
Daň z nehnuteľnosti
oznamovacia povinnosť:
každá fyzická alebo právnic-

ká osoba v priebehu príslušného 
zdaňovacieho obdobia je po-
vinná oznámiť správcovi dane 
skutočnosti pre vznik daňovej 
povinnosti a to, do 30 dní odo 
dňa nadobudnutia nehnuteľnos-
ti t.j. odo dňa povolenia vkladu 
na správe katastra alebo 30 dní 
odo dňa nadobudnutia právo-
platnosti rozhodnutia. Daňové 
priznanie podáva občan iba vte-
dy, ak nadobudol k 1. 1. prísluš-
ného roka nehnuteľnosť a roz-
hodnutie o vklade do katastra 
nadobudlo právoplatnosť.

PoPlatok za tuhý 
komunálny oDPaD
ohlasovacia povinnosť: 
ak došlo k zmene, napr. 

v počte osôb zdržiavajúcich sa 

mimo miesta trvalého pobytu, 
najmenej však 90 dní v roku, 
povinnosťou poplatníka je do 30 
dní od vzniku zmeny, doručiť 
hodnoverný doklad preukazu-
júci neprítomnosť v mieste po-
bytu, v opačnom prípade výška 
poplatku ostane nezmenená 
(napr. syn študuje, manžel je 
v zahraničí a pod.).

Daň za Psa
oznamovacia povinnosť:
- každá fyzická alebo práv-

nická osoba ktorá je vlastníkom 
alebo držiteľom psa je povinná 
správcovi dane oznámiť do 30 
dní daňovú povinnosť.

- daň za psa platí daňovník 
pri prvom vyrubení do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia právo-
platnosti platobného výmeru 
a v ďalších zdaňovacích obdo-
biach do 31. januára.

tlačivá k dani a poplatkové 
tlačivá nájdete na www.micha-
lovce.sk a na mestskom úrade, 
nám. osloboditeľov 30, micha-
lovce, prízemie č.dv. 142 – 145.

Dane v roku 2011
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Ustanovujúce rokovanie 
mestského zastupiteľstva sa 
uskutočnilo 16. decembra 2010 
v spoločenskej sále Zlatého býka. 
Po správe Mestskej volebnej ko-
misie o priebehu a výsledkoch 
volieb v meste Michalovce zlo-
žili slávnostne sľub novozvolený 
primátor mesta a poslanci mest-
ského zastupiteľstva, potvrdili 
ho svojím podpisom a prevzali 
osvedčenie o zvolení.

V úvode pracovnej časti roko-
vania, primátor mesta oznámil, 
že v súlade s § 13b zákona o obec-
nom zriadení rozhodol poveriť za-
stupovaním primátora a tým vy-
konávať funkciu zástupcu primá-
tora poslanca MUDr. Benjamína 
Bančeja. Zároveň mu odovzdal 
poverenie. Ďalej poslanci schvá-
lili členov mestskej rady na naj-
bližšie štvorročné obdobie. Člen-
mi mestskej rady sa stali: MUDr. 
Benjamín Bančej, Ing. Vladimír 
Braník, PhDr. Jana Cibereová, 
Ing. Ján Ďurovčík, MUDr. Pavol 
Kuchta, MUDr. Jozef Makohus, 
MUDr. Ján Mihalečko a MUDr. 
František Zitrický.

Zasadnutie poslaneckého 
zboru pokračovalo zriadením 
komisií mestského zastupiteľ-

stva. Na obdobie rokov 2011 až 
2014 mestskí zákonodarcovia 
schválili fungovanie desiatich 
komisií - finančná komisia má 
sedem členov, jej predsedom sa 
stal Ing. Michal Stričík, PhD., 
komisia na prenájom majetku 
mesta je desaťčlenná a predseda 
je MUDr. Benjamín Bančej, ko-
misia školstva, mládeže a športu 
má sedem členov, predseda Mgr. 
Martin Nebesník, komisia so-
ciálnych vecí a rodiny má deväť 
členov, predseda MUDr. Ľubo-
mír Rohoň, komisia výstavby, 
územného plánu a turizmu je 
sedemčlenná a predsedom je 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc., komisia 
životného prostredia a verejné-
ho poriadku má sedem členov, 
predseda Ing. Jozef Bobík, komi-
sia dopravy a miestneho rozvoja 
má sedem členov a predsedom je 
Ing. Pavol Dlugoš, komisia býva-
nia má sedem členov, predseda 
Rudolf Klein, komisia kultúry 
má sedem členov a jej predsed-
níčkou je PhDr. Jana Cibereová, 
komisia ochrany verejného záuj-
mu má päť členov, predsedníčka 
Bc. Zlatuša Popaďáková. Poslan-
ci schválili aj zloženie novej re-
dakčnej rady našich novín, ktorá 

bude pracovať v tomto zložení: 
predseda - MUDr. Benjamín 
Bančej, členovia: PhDr. Jana Ci-
bereová, Ing. Ján Ďurovčík, CSc., 
Michal Oros, Ľudmila Poláková, 
prednosta mestského úradu a re-
daktorka dvojtýždenníka Micha-
lovčan.

Popri plnení úloh, ktoré vy-
plývajú zo zákona o obecnom 
zriadení, mesto zabezpečuje a or-
ganizuje občianske akty, ako sú 
sobáše, uvítanie detí do života, 
rozlúčka so zosnulými. Tieto akty 
zabezpečuje primátor mesta, kto-
rému to vyplýva zo zákona, a MsZ 
na ich vykonávanie schválilo aj 
ďalších troch poslancov - MUDr. 
Benjamína Bančeja, Rudolfa Kle-
ina a Ing. Pavla Dlugoša.

Ďalším bodom rokovania 
bolo kreovanie orgánov spo-
ločností zriadených mestom 
a s majetkovou účasťou mesta, 
do ktorých poslanci schválili no-
vých členov. Rokovanie pokračo-
valo schválením platu primátora 
a hlavnej kontrolórky mesta.

Záver patril schváleniu termí-
nov zasadnutí mestského zastu-
piteľstva a mestskej rady na prvý 
polrok tohto roka.

Iveta Palečková

NOVý POSLANECKý ZBOR 
ZAčAL PRACOVAť

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY
Okresné centrum KDH

vás pozýva na

16. reprezentačný ples
29. 1. 2011

Reštaurácia Zlatý Bažant
kultúrny program, bohatá tombola, 

hrá skupina GAMA
30 Eur/osoba

info: 056/6442572, 0905508593

MC DROBEC vás pozýva na 

KarneVal 
V MatersKOM Centre

v sobotu 22. 1. 2010
o 16.00 hod.

karneval pre deti aj dospelých
vstupné: 1 €/rodina

TaZS mesta Michalovce 
oznamujú verejnosti, 

že od 16. 1. 2011 kúpalisko a sauna 
sú otvorené pre verejnosť 

v nedeľu od 10.00 hod. do 17.00 hod. 
Tešíme sa na Vašu účasť.

Oznam MsÚ

Začal sa zápis detí 
do 1. ročníka 

základných škôl, 
ktorý potrvá 

do 15. februára 2011. 

K zápisu dieťaťa 
je nutný občiansky 

preukaz rodiča 
a rodný list dieťaťa.

