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Pozývame vás na ekumenické bohoslužby 
v rámci podujatia

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
22. januára 2012 o 15. hod. 

v reformovanom kresťanskom kostole 
(pri OC Zemplín)

Kázeň – rímskokatolícky dekan 
Pavel Kaminský

V prijatých  všeobecne  zá-
väzných  nariadeniach  Mesto 
pristúpilo  vo  väčšine  prípadov 
len  k zaokrúhleniu  sadzieb 
daní.  Tak  tomu  bolo  v ročnej 
sadzbe dane za m2 u bytov, kde 
sa mení výška dane z 0,199 € na 
0,20 €, u nebytových priestorov 
z 0,697 €  na  0,70  €,  u  stavieb 
na bývanie z 0,199 € na 0,20 €, 
u stavieb  na  pôdohospodársku 
produkciu  z 0,116  €  na  0,20  €, 
pri garážach z 0,697 € na 0,70 €, 
u priemyselných stavieb z 1,161 
€  na  1,20  €,  pri  stavbách  na 
podnikanie z 2,456 € na 2,50 €, 
pri  ostatných  stavbách  z 0,73  € 
na  1 €.  U dane  za  pozemky  sa 
mení  percentuálna  sadzba  zo 
základu  dane,  a to  výraznejšie 
pri lesných pozemkoch z 0,30 % 
na 0,75 % a u rybníkov z 0,30 % 
na 0,75 %.

Daňové priznanie na daň 
z nehnuteľností  podáva  fyzická, 
resp.  právnická  osoba,  u  kto-
rej  došlo  v  priebehu  roka  2011 
k akejkoľvek  zmene nehnuteľ-
nosti na predpísaných tlačivách, 
ktoré  je  možné  získať  na  mest-
skom úrade – finančný odbor - 
referát daní a poplatkov, resp. na 
web  stránke:  www.michalovce.
sk – samospráva  – ako  vybaviť 
–  dane  a poplatky.  Daňové  pri-
znania  sa  podávajú  najneskôr 
do  31.  1.  2012  cez podateľňu 
MsÚ,  alebo  poštou  na  adresu 

MsÚ.  Daň  bude  vyrubená  roz-
hodnutím  a  je  splatná  do  15 
dní  od  doručenia  rozhodnutia 
o dani z nehnuteľností  na ban-
kový účet,  ktorý  bude  uvedený 
v rozhodnutí. Zaplatiť daň môže 
každý obyvateľ v hotovosti v po-
kladni  MsÚ,  alebo  pripojenou 
poštovou  poukážkou. Ak  sú 
v rozhodnutí  uvedené  splátky, 
bude pri  jednotlivých splátkach 
uvedený aj termín splatnosti. 

Daň za psa sa zvyšuje v roku 
2012 v bytovom dome z 33,19 € 
na  35  €  a v rodinných  domoch 
z 9,95  €  na  10  €.  Daň  za  psa, 
na  rozdiel  od  iných  miestnych 
daní,  je  daňovník  povinný  za-
platiť  do  31.1.2012  bez  vyrube-
nia a to na účet mesta č. 420 422 
3001/5600 v banke,  v  hotovosti 
do  pokladne  MsÚ,  resp.  poš-
tovou  poukážkou,  s  uvedením 
variabilného  symbolu  začínajú-
ceho  301  a  pokračujúceho evi-
denčným číslom poplatníka. 

Poplatok za tuhý komunálny 
odpad sa mení pre fyzické oso-
by z 0,0527 € na osobu a deň na 
0,065 € na osobu a deň. Na zvý-
šenie poplatku má vplyv predo-
všetkým  legislatívna  úprava,  na 
základe ktorej sa zvyšuje tvorba 
rezervy na rekultiváciu existujú-
cej skládky, ale aj náklady súvi-
siace  s výstavbou  novej  kazety 
skládky  Žabany  a uzatvorenie 
starej skládky Žabany. 

Poplatkové  priznanie  za  ko-
munálny  odpad  podávajú  len 
občania, u ktorých došlo k neja-
kým zmenám oproti roku 2011. 
Priznanie  sa  podáva  najneskôr 
do 30 dní od vzniku týchto sku-
točností:
a)  fyzická  osoba  –  od  vzniku 

trvalého,  alebo  prechodné-
ho pobytu,  zmeny  pobytu 
(štúdium,  zamestnanie,  od-
chod  do  zahraničia  a pod.), 
odo dňa vzniku práva užívať 
byt,  nebytový  priestor  alebo 
inú  nehnuteľnosť  (kúpou, 
nájmom a pod.)

b)  právnická  osoba,  ktorá  nie 
je  podnikateľom  –  odo  dňa 
vzniku  práva  užívať  nehnu-
teľnosť, ak túto nehnuteľnosť 
užíva na iný účel ako na pod-
nikanie

c)  právnická  osoba,  ktorá  je 
podnikateľom  –  odo  dňa 
vzniku  práva  užívať  nehnu-
teľnosť na účel podnikania
Pre  právnické  osoby  a fy-

zické  osoby,  ktoré  podnikajú, 
vzniká  povinnosť  podania  po-
platkového  priznania  správcovi 
dane, ktorým je Mesto v termí-
ne  do  31.  1.  2012.  Poplatok  za 
komunálny  odpad  sa  vyrubuje 
rozhodnutím,  v prípade  množ-
stevného  zberu  platobným  vý-
merom a je splatný do 15 dní od 
doručenia.  

Ing. Oľga Bereznaninová

Miestne dane 
a poplatky v roku 2012

Návštevníci  budú  mať  mož-
nosť  prezrieť  si  viac  ako  300 
rôznych  exponátov  pre  dospe-
lých,  mládež  a deti  v bezmála 
80  jazykoch. Okrem najstarších 
Biblií  z roku  1549  a 1556  budú 
k dispozícii  kancionály,  spevní-
ky,  modlitebné  knižky,  biblické 
príbehy, mapy, študijné materiá-
ly  a komentáre.  Svetovým  uni-
kátom  je  Biblia  v 66  jazykoch 
- každá biblická kniha v jednom 
jazyku.  K zaujímavým  exponá-
tom patria aj Melentrichove bib-
lie, kancionál v reči černošského 
kmeňa  Zulu,  Biblia  v jazyku 
esperanto,  vietnamčine,  hebrej-
čine, v gréčtine, rómštine, ručný 
prepis  evanjelia  podľa  Marka 
na  cigaretový  papierik  vytvore-
ný  politickým  väzňom,  Biblia 
v Braillovom písme, ale aj jedna 
z najmenších Biblií na svete.

K videniu  bude  aj  zvitok 
Tóry - piatich kníh Mojžišových, 
priamo z Izraela.

Súčasťou výstavy bude aj ruč-
ný  prepis  Biblie.  Jednotlivé  kó-
pie  prepísaného  textu  budú  po 
ukončení cyklu výstav odkopíro-
vané a umiestnené ako zaujíma-
vé  exponáty  v miestach  konania 
putovnej výstavy – teda po celej 
Českej  a Slovenskej  republike. 
Návštevníci budú mať tiež mož-
nosť zapojiť sa do zaujímavej bib-
lickej súťaže o hodnotné ceny.

Projekt  je  realizovaný  Ob-
čianskym združením I4U, v spo-
lupráci s Maranatha o.s. a Zem-
línskou knižnicou Gorazda Zvo-
nického v Michalovciach.

Vernisáž výstavy sa uskutoč-
ní 30. januára 2012, v pondelok 
o 16. hodine v priestoroch kniž-
nice.

