko dobré pri čítaní peknej knihy praje 
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Aktivity primátora
10.2. rokovanie mestskej rady
10.2.  rokovanie XIV. mestského zastupiteľstva
11.1.  zasadnutie komisie k projektu Park študentov
13.2.  porada primátora
13.2.  odovzdávanie ocenení pre záchranárov HaZZ 
 v Michalovciach
13.2.  zasadnutie správnej rady Nadácie prof. Čolláka
14.2.  otvorenie 8. ročníka bridžového turnaja na Vinianskom jazere
16.2.  účasť na zasadnutí Predstavenstva VVS, a.s.
17.2.  rokovanie Rady pre rozvoj miest a obcí KSK v Košiciach
18.2.  vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2008
19.2.  rokovanie spoločnej obecnej úradovne
19.2.  rokovanie regionálneho združenia ZMOS

Víťazi školského kola súťaže o mlieku Roman Ragan, Maroš Karch 
a Kristián Macan.                                                                Foto: M. Oros

Súťaž slávnostne otvorili 
zástupcovia školy Mgr. Mile-
na Rejtová, Ing. Ivan Švingál 
a Ing. Miroslav Prega. Zastúpe-
ní boli žiaci z každého ročníka. 
Súťažili Lukáš Kuchár z 1. Ck, 
Ondrej Stanko, Ján Findra, Ján 
Hluška, Matúš Toth z 2. L, Peter 
Falis, Patrik Konkoľ z 3. K, Ma-
roš Karch, Roman Ragan, Kris-
tián Macan zo 4. K. Na jednot-
livé disciplíny dozerala a hod-
notila ich výsledky odborná 
komisia – test o mlieku hodnotil 
Ing. Švingál, Ing. Prega, na vlast-
né dojenie na školskom majetku 
dozeral Ing. Švingál a zootechnik 
Ing. Marián Kolesár, degustačné 
skúšky, senzorické vlastnos-
ti mlieka, Nk-test, zatriedenie 
mlieka do akostných tried hod-
notili Ing. Prega a Ing. Švingál. 

Poslednou úlohou bolo zisťo-
vanie kyslosti mlieka titračnou 
metódou a mernej hmotnosti 
mlieka v chemickom laboratóriu 
pod dozorom Mgr. M. Štecovej 
a poľnohospodárskych inžinie-
rov. Po objektívnom zhodnotení 
čiastkových výsledkov boli v po-
poludňajších hodinách vyhlá-
sené výsledky súťaže. Najlepšie 
si viedli ostrieľaní štvrtáci, ktorí 
majú najviac skúseností a pravi-
delne sa už štvrtý rok zúčastňujú 
tejto akcie – Maroš Karch s 83 
bodmi sa umiestnil na 1. mieste, 
Roman Ragan dosiahol 73,5 bo-
dov a 2. miesto, 3. miesto získal 
Kristián Macan (70,5b). Držme 
im palce, aby rovnako úspešní 
boli aj na krajskom kole tejto sú-
ťaže, ktorá sa uskutoční v marci. 

Peter Štec, 4. K, SOŠT

Mlieko – nápoj náš 
každodenný
Už 12 rokov sa peknou tradíciou poľnohospodárskej sekcie 
našej Strednej odbornej školy technickej na Kapušianskej 
stala súťaž o mlieku, ktorej školské kolo sa uskutočnilo 
10. februára 2009 v areáli školy a na pracovisku školské-
ho hospodárstva. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo 
školstva SR.

V súvislosti so Strednou od-
bornou školou technickou v Mi-
chalovciach nie je pojem technic-
ký pokrok len obyčajným klišé. 
Škola sa totiž zapojila do online 
testovania realizovaného Minis-
terstvom školstva SR s názvom 
Maturita on – line 2009, ktoré sa 
uskutoční v marci súbežne s kla-
sickým maturitným testovaním 
z rôznych predmetov. 

Keďže takéto testovanie žia-
kov prebieha na Slovensku už 
tretí rok, škola sa môže popýšiť 
tým, že jej žiaci majú možnosť 
maturovať aj takýmto spôso-
bom. Z mnohých prihlásených 
odborných škôl a gymnázií 
Košického kraja v školskom 
roku 2008/2009 bola totiž SOŠ 
technická v Michalovciach pre 
tento typ testovania vybraná 
ako jediná stredná škola s tech-
nickým zameraním. Dokonca 

v michalovskom okrese, sídle 
dvoch veľkých gymnázií dostala 
zelenú práve SOŠ technická. Jej 
žiaci môžu pri tejto príležitosti 
prakticky zviditeľniť odborné 
vedomosti nielen z maturitného 
predmetu testovaného on line, 
ale aj štvorročným štúdiom zís-
kané skúsenosti z práce na PC.

Výhodou takéhoto spôsobu 
maturity je nielen zatraktívnenie 
maturitnej skúšky pre študentov 
či zvýšenie ich počítačovej gra-
motnosti, ale najmä to, že škola 
prostredníctvom tohto projektu 
získa dvadsať nových moderných 
počítačov typu EEE Box – počí-
tač v malom prevedení. Tieto 
bude môcť v budúcnosti využí-
vať vlastným spôsobom, najmä 
na skvalitnenie výučby v rôznych 
smeroch a na rozvíjanie zručnos-
tí žiakov pri práci s PC.

