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Už po piatykrát mám tú česť 
prihovárať sa k vám na rozhraní 
kalendárnych rokov z pozície 
prvého muža nášho mesta, čo si 
nesmierne vážim a túto skutoč-
nosť vnímam nielen ako ocene-
nie toho, čo sme v uplynulých 
štyroch rokoch vedno s tímom 
mojich kolegov v prospech mesta 
urobili, ale aj ako veľký záväzok 
nepoľaviť a aj naďalej vynakladať 
všetky svoje sily, um i schopnosti 
pre to, aby ste boli s našou prácou 
ešte spokojnejší ako doposiaľ.

Chcem veriť, že sa nám to, 
i vďaka vašej priazni, podarí, 
že nadviažeme na úspešnosť v zís-
kavaní externých finančných zdro-
jov a že budeme môcť aj na konci 
nového štvorročného obdobia, 
ktoré práve začíname, konštatovať, 
že Michalovce sa opäť posunuli 
vpred vo svojom rozvoji a v uspo-
kojovaní potrieb ich občanov.

Rok 2010, s ktorým sa lú-
čime, bol rokom, v ktorom sa 
v meste investovalo najviac 
prostriedkov v jeho ponovem-
brovej ére. Takmer 12 miliónov 
eur je v starej mene takmer 360 
miliónov Sk, z ktorých väčšinu 
sme získali z európskych fondov 

či z iných dotačných politík.
Vďaka tomu sme začali re-

konštrukciu Námestia slobody, 
rekonštruovali sme a zateplili 
objekt tzv. malometrážnych by-
tov, nad ktorým sme začali sta-
vať ďalších tridsať bytových jed-
notiek, ukončili sme výstavbu 
dvoch bytových domov na Ma-
sarykovej ulici a ďalších dvoch 
v lokalite Angi mlyn. Dokončili 
sme rekultiváciu skládky Lasto-
mír i komplexnú rekonštrukciu 
VI. ZŠ a začali komplexnú re-
konštrukciu I. a II. ZŠ a popri 
tom sme opravili telocvičňu 
v III. ZŠ, hygienické zariadenia 
v VII. ZŠ a kotolňu v II. MŠ.

Aj keď s oneskorením sme po-
kračovali v rekonštrukcii sídliska 
Východ, ktoré plánujeme v tom-
to roku definitívne ukončiť a zá-
roveň aj začať komplexnú rekon-
štrukciu verejných priestranstiev 
na sídlisku Juh, ktoré je naším 
druhým najväčším sídliskom.

Tak ako v minulých rokoch 
aj v roku 2010 sme investovali 
aj do rekonštrukcií nášho tepel-
ného hospodárstva, do ďalších 
opráv v mestskej športovej hale 
a v zimnom štadióne, no najmä 

do rekonštrukcie miestnych ko-
munikácií a verejného osvetlenia. 
Na viacerých uliciach sme opra-
vili cesty a chodníky a v meste 
pribudla ďalšia okružná križo-
vatka i chodník do Topolian. 

Z toho, čo verejnosť až tak ne-
vidí a nevníma, chcem upozor-
niť aj na modernizáciu softwaru 
a hardwaru, ktorý používame, 
na rozšírenie mestského kame-
rového systému a na doplnenie 
záznamového zariadenia pre 
mestskú políciu ale i na výmeny 
kuchynských zariadení v našich 
školách. Tak ako každý rok sme 
aj teraz poskytli 33 tisíc eur pre 
Nemocnicu s poliklinikou Š. 
Kukuru na zakúpenie ďalšieho 
z prístrojov, ktorý prispeje k mo-
dernizácii práce v tomto našom 
zdravotníckom zariadení.

Veľmi ma teší, že aj v uplynu-
lom roku sme zachovali výbornú 
úroveň spolupráce s Košickým 
samosprávnym krajom, čo sa 
prejavilo v nájdení spôsobov rie-
šenia viacerých problémov, ktoré 
obidve samosprávy ťažili, a čo je 
pre nás osobitne podstatné, našli 
sme aj spôsob ako vyriešiť prob-

Vážení spoluobčania, 
milí michaloVčania!
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Štastný nový rok, 
vela lásky, zdravia 
a splnených snov

                                            Vám želá
redakcia Michalovčana

Prvý michalovský klub slovenských turistov
a Gymnázium P. Horova Michalovce 

vás pozývajú na

Výstup na Sninský kameň
8. januára 2011 (sobota)

Zraz: 7.45 hod. parkovisko pred GPH
8.30 hod. Rem. Hámre – pred poľov. reštauráciou 

info: 6434785, 0905-550243, steliar@stonline.sk

Občianske združenie Návraty

vás pozýva na

11. reprezentačný ples
15. januára 2011

reštaurácia Zlatý bažant

kultúrny program, tombola, hrá skupina MIX
20 € / osobu

www.navraty.szm.sk • 0948 497 132 • navraty@gmail.com

Pozývame vás na 

4. reprezentačný ples 
Mesta Michalovce

7. januára o 19.00 hod.