V  komunálnych  voľbách  27.  novembra  2010  boli  v  našom  meste  zvolení  noví  poslan-
ci  mestského  zastupiteľstva  a  primátor  mesta  na  funkčné  obdobie  rokov  2011  –  2014. 
Obyvatelia Michaloviec si zvolili za primátora mesta Viliama Zahorčáka a dvadsať päť 
poslancov v šiestich volebných obvodoch.

Dokument o Michalovciach 
zachytáva ostatné storočie Mi-
chaloviec. Prostredníctvom vý-
povedí obyčajných ľudí aj osob-
ností sa diváci dozvedia, ako Mi-
chalovce vyzerali, ako sa tu žilo, 
aké osobnosti ho navštívili, či 
boli s Michalovcami späté. Súčas-
ťou filmu sú aj historické zábery 
nášho mesta zo 40-tych, 50-tych 
a 60-tych rokov, ktoré natočil 
pravdepodobne jediný vtedajší 
kameraman Edmund Ferko. Film 
zachytáva aj udalosti 1. svetovej 
vojny, pohnuté osudy židovských 
občanov, ako aj spomienky ľudí 
na prelomové roky 
69 a 89. Nechýbajú 
ani historické po-
hľadnice, zábery na 
súčasné mesto, chrá-
my, najnovšie budo-
vy či pohľady z vtáčej 
perspektívy z naj-
vyšších budov v mes-
te. Ako nám prezra-
dila režisérka filmu 
Eva Hrehovčíková, 
s výsledkom práce 
sú spokojní: „Som 
šťastná, že sa nám to 
podarilo, máme na 
film od ľudí, ktorí ho 
už videli, vynikajúce 
odozvy. Verím, že 
bude peknou prezen-

táciou mesta a že aj jeho obyvate-
lia si ho radi pozrú a stane sa sú-
časťou ich zbierky dvd.“ Odborný 
garant a spoluscénarista, historik 
Martin Molnár dodáva: „Film 
má aj vysokú odbornú úroveň. 
Svedčí o tom aj fakt, že historic-
ké udalosti v Michalovciach ko-
mentujú vo filme, okrem iných 
odborníkov, aj štyria univerzitní 
profesori.“ 

Producent filmu Vladimír 
Bučko na záver doplnil: “Doku-
mentárny film je od 18. decem-
bra 2010 v predaji. Ďalším záme-
rom je preložiť ho do angličtiny 

a španielčiny, aby sa o našom 
meste dozvedeli viac aj ľudia za 
hranicami našej krajiny.“ 

Ak vás zaujali informácie 
o filme a radi by ste si ho kúpili 
pre seba alebo pre vašich blíz-
kych, môžete si ho zakúpiť v In-
formačnom centre Michaloviec, 
v Zemplínskom múzeu, v Zem-
plínskej knižnici, v kvetinárstve 
Aréna v Chemkostav Aréne ale-
bo v obchodnom centre Zemplín 
na poschodí - vo fastfoodoch 
Gurmán a Bon Apetit. Prajeme 
krásny umelecký zážitok!

eh

Michalovce, srdce Zemplína na DVD
Očakávaný dokumentárny film o Michalovciach, Michalovce, srdce Zemplína, ...ostat-
ných 100 rokov..., mal svoju premiéru koncom novembra 2010. Tvorcovia na ňom pra-
covali vyše 7 mesiacov, natočili viac ako 60 hodín materiálov, výsledné dielo má 42 
minút. 

Mesto  Michalovce  pre  rok  2011  neupravovalo  všeobecne  záväzne  nariadenie  o  dani 
a  miestnych  poplatkoch.  V  platnosti  tak  ostáva  VZN  č.  121/2009,  schválené  v  zmysle 
platného zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Prinášame vám stručné informácie o povinnostiach 
daňovníkov a poplatníkov pre tento rok:



2AKtuALity – NáZORy
z pera viceprimátora

Pred niekoľkými dňami sme sa rozlúčili so starým rokom 2010. Sku-
točnosti, ktoré sa v ňom odohrali, sú už len historickou skutočnosťou. 
Bol taký, aký bol. A je to nemenné. Pomaly budú blednúť spomienky 
na udalosti uplynulého roka. Šampanským, ohňostrojom a prejavmi 
radosti sme privítali Nový rok 2011. Každý od neho očakáva niečo 
nové, lepšie, príjemnejšie. Optimistická nálada je úplne na mieste tam, 
kde je na čo nadviazať. Nový rok však nikdy nezačíname od nuly. Je 
dobré dať si nejaké predsavzatie, nejaký sľub v svoj prospech. Je čas-
tou sebareflexiou na niečo, s čím doteraz nie sme spokojní, čo chceme 
zlepšiť. Je síce pravdou, že len málokedy sa novoročných predsavzatí aj 
v priebehu roka držíme. Stereotypy, vychodené koľaje nás často strhnú 
do predchádzajúceho stavu. Na jedno by sme však nemali zabúdať. 
Iba tak, ako sa správame k svojmu okoliu, tak sa všetci budú správať 
k nám. Od nepamäti je platné „ čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani 
ty ostatným“. V každodennom zhone zabúdame na prirodzenú ohľa-
duplnosť. Kritickí sme ku svojmu okoliu. No často zabúdame nazrieť 
do zrkadla vlastných činov. Sme často ľahostajní k tomu, čo sa deje vô-
kol nás. Podľa zásady „čo ťa nepáli, nehas“. Pritom všetci očakávame, 
že sa všetko vyrieši samo. 

Realita je ale len a len v našich rukách. Nás všetkých. Určite každý 
by mal začať od seba. Bez uvedomenia si svojho podielu ostane len 
konštatovanie „ľudia sú zlí“. 

Dovoľte mi preto popriať všetkým Michalovčanom veľa trpezlivosti 
nielen so sebou, ale aj so všetkým, čo nás v roku 2011 postretne. 

MUDr. Benjamín Bančej 

Novoročné predsavzatia

V pondelok 10. januára čle-
novia Zemplínskej abstinujúcej 
spoločnosti – Klubu abstinentov 
Michalovce - hodnotili výsledky 
svojej celoročnej práce za minulý 
rok. Bol to už 31. rok úspešnej 
práce klubu nielen v prospech 
jeho členov, ale aj ich najbližších 
rodinných príslušníkov a celej 
spoločnosti. V minulom roku sa 
obnovila spolupráca s pacientmi 
Psychiatrickej liečebne v Micha-
lovciach, konali sa protidrogové 
besedy na jednotlivých školách, 
členovia klubu sa zúčastnili veľ-
kého stretnutia pacientov Psy-
chiatrickej liečebne Červený dvor 
pri Českom Krumlove a celoslo-
venského kongresu Asociácie 
klubov abstinujúcich v Prešove.

Michalovský klub má v sú-
časnosti trinásť stálych členov. 
Počas minulého roka prejavilo 

záujem o členstvo viacero zá-
ujemcov, ale nedokázali sa vy-
sporiadať s minulosťou a vrátili 
sa na cestu, ktorá nikam neve-
die. Aj napriek tomu dvere klu-
bu sú pred každým otvorené.