Katarína Pajtašová

Vedenie Nemocnice Š. Ku-
kuru v Michalovciach, n.o. 
ďakuje všetkým organizáciám 
a občanom za darovanie 2 % 
dane z príjmu. Tieto prostriedky 
boli zmysluplne využité v rám-
ci skvalitňovania poskytovania 
zdravotníckych služieb v pod-
mienkach našej nemocnice. 
V roku 2007 ste nám darovali 
280 tisíc Sk (9 294 eur), v ro-
ku 2008 to už bolo 655 tisíc Sk 
(21 742 eur). Za získané finan-
čné prostriedky nemocnica za-
kúpila nasledovné prístroje:

• pre patologické oddelenie 
zmrazovací mikrotóm (kryos-
tat) na zhotovenie rýchlych his-
tologických rezov počas operač-
ných výkonov s dobou trvania 
cca 7 minút

• pre očné oddelenie prístroj 
autorefraktokeratometer, ktorý 
zmerá dĺžku oka, zakrivenie oka 
a zisťuje, aká okuliarová šošov-
ka je potrebná pre pacienta aby 
dobre videl, ale aj to aká vnútro-
očná šošovka sa má implantovať 
pacientovi pri operácii sivého 
zákalu

• pre I. interné oddelenie 
– JIS - bol vďaka darovaným 
finančným prostriedkom zakú-
pený eKg prístroj na monito-
rovanie činnosti srdca, poruchy 
rytmu a včasné odhalenie príz-
nakov infarktu

• pre urologické oddelenie 
bolo zakúpené zariadenie, kto-
ré slúži ako zdroj prúdu pre 
ďalšie prístroje pri urologických 
endoskopických operačných 
výkonoch v močovom mechúri 
a na prostate.

Aj ďalšie oddelenia našej ne-
mocnice by potrebovali novšie 
prístrojové vybavenie k neustá-
lemu skvalitňovaniu poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti.

Je len na vás, vážení spolu-
občania, či v tomto nastávajú-
com období, keď máte mož-
nosť znovu darovať pre našu 
nemocnicu 2 % dane z príjmov, 
tak učiníte, čím pomôžete našej 
nemocnici k dovybaveniu nov-
šími ale hlavne prospešnými 
prístrojmi pre prinavracanie 
vášho zdravia.

D. Prokopová

Prezident Hasičského a zá-
chranného zboru SR Alexander Ne-
jedlý odmenil deviatich záchraná-
rov. Statoční muži nasadili svoje ži-
voty počas náročnej záchrannej ak-
cie dvoch potápačov, ktorí zahynuli 
v odstavenom plynovom potrubí 
pri obci Ižkovce koncom januára.  
Muži kontrolovali nepoužíva-
né plynové potrubie, ktoré ve-
die popod rieku Laborec počas 
prípravy projektu prepravné-
ho systému Eustream. Potápa-
či sa udusili vo vnútri potrubia, 
ktorého priemer je 1,2 metra. 
Na pokuse o ich záchranu sa 
podieľali desiatky záchranárov 

z Hasičského a záchranného zbo-
ru v Michalovciach i z Veľkých 
Kapušian a Záchrannej brigády 
v Humennom. Pracovali vo veľmi 
náročných podmienkach hlbo-
ko pod zemou, vo vode a chlade. 
V potrubí zostalo pritom veľké 
množstvo nebezpečného dusíka.  
Prezident HaZZ SR odovzdal oce-
nenia P. Hinďošovi, P. Javiľakovi, 
P. Čabalovi, K. Mitošinkovi, Š. 
Macháčovi, M. Farkašovi, A. Bá-
novskému, P. Kordilovi a I. Sokolo-
vičovi. Slávnosť sa uskutočnila 13. 
februára v reprezentačných pries-
toroch Zlatého býka v Michalov-
ciach.                                                 nč

Český spolok v Michalov-
ciach má 27 členov, ktorí sa 
narodili v Čechách a na Mora-
ve a aj keď žijú v našom meste 
už celé desaťročia, ako uviedol 
predseda spolku Ing. Bohumil 
Procházka „stále sa rovnako radi 
vracajú aj do svojho rodiska“.

Na svojom ostatnom stretnutí 
bilancovali prácu klubu za uply-
nulý rok. Hlavnou náplňou ich 
činnosti boli štyri nosné projekty, 
na ktoré získali aj finančnú pod-
poru z Ministerstva kultúry SR. 
Prvým z nich bol prednáškový 
cyklus Významné obdobia čes-
kých dejín, ktorého cieľom bolo 
prispieť k rozšíreniu vedomostí 
prítomných žiakov a študentov 
o historických udalostiach čes-
kého národa a na súvislosť týchto 
udalostí s dejinami Slovenska. 
Druhý projekt s názvom Česká 
kultúra v kontexte európskej kul-
túry sa už svojou pokračujúcou 

tradíciou stáva spoločenskou uda-
losťou širšej kultúrnej verejnosti 
mesta a určite prispieva k rozší-
reniu povedomia o českej kultúre 
v oblasti hudby a literatúry. Aj 
hudobný projekt Zasa sa k nám 
vráti bol venovaný spomienkam 
na pesničky a ich autorov z rokov 
prvej Československej republiky 
aj z povojnového obdobia.

V závere roka zorganizovaný 
program České Vianoce v Mi-
chalovciach má už svoju tradíciu 
a prispieva k utužovaniu vzájom-
nej spolupatričnosti členov klubu. 
Dôležitou súčasťou činnosti spol-
ku v roku 2008 boli aj Dni českej 
kultúry, ktoré v októbri organizo-
vala v spolupráci s michalovským 
klubom ich materská organizácia 
v Košiciach. Aj na rok 2009 má 
Český spolok v Michalovciach 
pripravený plán svojej činnosti, 
ktorá bude rovnako pestrá a zaují-
mavá ako v roku minulom.      ipa

Dňa 16. februára 2009 sa vo 
Veľkej zasadačke magistrátu 
mesta Košice konalo dvadsiate 
tretie zasadnutie Zastupiteľstva 
Košického samosprávneho kra-
ja. Po úvodnom otvorení pred-
sedom JUDr. Zdenkom Trebu-
ľom sa zastupiteľstvo venovalo 
nasledujúcej problematike.