Reštaurácia Zlatý Bažant
info: 642 42 16, kulturami@msumi.sk

Prezentované výtvarné diela sú 
výberom zo zbierok GUS a Zem-
plínskeho múzea v Michalovciach. 
Vystavených je 38 diel - obrazov 
s motívom spišskej krajiny, zachy-
tenej v prevládajúcom maliarskom 
prevedení, ale krajina je zastúpená  
aj v kresebnej podobe.

Výber diel dokumentuje vý-
voj krajinomaľby na Spiši, pre-
chádza od realistického pohľadu 
na krajinu k expresívnejším až 
abstraktným podobám.

Spišská krajina je vo veľkej 
miere zastúpená v tvorbe umel-
cov pôsobiacich v tomto regió-
ne, ale mnohé práce sú výtvormi 

zahraničných maliarov z medzi-
národných maliarskych sympó-
zií, ktorí zobrazili svoje dojmy 
a nálady zo spoznávaného kraja.

Už druhýkrát bolo súčasťou 
silvestrovskej vernisáže aj oce-
ňovanie. Cena Zemplínskeho 
múzea bola udelená prof. PhDr. 
Ferdinandovi Uličnému, DrSc., 
za vedecký prínos a spoluprácu 
pri poznávaní zemplínskeho re-
giónu. Poďakovanie za prejavenú 
priazeň a dlhoročnú spoluprácu 
udelilo Zemplínske múzeum 
Ing. Márii Sakáčovej a Antonovi 
Semešovi.

Dana Barnová

silvestrovská vernisáž
Záver kalendárneho i výstavného roka patrí už tradičnej 
silvestrovskej vernisáži, ktorou je pre milovníkov výtvar-
ného umenia otvorená výstava pod názvom KRAJINA 
SPIŠA. Pracovníci Zemplínskeho múzea v Michalovciach 
ju pripravili v spolupráci s Galériou umelcov Spiša v Spiš-
skej Novej Vsi. 

Silvestrovské oslavy sa v našom 
meste začali unikátnou súťažou 
vo vystreľovaní zátok zo šampan-
ského. V tomto už 11. ročníku sa 
víťazkou stala A. Jurčová výko-
nom 22,6 m. Aj keď rekord súťaže 
spred piatich rokov (31 metrov) 
v tomto ročníku nebol prekona-
ný, určite zostáva táto recesia na 
Silvestra príjemným spestrením, 
čo potvrdzuje stále väčší záujem 
divákov aj súťažiacich. Už teraz 
sa tešíme na ďalší ročník.

Počet obyvateľov mesta 
Michalovce k 31. decembru 
2010 bol 39 536, z čoho je 19 
144 mužov a 20 392 žien.

V uplynulom roku sa v Mi-
chalovciach narodilo 867 detí, 
z toho 448 chlapcov a 419 
dievčat. Medzi najčastejšie 
mená, ktoré sa rozhodli rodi-
čia dať svojim deťom patrili 
medzi dievčatami Vanesa, 
Kristína, Sofia, ale aj Mária 
a Martina. Z chlapčenských 
mien to boli najčastejšie Sa-

muel, Sebastián, Patrik, Dávid 
a Martin. Zaevidovali sme aj 
menej používané, neobvyklé 
mená Letícia, Leandra, Doris 
či Izmael.

V roku 2010 bolo v našom 
meste uzavretých 205 sobášov, z 
toho 134 bolo cirkevných sobá-
šov a 71 civilných. 

Počas dvanástich mesiacov 
predchádzajúceho roka sa do 
nášho mesta prisťahovalo 432 
ľudí a odsťahovalo sa 712.

V roku 2010 v Micha-
lovciach zomrelo 733 ľudí, 
z toho 359 mužov a 374 žien. 
Zomrelých Michalovčanov 
bolo 294.