Ďakujeme našim sponzorom 
za finančnú podporu, najmä 
Mestskému úradu Michalovce 
a Slovenským elektrárňam.

Závislosť od alkoholu či 
akejkoľvek inej drogy prichádza 
nebadane. Môže ohroziť každé-
ho, bez ohľadu či je to človek 
bez vzdelania, alebo s vysoko-
školským diplomom. Ale aj keď 
človek padne, treba čím skôr 
vstať, prijať pomocnú ruku, 
ktorú mu Klub abstinentov po-
núka. Berieme to ako svoju po-
vinnosť v prospech jednotlivca, 
jeho rodiny a celej spoločnosti.

Štefan Šimko

Zemplínska abstinujúca 
spoločnosť bilancovala

Vo vyspelých krajinách ces-
tovného ruchu a postupne aj 
na Slovensku sú regionálne tu-
ristické informačné centrá ne-
odmysliteľnou súčasťou vybave-
nosti miest, stredísk a regiónov. 
Informačná kancelária v Micha-
lovciach zabezpečuje zber, aktua-
lizáciu a bezplatné poskytovanie 
informácií v oblasti cestovného 
ruchu a činnosti MsÚ. Okrem 
neplatených služieb poskytuje 
taktiež platené a doplnkové služ-
by. Pre domácich a zahraničných 
návštevníkov je informačná kan-
celária ideálne miesto, ktoré im 
pomôže zorientovať sa v regióne, 
v ktorom plánujú stráviť istý čas, 
dokonca môže prispieť a ovplyv-
niť rozhodovanie účastníkov CR 
pri výbere ich miesta oddychu.

Každý návštevník kancelárie 
môže vyjadriť svoj názor, spo-
kojnosť s poskytovanými služ-
bami v Knihe návštev. Za celé 
obdobie existencie informačnej 
kancelárie nebolo žiadne nega-
tívne hodnotenie, čo pracov-
níčky veľmi teší a posúva ďalej. 
Teší ich, že do nášho mestečka 
– srdca Zemplína a vstupnej 
brány na Zemplínsku šíravu 
pricestovali turisti z mnohých 
vzdialených krajín - Austrálie, 

Japonska, Číny, USA, Kanady, 
Angoly, Izraela, Nórska, Fín-
ska a mnohých ďalších kútov 
s cieľom oboznámiť sa s našimi 
historickými pamiatkami, príro-
dou, kultúrou... „Veľmi nás po-
tešila návšteva turistov z Japon-
ska,“ vyjadrila sa pracovníčka 
informačnej kancelárie Iveta Pa-
zičová. „Tí prišli do našej kance-
lárie s propagačným materiálom 
mesta, ktorý obsahoval podrob-
ný popis pamiatok, pozoruhod-
ností, prezentáciu typických 
jedál a nápojov nielen v japonči-
ne, ale aj v slovenskom jazyku. 
Úsmev na našej tvári vykreslili 
frázy s obrázkami v slovenčine, 
napr. Prosím si bryndzové ha-
lušky a jedno pivo... Boli sme 
nadšení, že v takej vzdialenej 
krajine sa zaujímajú o naše Mi-
chalovce, poznajú naše jedlá, 
históriu, sú uchvátení našou 
prírodou, scenériou a pohostin-
nosťou tunajších ľudí. Sme radi, 
že mnohí klienti prichádzajú po-
žiadať o pomoc, radu, orientáciu 
v meste a odchádzajú s poďako-
vaním a úsmevom na tvári, tak-
že to je pre nás tá najkrajšia od-
mena s pocitom, že naša práca je 
pre nás skutočným koníčkom“.

nč

Práca v informačnej 
kancelárii koníčkom

vysielanie tv mistral aj v tv Patriot 
Premiéra v sobotu 16.15 hoD. 

rePríza 22.15 hoD.

tv mistral na webe
dočasne cez www.michalovce.sk

noviny mistral
ŠPortové sPrávy 
a magazín ksk 78

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

žihaDlo
premiéra v piatok, reprízy pondelok 

a streda vždy o 18.00 hod.
s rudolfom gadomským, 
prezidentom HC winLand 
a rastislavom oblažným, 

spojkou HC winLand

záznam
denne od soboty od 14.00 hod.

Z vystúpenia tanečnej skupiny 
bellies v msks zo dňa 15. 1. 2011

Komunita saleziánov pôso-
biaca v našom meste si na sláv-
nostnej svätej omši a následnom 
spoločnom stretnutí – agapé 
31. januára spomenie na výro-
čie smrti zakladateľa saleziánov 
don Bosca. Spoločnosť je jednou 
z najväčších mužských reholí, 
ktorej základným poslaním je 
práca s mládežou. Je veľkou de-
vízou, že táto komunita má mož-
nosť požehnane pôsobiť aj v na-
šom meste. Naskytá sa tak mož-
nosť pozitívne vplývať na du-
chovný aj osobnostný rast mla-
dej generácie, ktorá sa rozhodne 
svoj voľný čas stráviť v oratóriu 
na spoločných stretnutiach, pri 
hrách a rozhovoroch. Tieto ak-
tivity pod dohľadom saleziánov 

a školených animátorov sú vhod-
ným predpokladom na to, aby sa 
tu vytvorilo spoločenstvo ľudí, 
ktorým ide o spoločné dobro. 

Možno pokojne konštato-
vať, že komunita saleziánov má 
záujem o to, aby sa mladí ľudia 
rozvíjali v slobode Božích detí, 
so zameraním na cieľ v indivi-
duálnom živote každého z nich. 
Don Bosco hovorieval: „Na lyži-
cu medu sa chytí viac múch ako 
na sud octu.“ Pozitívne prijatie 
každého, otvorenosť pre pria-
teľské vzťahy a komunikáciu, 
to je žitie lásky. Práve táto cnosť 
a Božie požehnanie spôsobili, 
že si toto výročie pripomenieme 
ako jedna veľká rodina.

Mgr. Ivana Mochorovská

Zakladateľ saleziánov

Aktivity primátora
1. 1.  účasť na slávnostnej novoročnej bohoslužbe v chráme 

Reformovanej kresťanskej cirkvi
 3. 1.  novoročné stretnutie so zamestnancami TaZS, MsÚ, 

MsKS, TV Mistral a MsP
4. 1.  novoročné stretnutia so zamestnancami DKS, 
 Vývarovne v MMB, ZOS, ZpS a SMM
5. 1.  rokovanie s vedením michalovského závodu Povodia 

Laborca
5. 1.  rokovanie s vedením MFK Zemplín a FK Topoľany
5. 1.  rokovanie s primátormi miest Humenné a Jaroslav
6. 1.  účasť na slávnostnej bohoslužbe v chráme 
 Pravoslávnej cirkvi
7. 1.  porada primátora
7. 1.  účasť na 4. reprezentačnom plese mesta
8. 1.  sobáše
11. 1.  účasť na novoročnom stretnutí OO SZZP 
11. 1.  stretnutie s vedením hádzanárskeho klubu Winland 