Správu o výsledkoch kontro-
ly za obdobie december 2008 
- január 2009, vo vybraných 
inštitúciách predniesol hlavný 
kontrolór JUDr. Vojtech Farkaš.
Informáciu o poskytnutých do-
táciách z vlastných príjmov KSK 
číslo 3/2006 o poskytovaní dotá-
cií predložila na rokovanie ria-
diteľka úradu KSK Ing. Rozália 
Múdra. Informáciu o výsledku 
medzinárodného ratingového 
hodnotenia KSK ratingovou 
agentúrou MOODY´s INVES-
TORS SERVICE predniesol 
predseda JUDr. Zdenko Trebuľa 
a konštatoval, že KSK dosiahol 
stupeň ratingu A3 s výhľadom 
stabilný, čo je z hľadiska hod-
notenia veľmi vysoká pozícia. 
Vo svojom ďalšom priebehu sa 
zastupiteľstvo venovalo finan-
covaniu infraštruktúry KSK zo 
zdrojov Európskej investičnej 
banky, vyhodnotilo plán hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja 
za rok 2008 a schválilo vstup 
KSK do Európskeho združenia 
regiónov a samospráv pre vodík 
a palivové články. Problematiku 
a stratégiu dekontaminácie PCB 
(polychlorovanými bifenylmi) v 
okolí podniku Chemko Strážske 
a na Zemplíne (priemyselný ka-
nál rieky Laborec a Zemplínska 
Šírava) spracoval vedúci odboru 
regionálneho rozvoja Ing. Peter 
Ťapák, pričom zastupiteľstvo 
schválilo spolufinancovanie pro-
jektu „Stratégia dekontaminácie 
PCB z postihnutých oblastí“ vo 
výške 15% z celkových oprávne-
ných nákladov. O ďalšie finan-
čné prostriedky sa KSK bude 

uchádzať v rámci programu Eu-
rópskej únie - Interreg IV C.

Vo svojom ďalšom priebe-
hu sa rozoberala problematika 
dopravnej obslužnosti regiónov, 
pričom sa schválilo predloženie 
žiadosti o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku zo 
zdrojov Európskej únie na rea-
lizáciu projektu „Cesty KSK 1“. 
Hodnotiacu správu o výchovno 
- vzdelávacej činnosti, jej výsled-
koch a podmienkach škôl a škol-
ských zariadení za školský rok 
2007/2008 predložil podpredse-
da KSK Ing. Emil Ďurovčík. Na 
základe zmien obsiahnutých v 
novom školskom zákone číslo 
245/2008 Z.z. zastupiteľstvo KSK 
schválilo spôsob delegovania zá-
stupcov zriaďovateľa do rád a 
školských zariadení.

Na konci svojho zasadnutia 
sa zastupiteľstvo KSK venovalo 
schváleniu nájomných zmlúv a 
odpredaju prebytočného majetku.

MUDr. Ján Mihalečko, 
poslanec KSK

Ocenili záchranárov

Rokovanie KSK
Český spolok bilancoval
Výročná členská schôdza Českého spolku v Košiciach 
– Miestny klub Michalovce, sa uskutočnila v pondelok 
9. februára v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda 
Zvonického v Michalovciach. 

Maturita on – line 

Nemocnica ďakuje
za 2 % dane 

Súkromná firma 
v Michalovciach 

prijme do pracovného 
pomeru

za výhodných platových 
podmienok 

ekonómku
s minimálne 5-ročnou 
praxou, so znalosťou 

podvojného účtovníctva,
daňových zákonov, 

ovládajúcou praxou na PC 
a s aktívnym prístupom 

k práci.

Výberové konanie sa usku-
toční dňa 10. marca 2009 

o 10.00 hod. v budove tzv.
„Družstevného domu“ 

na Námestí osloboditeľov č. 1 
v Michalovciach 
na II. poschodí.

Informácie: 056/6441762

NoviNy Mistral
a Športové správy

Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 
a reprízy denne každú párnu hodinu 

Žihadlo
v piatok, v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

Téma: Michalovskí hokejisti bilancujú
Hosť: tréner HK Dukla Dušan KAPUSTA

Moderuje: Ján Čúrny

 zázNaMy
od nedele denne o 14.00 hod.

GALAPROGRAM MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
V LATINSKO-AMERICKÝCH TANCOCH 

NoviNy Mistral sledujte Na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk



� KulTúRA – šKOlSTVO

DVA TÝŽDNE V KulTúRE
Mestské kultúrne stredisko

to naJlepŠie, čo v Meste 
Michalovce MáMe

Slávnostný galaprogram 
spojený s odovzdávaním titulov - ČIN ROKA 2008

6. 3. 2009 o 18.00 hod. – Veľká sála MsKS
Účinkujú: 

Hnojňaňe z Mihaľovec, Tanečný súbor Slniečko
Tanečná škola Grácia, Spevácky zbor Pro Musica

Folklórny súbor Zemplín

výstavy:
2. 3. – 20. 3. 2009– galéria MsKS

Výstava obrazov Maroša Ovsanika

Program kina Centrum
20. – 22. 2. piatok, sobota, nedeľa 19,30 hod.  
sÚMraK  USA /122 min./
/romantický horor/ Premiéra
Bella bola vždy trochu iná. Na prvej hodine v novej škole si k nej 
prisadne tajomný a očarujúco krásny Edward Cullen, chalan, ktorý 
je iný ako všetci, ktorých doteraz stretla. 
Vstupné: 2.35€     Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! České titulky