Zdroj: MsÚ

Rok 2010 
v našom meste

Na námestí sa počas silvestrov-
skej noci zišlo približne 4000 ľudí. 
Všetci sa zabávali a spolu s účin-
kujúcimi – skupinou Free voices 
si krátili posledné minúty starého 
roka. Pol hodinu pred polnocou 
zapálil primátor V. Zahorčák 
vatru zvrchovanosti na počesť 
osláv štátnosti. Posledné sekun-
dy roku 2010 odpočítavali všetci 
prítomní spoločne a ohňostrojom 
s hudobným sprievodom spoločne 
aj privítali rok nový – rok 2011. 

Prvým Michalovčanom narode-
ným v roku 2011 je Šimon Goč 
(4300 g a 53 cm), ktorý prišiel na 
svet 3. januára desať minút po 
desiatej dopoludnia, cisárskym re-
zom. Malý Šimonko je druhým die-
ťatkom v mladej rodine Gočovcov. 
Do nemocnice ho s kyticou kvetov 
a finančným darom prišiel priví-
tať primátor mesta V. Zahorčák v 
sprievode viceprimátora MUDr. B. 
Bančeja a riaditeľa michalovskej 
nemocnice MUDr. Ľ. Rohoňa. 



2aktuality – názoRy
z pera viceprimátora

Pred niekoľkými dňami sme sa rozlúčili so starým rokom 2010. 
Nikto sa neubráni spätnému pohľadu a bilancovaniu. Čím bol pre kaž-
dého z nás dobrý a čím menej úspešný. Život a vnímanie udalostí okolo 
nás je vecou osobného prežívania. Čo je pre niekoho pozitívom, nemusí 
byť rovnaké aj pre druhého. Napriek individuálnemu vnímaniu všetké-
ho platia aj všeobecné kritériá jeho hodnotenia. 

Pre mesto Michalovce to bol rok úspešný. Mestu sa vyhli živelné 
pohromy. Došlo k podstatnému skvalitneniu životných podmienok pre 
prevažnú väčšinu obyvateľov mesta. Mesto žilo bohatým kultúrnym, 
spoločenským a športovým životom. Rekonštrukciou škôl sa skvalitnili 
podmienky pre kvalitný pedagogický proces. Zastavil sa pokles počtu 
obyvateľov mesta. I keď stagnuje na určitej úrovni, v priebehu roka ne-
klesol. Opatreniami regulácie dopravy sa podstatne zlepšila bezpečnosť 
dopravy na území mesta. V priebehu tohto roka sa na území mesta 
stalo najmenej dopravných nehôd v tomto desaťročí. Po dlhých rokoch 
sa dokončili a odovzdali do užívania nové nájomné byty. Vyriešil sa 
dlhodobý problém s druhým tlakovým pásmom v dodávke a účtovaní 
vody pre občanov v bytových domoch. Rekonštrukciou verejného osvet-
lenia sa podstatne skvalitnili svetelné podmienky a tým aj bezpečnosť 
občanov. 

Zavedením dvadsaťštyrihodinovej služby mestskej polície sa zlepšili 
podmienky pre skvalitnenie bezpečnosti občanov na území mesta. 

Necelé tri týždne od komunálnych volieb sa uskutočnilo ustanovu-
júce mestské zastupiteľstvo. Na ňom sa sformovali všetky orgány po-
trebné pre úspešné fungovanie samosprávy. Mesto je od prvého dňa 
nového roka pripravené na plnenie úloh v prospech života mesta. 

Na prahu nového roka mi dovoľte popriať všetkým občanom mesta 
Michalovce pevné zdravie, šťastie a spokojnosť v roku  2011. 

                           MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Ako na Nový rok, 
tak po celý rok

lém, ktorý vznikol v súvislosti s financovaním rekonštrukcie najnebez-
pečnejšej križovatky v meste Vinianska- Partizánska. I vďaka tomu už 
v roku 2010 práce na tejto križovatke začali a ja verím, že od roku 2011 
aj toto miesto prestane byť pre našich motoristov ale i návštevníkov 
Zemplínskej šíravy strašiakom. Rád preto využívam aj dnešnú príleži-
tosť, aby som sa za to poďakoval predsedovi KSK Zdenkovi Trebuľovi, 
podpredsedovi KSK Emilovi Ďurovčíkovi i všetkým poslancom, ktorí 
doposiaľ aj naše záujmy na pôde parlamentu KSK dokázali obhájiť. 