Michalovce
11. 1.  stretnutie vedenia mesta s členmi odborovej organizácie
 pri MsÚ
12. 1. novoročné prijatie u prezidenta SR Ivana Gašparoviča
13. 1. účasť na veľtrhu cestovného ruchu v Brne
14. 1. návšteva družobného mesta Vyškov 
17. 1.  porada primátora k materiálom na rokovanie mestskej 

rady
17. 1.  rokovanie s poslancami KSK a vedením NsP Š. Kukuru
19. 1.  prijatie delegácií družobných miest Jaroslav a Vyškov
20. a 21. 1.  účasť na výstave cestovného ruchu Slovakiatour 
 v Bratislave

Liečivé účinky rybičiek Gar-
ra rufa, ktoré pochádzajú z tu-
reckých termálnych prameňov, 
si môžu ľudia s kožnými ocho-
reniami, ako sú akné, ichtyóza, 
dermatitída, ekzémy, ale naj-
mä zákerná psoriáza, vyskúšať 
v GARRA Spa – relaxačnom 
centre v Humennom. Centrum 
je otvorené so súhlasom Úradu 
verejného zdravotníctva vyše 
roka a je jediné na východe 
republiky. Zároveň má zmluvy 
s niektorými zdravotnými po-
isťovňami a poskytuje pre nich 
i zľavy. Ichtyoterapia – celote-
lový alebo čiastočný kúpeľ vo 
vani práve s týmito rybičkami 
je bezbolestný proces, pri kto-
rom klient pociťuje len jemné 
šteklenie dotyku rybičiek. Po-
stihnuté miesto dôkladne vy-
čistia, pritom vylučujú enzým, 

ktorý má hojivé účinky. Počas 
liečby, ktorá trvá dva až tri 
týždne, musia  pacienti vylúčiť 
kortikoidné masti či antibiotiká 
i alkohol pred danou procedú-
rou. Terapeutické vane sú plne 
automatické so sterilizáciou 
a ohrevom vody na príjemnú  
teplotu 33 až 35 stupňov. Každý 
klient má pridelené svoje rybky 
počas celej liečby. Ďalší, klient 
dostáva nové rybičky. Klasická 
medicína, žiaľ, liek na psoriázu 
nepozná a považuje ju za ne-
vyliečiteľnú. Je však možné 
dostať ju pod kontrolu a zbaviť 
sa nepríjemného svrbenia. Stav 
pacienta sa obyčajne na dlhšie 
obdobie zlepší už po prvom 
týždni liečby s rybičkami. Viac 
informácií nájdete na www.
garraspa.sk.
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Rybičky liečia

Tak, ako už niekoľko rokov 
po sebe, i v roku 2010 sa konali 
„České Vánoce“ v našom meste. 
Český spolok v Michalovciach, 
ako miestny klub Českého spol-
ku v Košiciach, ich usporiadal 
pre svojich členov, rodinných 
príslušníkov a hostí v reštaurá-
cii Zlatý bažant. Okrem príjem-
ného posedenia si zúčastnení 
pripomenuli vianočné tradície 
na Morave a v Čechách. 

Mimo štedrovečernej veče-
re, v rámci posedenia, prebehla 
súťaž o najlepšie a najchutnej-
šie upečené vianočné zákusky, 
ktorými sa prezentovali členo-
via spolku. „Majstri pečenia“, 
ktorí sa umiestnili na prvých 

troch miestach (p. Germuško-
vá, Ing. Adamová a Ing. Žák) 
boli odmenení vecnými cenami. 
Počas celého večera zaznievali 
spomienky na prežité Vianoce 
v živote členov i nečlenov, znela 
príjemná vianočná hudba. Vyvr-
cholením bola gratulácia pred-
sedovi spolku Ing. Bohumilovi 
Procházkovi k narodeninám 
a poďakovanie za jeho obetavú 
dlhoročnú činnosť v prospech 
spolku. Na záver bol prítomným 
odovzdaný spracovaný „Recep-
tár vianočných špecialít“, pečiva, 
koktailov a iných dobrôt, ktorý 
na 38 stranách vytvoril práve 
predseda michalovského klubu.

Mgr. Michal Vojník

Stretnutie členov 
českého spolku

Svetová rada cirkví a Pápež-
ská rada na podporu jednoty 
kresťanov pripravila týždeň 
modlitieb za jednotu kresťanov, 
ktorý sa nesie v duchu témy: Je-
ruzalemská cirkev včera, 
dnes a zajtra. Na Slo-
vensku tento týždeň 
modlitieb zastrešuje 
Ekumenická rada cirk-
ví a Konferencia bisku-
pov Slovenska. V Mi-
chalovciach sa doň tento 
rok zapojilo osem cirkví 
pôsobiacich na území mesta 
- Rímskokatolícka cirkev, Gréc-
kokatolícka cirkev, Pravoslávna 
cirkev, Evanjelická cirkev a.v., 
Reformovaná kresťanská cirkev, 

Cirkev bratská, Evanjelická cir-
kev metodistická a Apoštolská 
cirkev. Týždeň modlitieb za jed-
notu kresťanov sa koná tradične 
v termíne od 18. – 25. januára už 

od roku 1908. Počas tohto 
týždňa majú veriaci tri 

spoločné bohoslužby. 
Prvá z nich sa uskutoč-
nila 18. januára v kos-
tole Rímskokatolíckej 

cirkvi na Stráňanoch. 
Ďalšie dve bohoslužby sa 

budú konať v nedeľu 23.ja-
nuára o 16. hodine v Pravosláv-
nom chráme sv. Cyrila a Metoda 
a v utorok 25. januára o 18. hodi-
ne v modlitebni Cirkvi bratskej.

ip

Ekumenický týždeň 
modlitieb

Mesto Michalovce vyhlasuje
súťaž v tvorbe výtvarných a literárnych prác pre žiakov ZŠ na tému:

povedz životu áno 
a droge nie!

v dvoch kategóriách:
1. Výtvarná práca ľubovoľnou technikou 

(maľba, kresba, koláž, grafika, návrh na plagát,...)
pre deti vo veku od 6 -15 rokov

2. Esej
pre deti vo veku od 10 - 15 rokov

Trvanie súťaže: 25. január 2011 – 28. február 2011
Termín a miesto vyhlásenia výsledkov súťaže: 15. marec 2011 

vo výstavných priestoroch MsKS

Všetky informácie a priebeh súťaže nájdete na stránke projektu:
http://most-dovery.michalovce.sk

Súťaž je súčasťou aktivít projektu 
 Spájame mosty

realizovaného s finančnou podporou Úradu vlády SR 
na podporu programov v oblasti národnej stratégie 

boja proti drogám a drogovým závislostiam

Na prvom extraligovom tur-
naji v Trenčíne (v sobotu 15. ja-
nuára) bolo vyhodnotenie ročníka 
2010 vo volenom mariáši v súťaži 
jednotlivcov a družstiev. Micha-
lovce si prevzali cenu za 1.miesto 
spomedzi 20 družstiev Slovenskej 
extraligy. Tento úspech je dvojná-
sobný v tom, že aj v súťaži jednot-
livcov skončil na 1. mieste Micha-
lovčan Jozef Horňák z Čičaroviec. 
V prvej 12-ke vyhodnotených hrá-
čov skončil ešte jeden Michalovčan 
a to Ján Antonič na 7. mieste.