Súčasťou  vernisáže  bude  aj 
výstava  100  grafických  repro-
dukcií    rytín holandského   ma-
liara Rembrandta Harmenszoon 
van Rijna.

zk

unikátna výstava 
predstaví Bibliu
v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda 
Zvonického v Michalovciach sa od 30. januára 
až do 16. februára uskutoční unikátna 
putovná výstava Biblia včera, dnes a zajtra, 
ktorá predstaví bibliu a jej posolstvo širokej 
verejnosti.

Oznam pre rodičov 
budúcich prvákov
V týchto dňoch sa na základných školách začal zápis prvákov pre školský rok 2012/2013. Zápis 
potrvá od 16. januára do 15. februára 2012. Mestské zastupiteľstvo určilo školské obvody pre 
jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Rodič má však právo na výber podľa zame-
rania, ktoré škola ponúka. Zápisy sa konajú v pracovných dňoch na riaditeľstvách základných škôl. 
K zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) a rodný list dieťaťa. 
Bližšie informácie o školách môžu rodičia získať na internetových stránkach škôl:

Základná škola, Ul. Moussona 4           www.moumi.edupage.org
Základná škola, Ul. J. Švermu 6             www.zssvermumi.edu.sk
Základná škola, Ul. moskovská 1          www.zsmosmi.edupage.org
Základná škola, Ul. Komenského 1       www.zskommi.szm.sk
Základná škola, Ul. školská 2                www.5zs.sk
Základná škola, Ul. okružná 17             www.zsokrumi.edu.sk
Základná škola, Ul. krymská 5              www.zskrymmi.edu.sk
Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 16     www.zsphorova.sk

Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce, Mestská polícia 
a MsKS Michalovce

vás pozývajú na prednášku 
spojenú s diskusiou

Kriminalita mládeže 
a bezpečnosť v našom meste

27. januára 2012 o 9. hod. 
v malej sále MsKS

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 
pozýva

na stretnutie s Petrom Šleisom, 
osobným trénerom pre ženy

Ako sa zbaviť brušného tuku 
a spevniť si postavu?

20. januára 2012 o 17. hod. 
v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického

poslanci mestského zastupiteľstva na svojom decembrovom rokovaní 
schválili všeobecne záväzné nariadenie č. 134 o miestnych daniach a vZn 
č. 135 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v uvedených 
nariadeniach a zároveň základné informácie pre podávanie daňových 
priznaní.

Fašiangy sú v plnom prúde, plesová sezóna vrcholí. V našom meste ju otvoril 5. reprezentačný ples mesta, ktorý 
sa v tomto roku konal 7. januára v hoteli Mousson. Hostia sa na plese výborne zabávali, o čom svedčil aj plný ta-
nečný parket. O umelecký zážitok sa postarali mladí tanečníci z tanečnej školy Grácia z Michaloviec (na snímke) 
či operný spevák Igor Kucer. Celým večerom sprevádzal známy herec a moderátor Michal Hudák.

Vážení  čitatelia,  aj  v  tom-
to  roku  redakcia  našich  novín 
pripravuje  pre  svojich  čitate-
ľov  kupónovú  súťaž  LUCIA. 
Rozhodli sme sa pozmeniť 
pravidlá uverejňovania jed-
notlivých kupónov. Začíname 
už v tomto čísle, kde je uverej-
nený  kupón  číslo  1.  Postupne 
budeme  náhodne  uverejňovať 

ďalších päť kupónov a jedného 
žolíka  v niektorom  z nasledu-
júcich  vydaní.  Stačí  nazbierať 
spolu šesť kupónov, nalepiť ich 
na korešpondenčný lístok alebo 
pohľadnicu  a zaslať  alebo  do-
ručiť najneskôr do 1. decembra 
2012 do redakcie. Žolík môžete 
použiť v prípade, že vám bude 
chýbať jeden kupón (nie viac). 

Pre  výhercov  redakcia  pri-
praví v spolupráci so sponzor-
mi súťaže hodnotné ceny.  

Ak bude vyžrebovaný rov-
naký výherca dvakrát (rovnaké 
meno a rovnaká adresa) lístok 
sa vyradí zo žrebovania a bude 
sa žrebovať druhý lístok. Ceny 
budú  odovzdané  len  výher-
com, ktorí sa osobne dostavia 
s občianskym preukazom.

Účasť zamestnancov mest-
ského úradu a členov redakč-
nej rady v súťaži je vylúčená.

kupónová 
súťaž luCia 
2012
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Je obdobím od Troch kráľov po Popolcovú stredu. Nielen v kresťan-
skom, ale aj v občianskom svete je obdobím radostným. Odpradávna 
je obdobím veselosti, zábav, spoločenských stretnutí, bálov, dedinských 
veselíc. Ešte naplno sa prejavuje chlad zimných mesiacov. Za oknom 
fúka severák, je potrebné sa vonku obliecť teplo. Zimná príroda oddy-
chuje pod snehovou perinou. Iba slniečko sa zobúdza o  trochu skôr 
a zapadá o trochu neskôr. Len nôcka sa skracuje a deň sa predlžuje. 
Vtáčiky šetria letom energiu za potravou. Na bielej snehovej prikrývke 
často vídať čriedy vysokej zveri. Chlad tohto obdobia nemôže nič účin-
nejšie rozohriať než úprimný ľudský smiech a zábava. Práve v tomto 
období je človek rád v spoločnosti spriaznených duší. Nielen jedno-
razovo v priebehu krátkej pominuteľnej chvíle. Rád sa pekne oblečie, 
upraví, stretne priateľov a známych, zatancuje si, porozpráva sa. Osob-
ný zážitok nemôže nič rovnocenne nahradiť. Moderné komunikačné 
prostriedky nám môžu priblížiť nedostupné udalosti a akcie. Nikdy ale 
nedokážu nahradiť chvíle, ktorý by sme absolvovali na obyčajnom de-
dinskom plese. Nenechajme sa odradiť dennými starosťami. Budú na 
nás doliehať rovnako aj keď nikam nepôjdeme. No sila získaná z osob-
ného kontaktu, uvoľnenia a radosti nám pomôže pozrieť sa triezvo na 
problémy, ktoré nás čakajú. 

Zo všetkých strán počúvame: „Je kríza, všetko zdražie.“ Nenechaj-
me sa oklamať strašením budúcnosťou. Aj najsilnejším vetrom môže 
odolať len strom, ktorý má silné korene. Koreňom každého človeka je 
schopnosť prekonávať prekážky. Každému človeku prináša život nielen 
radosti, ale aj starosti. Tie zvládne najlepšie, ak bude vedieť, že nie je 
sám. Že to, čo vykonáva, má zmysel.

Dovoľte mi popriať Michalovčanom radostné prežitie fašiangov 
v radosti, veselosti a v spoločnosti dobrých ľudí.      

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora  

informačný deň 
Pedagogické pracovisko Podnikovohospodárskej fakulty Košice v Mi-

chalovciach  pripravuje  pre  záujemcov  o štúdium  na  všetkých  fakultách 
Ekonomickej univerzity Bratislava Informačný deň 3. februára o 14. ho-
dine. Na informačný deň je potrebné sa elektronicky registrovať. Regis-
tračný formulár nájdete na internetovej stránke školy: http://www.euba.
sk/sk/news/493/130/Pozvanka-na-Informacny-den-EU-v-Bratislave/

Informačný deň je zameraný na poskytnutie informácií o možnos-
tiach  štúdia,  podmienkach  prijatia  na  štúdium,  o  študijných  progra-
moch a možnostiach štúdia v zahraničí. V tento deň bude možné na-
hliadnuť  do  učební,  poradiť  sa  pri  vypisovaní  prihlášky  na  štúdium, 
oboznámiť sa s aktivitami školy.