Rovnako veľké poďakovanie treba vysloviť vedeniu Východoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti, a to tak jej generálnemu riaditeľstvu 
ako aj michalovskému závodu v čele s riaditeľom Ing. Oliverom Petrí-
kom jednak za to, že oni ako prví na tomto mieste investovali do pre-
ložiek vodovodného potrubia, no najmä za to, že popri vyriešení prob-
lému s tzv. druhým tlakovým pásmom zbavujú mesto aj ďalšieho ne-
menej vážneho problému, ktorým je časť kanalizačnej siete na našich 
sídliskách. I vďaka tomu už toto netrápi obyvateľov sídliska Východ, 
čoskoro to nebude trápiť obyvateľov sídliska SNP a ja verím, že čosko-
ro aj obyvateľov ostatných častí nášho mesta. Aj v súvislosti s Výcho-
doslovenskou vodárenskou spoločnosťou, podobne ako v súvislosti 
s Košickým samosprávnym krajom vyslovujem vieru i presvedčenie, 
že spomínanú úroveň spolupráce zachováme aj v tomto roku, k čomu 
Mesto Michalovce určite prispeje všetkým, čím budeme môcť.

Veľmi dobrú úroveň spolupráce sme mali v uplynulom roku aj 
s predstaviteľmi nášho štátu, čo platí o období do parlamentných 
volieb. Chcem veriť, že to bude platiť aj v roku 2011. Chcem veriť, 
že nové štátne orgány, ktoré ešte stále kreuje nová vládna koalícia, 
budú mať, podobne ako ich predchodcovia, ochotu komunikovať 
s nami, že pri posudzovaní rôznych projektov budú prihliadať najmä 
na kvalitu ich spracovania a na potrebu ich podpory výlučne z hľadis-
ka potrieb občanov. My záujem o spoluprácu aj s nimi a na všetkých 
ich úrovniach určite mať budeme.

Verím, že zámery súvisiace najmä s cestou infraštruktúrou v našom 
meste, či už ide o rekonštrukciu nadjazdu alebo svetelnej križovatky 
za ním na Ulicu okružnú sa zrealizujú v plánovaných termínoch, teda 
v rokoch 2011 až 2013. My, podobne ako pri aktivitách KSK, budeme 
chcieť byť aj štátu v tomto smere maximálne nápomocní.

Popri týchto spomínaných aktivitách a okrem toho, že chceme 
v roku 2011 dokončiť väčšinu zo stavieb, ktoré sme začali realizovať 
v uplynulom roku, chceme tiež začať rekonštrukciu ulíc Duklianska, 
Sama Chalupku a Pasáž a tým začať jednu z posledných fáz rekon-
štrukcie centrálnej mestskej zóny. Nútení budeme začať aj výstavbu 
nového cintorína i novej kazety na skládke tuhého komunálneho od-
padu. Verím tiež, že nič už nebude stáť v ceste tomu, aby sme mohli 
začať realizovať prístavbu Zariadenia pre seniorov na Hollého ulici 
i Zariadenia opatrovateľských služieb na Borovicovej ulici. 

Viac ako investičné aktivity roka minulého i investičné zámery 
na tento rok ma tešilo a teší, že v našom meste sa zachováva veľmi 
dobrá úroveň medziľudských vzťahov, k čomu veľkým dielom pri-
spievajú všetky cirkvi, ktoré v meste sú. Dôkazom je aj celý rad eku-
menických podujatí a ja som veľmi rád, že za ne môžem všetkým, 
ktorí na tom majú podiel, úprimne poďakovať.

Rovnako ma teší aj nárast športových aktivít a v tomto smere aj 
zvýšenie významu nášho mesta. Okrem dôležitých hádzanárskych 
podujatí, a to aj na reprezentačnej úrovni, ktoré u nás boli najmä zá-
sluhou pána Derfényiho a ja mu za to aj touto cestou úprimne ďaku-
jem, bolo naše mesto aj dejiskom finále Slovenského pohára vo futba-
le, dejiskom ďalšieho ročníka mini futbalového turnaja Weston cup, 
už tradične sme boli aj dejiskom vyhlásenia futbalovej jedenástky roka 
východného Slovenska i medzinárodného tenisového turnaja mužov. 

Tešiť nás však môže i nárast kvality práce vo všetkých našich špor-
tových kluboch, čoho dôkazom j, napríklad, aj osem mládežníckych 
reprezentantov Slovenska z našej futbalovej liahne.