21. – 22.2. sobota, nedeľa 16,00 hod.  
cesta na Mesiac 3d  USA, BELGICKO /85 min./
/anim. rozprávka/  Premiéra
3D animovaná rozprávka o troch odvážnych muchách, ktoré si spl-
nili svoj sen a leteli spolu s človekom na Mesiac.  
Vstupné: 2.35€/ 70,80,- Sk      Ml. prístupný  Slovenský dabing

25. – 26.2. streda, štvrtok 19,30 hod.  
výMena  USA /142 min./ 
/dráma/  Premiéra
Príbeh ženy, ktorej osud pripraví nesmierne ťažké životné skúšky. 
Los Angeles, marec 1928. Je svieže sobotňajšie ráno a v útulnom 
domčeku na predmestí sa slobodná matka Christine Collins pred 
odchodom do práce lúči so svojím deväťročným synom Walterom. 
Vstupné: 2.35€/ 70,80,- Sk   Ml. do 15r. neprístupný! České titulky

27. -28.2. piatok, sobota 19,30 hod.  
1.3. nedeľa 16,00 a 19,30 hod.  
poKoJ v duŠi  SR /95 min./
/dráma/  Premiéra
Silný príbeh odohrávajúci sa na pozadí drsnej scenérie hôr, so 
znakmi, ktoré sú pre stredné Slovensko typické – patriarchátom, 
pytliactvom, rasovou neznášanlivosťou, krádežami dreva, ale aj sil-
nou tradíciou súdržnosti rodiny, viery, priateľstva a lásky.  
Vstupné: 2.40€/ 72,30,- Sk    Ml. do 15r. neprístupný ! Slovenská verzia

4. – 5.3. streda, štvrtok 19,30 hod.  
disaster Movie  USA /90 min./
/komédia/  Premiéra 
Will ma nočnú moru: britská popová hviezda sa oháňa záhadnou 
krištáľovou lebkou a predpovedá koniec sveta.   
Vstupné: 2.30€/ 69,29,- Sk  Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! České titulky

6.3. piatok 19,30 hod..   
7.3. sobota 20,00 hod.
8.3. nedeľa 19,30 hod   
saW v  USA /92 min./ 
/horor/  Premiéra
V piatom pokračovaní kultovej hororovej série sa dozvedáme, že 
napriek smrti sériového vraha, ktorého všetci poznali pod menom 
Jigsaw, hrôzostrašná hra nekončí... 
Vstupné: 2.30€/ 69,29 Sk     Ml. do 15r. neprístupný! České titulky

S p o m i e n k y
Dňa 26. februára uplynie 15 rokov 
od smrti našej milovanej mamičky 

a babičky

alenKy černochoveJ, 
rod. KOUTNEJ

Venujte jej tichú spomienku.
Dcéry Vlasta a Alena s rodinami

Dejepisná olympiáda je dob-
rovoľnou súťažou jednotlivcov 
a priamo súvisí s výchovno-vzde-
lávacím procesom na školách. 

Na pôde 1. ZŠ na Ulici T. J. 
Moussona sa 4. februára konal 
1. ročník okresného kola deje-
pisnej olympiády. Učitelia a naj-
mä žiaci- zanietenci histórie sa 
po niekoľkých rokoch konečne 
dočkali tejto súťaže. Jej posla-
ním je spopularizovať históriu 
medzi žiakmi, vzbudzovať zá-
ujem a pestovať u žiakov klad-
ný vzťah k histórii s dôrazom 
na dejiny Slovenska, zvlášť na 
regionálne dejiny. Táto súťaž 
prispieva aj k vyhľadávaniu ta-
lentovaných žiakov s hlbším zá-
ujmom o dejiny. 

Súťažilo celkom 57 žiakov 
z 13 škôl michalovského okresu. 

Olympiáda prebiehala for-
mou riešenia didaktických testov 
s celkovou hodnotou 100 bodov. 
Úlohy boli z príslušného učiva 
daného ročníka, z vybraného 
monotematického celku Veľká 
Morava a z regionálnej histórie. 
Víťazmi v jednotlivých kategó-
riách sa stali A. Lacová a M. He-
žely obaja zo ZŠ, Ul. T. J. Mousso-
na, T. Gerich zo ZŠ, Krymská ul. 
a M. Maďar zo ZŠ na Okružnej 
ulici. Prví dvaja víťazi z kategórie 
7. - 9. ročník postupujú do kraj-
ského kola, ktoré sa uskutoční 
koncom marca v Košiciach.

Mgr. Daniela Rudášová
predseda OKDO

„Fašiangy, Turíce, Veľká 
noc ide, kto nemá kožúška, 
zima mu bude.“

Slová tejto známej piesne, 
ale i ďalších zneli v 4. febru-
árový deň v materskej škole na 
Školskej ulici v Michalovciach. 
V tento deň  prišli do škôlky 
namiesto detí iné osoby. Boli to 
masky rôznych rozprávkových 
postáv, prišli princezné, žabky, 
šašovia, kúzelníci, nechýbal spi-
derman, batman, mušketier.