Je potrebné sa poďakovať 
hlavne všetkým hráčom, ktorí sa 
o to zaslúžili, ale aj za podporu 
mestu Michalovce a hlavnému 
sponzorovi Ing. L. Ďurikovi. 

Toho času má klub 41 regis-
trovaných hráčov a poďakovanie 
s odovzdaním pohárov sa usku-
toční na Valnom zhromaždení 
21. januára v salóniku na futba-
lovom štadióne. 

Všetky aktuálne informácie 
nájdete na: www.marias.sk. 

Ľ. Dolobáč 

Najlepší v mariáši
sú Michalovčania



� KuLtúRA – šKOLStVO

Anglická komédia Neola Cowarda
rozmarný DuCh

24. 1.2010 o 19.30 hod. – Veľká sála MsKS
Hrajú: Peter Sklár, Zuzana Tlučková, Elena Podzámska, 
Zuzana Kocúriková, František Kovár, Zuzana Vačková

Vstupné: 14 € • Predpredaj vstupeniek – MsKS 

astronomiCké Pozorovania 
Pre verejnosŤ

bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
v stredu a v piatok so začiatkom o 17.30 hod.

21. - 23. 1. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod. 
tron: DeDiČstvo USA / 2010 /126min/
/sci-fi/	 Premiéra	
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

23. 1. nedeľa o 16.00 hod.
maČky a Psy USA / 2010 /82min/ 
/animovaná	komédia/	 Premiéra
Vstupné: 2.30€                Ml. prístupný Slovenský dabing  

25. - 27. 1. utorok, streda, štvrtok o 19.30 hod.  
Paranormal aCtivity 2 USA / 2010 /91min/
/horor/ Premiéra
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

28. - 30. 1. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod. 
turista USA /2010/
/dráma/
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky  

30. 1. nedeľa o 16.00 hod. 
toy story 3   USA / 2010 /86 min./
/animovaná komédia/ 
Pripojený krátky film: Deň a noc – 6 minút
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský  dabing

Mestské kultúrne stredisko

Program kina Centrum

DVA týŽDNE V KuLtúRE Michalovčan informuje

Šimon Goč

Damián Chrenko

Spoločenská rubrika

Ľudovít Pastirák, 47-ročný

Imrich Biluščák, 83-ročný

Jozef Lebeda, 77-ročný

Imrich Mamrák, 58-ročný

Helena Rimková, 85-ročná

NAVŽDy SME SA ROZLúčiLi S týMitO OBčANMi NášhO MEStA

hvezdáreň

S p o m i e n k y

V roku 2007 samospráva mes-
ta Michalovce vydala vedeckú 
monografiu Dejiny Michaloviec 
(zostavovatelia Ing. Vladimír 
Sekela a Mgr. Mikuláš Jáger), na 
ktorej sa podieľalo 22 spoluau-
torov. Vedecká monografia pri-
niesla poznatky, ktoré vyvrátili 
mnohé mýty a legendy o Micha-
lovciach (napríklad problém pr-
vej písomnej zmienky). Členovia 
autorského kolektívu – historici 
na základe precízneho archív-
neho výskumu priniesli ďalšie 
zaujímavé poznatky, ktoré naprí-
klad posúvajú začiatky mnohých 
športov v Michalovciach. Samo-
zrejme, autori monografie ne-
mohli vyriešiť všetky problémy 
minulosti Michaloviec. Otvore-
ný zostal napríklad problém mi-
chalovskej rotundy.

O tri roky neskôr vedenie 
mesta poverilo bývalého ria-
diteľa Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach Ing. Vladimí-
ra Sekelu zostaviť popularizač-
nú publikáciu o histórii nášho 
mesta. Publikáciu Michalovce 
návraty v čase (štúdie a príbe-
hy) napísali dvaja historici úzko 

spojení s mestom a Zemplín-
skym múzeom a to Mgr. Miku-
láš Jáger a Dr. Martin Molnár. 
Cez dve štúdie a osemnásť prí-
behov atraktívnym a popula-
rizačným štýlom predstavujú 
známe i menej známe udalosti. 
Široká verejnosť tak má mož-
nosť spolu s autormi prežívať 
tajomstvá michalovskej rotun-
dy, zoznámiť sa s michalovským 
prvým rytierom, prejsť sa ta-
jomnými komnatami kaštieľa, 
spoznať tragický príbeh lásky 
Jána a Heleny a poodhaliť stras-
tiplný život michalovskej špión-
ky. Publikácia prináša aj ďalšie 
zaujímavé témy o zbojníkoch, 
falšovateľoch peňazí atď. Kniha 
si našla svojich čitateľov nielen 
medzi širokou verejnosťou, ale 
aj odborníkmi, ktorí pozitívne 
reagujú na formu autorského 
spracovania. Redakcia novín 
Michalovčan sa preto rozhodla 
po dvadsať týždňov uverejňo-
vať krátke zhrnutia jednotlivých 
príbehov. Prvý z nich vám pri-
nesieme už v nasledujúcom vy-
daní novín Michalovčan.

Dr. Martin Molnár

Publikácia Michalovce 
– návraty v čase

Galéria Mestského kultúr-
neho strediska sprístupnila pre 
milovníkov realistického výtvar-
ného umenia výstavu amatérskej 
výtvarníčky Márie Adamovej. 
Autorka stvárňuje ťahom štetca 
realitu, ktorá ju obklopuje. Zväč-
ša je to krajina a jej zákutia po-
čas striedania ročných období. 
Ten, kto má vzťah k výtvarnému 
umeniu si aj v reálnom zobraze-
ní prírody a krajiny nájde čosi, 
čo ulahodí jeho oku. Možno prá-
ve to je cieľom autorky, ktorá žije 
a tvorí v Michalovciach, aby ľudí, 
ktorí majú v obľube výtvarné 
umenie, potešila. Pohľad na kra-
jinu či kvetinové zátišia nemôže 

v divákovi vyvolať čosi negatív-
ne. Autorkine olejomaľby oslo-
via jednoduchosťou, jemnosťou 
farieb a ich kombináciou. Z toho 
je zjavné, že tieto diela sú najhlb-
šou výpoveďou vnútra autorky.

Za zmienku stojí fakt, že au-
torka sa pre maľovanie rozhodla 
v poslednej etape svojho života. 
Je kreatívna a má úprimnú túž-
bu po sebe čosi zanechať. Tento 
odkaz hodnoty života nechce byť 
zachytený len v jej tvorbe, ale aj 
v osobnom živote, ktorý žije v 
harmónii a s túžbou rozdať sa. 
Expozícia bude verejnosti prí-
stupná do 11. februára 2011.

 Mgr. Ivana Mochorovská

Mária Adamová 
„Mojimi očami“

VítAME MEDZi NAMi NAšiCh NAjMENšíCh

BURZA 
DETSKÉHO 

A TEHOTENSKÉHO 
OBLEČENIA A POTRIEB

v sobotu 29. 1. 2011
od 9.00 – 12.00 

a od 15.00 – 18.00 hod.
na Ul. krymskej (7. ZŠ), 

Michalovce 

MC DROBEC
www.mcdrobec.sk

E-mail: mcdrobec@centrum.sk
Tel.: 0948439988, 0903884364

DO StAVu MANŽELSKéhO VStúPiLi tiEtO SNúBENECKé PáRy:

Jozef	Čižmárik	
a	Jana	Šamudovská

Lukáš	Hajduk	
a	Simona	Dlugošová

P o ď a k o v a n i a
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 

priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť 
s naším otcom, dedom, bratom

venDelínom baŠistom

ktorý nás navždy opustil 24. 12. 2010 
vo veku 71 rokov. Ďakujeme za kvety, 

slová rozlúčky a prejavy sústrasti.
Smútiaca  rodina

Dňa 5. januára 2011 nás navždy opustila

kamila segetová
 

Týmto ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
ktorí ju prišli vyprevadiť na jej poslednej ceste.