Rovnako pozitívne možno hodnotiť oblasť kultúry, v ktorej sa 
popri našom Mestskom kultúrnom stredisku, ktoré aj v tomto roku 
pripravilo celý rad zaujímavých podujatí, prezentovali aj iné subjekty 
benefičnými koncertmi, či koncertmi našich popredných umelcov, 
za čo im takisto treba poďakovať. I vďaka nim sme v Michalovciach 
mohli vidieť i počuť napr. Helenu Vondráčkovú, Sisu Sklovskú, Kris-
tínu, skupiny Desmod a Nazareth,i Igora Kucera, Podukelský ukra-
jinský ľudový súbor, či ľudovú hudbu Kandráčovcov.

Vďaka Matici slovenskej, a osobitne vďaka jej správcovi a nášmu 
spoluobčanovi Mgr. Eštokovi, sme mohli odhaliť pamätník Júliusa 
Barč- Ivana v Močaranoch, ktorého autorom je takisto náš spolu-
občan Peter Králik, ktorého aktivity a aktivity jeho kolegov v galérii 
Subterén boli v uplynulom roku takisto príjemným spestrením kul-
túrneho života v meste.

Myslím, vážení spoluobčania, že v uplynulom roku sme pocítili i vyš-
šiu kvalitu práce našej mestskej polície a takisto aj našich Technických 
a záhradníckych služieb. Verím, že po ich ďalšom vybavení modernou 
technikou, ktoré máme v pláne, sa kvalita práce oboch inštitúcií ešte 
zlepší, rovnako ako práca v našich školách a sociálnych zaradeniach, 
v ktorých takisto chceme pokračovať v modernizačnom procese.

Vážení spoluobčania!
Mnohorozmernosť života v meste, jeho klady aj zápory, rovnako 

ako všetky zámery súvisiace s jeho najbližším rozvojom nie je možné 
vtesnať do jedného časovo vymedzeného príhovoru. Aj preto chcem 
poďakovať aj vám všetkým, ktorí ste prispeli k tu nemenovaným ak-
tivitám a tým ste tiež prispeli k tomu, že život v Michalovciach bol aj 
v roku 2010 pestrý a zaujímavý, ale i za to, že už teraz mnohí robíte 
na tom, aby nemenej pestrým a zaujímavým bol aj v roku 2011.

Chcem vám všetkým ešte raz poďakovať aj za dôveru, ktorou ste 
mňa a mojich kolegov poctili v nedávnych komunálnych voľbách. Aj 
dnes vás chcem za seba i za nich uistiť, že urobíme všetko preto, aby 
sme túto vašu dôveru nesklamali, aj keď, a to si uvedomujeme, no 
nevyhovárame sa na to, ľahké to asi mať nebudeme. 

Veríme, že rok 2011 bude ďalším pokračovaním rozvoja mesta, 
veríme, že k tomu každý z nás prispeje svojou mierou.

Ďakujem za spoluprácu všetkým zástupcom cirkví, seniorov, mla-
dých a športovcov, s ktorými som sa pravidelne v uplynulom roku 
stretával ale aj všetkým vám, s ktorými som mal možnosť v uplynu-
lom roku akokoľvek spolupracovať.

Dúfam, že všetko pozitívne z predchádzajúceho obdobia dokáže-
me preniesť aj do našej spolupráce v novom roku a dúfam, že mnoho 
z toho, za čo ste nás oprávnene kritizovali, z nášho života v roku 2011 
spoločne odstránime.

Vážené dámy, vážení páni, milí mladí priatelia!
Nech je rok 2011 pre vás všetkých čo najkrajším a najpríjemnej-

ším. Želám vám, aby ste ho mohli prežívať v zdraví a v pokoji, želám 
vám, aby ste v ňom pocítili aj čo najviac lásky od svojich najbližších 
a priazne od všetkých ostatných ľudí.

Nech sa nám v ňom všetkým Michalovčanom darí čo najviac!
Veľa šťastia v roku 2011, priatelia! 

Viliam Zahorčák

pokračovanie z 1. strany

Na Nový rok sme na bo-
hoslužbách v Reformovanom 
kresťanskom kostole v Micha-
lovciach privítali predstaviteľov 
mesta Michalovce, primátora 
Viliama Zahorčáka a zástupcu 
primátora MUDr. Benjamína 
Bančeja. Počas bohoslužieb 
zazneli modlitebné prosby 
za mesto, jeho vedenie a za 
všetkých, ktorí pre mesto  pra-
cujú a v ňom bývajú. Po boho-
službách nasledovalo stretnutie 
presbyterov zboru s primáto-
rom a zástupcom primátora. 