Ing. Michal Stričík, PhD.

z pera viceprimátora

Fašiangové 
obdobie

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
denne od soboty od 14.00 hod.

Z poslaneckých interpelácii
riešenie interpelácií poslancov predložených na vi. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, 
ktoré sa uskutočnilo 25. októbra 2011:

ing. Michal stričík, phd.:
2.  Na požiadavku viacerých občanov upozorňujem na problém s verejným 

osvetlením v časti mesta IBV pod Hrádkom, kde v čase veterného poča-
sia často nefunguje verejné osvetlenie, čo má vplyv na bezpečnosť našich 
občanov. Na základe uvedeného prosím o vyriešenie tohto problému.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Aby sme odstránili problém výpadku verejného osvetlenia počas veterného poča-
sia, budeme meniť neizolované rozvody za izolované, čo daný problém odstráni.

3.  V prvom polroku bolo v meste Michalovce vyčistených 583 z celkových 
2 921 kanálových vpustov. Na toto vyčistenie boli použité finančné pros-
triedky v čiastke 6 266 € z celkového ročného rozpočtu na túto činnosť 
35 000 €. Vyčistenie jedného kanálu tak vyšlo na necelých 11 €. Znamená to, 
že za prvý polrok bolo vyčistených takmer 20 % kanálov s čerpaním 17,9 % 
finančných prostriedkov. Verím, že v druhom polroku dôjde k vyčisteniu 
všetkých kanálových vpustov vrátane tých, ktoré sú dlhodobo nefunkčné, 
prípadne zanesené až po okraj, ako to vychádza z čerpania plánovaného 
rozpočtu na rok 2011. Zároveň prosím o hľadanie možností, ako zabezpe-
čiť vyčistenie, prípadne sfunkčnenie kanálových vpustov na cestách, ktoré 
nie sú v správe Mesta Michalovce (Masarykova ulica, Humenská cesta...).

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Vzhľadom na poveternostné podmienky aké boli tohto roku, nepovažovali sme za 
potrebné vyčerpať na práce spojené s údržbou kanálových vpustov celú časť prís-
pevku na túto činnosť. Časť týchto prostriedkov sme použili na opravu a údržbu 
dopravného značenia. Po vašom spresnení sme spomínané uličné vpusty prekon-
trolovali,  potrebné  prečistili.  Taktiež  došlo  k prečisteniu  uličných  vpustov,  ktoré 
spravuje SSC – pracovisko Michalovce, a to Ulicu Masarykovu a Humenskú cestu. 

Mudr. Štefan lipčák:
Občania bývajúci na uliciach Meďovská a Kapušianska sa opakovane sťažu-
jú na občanov bývajúcich na Ulici mlynskej (Angi mlyn), ktorí ohrozujú ich 
majetok a dochádza z ich strany aj k prejavom agresivity. Občania z ulíc Me-
ďovská a Kapušianska žiadajú o častejšie kontroly uvedených ulíc zo strany 
mestskej polície. 
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Bartolomej Kudroč, náčelník Mestskej polície 
Michalovce:
Príslušníci MsP sa protispoločenským konaním sociálne neprispôsobivých osôb 
v lokalite Ul. meďovská, Ul. mlynská a Ul. kapušianska neustále zaoberajú. Deje 
sa to na podnet občanov, ako aj vlastnou vyhľadávacou činnosťou. Ubezpečujem 
vás, že ani jedno oznámenie neostalo nepovšimnuté a v každej jednej veci boli 
vykonané opatrenia v zmysle patričných zákonných ustanovení. Od 1. 1. 2011 
do dnešného dňa sme v predmetnej lokalite riešili 90 priestupkov rôzneho dru-
hu. Z toho na Ul. mlynskej 7 priestupkov, na Ul. meďovskej 4 priestupky a na 
Ul.  kapušianskej  79  priestupkov.  Vzhľadom  k závažnosti  protispoločenského 
konania budeme tejto lokalite venovať zvýšenú pozornosť i naďalej.

ing. Ján Ďurovčík, Csc.:
1.  Občania mestskej časti Močarany požadujú orez stromov a orechov 

vedľa cintorína tak, aby nepoškodzovali pomníky v ich dosahu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Orez  stromov  a orechov  vedľa  cintorína  uskutočníme  bezprostredne  po 
ukončení zberu opadaného lístia v meste.

2.  Obyvatelia blokov C-1 a D-1 na Sídlisku Juh požadujú, aby pieskovisko 
medzi blokmi bolo označené tabuľou „Zákaz venčenia psov a mačiek.“

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Tabuľu s označením „Zákaz venčenia psov a mačiek“ osadíme v priebehu 48 týždňa.

phdr. Jana Cibereová:
V akom štádiu je III. etapa rekonštrukcie Sídliska Východ a kedy bude 
ukončená? Obyvatelia sídliska poukazujú na nedostatok detských ihrísk 
v medziblokových priestoroch na Ul. užhorodskej. Ráta sa s ich vybudova-
ním v rámci rekonštrukcie tohto sídliska?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, život-
ného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ v Michalovciach:
Stavebné  úpravy  sídliskových  plôch  –  III.  etapa  rekonštrukcie  Sídliska  Vý-
chod začala v mesiaci október 2011. Predpokladaný termín ukončenia tejto 
etapy je august 2012. V rámci tejto etapy sa budú realizovať aj športové a det-
ské ihriská – osadenie pieskovísk a hojdačiek.

Mudr. Ján paľovčík:
1.  Na základe podnetov občanov bývajúcich na Sídlisku SNP žiadam o roz-

miestnenie košov na psie extrementy na Sídlisku SNP a zároveň zvýšiť 
dozor mestskej polície na dodržiavanie odpratania psích extrementov 
zo strany majiteľov psov. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:  
Koše na psie extrementy na Sídlisku SNP rozmiestnime do konca roka 2011.

2. Vzhľadom na zlú situáciu s kapacitou parkovacích miest na Sídlisku 
SNP (autá parkujú na ceste, na chodníkoch) žiadam o prehodnotenie 
možnosti výstavby nových parkovacích plôch na Sídlisku SNP.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ v Michalovciach: 
Výstavba nových parkovacích plôch, a tým nájdenie nových možností problému 
so statickou dopravou na Sídlisku SNP, bude predmetom projektovej dokumentá-
cie pre revitalizáciu medziblokových priestorov v rámci revitalizácie Sídliska SNP.

aktivity primátora
16. 1.   porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
16. – 17. 1.   novoročné stretnutia so zamestnancami škôl 
  a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  
  mesta
18. 1.   rokovanie s vedením KSK
18. 1.   rokovanie s vedením EU Bratislava a PEF EU Košice
20. – 21. 1.   reprezentácia mesta na medzinárodnej výstave  
  Slovakiatour 2012 v Bratislave
22. 1.   účasť na ekumenickej bohoslužbe 
  v reformovanej cirkvi