Karnevalové kostýmy hý-
rili farbami a deti zase dobrou 
náladou a plné očakávania, čo 
ich v tento deň čaká. Najskôr 
to bolo prekvapenie - učiteľky 
boli tiež z rozprávky a tú im aj 
zahrali. Spoznali v nej Holenu 

i Marušku z rozprávky O dva-
nástich mesiačikoch, no záver si 
deti zmenili. Poučili Holenu, že 
ak bude dobrou, tak si ju v škôl-
ke nechajú. Naučili ju ďakovať, 
pracovať, pomáhať a potom ju 
pozvali i do tanca a súťaží, ktoré 
na nich ešte v tento karnevalový 
deň čakali. Nechýbala ani hosti-
na - tradičné šišky s lekvárom, 
gazdovský stôl s cibuľou, klobás-
kou, slaninkou, kyslou kapustou  
i zdravým cesnakom. Deti takto 
pochopili poslanie zdravých vi-
tamínov, ktoré užívali ešte naše 
staré mamky. 

No tak ako všetko, aj ten-
to deň mal svoj koniec. Deti si 
odniesli domov okrem jabĺčka 
aj dobrú náladu a plno zážitkov 
i nových poznatkov.

Ankaber

Galéria mestského kultúrne-
ho strediska v týchto dňoch pred-
stavuje tvorbu Martiny Michalo-
vovej. Výtvarníčka žije a tvorí 
v Michalovciach. Celá expozícia 
obsahuje tridsaťpäť obrazov, 
ktoré dýchajú sviežosťou a jem-
nosťou farieb. Práve jemná fareb-
nosť a myšlienkový náboj, ktorý 
vnáša do obrazov istú dynamic-
kosť, svedčí o tom, že autorke 
nechýba schopnosť vnímať život 
s nadhľadom. V náročných život-

ných okamihoch sa razom ocitne 
v rozprávkovom svete, kde vlád-
nu dobré víly, či vo svete kvetín, 
ktoré jemnosťou vône pohladia 
dušu. Ak sa však radíme do kate-
górie vnímavejších ľudí, ktorým 
umenie učarilo, potom môžeme 
postrehnúť, že tvorba Michalo-
vovej je dosť hlasným výkrikom 
po pozitívnych hodnotách. Tie sú 
základom každého vzťahu a do-
dávajú životu tú správnu chuť. 

Ivana Mochorovská

Vyzdobená trieda, kde sa kar-
neval konal, prichystané masky 
a nedočkavé deti - to bol štvrtok 
12. február v XIII. MŠ. Akoby 
šibnutím čarovného prútika sa 
deti zmenili na princezné, víly 
i veveričky, pirátov a kovbojov, 
no bol tu i zajko s korytnačkou 
a iné pekné masky. Námahu ro-
dičov pri chystaní masiek určite 
vynahradila radosť v detských 
očiach. V úvode deti privítal 

šašo Jašo, ktorému deti pomá-
hali zbierať rozsypané korálky. 
Okrem promenády v maskách 
si spolu zaspievali, v súťažiach 
precvičili svoju šikovnosť, za-
tancovali svoj obľúbený ,,kača-
cí“ tanec. Už tradične pre deti 
pripravili sladké pohostenie ro-
dičia. Po karnevale deti odchá-
dzali z materskej školy veselé, 
šťastné a plné nových zážitkov.

Gabriela Sokologorská

V rámci masmediálnej vý-
chovy organizujú už tretí škol-
ský rok predmetové komisie 
slovenského jazyka a hudobnej 
výchovy a výchovy umením 
v I. ZŠ v Michalovciach bese-
dy, ktoré sa tešia veľkej obľube. 
Pomenovali ich „z prvej ruky,“ 
pretože ich vedie človek z médií, 
moderátor Fun rádia JUNIOR 
Milan Zimnykovaľ. Je to bývalý 
žiak tunajšej školy, bývalý člen 
súboru Slniečko, dlhoročný mo-
derátor väčších projektov tohto 
súboru, pôvodným poslaním 
učiteľ. Na svojich besedách vie 
preto žiakov správne motivo-
vať a tieto hodiny patria k jeho 

„najkratším“. Žiaci sa dozvedia 
konkrétne poznatky z modero-
vania v rozhlase, televízií, veľ-
kých hudobných festivalov, či 
zaujímavosti zo zákulisia show-
biznisu.

V súčasnej dobe ho môžeme 
každé ráno počuť pri rozbiehaní 
malej rannej show pred Adelou 
a Sajfom ako aj v hudobných re-
láciách v menovanom rádiu.

To, čo žiaci takto priamo 
“naživo“ na týchto besedách 
získajú, má oveľa väčší účinok 
a pre mnohých aj pekný zážitok 
na dlhý čas.

Mgr. Jana Gombitová
vedúca PK - HV

Na Základnej škole Okružná 
17 v Michalovciach sa 12. feb-
ruára uskutočnil 4. valentínsky 
ples, ktorý zorganizoval žiacky 
parlament. Ples otvoril pán zá-
stupca Mgr. M. Nebesník. Po 
slávnostnom otvorení nasle-
dovalo vystúpenie folklórneho 
súboru Jurošík zo SZUŠ na Šte-
fánikovej ulici v Michalovciach 
pod vedením Mgr. P. Cicáka. 
Na plese sa predstavila aj hip 
– hopová skupina zo SZUŠ na 
Borovicovej ulici v Michalov-
ciach pod vedením Mgr. M. 
Gregovej a tanečná skupina Pro 

street creew, ktorej členovia sú 
žiaci IX. D triedy. Ples pokra-
čoval voľnou zábavou, ktorá 
začala úvodným valčíkom. 
O hudbu sa postaral dj. Tony 
Freezer. Výbornú plesovú nála-
du ešte spríjemnilo pohostenie 
a tombola. Valentínska nálada 
pokračovala aj na ďalší deň va-
lentínskou poštou, v ktorej žiaci 
mohli dať zahrať do školského 
rozhlasu každému, koho majú 
radi alebo prostredníctvom 
žiackeho parlamentu poslať va-
lentínsky darček.               