Na stretnutí sa hovorilo o živote 
zboru, o tom čo by sme chceli 
dosiahnuť. Zo strany zboru sme 
ocenili spoluprácu s mestom, 
ktorá sa už tradične prejavuje 
pri ekumenických príležitos-
tiach. Mesto podporuje našu 
prácu s deťmi a mládežou, aj 
snahu zviditeľniť cirkev. Spolu-
práca sa prejavila aj pri samot-
nej výstavbe michalovského re-
formovaného kostola a následne 
pri jeho kolaudácii. Naši hostia 
sa zapísali do zborovej kroniky.  

Juraj Gajdošoci   

návšteva na novoročných 
bohoslužbách

V predvianočných dňoch sa 
konalo v Domove dôchodcov 
na Hollého ulici v Michalov-
ciach stretnutie jubilantov, kto-
rí sa dožili životného jubilea.

Stretnutie sa uskutočnilo 
v slávnostnej atmosfére, ktorú 
umocnili svojim kultúrnym 
programom „Na večurkoch“   
žiaci CSOŠ sv. Cyrila a Metoda 
z Michalovciec. A veru bolo čo 
počúvať. Mnohí z oslávencov 
aspoň na chvíľu zabudli na svoje 
každodenné starosti, bolesti, či 
trápenia a pripomenuli si svoju 
mladosť a spomienky na ňu. 

Žiaci spolu so svojimi pe-
dagógmi „nakrucili smačne 
holubky“ a „napekli prekrasni 
medovniky“.

Pri spoločne strávených 
chvíľach si aj žiačky  uvedomili, 
že teplo domova a blízkosť ro-
diny sa nedajú kúpiť. Vypočuli 
si osudy starkých, posedeli, 
a v niektorých prípadoch aj po-
plakali.

Ani sme sa nenazdali ako 
nám v príjemnej atmosfére 
rýchlo ubehol čas.

Spríjemnenie adventu sta-
rým ľuďom je len kvapkou 
v mori, ktorou môžeme prispieť 
aj my s našimi žiakmi. Dávame 
im pocítiť, že aj napriek nezá-
ujmu okolia, sa nájdu ľudia, 
ktorí dokážu oceniť krásu šedín 
a povzbudiť ich do ďalších ro-
kov života. 

Ing. Javorská 

Jubilantom

Spolupráca medzi vojakmi 
a detským domovom je už nie-
koľkoročnou tradíciou. Pre pro-
fesionálnych vojakov 2. mechani-
zovanej roty Michalovského me-
chanizovaného práporu je úplne 
prirodzené, že si okrem svojich 
detí spomenú aj na deti s ťažkým 
osudom, no s o to úprimnejším 
úsmevom.

V predvianočnom čase preto 
vyrazili do Detského domova 
Koromľa rozdávať nielen dar-
čeky, ale hlavne radosť. Pre deti 

pripravili a bezchybne predvied-
li dynamické ukážky techník 
manipulácie so zbraňou a boja 
v budove. Nečudo, že po ukážke 
každý chlapec-domovák zatúžil 
byť vojakom, až raz bude veľký.

Mikuláš s čertom rozdali 
deťom množstvo hodnotných 
darčekov, za čo sa im celý ko-
lektív Samostatnej skupiny číslo 
1, vedený pani vychovávateľkou 
Tomčovou, revanšoval výbor-
ným obedom. 

npor. Ing. Michal Vajda

Vojaci v Detskom 
domove koromľa

Chrípka je akútne vírusové 
ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri 
z človeka na človeka vzdušnou 
cestou. Patrí k závažným zdra-
votným problémom, ktoré môžu 
spôsobiť ťažké zdravotné stavy a 
smrť u vysoko rizikových skupín. 

Od začiatku chrípkovej se-
zóny 2010/2011 bolo hlásených 
niekoľko úmrtí, u ktorých sa la-
boratórne potvrdil pandemický 
vírus chrípky A(H1N1) 2009 a 
vírus chrípky typu B. Z pred-
bežných informácií vyplýva, že 
väčšina chorých, ktorí na chríp-
ku zomreli, mali aj iné závažné 
ochorenie a proti chrípke neboli 
očkovaní. Preto je potrebné za-
bezpečiť zvýšenie zaočkovanosti 
proti sezónnej chrípke, predo-

všetkým u rizikových skupín 
obyvateľstva. Očkovacie látky sú 
bezpečné a účinné.

WHO zdôrazňuje, že riziko 
ochorenia na chrípku je najmä 
u dojčiat a detí, predovšetkým 
vo veku do 2 rokov, tehotných 
žien, osôb so závažnými chro-
nickými ochoreniami dýchacích 
ciest, srdcovo-cievneho aparátu, 
metabolickými a imunitnými 
poruchami a osôb 65-ročných a 
starších.