Sestra Mária, priateľ Ján 
a Základná organizácia sluchovo postihnutých v Michalovciach.

Dňa 22. januára 2011 uplynie rok 
od smrti manžela, otca a dedka

jána anDrejCu

Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku

Spomína manželka, synovia Peter a Ján 
s rodinami, syn Marek a smútiaca rodina

Dňa 18. januára 2011 uplynulo 10 rokov 
od chvíle, kedy nás navždy opustil 

drahý manžel. otec a dedko

váClav bovan

 Za tichú spomienku všetkým, 
čo ho mali radi, ďakujeme. 

Manželka, syn Jarko s Ivetkou, 
syn Radko s Jankou a vnúčatá Martinka, 

Miška, Jaruško, Dominik a Nicolka

Do večnosti odišla si spať, zaplakal 
každý, kto Ťa mal rád. Odišla si od nás, 
my ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť 

v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 27. januára uplynú tri roky, 

čo nás navždy opustila

jana gaŠParová 
rodená maťašová

Spomína celá smútiaca rodina

S p o m i e n k y
Dňa 21. decembra 2010 nás navždy 

vo veku 80-tich rokov opustila 
naša drahá

katarína gaŠParová

Spomíname s láskou dcéra Viera, 
Jolana a Anna s rodinami.

Tá rana v srdci stále bolí, 
zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si 
s nami, v srdciach našich žiješ s nami.

Dňa 12. januára uplynulo desať rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný 

manžel, otec a dedko

ing. miChal koban

S láskou spomínajú manželka, dcéry Daniela, 
Ľubomíra a syn Ľubomír s rodinami

Ako ticho žil, tak ticho odišiel. 
Skromný vo svojom živote, 
bohatý v láske a dobrote.

Dňa 16. januára uplynulo 5 rokov, 
kedy od nás navždy odišiel manžel, 

otec, dedo a pradedo

raDislav stloukal

Spomína celá smútiaca rodina

Už len kytičku kvetov s láskou na hrob Ti môžeme 
dať, sviečku zapáliť a s láskou spomínať.

S bolesťou v srdci sme si dňa 19. januára 
pripomenuli 3. výročie od smrti nášho 
milovaného syna, brata, strýka, švagra, 

synovca a príbuzného

mikuláŠa klimku

S láskou spomína smútiaca rodina

S bolesťou unavený si tíško zaspal, 
zanechal si všetkých, ktorých si miloval. 

Žiaľ v srdci máme a na Teba spomíname. 
Dňa 30. januára uplynie 8 rokov, 

kedy nás opustil náš drahý

mikuláŠ klimko
Radi sme Ťa mali, tíško spočívaj, 

v tichu večnosti si pokojne svoj sen snívaj.
Manželka, dcéra s rodinou, vnúčatá, 

pravnúčatá, zať a ostatná smútiaca rodina

Približujeme vám históriu Michaloviec



� šPORt – iNZERCiA šPORt – iNZERCiA

Michalovčan	–	dvojtýždenník	občanov	Michaloviec	–	vychádza	zadarmo	každý	nepárny	piatok.	Vlastnícka	štruktúra:	100	%	vlastník	Mesto	Michalovce.	Vydáva	Mestský	
úrad	Michalovce.	Predseda	redakčnej	rady:	MUDr.	Benjamín	Bančej,	e-mail:	bancej@msumi.sk,	redaktorka:	Ing.	Iveta	Palečková,	e-mail:	paleckova@msumi.sk,	tel.:	
6864	219.	Inzerciu	príjma:	Turistická	a	informačná	kancelária,	e-mail:	pazicova@msumi.sk,	jurcova@msumi.sk,	tel.:	6864	105,	členovia	redakčnej	rady:	PhDr.	Jana	
Cibereová,	Ing.	Ján	Ďurovčík,	CSc.,	Michal	Oros,	Ľudmila	Poláková.	Uzávierka	príspevkov	a	fotografií	je	každý	pondelok	v	nepárnom	týždni	–	do	12.00	hod.	Adresa	
redakcie:	Michalovčan,	budova	mestského	úradu,	Nám.	osloboditeľov	30,	071	01,	č.	dverí	219	a	105,	www.michalovce.sk.	V	meste	Michalovce	dvojtýždenník	rozširuje	
redakcia.	Vychádza	v	náklade	5000	kusov.	Sadzba	a	tlač:	Media	Group,	s.r.o.	Evidované	MK	SR	ako	periodická	tlač	pod	číslom	EV	3787/09.

DVA týŽDNE V šPORtE
vyhoDnotenie 

najÚsPeŠnejŠíCh ŠPortovCov 
a ŠPortovýCh kolektívov mesta

za rok 2010
26. 1. 2011 14. 00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

FLORBAL
o Pohár Primátora mesta

II. ročník mestskej florbalovej ligy mužov
FbK Trebišov – In Frame Team 24. 1. 2011 18. 00 hod.

Fbk Veľké Kapušany – In Frame Team 27. 1. 2011 18. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

háDZANá
hk iuventa – j. hraDeC

WHIL žien – 15. kolo 22. 1. 2011 17. 30 hod.

enjoy CuP miChalovCe 2011
Medzinárodný turnaj starších žiačok 28. – 29. 1. 2011 9. 00 hod.

Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

ĽADOVý hOKEj
hk Dukla – mhk Dolný kubín

I. liga mužov- 40. kolo 25. 1. 2011 17. 00 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917 524 280

SOFttENiS
o Pohár Primátora mesta

III. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov 
SKM Scudéria – Kornaz 25. 1. 2011 18. 30 hod.
Pohoďáci – ŠTB Team 27. 1. 2011 17. 00 hod.

Limetka – Mistrál 28. 1. 2011 16. 00 hod.
Štvorka – Dvojka 28. 1. 2011 17. 00 hod.

i. liga mužov – 9. kolo
Goral – SOŠOaS 27. 1. 2011 17. 00 hod.

Zalužice – North Stars 14 27. 1. 2011 19. 00 hod.
MsÚ – Hej Rup 28. 1. 2011 19. 00 hod.

ii. liga mužov – 9. kolo
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

 

StOLNý tENiS
Škst a – stk luČeneC

I. liga mužov sk. Východ – 8. dvojkolo 29. 1. 2011 10. 00 hod.

Škst a – stk rimavská sobota 
I. kiga mužov sk. Východ – 8. dvojkolo 29. 1. 2011 16. 00 hod. 

tENiS
miChalovCe CuP 2011

Celoštátny turnaj mladších žiakov 
kat.D

29. – 31. 1. 2011 8. 00 hod.
Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905217341

VOLEjBAL
o Pohár Primátora mesta

II. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých II. liga – 9. kolo 
IV. ZŠ – Cervaza Team 25. 1. 2011 17. 00 hod.