    Štefánia Sabolová

Veľa trpel, s problémami v živote zápasil,
odišiel tíško, hoci tak veľmi žiť chcel.

Za lásku a dobrotu mu už nemôžeme nič dať, 
len kytičku kvetov a v tichosti na neho spomínať.

Dňa 26. februára uplynie rok od smrti 
milovaného brata

gabriela FedorčáKa
S láskou spomína sestra Anna s rodinou

Dňa 16. 2. 2009 nás navždy opustil 
vo veku nedožitých 82 rokov

doc. ing. FrantiŠeK 
cupáK, csc.

Ďakujeme za prejavy sústrasti 
manželka a synovia s rodinami

P o ď a k o v a n i a

Ďakujem primárovi I. internej kliniky

Mudr. pavlovi hirJaKovi
a celému kolektívu 

za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie

                                 vďačný pacient
                                 Štefan Ďuraš 

Karneval v škôlke

Aj dejepisári majú 
svoju olympiádu

Valentínsky ples

Hudba znejúca z obrazov

Poznatky z prvej ruky

Fašiangy, Turíce...

Televízny 
program 

všetkých tv staníc
nájdete na 

www. tv-program.sk

alebo na stránkach 
teletextu

Zároveň chceme poďakovať za starostlivosť v posledných
rokoch jeho života MUDr. Františkovi Zitrickému, 

MUDr. Pavlovi Ondrušovi, MUDr. Jánovi Stripaiovi, 
personálu pľúcneho oddelenia, pracovníkom Nemocnice 
s poliklinikou Š. Kukuru, PhDr. Petrovi Novysedlákovi 

a pracovníkom Charitného domu prof. Hlaváča v Michalovciach.

MICHAlOVČAN INFORMuJE
Neplač, že zapadlo slnko, 

lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Mária Šepeľáková, 97-ročná
Ondrej Kúdelka, 69-ročný
Miroslav Šoltinský, 55-ročný
Agnesa Jančošková, 74-ročná
Magdaléna Špilková, 79-ročná
Doc. Ing. František Cupák CSc., 81-ročný
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 šPORT – INzERCIA

Mestský úrad v Michalovciach podľa § 14 zákona č. 46/1999 Z .z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, 
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov Vám oznamuje, že: 1. Voľby prezidenta 
SR (I. kolo) sa uskutočnia 21. 03. 2009 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny. Voľby prezidenta SR (prípadné II. kolo) sa 
uskutočnia 04. 04. 2009 od 07.00 hod do 22.00 hod. 2. Miestom konania voľby podľa Vášho trvalého pobytu je volebná 
miestnosť, ktorá je nižšie uvedená. Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania druhého kola voľby 
prezidenta SR. Hlasovanie bude voličovi umožnené po preukázaní totožnosti alebo predložením voličského preukazu.

1. II. zš, JáNA šVERMu Č.6
Martina Rázusa 1-17
Prof. Hlaváča 2-40

2. VIII. zš, KPT. NálEPKu 18
A. S. Makarenku, Pasáž
A. Bernoláka,
Fraňa Kráľa 1-17, 2-14
Jána Hollého 1,3,5,7,9, 
Kpt. Nálepku, Pri sýpke
Nám.osloboditeľov 2-82
P.I.Čajkovského 9-19
Petra Jilemnického 2-30
Sama Chalupku 2-22
Štefánikova 2-38, Š. Kukuru
Špitálska 1-17, Jaroslawská

�. MSKS, NáM. OSlObODITEľ. 25
A. Markuša, Duklianska
A. Sládkoviča, K. Kuzmányho
Masarykova 8-56
Maxima Gorkého
Nám.26. novembra
Nám.osloboditeľov 1-81
Námestie slobody, Obchodná,
Obrancov mieru
Prof. Hlaváča 1-5
Štefánikova 11-21

�. GyMNázIuM, ľ. šTúRA Č.16
A.V. Suvorova, Gorazdova
Čsl. armády, Farská, Fr. Kubača
Jána Hollého 2-46,
Koceľová, Kostolné námestie
Ľud.Kukorelliho,Ľudovíta 
Štúra
M.I. Kutuzova, Mojmírova
Nábr.J.M. Hurbana
Rastislavova, Samova
Svätoplukova,Užhorodská 8-76
V.J Čapajeva, Verbovčík

5. III. zš, MOSKOVSKá Č. 5
Jána Hollého 55-95
Petra Jilemnického 38-54

6. GyMNázIuM, ľ. šTúRA Č. 16
Jána Hollého 48-56
Sibírska, Ukrajinská, Uralská, 
Užhorodská 1-13, 
Zakarpatská 9-1

7. Czš, VOlGOGRADSKá Č.2 

bIElORuSKá, MOlDAVSKá, 
MOSKOVSKá 1-�
Užhorodská 15-35
Volgogradská 1
Zakarpatská 1-7 

8. III. zš, MOSKOVSKá Č. 5
J. Hollého 97-113, 64-78
Moskovská 5-9
Petra Jilemnického 56-64
Volgogradská 6-12

9. VII. zš, KRyMSKá Č. 5
Krymská, Moskovská 14-24
Kyjevská, Plynárenská

10. XVIII. Mš,lENINGRADSKá1
Leningradská, Minská
Moskovská 2-12, Odeská, 

11. SOšT, KAPušIANSKA Č. 6
Meďovská, Mlynská
Kapušianska, Tichá
Samuela Tešedíka,
Vrbovská, Užhorodská 78-88,
 
12. II. Mš, FR. KRáľA 78
Fraňa Kráľa 16-82, 19-55, F. 
Hečku, I. Krasku,
J. Alexyho,
J. Jessenia. J. Kollára
J. Kostru, Lastomírska
M. Aleša, Okružná 3,4
P.I. Čajkovského 2-34
Petra Jilemnického 1-99
Špitálska 6-20
S. Chalupku 11-23, 24-66
Štefana Tučeka, Záhradná