Ročný cyklus v prírode sa nemení. Stromy zhadzujú svoj zelený šat 
a odkryje sa to, čo nebolo vidieť. Tak teraz vyzerá aj alej stromov na 
Sobranskej ceste, ktorá predeľuje Sídlisko Východ s cestou. Odhalil sa 
tým múr, ktorý bol len nedávno v tisíc podobách a pádoch skloňovaný 
a medializovaný nie práve lichotivo. Čudujem sa a neverím vlastným 
očiam. Musel to byť ozaj človek s umeleckým duchom a cítením, ktorý 
dostal a aj zrealizoval taký výborný nápad. Chladnú šeď betónu totiž 
oblepil fototapetami, vyzerá to úplne super. Múr ožil. Ale čo už, máme 
medzi sebou aj umelecký „chudobne“ nadaných, ktorých doslova priťa-
huje všetko nové. S chuťou, radosťou a veľkým pôžitkom to poškodzu-
jú. Časť obrazov hrubým spôsobom postrhával, poškodil. Ja mám však 
chuť poďakovať mu za to, lebo vyvolal u okoloidúcich snáď aj vyššiu po-
zornosť a možno, aj súcit. Píšem o tom preto, že málo Michalovčanov 
sa v tejto časti mesta pohybuje a dovolím si ich ubezpečiť, že nie je to 
taká hrôza, ako sa publikovalo v médiách.                                         Ľ.P.

dokončenie

z pirka Andriša zo Straňan
„Mižu,“ volam minule sušedoj, „co robiš dňeška? Mohľi bi me pujsc 
gu Laborcu od staronovej Kerti, našo varošski chlopi tam budu ska-
kac a plavac v tej žimnej vodze. To robja už paru roki na Rusku švič-
ku, na znak bibľickej skutočnojsci spojenej s krisceňom u Jordane“.
„Andriš, znaš že ja za šicko, pujdzeme, choč znam, že pri tej priľežitojsci 
me budze trajs dvaraz. Perši raz, kec uvidzim tich našich ľadovich chlo-
pov v tej živej vodze a druhi raz, kec uvidzim jak z tej juhovichodňej 
strani Kerti ubudlo z tich starich vzacnich stromov, co še virubaľi.“
„Mižu, toti stromi virubaľi pre ľudzi, co chceju dagdze bivac a mu-
ša mac dagdze funduše, žebi mohľi svojo domiki postavic. A nezro-
biľi to našo varoščaňe, aľe firma z druhoho varoša. Virubaľi ľem 
teľo, keľo u tim čaše virubac trebalo...!
Preceklo zaš dakus vodi u Laborcu a Kertu mame nazad u rukou 
mi varoščane, a uvidziš, že do toho Starajovoho stromovoho pokla-
du už še ňichto tak ľechko ňepušči.“ Co še ňestalo, može še stac.
Šicko dobre, mojo rodaci.

Diabetici hodnotili obdobie roku 
2011.  Bolo  sa  veru  za  čím  obzerať. 
Sme v rámci Slovenska jednou z naj-
lepších  organizácií.  Nie  je  to  však 
náhoda. Veď počas roka 2011 sme sa 
značne  podieľali  práve  na  prevencii 
a osvete  medzi  mládežou  a dospelý-
mi.  Uskutočnili  sme  celkovo  2  810 
kontrolných odberov a to na všetkých 
základných školách ako aj dospelým 
počas  verejnej  zbierky  Tesco.  Medzi 
verejnosťou  sme  zabezpečili  pred-
nášky o tejto chorobe. Vyvrcholením 
nášho  snaženia  bolo  zorganizovanie 
VII.  michalovského  DIA  dňa,  ktorý 
bol zameraný na komplikácie spojené 
s cukrovkou a sociálne zabezpečenie. 
Zorganizovali  sme  aj  letný  tábor  vo 
Vysokých  Tatrách  a rekondičný  po-

byt pre dospelých v Liptovskom Jáne. 
Chceme  poďakovať  aj  Mestskému 
úradu  v Michalovciach,  ktorý  nám 
pridelenou dotáciou aspoň čiastočne 
vykryl  naše  náklady  s týmito  pobyt-
mi.  Nemôžeme opomenúť ani pomoc 
našich  lekárov špecialistov a Strednú 
zdravotnícku  školu  s ktorou  už  roky 
úzko spolupracujeme.  

Aj  v roku  2012  chceme  čo  naj-
viac pomáhať pacientom s diagnózou 
cukrovka, veď v michalovskom okre-
se ich máme cez 7 400. 

V závere si dovolíme pozvať dia-
betikov  na  naše  nasledujúce  stret-
nutie, ktoré sa uskutoční 9. februára 
2012  v mestskom  kultúrnom  stre-
disku o 15.30 hod. 

        Ing. Jozef Borovka

diabetici hodnotiliVážení spoluobčania, 
som veľmi rád, že sa vám mô-

žem prihovoriť v mene všetkých 
príslušníkov MsP, ako aj v mene 
svojom.

Mestským  zastupiteľstvom 
som  bol  schválený  do  funkcie 
náčelníka  MsP.  Počas  môjho  pô-
sobenia  vo  funkcii  zástupcu  ná-
čelníka  MsP  som  mal  možnosť 
dôkladne sa oboznámiť s činnos-
ťou MsP a s uspokojením môžem 
konštatovať,  že  materiálne  a per-
sonálne  zabezpečenie  ako  aj  sys-
tém  výkonu  služieb  sú  na  veľmi 
dobrej úrovni a preto v mnohých 
osvedčených činnostiach MsP bu-
deme pokračovať tak, ako doteraz. 
Avšak  rastúca  miera  vandalizmu 
a iných protispoločenských delik-
tov si vyžadujú primeranú reakciu 
zo strany príslušníkov MsP.

V prvom  rade  chcem  zefek-
tívniť  výkon  hliadkovej  služby 
MsP,  čo  je  reakciou  na  podnety 
občanov z verejných zhromažde-
ní, ale aj mojich osobných stret-
nutí s občanmi mesta, na ktorých 
zaznievali pripomienky, že hliad-
ky  MsP  sú  zriedka  vídané,  naj-
mä  v okrajových  častiach  mesta. 
Preto som prehodnotil doterajšie 
plánovanie služieb hliadok MsP.

V súčasnosti  je  už  mesto  roz-
delené do 6 obvodov. Do každého 
obvodu  sú  pridelení  konkrétni 

policajti, od ktorých budem vyža-
dovať  dokonalú  miestnu  a osob-
nú  znalosť,  musia  mať  prehľad 
o problémových  miestach  a ľu-
ďoch. A naopak. Občania bývajúci 
v príslušnom obvode budú poznať 
„svojich  policajtov“,  nakoľko  ich 
budú  v uliciach  denne  stretávať 
a môžu sa na nich obracať s dôve-
rou v situáciách, ktoré ich trápia.

V prípade  neriešenia  problé-
mu zo strany policajtov sa občania 
môžu obrátiť osobne na mňa. Mo-
jou  snahou  je,  aby občania nášho 
mesta nevnímali MsP ako niekoho, 
kto  im  znepríjemňuje  život  alebo 
dokonca ako niečo, čo je namiere-
né proti nim. Naopak, sme tu pre 
občanov.  Avšak  občania  si  musia 
tiež uvedomiť, že MsP je povinná 
v záujme  dodržiavania  poriadku 
často použiť aj nepopulárne opat-
renia  represívneho  charakteru. 
Našou prioritou nie je „trestať“, ale 
chrániť záujmy verejnosti a udržia-
vať poriadok v meste.

Veľký  dôraz  bude  MsP  ve-
novať  prevencii.  Sústredíme  sa 
predovšetkým  na  školopovinné 
deti  a stredoškolskú mládež, kto-
rá  sa  najčastejšie  dopúšťa  rôznej 
delikvencie  a často  si  neuvedo-
muje dosah a nebezpečnosť  svoj-
ho  správania.  Hádam  najväčším 
pomocníkom  MsP  pri  riešení 
a predchádzaní  rôznych  deliktov 
je  kamerový  systém.  Mojou  sna-
hou bude navrhovať a v spolupráci 
s vedením mesta hľadať možnosti 
rozšírenia kamerového systému aj 
do odľahlejších lokalít mesta.