II. ZŠ – MsÚ 25. 1. 2011 17. 00 hod.
Trojkár – Hej Hop 25. 1. 2011 18. 00 hod.
IX. MŠ – Slniečko 25. 1. 2011   18. 00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

tuRiStiKA
krivoŠtianka – hirjaČ – trnava P/l.

30. 1. 2011, 8. 00 hod.
Info: Ing. Zdenek Šteliar, č. tel. 0905550243

Malý oznamovateľ
Služby

• Predám 1-izbový byt na sídlisku SNP aj s garážou.   0910 493 189
• Ponúkam fotografovanie slávnostných príležitostí. Tiež zhoto-

venie a oprava fotografií podľa individuálnych požiadaviek. To 
všetko za výhodných podmienok.  0908 369 154

• Predám l - izbový byt 39 m2 podlahovej plochy v OV v zateple-
nej bytovke na 3. poschodí, Okružná 16, Michalovce. 

 Cena 23 000 € - dohoda možná. Info  0905 440 360
• Predám 2–izbový byt v osobnom vlastníctve na Ulici J. Murgaša 

20. Cena dohodou.  0903 278 538
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadanym 

pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.  0903 278 538
• Predám prerobenú garsónku na Ul. Murgašovej. Cena 15 800 € 
 0949 532 346

• Prenájmem garáž pri Zekone.  0949 716 152
• Prenájmem obchodné a kancelárske priestory na Jaroslawskej 

ulici č. 7 v Michalovciach. Rozloha cca 30 m2.  0915 634 657

Rôzne
•  Predám ošípanú. Cena dohodou.  0908 266 649
• Čistiareň peria poskytuje svoje služby, čistenie peria, výrobu 

vankúšov a paplónov na počkanie. Odvoz a prívoz v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme.  0915 325 381, 056/649 77 35

n boDy Pre iuventu
Začala odvetná časť hádzanárskej WIHL. Michalovská Iuventa sa 
predstavila v 14. kole v Bánovciach nad Bebravou. Podali dobrý vý-
kon a zvíťazili 32:26 (16:11). Majú na svojom konte 24 bodov a patrí 
im druhá priečka v tabuľke za pražskou Sláviou. V sobotu 22. januá-
ra Michalovčanky budú v 15. kole hostiť celok Čiech Jindřichuv Hra-
dec. Potom o ďalší týždeň 29. januára pocestujú do Bratislavy, kde sa 
stretnú s ŠKP. V 16. kole doma 5. februára privítajú Partizánske.

n k. DlugoŠová už trénuje
Bývalá brankárka michalovskej Iuventy Katarína Dlugošová, za slo-
bodna Harišová, si plnila materské povinnosti. Znovu po 20 mesač-
nej pauze začala s individuálnym tréningom. Mamička 10 mesačnej 
Laury sa postupne dostáva do formy a zatiaľ ako tretia brankárka by 
chcela pomôcť Iuvente k získaniu titulu. Verme, že bude úspešná.

n Futbalisti oDŠtartovali zimnÚ PríPravu
Prvoligoví futbalisti MFK Zemplín Michalovce začali pod vedením 
trénera Vlastimila Petrželu s prípravou na jarnú odvetu. Trénujú aj 
viaceré posily a tréningy sú trojfázové. Na programe sú aj príprav-
né zápasy. Prvý odohrali proti účastníkovi Corgoň ligy v Prešove 
a prehrali hladko 0:3. Ďalší prípravný zápas odohrajú v sobotu 22. 
januára o 11.00 v domácom prostredí. Súperom im bude Trebišov.

n hokejisti zarezávajÚ už naPlno
Po mesačnej nútenej pauze michalovskí prvoligoví hokejisti Dukly 
zapríčinenej chorobou – postihla ich žltačka, už zarezávajú napl-
no. Musia odohrať normálne vyžrebované zápasy za január ako aj 
dohrávky z decembra. V nedeľu 16. januára privítali Liptovský Mi-
kuláš. U súpera prehrali 6:1 a doma tiež 3:0. V utorok 18. januára 
hostili v zemplínskom derby susedov z Trebišova. Zápas skončil 2:5. 
Ihneď v stredu 19. januára hostili Brezno s výsledkom 0:2. Dnes sa 
predstavia v Piešťanoch a v nedeľu 23. januára privítajú o 17.00 hod. 
Detvu, potom v utorok 25. januára v poslednom zápase budú hostiť 
o 17.00 hod. Dolný Kubín. Chcú hrať tak, aby sa dostali v tabuľke 
do 8. miesta a hrať zápasy play off. K tomu potrebujú získať najmenej 
12 bodov, čo je v ich silách. Verme, že im to vyjde úspešne. V tabuľke 
sú so 49 bodmi zatiaľ na 10. mieste – priebežne.

n l. ŠtoFu vystrieDal Pavol jano
V prvoligovom hádzanárskom celku mužov HC Winland došlo v uply-
nulých dňoch k zmene na trénerskom poste. Doterajšieho trénera La-
dislava Štofu vo funkcii trénera vystriedal Pavol Jano. Trénoval extra-
ligistov z Košíc a Nových Zámkov. Viedol aj juniorskú reprezentáciu 
Slovenska i prvoligové ženy Košice. S michalovským celkom podpísal 
zmluvu na tri roky s cieľom postúpiť v budúcom ročníku do extraligy. 
Michalovčania v tejto sezóne získali zatiaľ 10 bodov v jesennej časti 
a sú na ôsmej priečke. Ako nový tréner prezradil, do jarnej odvety by 
chcel s družstvom absolvovať dve sústredenia. Kondičné sústredenie 
bude na Zemplínskej šírave. Vyvrcholením herného sústredenia bude 
domáci medzinárodný turnaj začiatkom februára 2011.

n talent roka luCia gubiková
V uplynulých dňoch bolo slávnostné vyhlasovanie najlepších hádza-
nárok a hádzanárov roka. Medzi ženami vyhlásili za najlepšiu hádza-
nárku bývalú hráčku Iuventy – teraz Bánovce nad Bebravou – Alžbetu 
Tóthovú. Bolo to jej už štvrté prvenstvo. Medzi mužmi si primát vy-
bojoval už po šiestykrát Michalovčan Richard Štochl, ktorý tu kedysi 
hrával. Momentálne pôsobí vo francúzskom celku Montpellier. Oce-
nenia sa dočkala aj michalovská Iuventa. Jej brankárka Lucia Gubiko-
vá, ktorá má iba 17 rokov, bola vyhlásená za Talent roka.                  ka

k r á t k o  z o  š p o r t u

Koncom roka sa stretli členo-
via Najstaršieho michalovského 
Klubu slovenských turistov 
(NM KST) Turista na svojej vý-
ročnej členskej schôdzi (VČS), 
najvyššom orgáne klubu, pri bi-
lancovaní uplynulého obdobia.