1�. OVúAGRO, šPITálSKA Č. 12
J. Murgaša 1-47

1�. IV. zš, KOMENSKéHO Č. 1
J. Murgaša 49-71, J. Matúšku, 
Saleziánov, Špitálska 19-21

15. IV. zš, KOMENSKéHO Č. 1
J. Murgaša 2-26,
Okružná 9-15
Jána A. Komenského

16. VI. zš, OKRuŽNá Č. 17 
OKRuŽNá 21-�1, 100-11�

Pri mlyne, Továrenská
Štefánikova 44 -98

17. VI. zš, OKRuŽNá Č. 17
Okružná 56-98

18. IV, zš, KOMENSKéHO 1
Okružná 10-54

19. II. zš, JáNA šVERMu Č. 6
Jána Švermu 2-8
Masarykova 70-84
Martina Rázusa 2 -8
Štefánikova 23-45

20. CMš, JáNA šVERMu �
 Jána Švermu 1-27

21.XXII. Mš, JáNA šVERMu 8
Humenská
Masarykova 92-106
Slovenská, Staničná
Štefánikova 51-67, Milovaná

22. XII.Mš MOČARIANSKA 119
Betlenovce, Elektrárenská
Močarianska, Pekárenská
Krasnovská, J. Barča-Ivana

2�. SOš zDRAVOTNíCKA 
MASARyKOVA Č.27
A.I. Dobrianskeho
A.S. Puškina, Andreja Kmeťa
Cyrila a Metóda 1-29,2-42, 53
Gen. Petrova, Mirka Nešpora
J.G. Tajovského
Jonáša Záborského
L.N. Tolstého, Timravy
Masarykova 1-57
P.O .Hviezdoslava 2-44
Pribinova, Štefana Moyzesa
Vyškovská

2�.  I.zš, T.J. MOuSSONA Č .�
Agátová, Boženy Němcovej
Cyrila a Metóda 31-51, 44-62
Hrádok, J.A .Gagarína
 J.Ľ. Holubyho, J. Kalinčiaka
Jána Palárika, Jura Jánošíka
J. Palkoviča, M. Koperníka
N.V. Gogoľa, Odbojárov
P.J. Šafárika, T.J. Moussona
P.O. Hviezdoslava 44-72, 3-21

S.H. Vajanského, Svornosti
Terézie Vansovej, Zemplínska, 
J.I.Bajzu, J. Bottu, Hrnčiarska 
Kamenárska, Remeselnícka, 
Tehliarska

25. FARMA TOPOľANy,lETNá �
Topolianska, Jarná, Letná

26. SOš TECHNICKá, 
PARTIzáNSKA Č. 1 
Nad Laborcom 2-8
Partizánska 1-23, Školská

27. KD, NAD lAbORCOM 18
Andreja Hrehovčíka
Konečná, Rybárska
M. Kukučína, M. Gerbu
Nad Laborcom 26-50, 

28. TAzS, PARTIzáNSKA Č. 57
1.mája, 9.mája
Dr. Vlada Clementisa
Eda Urxa, J. Fándlyho
Janka Borodáča, Krátka
Laca Novomeského, Lúčna
Martina Benku, Miloša Uhra
Partizánska 27-83, 28-64
Pavla Horova, SNP, Široká
Úzka , Višňová, Vila Real 
Samuela Tomašika, Žabany

29. SúKROMNá zuš 
bOROVICOVá 1
Borovicová, Brestová, Brezová, 
Jedľová
Liesková, Lipová, Smreková,
Sosnová, Topoľová, Partizán-
ska 66-74

�0. SluŽby MESTA
MICHAlOVCE, S.R.O. 
PARTIzáNSKA 2�
Fialková, Margarétová
Michala Bónu, Narcisová
Partizánska 2-20, Severná
Staré nábrežie, Športová
Štefana Fidlika, Tulipánová, 
Zvončeková, Púpavová
Ružová, Starolaborecká, Astro-
vá, Muškátová

Viliam Záhorčák,
primátor mesta

Malý oznamovateľ
Rôzne

•  Predám Fiat Tempra. Lacno. 
 č. t.: 0905/ 429 794
•  Obchodné priestory na prenájom – Ul. Gorkého, 50 m2.
 č.t.:  0915/ 864 655
• Predám bielu váľandu s matracom. Lacno. 
 č. t.: 056/ 62 810 33

DVA TÝŽDNE V šPORTE
bASKETbAl

1. bK-d Michalovce – liptovsKý MiKuláŠ
I. liga žien    21. 2.   18. 15 hod.

1. bK-d Michalovce – ružoMberoK
I. liga žien    22. 2.   10. 00 hod.

Info: Ladislav Janošov, č.tel. 0902597990

HáDzANá
haK Michalovce – preŠov

I. liga mladších dorastencov    21. 2.    13. 00 hod.    

haK Michalovce – preŠov
I. liga starších dorastencov      21. 2.    15. 00 hod.

KvaliFiKačná sKupina MaJstrovstiev sveta 
KadetieK

Účastníčky: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Slovensko
6. 3. – 8. 3.