Verím,  že  zodpovedným  prí-
stupom,  dôslednou  kontrolnou 
činnosťou  a za  účinnej  spolupráce 
obyvateľov  nášho  mesta  sa  nám 
podarí zabezpečiť verejný poriadok 
a bezpečnosť občanov nášho mesta.

JUDr. Dušan Šanta

príhovor nového 
náčelníka Msp

stretnutie abstinentov
V pondelok 9. januára členovia Zemplínskej abstinujúcej spoločnosti 

– Klubu abstinentov na výročnej členskej schôdzi hodnotili výsledky svo-
jej práce za uplynulý rok.

Bol to už 32. úspešný rok činnosti klubu. Svoju celoročnú činnosť za-
meriaval na závery XI. kongresu klubov abstinujúcich, ktorý sa uskutočnil 
v septembri 2000 v Prešove, ale hlavne na boj proti drogám, najmä alkoho-
lu. Úspešne spolupracoval s pacientmi Psychiatrickej liečebne v Michalov-
ciach a členovia klubu sa zúčastňovali na protidrogových besedách, najmä 
na školách. V septembri sa zúčastnili na celoslovenských športových hrách 
klubov  abstinujúcich  v Medzilaborciach  a zodpovedne  sa  pripravujú  na 
XII. kongres, ktorý bude v septembri v Prievidzi.

V poslednom  čase  počet  členov  klubu  narastá  a sme  ochotní  podať 
pomocnú  ruku  každému,  kto  nás  o ňu  požiada  pre  dobro  jeho,  jeho  ro-
diny  a celej  spoločnosti.  Členovia  klubu  sa  stretávajú  pravidelne  každý 
prvý pondelok v mesiaci o 15.30 hod. v budove Služieb mesta Michalovce 
(SMM) na Partizánskej ulici.

Členovia ZAS ďakujú vedeniu Mesta za všestrannú spoluprácu.
Štefan Šimko

Nadácia profesora Čolláka v Michalovciach
ď a k u j e

všetkým podporovateľom a sponzorom
za ich priazeň v roku 2011

a želá im veľa úspechov v roku 2012.
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dva týždne v kultúre... spoločenská rubrika
vítame medzi nami našich najmenších:

Elena Varechová
Nela Černakovičová
Sarah Miľová
Adam Pangrác

Michalovčan informuje...
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Táňa Kozáková, 69-ročná
Magdaléna Janusová, 66-ročná
Andrej Ronďoš, 76-ročný
Ján Bene, 73-ročný

Mária Karľanská, 81-ročná
Pavol Friga, 82-ročný

Irena Krištofová, 86-ročná

To, že čas rany zahojí, je len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť ostala a tiché spomínanie. 

Dňa 21. januára 2012 uplynie rok 
od smrti milovanej 

Anny MeSArošovej, 
rod. Regendovej

s láskou spomínajú manžel Štefan, dcéra Lenka 
s rodinou a synovia Miroslav a Štefan s rodinami

Dňa 21. januára 2012 si pripomenieme 
prvé smutné výročie smrti 

jánA richtárikA
s láskou spomína manželka Emília, 
dcéry Milena a Jana s rodinami

Do večnosti odišla si spať, zaplakal každý, 
kto Ťa mal rád. Odišla si od nás, my ostali sme 

v žiali, navždy budeš žiť v srdciach tých, 
ktorí Ťa radi mali a milovali.

Dňa 27. januára uplynú štyri roky, 
čo nás navždy opustila 

jAnA GAšpArová
smútiaca rodina

Galéria  mestského  kultúr-
neho  strediska  pripravila  pre 
milovníkov  výtvarného  umenia 
autorskú  výstavu  Mgr.  Andrey 
Spišákovej.  Autorka  žije  a tvorí 
v Sabinove.  Jej  výtvarný  prejav 
je  realistický.  Zameriava  sa  na 
stvárnenie reality prírody a kra-
jiny. K nim má špecifický vzťah, 
ktorý  je  poznačený  skúsenos-
ťou  a spomienkami.  Krajina  je 
priestorovo  dobre  umiestnená. 

V priblíženej  krajine  sú  vidi-
teľné  detaily.  Zaujímavá  je  fa-
rebnosť  a v niektorých  dielach 
aj  štruktúra  obrazu.  V dielach 
autorky  je  dynamika,  evident-
né  striedanie  súmraku a úsvitu. 
Autorku  zrejme  fascinuje  život 
na  dedine,  ktorý  charakterizuje 
práca  na  gazdovstve  a vzťahy. 
Štýl olejomaľby je pútavý. Výsta-
va potrvá do 28. jenuára.

Mgr. Ivana Mochorovská

Malebný Šariš 
a Zemplín 

Stáva sa už tradíciou, že v ča-
se okolo Vianoc spevácke skupi-
ny Vánok a Starši chlopi z Miha-
ľovec  navštevujú  zariadenia  pre 
seniorov  so  svojím  kultúrnym 
programom. Aj na sklonku uply-
nulého  roka  uskutočnili  sériu 
vystúpení  v  domovoch  sociál-
nych služieb v Trebišove, Rakov-
ci nad Ondavou, v Strážskom i v 
Michalovciach.  V  takmer  hodi-
novom  programe  sa  vystriedali 
piesne,  hovorené  slovo,  koledy 
a vinše, ale aj odovzdávanie dar-
čekov. 

Projekt  Krásne  Vianoce  že-
láme  vám  poskytol  všetkým 

účastníkom  nový  pohľad  na  ži-
vot. Keďže sme v dôchodkovom 
veku, niektorí už ovdovení a nie 
celkom zdraví, uvedomili sme si 
svoje šťastie, že sme ešte tu a mô-
žeme sa deliť o  radosť zo  spevu 
a  z  možnosti  úprimne  „darovať 
Vianoce“  ľuďom,  ktorí  to  veľmi 
potrebujú. Všetci sme pri svojich 
vystúpeniach zažili nevšedný so-
ciálny kontakt s ľuďmi, ktorí “nie 
sú na tom lepšie” než my.

Tento  projekt  sa  uskutočnil 
vďaka  programu  Darujete  Via-
noce Nadácie Orange.

Marta Steinerová, 
autorka projektu

darovali vianoce

poďakovanie
Dňa 25. decembra 2011 nás vo veku 64 rokov 
navždy opustila milovaná manželka, sestra, 
švagriná a príbuzná 

MáriA BeGová,
rod. Kurajdová

Ďakujeme všetkým za účasť na poslednej 
rozlúčke, za prejavenú sústrasť a kvetinové 
dary.                                          smútiaca rodina

Blahoželanie
K 85. narodeninám našej drahej 

AlžBete Ferencovej
Oceán zdravia, more lásky a rieky radosti prajú 
synovia Drahuš, Miro, Dušan, Vlado a Igor 
s rodinami, vnúčatá Drahuška, Radko, Monika, 
Mirko, Andrejka, Martin, Miriamka, Vladko, 
Bibianka, Ľudka, Vierka a pravnúčatá Lucka, 
Dávid, Janík, Filip, Kristínka, Alexandra, Mirka, 
Michaela, Martin, Kubík, Filip, Mori a Elie

Spomienky

Smutný je náš dom a prázdno je stále v ňom. 
Len cestička k hrobu ostala. Tá rana v srdci bolí 
a zabudnúť nedovolí. Dňa 3. januára 2012 uplynul 
rok, čo nás opustil milovaný manžel, otec a dedko 

Ľudovít pAStirák
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. s láskou 
spomína manželka s deťmi, vnučka a celá rodina

Dňa 16. januára uplynulo šesť rokov, 
kedy dotĺklo šľachetné srdce milovaného 

manžela, otca a deda 

rAdiSlAvA StloukAlA
Spomíname a nezabúdame. 