V kalendári akcií mali pripra-
vených 27 podujatí, o niečo viac 
ako rok predtým, čo bolo možno 
práve dôvodom neuskutočnenia 
až 6-tich z nich. Na druhej stra-
ne sa však zúčastnili zhruba de-
siatich neplánovaných túr, takže 
plán v globále aj prekročili. Z pe-
ších boli najhodnotnejšie Šimon-
ka (máj), letný zraz v Dolnom 
Kubíne (júl), či výstup na Kráľo-
vu hoľu (september). Z cyklotúr 
najinteresantnejší bol 32. sloven-
ský zraz cykloturistov v Bratisla-
ve (august), na ktorom navštívili 
všetko čo sa dalo v zhruba 50 km 
akčnom rádiuse od hlavného 
mesta SR vrátane Rakúska. Za-
ujímavé boli aj cyklojarné km 
(apríl), či jubilejná 20. cyklotúra 
okolo Šíravy (máj). 

Najvýkonnejší členovia v NM 
KST Turista, čo sa týka vlastných 
plánovaných podujatí, boli Ba-
loghová, manželia Hasákovci, 
Štefanskí, Ferková, mimo pláno-
vaných akcií sa najčastejšie zú-
častňovali: Baraniak, Copková, 
Surmiak, či Kontra. VČS prijala 

po splnení kritérií jedného nové-
ho člena, no dvere nie sú zatvore-
né ani pred ďalšími prípadnými 
záujemcami o tento nenáročný 
s prírodou spojený vekom ne-
obmedzený telesný pohyb. Tieto 
aktivity je možné uskutočňovať 
v presunoch pešej, cyklo, lyžiar-
skej (bežky) alebo vysokohorskej 
turistiky. O celoročnom dianí 
v NM KST Turista sú zverejňo-
vané články v lokálnej (Micha-
lovčan), regionálnej (Korzár) 
i celoštátnej tlači (Krásy Sloven-
ska, Slovenské národné noviny, 
Pravda). Veľa informácií sa dá 
získať aj z vysielania mestskej 
TV Mistral, regionálnych TV 
Východ a TV Zemplín a či celo-
štátnej TV Joj a STV 1 (teletext). 
Pravidelne sa o nás hovorí aj 
v rádiu Slovensko 1 v relácii Rá-
diovíkend počas sobôt o 8.00 hod 
z Banskej Bystrice. Celoročne je 
k dispozícii kalendár podujatí, 
ale aj foto a články z predchádza-
júcich akcií v klubovej vývesnej 
skrinke na budove obvodného 
úradu v pešej zóne Michaloviec 
pri predajni Cyklošportu, či 
na webových stránkach: www.
kstottjturista.infozemplin.sk, 
www.michalovce.sk, www.kst.sk, 
www.sirava.sk, www.regionkosi-
ce.com, www.slovakia.travel. 

Anton Hasák

Najstarší michalovský 
KSt turista bilancoval

Mestský úrad a jeho Koordi-
načná komisia mestských špor-
tových súťaží je organizátorom 
II. ročníka mestskej volejbalovej 
ligy dospelých O pohár primáto-
ra mesta Michalovce pre súťažný 
ročník 2010/2011. Súťaž je člene-
ná na I. a II. ligu, hrá sa systémom 
každý s každým s odvetnou časťou. 
I. liga bola odštartovaná 11. 10. 
2010, v súťaži štartuje 5 družstiev 
a to Old Mix, Región Malex, Ka-
mex Lom, Kamošši, SOŠOaS. Vla-
ňajšie prvenstvo obhajuje družstvo 
Old Mix, ktoré je po polovici súťa-
že i na čele tabuľky. Favorit súťaže 
družstvo Old Mix vstúpilo do sú-
ťaže víťazstvom nad Regiónom 
Malex 3:1, avšak hneď v 2. kole 
prehralo s mladšími Kamoššmi 
2:3. Aj v 3. kole Old Mix hral proti 
SOŠOaS na päť setov, jeho hra bola 
nedôrazná s veľkým množstvom 

chýb, čo hostia hrajúci veľmi dob-
re v obrane využili na odohratie 
vyrovnaného stretnutia. 2. team 
v tabuľke Kamošši vstúpil do sú-
ťaže impozantným spôsobom, 
keď prvé tri kola vyhral a bol bez 
prehry. V 5. kole však na domá-
ce stretnutie so SOŠOaS nastúpil 
v oklieštenej zostave a hneď prvý 
set ukázal, že súper bude mať 
v zápase prevahu. Aj keď jednot-
livé sety boli pomerne vyrovnané, 
v koncovkách mali prevahu hrá-
či hosťujúceho družstva a zápas 
vyhrali pomerom 3:1. Aj ostatné 
tri družstvá v súťaži a to Región 
Malex, SOŠOaS a Kamex Lom 
podávajú veľmi vyrovnané výko-
ny, výsledkom čoho je len jedno-
bodový rozdiel v ich umiestnení. 
Druhá polovica súťaže pokračuje 
6. hracím kolom 14. februára 2011 
a bude ukončená 28. marca 2011.

Volejbalová liga 

Pod Vihorlatom, v kraji zemplínskom mám mesto najdrahšie. 
Vždy slávu mu daj, v srdci uchovaj, moje Michalovce krásne. 

(...tajnička – pokračovanie znelky nášho mesta) 
Ja som hrdý Michalovčan, svoje mesto mám tak rád, 
v láske do smrti bi moje srdce pre to mesto Zemplína. 

Ja som hrdý Michalovčan, moje srdce bije preň, v šťastí a zdraví,  
Pán Boh požehnaj toto mesto Zemplína.

K R í Ž O V K A

voDorovne:
A. koniec tajničky – deň v týždni 
B. značka autobusov – užíval 
C. hliníková fólia – obyvateľ 

obce Látky
D. lineár v skr. – argentínsky 

spisovateľ -spoluhláska ,,B“ 
medzi rovnakými samohlás-
kami – slabiny v lek.

E. tréner futbalistov Slovinska 
na MS 2010 v JAR (Matyáš...) 
– slov. herec (Dušan...) – len 

F. Aker, po čes. – detská prin-
cezná – vrenie 

G. príbuzný – malá Žaneta 
– Svetová zdravotnícka orga-
nizácia v skr.

H. začiatok tajničky 

zvisle:
1. autozn. okr. Kežmarok 

– vodný vták – rozum 
2. egyptský boh Slnka – medi-

kament – mesiac Jupitera 
3. biblická postava – rázovitý odev 

4. český herec, komik (Luděk 
...) – častica

5. nová scéna – druh psa 
– chem. zn. amerícia

6. babylonské božstvo vody 
– druh gibona – spojka

7. druh kozmetiky – citoslovce 
znechutenia 

8. skr. staršieho – logaritmus 
v skr. – zn. vysávačov

9. pracuj s pluhom – brat Káina 
– MPZ voz. Kambodže 
a Luxemburska

10. dieťatko - autonómna oblasť 
11. patriaci ovci – patriaci Ivovi
12. chem. zn. titánu – svetoznáma 

herečka a speváčka (Jesssica...) 
– maloobchodné ceny

13. meno bývalého amer. vi-
ceprezidenta Gora – Near 
Earth Asteorid Rendezvous 
– chem. zn. selénu 

Pomôcky:  D. OGA
 G. ONS

Autor: Dušan Kudroč 
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