FlORbAl
o pohár priMátora

I. ročník mestskej florbalovej ligy žiakov
4. 3.   14. 00 hod.

Info: Mgr.Gerhard Puchír, č.tel. 0903604195

FuTbAl
MFK ZeMplín – dunaJsKá streda b
I. liga mužov-19. kolo    28. 2.     14. 00 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č.tel. 0915840405  

ľADOVÝ  HOKEJ
hK Mládež – prievidZa

Baráž dorastencov o postup do extraligy,  21.2.  14.00 hod.

hK Mládež – považsKá bystrica
Baráž dorastencov o postup do extraligy,  22.2.  14. 00 hod.

Info: Mgr.Richard Mašlanka, č.tel. 0911912007

SOFTTENIS
o pohár priMátora Mesta

I .ročník mestskej softtenisovej ligy mužov  
7.  kolo finálovej skupiny   27. 2.   16. 00 hod.

7. kolo skupiny o umiestnenie  27. 2.   16. 00 hod.
8. kolo finálovej skupiny   6. 3.   16. 00 hod.

Info: Mgr.Ivan Pšenko, č.tel. 056/6864126, 0908322342

STOlNÝ TENIS
ŠKst – veľKé KapuŠany

II. liga mužov-18. kolo     22. 2.    10. 00 hod.

ŠKst – KroMpachy
II. liga mužov-19. kolo    1. 3.   10. 00 hod.
Info: JUDr.Jozef Blaško, č.tel. 0905600840

šACH
ŠaK ZeMplín b – preŠov

II. liga mužov sk. D-10. kolo

ŠaK ZeMplín b – sabinov
II. liga mužov sk. D-11. kolo

Info: Ing. Richard Gerbery, č.tel. 0907889968

TENIS
Tenisový turnaj mladších žiakov kategórie C

21. – 23. 2.    8. 00 hod.
Info: Ing. Tibor Lešniak, č.tel. 0905217341

TuRISTIKA
výstup na popriečny

28. 2.   8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č.tel. 0908027603

Už tradične ako po iné roky, 
aj tentokrát otvorili členovia KST 
OT TJ Turista Michalovce tohto-
ročnú sezónu svojím 27. oddie-
lovým zimným zrazom. Cieľom 
zimného „šľapcugu“ bol pamät-
ník pod Pirnagovým vrchom (644 
m n. m.) vo Vihorlatskom poho-
rí. Pohodlným kráčaním z obce 
Vinné stálym miernym stúpaním 
turisti došli k naplánovanej méte. 
Poniektorým, tým zdatnejším, sa 
to však málilo, a preto si výlet pre-
dĺžili o pár kilometrov smerom 
na takzvanú zemlianku, pamätné 
miesto partizánskej skupiny. Spia-
točná cesta teraz však neustálym 
klesaním po nádhernej slnkom 

zaliatej belejúcej sa krajine ubehla 
veľmi rýchlo a sú na Vinianskom 
jazere. Oproti predchádzajúce-
mu víkendu, keď ešte poriadne 
„prituhovalo“ a zamrznutá vodná 
plocha bola posiata korčuliarmi, 
teraz pri nulovej teplote a pre-
sakujúcej vode bolo odvážlivcov 
vidno len sporadicky. Prvá toh-
toročná zimná (aj keď len podľa 
kalendára) turistická akcia sa k 
spokojnosti všetkých nadmieru 
vydarila, čomu určite dopomohlo 
ideálne slnečné, bezveterné a tep-
lotne príjemné (0 °C) počasie, ako 
aj hojná účasť členov i neorgani-
zovaných turistov.

Anton Hasák

zimný zraz turistov

1. bK Michalovce – iskra 
petržalka 95:76 (46:32)

V druhom a treťom kole nad-
stavbovej časti I. ligy hostil 1.BK 
Michalovce družstvá Petržalky a 
Prírodovedec Bratislava. Keďže v 
prvom kole nečakane zakopli so 
Svitom, diváci boli zvedaví, či sa 
to neprejaví aj v týchto zápasoch. 
S Petržalkou začali domáci trochu 
nesmelo, no s pribúdajúcimi minú-
tami získavali na istote. Základná 
päťka Biganič, Holda, Svitlica a bra-
tia Rakovskí  hrali oveľa rýchlejšie 
ako v zápase so Svitom a prebrali 
na ihrisku iniciatívu. Domáci po 
celý zápas viedli a nakoniec ho do-
viedli do úspešného konca. Body: 
R.Rakovský 24, Svitlica 21, Mižák 
18, M. Rakovský 13, Tebeľák 7, 
Holda 6, Kozlovský 3, Kubovčík 3.

1. bK Michalovce – prírodo-
vedec bratislava 99:73 (57:36)

V druhom zápase domáce 
družstvo nastúpilo podstatne 
sebavedomejšie ako v sobotu. 
Už v prvom polčase si vytvorili 
20 bodový náskok, čo sa ukázal 
ako rozhodujúci moment celé-
ho zápasu.V druhom polčase 
k výbornému výkonu sa ro-
zohral Biganič, Tebeľák, Holda 
i Mižák a tak náskok narástol 
až na 30 bodov. Súper v závere 
už len skorigoval výsledok na 
rozdiel prijateľných 26 bodov. 
Body: R.Rakovský 30, Svitlica 
20, Tebeľák 17, Mižák 9, Holda 
8, M.Rakovský 4, Kubovčík 3, 
Kozlovský 2, Biganič 2, Kos-
tovčík 2, Plachý 2.

                                      nk

Michalovskí orli bodovali

Oznámenie o čase a mieste konania 
priamej voľby prezidenta SR – 2009