Chýbaš nám.
Tvoja rodina

aliančný modlitebný týždeň 
V Michalovciach sa v dňoch 8. až 15. januára uskutočnil už zauží-

vaný Aliančný modlitebný týždeň. Hlavná téma bola Premenení Ježi-
šom. Ekumenického týždňa sa zúčastnili cirkvi: Cirkev bratská, Evan-
jelická cirkev metodistická, Apoštolská cirkev, Reformovaná kresťan-
ská cirkev. Na našich stretnutiach sme sa modlili aj za mesto, v ktorom 
žijeme. Za predstaviteľov a obyvateľov Michaloviec. Došli  sme k po-
znaniu, že  je ešte  toho dosť,  čo má náš Pán  Ježiš Kristus premieňať. 
Nehľadali sme rozdiely, ale spoločného Pána, ktorým je Kristus.

Mgr. Juraj Gajdošoci  

Na rozlome rokov vydavateľ-
stvo  Renoma  vydalo  svedectvo 
o násilnom  zavlečení  mladého 
Michalovčana  Stanislava  Nurka 
do  sibírskych  trestaneckých  tá-
borov pod názvom Osem rokov 
v gulagoch. Od čias tohto vzru-
šujúceho príbehu a bezohľadné-
ho násilia uplynulo polstoročie.

Pokiaľ XX. storočie pokladá-
me za triumf rozumu, je zároveň 
dôkazom  hlbokej  mravnej  bie-
dy, svedectvom zlyhania ľudské-
ho  svedomia.  Kniha  vznikla  na 
základe  Nurkových  memoárov. 
Vydáva  svedectvo  o zlobe  a ne-
ľudskosti  materialistického  ko-
munistického  systému.  Auten-
tické  príbehy  obetí  nespravod-
livo  týraných  sú  dokumentom 
i spomienkou  na  všetky  druhy 
perzekúcií, ktorých sa komunis-
ti dopúšťali  voči občanom tejto 
krajiny.

Bolo treba eliminovať osoby, 
označené za protištátne elemen-
ty.  Vyšetrujúce  orgány  a súdy 
nezisťovali  objektívnu  vinu,  ale 
vystupovali  ako  „nástroj  tried-
neho  boja“.  Vykonštruované 
procesy, zinscenované za pomo-
ci  sovietskych poradcov, nevin-
ne odsúdili a internovali  tisícky 
nevinných  ľudí buď do českého 
pohraničia, alebo na trestanecké 
práce  na  Sibír.  Často  aj  z roz-
hodnutia národných výborov.

Aj  Nurkova  krížová  cesta 
sa  začala  celkom  nevinne,  keď 
v dobrej  vôli  šiel  na  úrad  v Mi-
chalovciach,  kde  bol  otec  pred-
volaný, ohlásiť jeho momentálnu 
neprítomnosť.  Tu  ho  ŠtB  bez 
vysvetlenia zatkla. Začalo sa ne-
ľudské vyšetrovanie, bez ohľadu 
na právo či spravodlivosť a dôs-
tojnosť  človeka.  Teror  moci  ne-
poznal  hraníc.  Pokračovala  ná-
silná  sibírska  odysea.  Mašinéria 
šialenstva šliapala po zákonoch. 
Vyšetrovaným  vytĺkali  zuby 
a trýznili  ich  bitkou,  hladom 
a smädom  aj  nadávkami.  Vo 
väzenských táboroch hynuli ne-

vinní,  čestní  ľudia,  výkvet  spo-
ločnosti, lebo boli nepohodlní.

V tomto kontexte nás obrov-
skou silou autentickosti zasahu-
jú spomienky Stanislava Nurka, 
bezbrannej  obete  vtedajšieho 
„práva“.  Beštiálne,  neuveriteľné 
príbehy  odsúdenca,  ktorý  zoči-
voči stretával v rodných Micha-
lovciach  tvorcov  svojej  životnej 
kalvárie,  nás  ani  na  chvíľu  ne-
pustia zo zovretia pútavých epi-
zód  neraz  rozhodujúcich  o bytí 
či nebytí. Epizódy zo sibírskych 
končín,  naplnené  extrémnymi 
klimatickými  podmienkami 
a fyzickou záťažou, nám dovoľu-
jú nahliadnuť do vnútra gulagov 
a umožňujú preniknúť do tajné-
ho hnutia za práva odsúdených.

Rozvážny a umiernený S. Nu-
rko, ktorého autoritu akceptova-
lo osadenstvo tábora, vďaka svo-
jim organizačným schopnostiam 
stál  v centre  „noriľskej  vzbury“. 
Hoci  za  mierneho  uvoľnenia, 
po smrti Stalina poprave Beriju, 
hrôzy  života  v blízkosti  ľudí  bez 
základných  mravných  noriem 
vyžadovali  trpezlivosť.  V orga-
nizácii  nenásilnej  vzbury  proti 
stalinským metódam vychádzalo 
z taktiky neodporovaniu zlu ná-
silím, čo sa stalo základom „no-
riľského  hnutia“  a aj  v ťažkých 
podmienkach sa koncepčne dali 
riešiť vyhrotené situácie.

Zápisky  Stanislava  Nurka  sú 
jedným  z podstatných  svedec-
tiev  o obludnosti  vymoženosti 
práva na prelome 40. a 50. rokov 
minulého  storočia.  Tragédiou 
zostáva  skutočnosť,  že  tí,  ktorí 
rozhodli o Nurkovej deportácii, 
sa  po  desaťročia  vyhrievali  na 
vysokých  postoch  politického 
sveta  ČSR.  Autorove  memoá-
re  nemôžu  nás  spoluobčanov 
nechať  ľahostajnými  voči  násil-
nostiam nedávnej, ešte živej mi-
nulosti.  Očakávame,  že  svojou 
priamosťou  zasiahnu  svedomie 
súčasníka.

ervín ochman

storočie násilia

Zároveň chceme poďakovať sponzorom 
minuloročnej súťaže Lucia 2011, ktorými boli: 

V tomto čísle uverejňujeme prvý 
zo šiestich kupónov súťaže LUCIA 2012. 

Zemplínska knižnica 
židovskÉ tradÍCie
/rodina a manželstvo/
V spolupráci s Občianskym združením ENTRÉE
pripravila prednášku
dňa 24. januára 2012 o 17. hod.

výstavy
ŠariŠskýM a ZeMplÍnskyM kraJoM (maľba)
Mgr. Andrea Spišáková
do 28. 1. 2012, Malá galéria MsKS

teodor JoZef Mousson
výber z tvorby
do 31. 3. 2012, Zemplínske múzeum

program kina Centrum
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA 
20. – 22. 1. piatok sobota, nedeľa 17.00 a 19.00 hod. 
23. – 24. 1. pondelok, utorok o 18.30 hod.