Očkovanie je najefektívnejšou 
formou prevencie proti chrípke, 
a preto je potrebné, aby mož-
nosť očkovania, ako špecifickej 
prevencie, využili najmä osoby 
v najvyššom riziku nákazy. 

RÚVZ

očkovanie – najlepšia
prevencia proti chrípke

Niekoľko dní po Vašom 
zvolení aj Mestský študentský 
parlament Vám, ako primáto-
rovi, ale i všetkým novozvole-
ným poslancom, chce srdečne 
popriať veľa šťastia v náročnej 
práci. Tento významný záväzok 
si na svoje plecia prebrala nová 
vláda mestského parlamentu, 
ktorá na čele s Vami bude musieť 
riešiť mnohé staré aj nové prob-
lémy, dotýkajúce sa aj mládež-
níckej otázky v Michalovciach, 
a ktoré tak trpezlivo očakáva aj 
združenie Mestského študent-
ského parlamentu, spolu s mla-
dými obyvateľmi nášho mesta.

Veľmi pozitívne na nás za-
pôsobil Váš program počas 
predvolebnej kampane, v kto-
rom ste opätovne zopakovali 
svoj záväzok podporovať viac 
a viac mladú generáciu, športo-
vé ale i výchovné možnosti, ako 
i podporovať výchovu mládeže 
k aktívnemu občianstvu. Sme 
presvedčení, že potreby mladej 
generácie, budúcnosti nášho 
mesta, budú umiestnené medzi 
priority nového vládneho tímu.

Z našej strany urobíme 
všetko, čo môžeme pre plno-
hodnotné pokračovanie v tejto 
spolupráci na základe podnetov 
a návrhov, aby sme upevnili náš 
vzťah s mestskou správou, bez 
ohľadu na jej politické zafarbe-
nie. Sme presvedčení, že mládež, 
ako budúci nástupca meniacich 
sa generácií, má byť spojovacím 
prvkom všetkých participujúcich 
strán, poslancov a správy vlády.

Našou ústrednou činnosťou 
je ponúkať svoju spoluprácu 
na dosiahnutie požadovanej 
harmónie a naplnenie volebné-
ho programu vlády mestského 
parlamentu vo všetkých bodoch 
v oblasti mládežníckej otázky. 
Zároveň vyjadrujeme našu vôľu 
oficiálne uznať Mestký študent-
ský parlament primátorom mes-
ta a začleniť ho do základných 
dokumentov samosprávy, o čo 
sa budeme u Vás, pán primátor, 
ale i všetkých novozvolených 
poslancov aktívnou podporou 
v tomto novom vládnom obdo-
bí uchádzať.

Bc. M. Demková, P. Kaščák

Vážený pán primátor, 
milí poslanci!

Zemplín a Zemplínčania so 
svojimi zvykmi a tradíciami ro-
bia dobré meno nášmu regiónu 
v mnohých kútoch Slovenskej re-
publiky ba i v zahraničí. Najčer-
stvejší dôkaz je z juhu Slovenska, 
presnejšie kúpeľného mestečka 
Dudince. Veľký prívrženec rod-
ného Zemplína,  rodák z Micha-
loviec Ing. Július Nyarjáš, vytvo-
ril pred pár rokmi na Honte ob-
čianske združenie „Zemplinčaňe 
na Honce“. Prihlásilo sa mu vyše 
20 ľudí, ktorí sa usadili pred rok-
mi v tejto časti Slovenska a tradí-
ciami počas roka i podaktorými 
kultúrno- športovými akciami sa 
živo hlásia k svojmu rodisku. Je 
medzi nimi napríklad i známy 
novinár – publicista PhDr. Jozef 
Mazár, ktorý sa hlási k Zemplínu 

v každej svojej knižke. Urobil tak 
aj nedávno v knižnej publiká-
cii slovensko-anglickej mutácie 
„Malý atlas slovenského fut-
balového srdca“. Jeho zásluhou 
sa Michalovce, história futbalu 
zvlášť, dostali na MS vo futbale 
v JAR, ale i do ostatných končín 
sveta. 

A „Zemplinčaňe na Honce?“ 
Naostatok v polovici decembra 
zorganizovali už po tretí raz 
za sebou predvianočné stret-
nutie rodákov, počas ktorého 
oživili spolu so Spišiakmi a Ša-
rišanmi (toho roku sa pridali 
i Podtatranci) zemplínske tradí-
cie štedrej večere a predvianoč-
nej nálady. 