Happy feet 2
animovaný/komédia/rodinný/hudobný
USA  2011
Vstupné: 3,00€               Ml. prístupný Slovenský dabing 

25. – 27. 1. streda, štvrtok, piatok o 20.00 hod.   
28. – 29. 1. sobota, nedeľa o 19.30 hod.

sHerloCk HolMes: Hra tieŇov
akčný/dobrodružný/krimi Premiéra
USA  2011
Vstupné: 2,70€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

29. 1. nedeľa o 16.00 hod.

autá 2 
animovaná rodinná komédia
USA  2011
Vstupné: 2,20€   Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

1. – 3. 2. streda, štvrtok, piatok o 19.00 hod.
4. – 5. 2. sobota, nedeľa o 16.00 hod. a 19.00 hod.

koCúr v ČižMáCH 
animovaná rodinná komédia
USA  2011
Vstupné: 2,50€                   Ml. prístupný Slovenský dabing 

Zlatý pes, občianske združenie

MsKs
Michalovce

Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska 
fakulta Košice, Pedagogické pracovisko v Michalovciach 

pripravuje pre záujemcov začiatkom februára 2012 

Jarný dlhodobý kurz 
Kurz sa uskutoční 2-x týždenne 

Prihlásiť sa môžete do konca januára 2012 
na tel.: 056/64 313 33, resp. mailom na adrese: eumi@euke.sk 
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Vynikajúci úspech dosiahla žiačka ZŠ na Školskej ulici a členka Plavec-
kého klubu Orca Michalovce Dominika MIHAĽOVÁ. Zverenkyňa Mgr. 
Kataríny Hamadejovej na Zimných majstrovstvách Slovenskej republiky 
v plávaní v kategórii jedenásť až trinásťročných žiakov v Trnave obsadi-
la v disciplíne 50 m voľný spôsob 1. miesto a tým získala titul Majsterka 
Slovenskej republiky. Mimo tohto titulu získala i 4. miesto v disciplíne 
100 m polohové preteky a 5. miesto v disciplíne 100 m voľný spôsob. 
Pekné umiestnenie dosiahol aj Branislav Valiska, ktorý v disciplíne 
50 m voľný spôsob obsadil 10. miesto. Výborné umiestnenia dosiahli 
aj ďalší plavci tohto oddielu na neoficiálnych majstrovstvách Slovenska 
v kategórii „C“ v Prešove deväť a desaťročných žiakov. Jakub Kozák si 
vyplával v disciplíne 100 m motýlik 3.miesto a v disciplíne 50 m motý-
lik 5.miesto. Lucia Silvayová v disciplíne 50 m znak obsadila 4. miesto 
a v disciplíne 200 m voľný spôsob obsadila 5. miesto.

malý oznamovateľ...dva týždne v športe...
Basketbal
1. Bk – levoČa
II. liga mužov sk. Východ-14. kolo, 21. 1. 2012, 16. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485
1. Bk-d– BardeJov
I. liga žien sk. Východ, 21. 1. 2012, 18.15 hod.
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843

Hádzaná
dukla praHa – tauron stali MieleC
20. 1. 2012, 16. 30 hod.
HC winland – tataBánya CarBonex
20. 1. 2012, 18. 30 hod.
tauron stali MieleC – tataBánya CarBonex
21. 1. 2012, 16. 30 hod.
HC winland – dukla praHa
21. 1. 2012, 18. 30 hod.
tataBánya CarBonex – dukla praHa
22. 1. 2012, 16. 30 hod.
HC winland – tauron stali MieleC
22. 1. 2012, 18. 30 hod.
II. ročník medzinárodného turnaja mužov
Info: Štefan Frimmer, č. tel. 0911249559
o poHár GenerálneHo riaditeľa CHeMkostavu a.s.
Medzinárodný turnaj mladších dorasteniek
21. – 22. 1. 2012, 9. 00 hod.
Hk iuventa – dráBova koŠiCe
I. LM/SD-14. kolo, 1. 2. 2012, 15. 00, 17. 00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, č. tel. 0918159219 
HC winland – MHk levoČa
I. LMD-14. kolo, 1. 2. 2012, 14. 30 hod.
HC winland – HanBall kluB tatran preŠov
Štvrťfinále Slovenského pohára, 1. 2. 2012, 18. 30 hod.
Info: Štefan Frimmer, č. tel. 0911249559

florbal
o poHár priMátora Mesta
III. ročník mestskej florbalovej ligy
6. kolo, 26. - 30. 1. 2012, 18. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

futbal
vii. roČnÍk HalovÉHo turnaJa Mužov oBfZ
21. 1. 2012, 8. 00 hod.
Info: Ing.Jaroslav Bendzák, č. tel. 0907902068

ľadový hokej
Hk dukla – HC 07 preŠov
I. liga mužov – nadstavbová časť o play-off – 13. kolo
20. 1. 2012, 17. 00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893
Hk Mládež – HC 46 BardeJov
I. LSŽ 9. ŠHT, 7. ŠHT-21. kolo, 15. 1. 2012, 10. 30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917524280
Hk dukla – HC 46 BardeJov
I. liga mužov, nadstavbová časť o play-off –15. kolo
27. 1. 2012, 17. 00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893
Hk Mládež – p. H. k. preŠov
I. liga juniorov, nadstavbová časť –13. kolo
28. 1. 2012, 14. 00 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917524280

softtenis
o poHár priMátora Mesta
IV. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov I. liga mužov
9. – 10. kolo, II. liga: 12. – 13. kolo, 26. 1. – 2. 2. 2012, 18. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 6864118, 0908322342, 0917650912

stolný tenis
Škst „B“ – stk lokoMotÍva koŠiCe „C“
III. liga mužov sk. Juh – 13. kolo, 22. 1. 2012, 10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

volejbal
vk Štart odeta – 1. vk treBiŠov
Majstrovstvá zemplínskeho regiónu mužov – 9. kolo
22. 1. 2012, 16. 30 hod.
Info : Ing. Vladimír Krošlák, č. tel. 0903728494
o poHár priMátora Mesta
III. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých
I. liga: 9. - 10. kolo, II. liga: 12. -13. kolo, 24. 1. a 31. 1. 2012, 18. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 6864118, 0908322342, 0917650912
1. vk M MiCHalovCe – vk HuMennÉ
Majstrovstvá zemplínskeho regiónu mužov – 10. kolo
28. 1. 2012, 16. 30 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, č. tel. 0908627185

vybíjaná
o poHár priMátora Mesta
IV. ročník mestskej ligy 3. – 4. ročníkov ZŠ, 27. 1. 2011, 8. 30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 6864118, 0908322342, 0917650912 

n	ZaČala ZiMná prÍprava
Futbalisti druholigového MFK Zemplín Micahlovce začali 4. januára 
zimnú prípravu. Potrvá dva mesiace. Na úvodnom tréningu pod ve-
dením Vlastimila Petržela sa zišlo 22 hráčov. Niektorí hráči po jeseni 
opustia  mužstvo.  Nerátajú  s Dolným,  Kakom,  Sambom,  Fotýlkom 
a Hesekom. Na odchode sú aj E. LE Giang, Nohýnek a Zonzon. Pri-
budli viacerí noví hráči – Chovanec z Třinca a Krbeček z Ružomber-
ku. Z hosťovania v Olomouci sa vracia Hořava a z Rimavskej Soboty 
Gamkrelidze. V príprave  sú aj Mihók z rezervy a Korijkov z doras-
tu.  Oproti  predchádzajúcim  rokom  dochádza  v príprave  k zmene. 
Nebude tentoraz sústredenie. V rámci prípravy majú odohrať aj 10 
prípravných zápasov s rôznymi súpermi. Generálka bude doma 25. 
februára s Trebišovom. Tréner má k dispozícii troch asistentov – On-
dreja Dudu, Mareka Ondríka a Bogdana Štefanoviča.
Úvodný majstrovský zápas II. ligy je na programe už začiatkom mar-
ca. Michalovčania sa predstavia v Senci.
n	MiCHalovská iuventa s novýM trÉneroM.
Maďarský tréner József Vura pri Iuvente po nepresvedčivých výko-
noch družstva skončil svoje účinkovanie. Novým trénerom sa stal Ján 
Packa, ktorý podpísal zmluvu do konca tejto sezóny. Má dvojročnú 
opciu. Je známym trénerom a bol úspešný v Rakúsku s Hypobankou, 
ďalej titul získal s poľským Lublinom, získal aj tri tituly v Šali. Premi-
éru mal na palubovke, keď Iuventa porazila Nitru 43:22. Na domácej 
palubovke dominoval s českým účastníkom WHIL – Sokolom Písek. 
Michalovčanky vyhrali 38:23 (19:10). V sobotu sa Iuventa predstaví 
v Senci. O dva týždne privíta Partizánske.
Momentálne Michalovce získali už 21 bodov a patrí im druhé miesto 
v tabuľke. Majú o bod menej ako vedúca Šaľa.
n	iuventa priŠla o poHára
Hádzanárky  michalovskej  Iuventy  sa  v semifinále  Slovenského  po-
hára stretli s celkom Duslo Šaľa a neuspeli. Prehrali 21:24. Do finále 
postúpila tak Šaľa, ktorá sa stretla s druhým víťazom semifinále – Par-
tizánskym. Michalovčanky SP neobhájili a Šaľu vyradilo vo finále Par-
tizánske, ktoré sa prekvapujúco stalo víťazom Slovenského pohára.
n	MiCHalovskú duklu vedie J. vodila
Po  trénerovi B.  Ihnačákovi michalovská hokejová Dukla angažovala 
trénera B. Okuliara, ktorý skončil pri extraligovej Nitre. No ani tento 
dlho nevydržal. Družstvo v súčasnosti už vedie nový tréner Ján Vodila, 
ktorý ešte nedávno viedol dorastencov Humenného. Pod jeho taktov-
kou Dukla doma porazila Detvu 4:2, ale prehrala s Liptovským Miku-
lášom 2:4. V ďalšom zápase Michalovce doma porazili Trnavu 7:0.
Na svojom konte majú 41 bodov a patrí im šieste miesto. Pred nimi 
je Senica so 43 bodmi (na piatom). Michalovčania sa v ďalšom kole 
nadstavby – v utorok 17. januára predstavia v Senici a potom v pia-
tok 20. januára privítajú Prešov. V nedeľu zase SR 20.
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správy zo športu...

Mestský  úrad  Michalov-
ce  v spolupráci  so  Športovým 
klubom  stolného  tenisu  Mi-
chalovce a VIII. ZŠ Michalovce 
boli  usporiadateľmi  IV.  roč-
níka  mestskej  stolnotenisovej 
ligy  žiakov  O pohár  primátora 
mesta  Michalovce  pre  súťažný 
ročník  2011/2012.  V stolnote-
nisovej  herni  ŠKST  Michalovce 
štartovalo 11 trojčlenných druž-
stiev chlapcov, ale  i dievčat a to  
I. ZŠ, II. ZŠ „A“, II.ZŠ „B“, III. ZŠ 
„A“,  III.  ZŠ  „B“,  IV.  ZŠ,  VI.ZŠ, 
VII.  ZŠ,  VIII.  ZŠ,  Gymnázium 
na  Ulici  Ľ.  Štúra  s družstvami 
„A“  i  „B“.  Uvedené  družstvá 

boli rozdelené do dvoch skupín, 
v ktorých  sa  hralo  systémom 
každý s každým. Prvé dve druž-
stvá z obidvoch skupín postúpili 
do  finálovej  časti,  v ktorej  všet-
ky  štyri  družstvá  hrali  tak  isto 
systémom  každý  s každým  na 
tri vyhraté sety. Víťazom súťaže 
sa  stalo  družstvo  Gymnázia  na 
Ulici Ľ.Štúra „B“, ktoré nenašlo 
ani v jednom zápase premožite-
ľa  a zaslúžene  sa  stalo  víťazom  
mestskej ligy. Na druhom mies-
te  sa  umiestnilo  družstvo  VIII.
ZŠ  a na  treťom  mieste  skončilo 
„A“ družstvo gymnázia. 
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víťaz stolnotenisovej 
ligy žiakov

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do prenájmu 1-izbový byt, Hollého ul., Michalovce. 

Kontakt: 0908 046 740
n  Predám 3-izbový byt s veľkým balkónom v OV na Užhorod-

skej ulici pri cirkevnej škole. Byt je čiastočne zrekonštruovaný 
(plávajúce podlahy), možnosť prerobenia bytu podľa vlastných 
predstáv.  Nachádza  sa  v zateplenom  a čiastočne  zrekonštru-
ovanom  bytovom  dome  v lokalite  s kompletnou  občianskou 
vybavenosťou.  V byte  sa  nachádza  špajza  a šatník.  Celková 
výmera  bytu  je  68  m2,  5  m2  balkón.  K bytu  patrí  aj  pivnica. 
Byt je k dispozícii  ihneď. Cena 32 500 € + možnosť dohody.   
Tel.: 0904 077 330

n	Predám rodinný dom pod Hrádkom o rozlohe 950 m2.  
Tel.: 0949 127 925

n	Dám do prenájmu garáž pri Demose.  
Tel.: 0908 180 111

n	Predám 3-izbový byt na sídlisku SNP na 3. poschodí/7 
s balkónom. Rozloha 70,70 m2. Byt ešte neobývaný. Tichá 
lokalita s výhľadom na Hrádok.  
Tel.: 0902 430 987, 0902 077 622

n	Dám do prenájmu garáž na Okružnej ulici (pri Tescu).  
Tel.: 0902 430 987

rôzne
n	Predám zimné pneumatiky s diskami na Škodu Felíciu.  

Cena dohodou. Tel.: 0910 566 551 

n	Predám úplne nový dámsky bicykel. Cena 75 €.  
Tel.: 056 3811 893

služby
n	Zabezpečím opateru pre seniorov na území mesta Michalovce. 

Tel.: 0917 233 581

n	Ponúkam elektroinštalačné práce.  
Tel.: 0904 823 109

n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria a výrobu 
vankúšov a paplónov. Odvoz a prívoz v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme. 

  Tel.: 0915 325 384, 056 6497 735

n	Doučujem matematiku ZŠ, SŠ, VŠ – 1. ročník. 
  Tel.: 0948 059 051

Nadácia TV JOJ a Nadácia Al-
lianz  vyhlasujú  druhý  ročník  celo-
slovenského výberu športovo talen-
tovaných žiakov vo veku od 10 do 15 
rokov.  Chceme  podporiť  mladých 
športovcov  z akejkoľvek  obce,  či 
mesta na Slovensku, ktorí dosahujú 
vo svojej vekovej kategórii nadprie-
merné výkony a majú ambíciu po-
rovnať si svoje sily s rovesníkmi na 
medzinárodných  súťažiach.  Šancu 
majú jednotlivci aj športové tímy. 

Generálnym  partnerom  pro-
jektu  je  poisťovňa  Aegon,  par-
tnermi  projektu  sú  Nadácia  Slo-

venskej sporiteľne, Adidas miCo-
ach a PO CAR Prešov.

Oficiálnu  prihlášku  a pod-
mienky  pre  zaradenie  do  už-
šieho  výberu  nájdu  uchádzači 
o zaradenie do top tímu 2012 na 
web-stránkach Nadácie TV JOJ 
(www.nadacia.joj.sk). Uzávierka 
prihlášok bude 31. marca 2012.

O tom, ktorí mladí športovci 
z rôznych  kútov  Slovenska  zís-
kajú sponzorský dar a mediálnu 
podporu  pre  šk.  rok  2012/2013 
rozhodne športová superporota.

Nadácia TV JOJ

Hľadáme talenty

LUCIA 2012
kupón
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