Blažej Paľovčík, 
rodák zo Zálužíc

michalovce na pulze dňa

televízia mistral michalovce
aj na www.michalovce.sk a www.tvmistral.sk

NoviNy mistral
a ŠPortovÉ sPrÁvy 

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

stalo sa v roku 2010
II. časť

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.



� kultúRa – školstVo

orieNtÁlNy večer
15. 1. 2011 o 18.00 hod. Veľká sála MsKS

účinkujú: tanečná skupina Bellies a tanečné skupiny z Prešova a Košíc

ASTRONOMICKÉ  POZOROVANIA
PRE VEREJNOSŤ

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

7. – 9. 1. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
tacho ČR/2010/100min./
Vstupné: 2,50 € Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Česká verzia

8. – 9. 1. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
meGamozoG USA/2010/96min./
Vstupné: 2,50 € Premiéra 
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing 

12. – 13. 1. streda, štvrtok o 19.30 hod.
mesto USA/2010/125min./
Vstupné: 2,30 € Premiéra 
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

14. 1. piatok o 19.30 hod.
15. 1. sobota o 20.15 hod.
16. 1. nedeľa o 19.30 hod.
Život Je takÝ USA/2010/115min./ 
Vstupné: 2,30 € Premiéra 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

16. 1. nedeľa o 16.00 hod.
SHREK – ZVONEC A KONIEC USA/2010/92 min./
Vstupné: 2,30 € Premiéra 
Mládeži prístupné Slovenský dabing 

19. – 23. 1. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
TRON: DEDIČSTVO USA/2010/126min/
Vstupné: 2,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

mestské kultúrne stredisko

program kina centrum

DVa tÝžDne V kultúRe michalovčan informuje

Diana Mondoková
Žofia Kolesárová

Tibor Szöllösi
Jakub Sabo

Ruben Molnár

spoločenská rubrika

Katarína Gašparová, 80-ročná
Ján Badín, 64-ročný
Vendelín Bašista, 71-ročný
Anna Michalenková, 72-ročná
Magdaléna Tancošová, 60-ročná
Peter Končík, 62-ročný
Mária Koščová, 77-ročná
Andrej Durkai, 62-ročný

naVžDy sme sa Rozlúčili s tÝmito občanmi nášho mesta

hvezdáreň

P o ď a k o v a n i e
Ďakujem primárovi MUDr. Jánovi Kasincovi a jeho kolektívu 

lekárov a zdravotných sestier na chirurgickom oddelení
NsP Š. Kukuru v Michalovciach za profesionálnu starostlivosť 
a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení. 

Do ich ďalšej náročnej a zodpovednej práce im želám
veľa osobných a pracovných úspechov.

vďačný pacient Ing. Peter Osif

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, 
lásku v duši. Máme Ťa v srdiečku, 

spomíname na Teba.

Dňa 28. decembra uplynul rok, čo nás vo 
veku 27 rokov navždy opustil náš drahý 

syn, brat a synovec

mariÁN kiŠkovač

spomína celá smútiaca rodina

S p o m i e n k y

Dňa 6. januára 2011 uplynulo 12 rokov, 
keď nás navždy opustil náš drahý

michal mateJčík

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

s láskou na neho spomína
manželka Milka s celou rodinou

 Šestnásty december tohto 
roku sa v III. ZŠ na Moskovskej 
ulici niesol v znamení Vianoc. 
Učitelia, vychovávatelia a žia-
ci sú už niekoľko rokov verní 
ich tradíciám a posolstvu. Po-
solstvu malého Ježiška, ktorý 
sa narodil preto, aby na Zemi 
zavládla láska. Aj keď v škole 
prebiehalo riadne vyučovanie, 
atmosféra  bola celý deň  sláv-
nostná. Všetci sa tešili na po-
poludnie, kedy sa mala začať 
Vianočná akadémia. 

Sviatočne vyzdobená telo-
cvičňa sa zaplnila do posled-
ného miesta. Za zvukov piesne 
„Daj Boh šťastia tejto Zemi...“ 
sa program začal.  Nasledova-
li scénky, básne, koledy, vinše, 
ľudové piesne  i tance. Že sa 
program páčil, bolo cítiť z atmo-
sféry, ktorá tu vládla. Vlastným 
programom prispeli aj deti Ma-
terskej školy na Leningradskej 
ulici, ktoré Vianočnú akadémiu 
prišli prežiť spolu s nimi. Hosťa-
mi boli aj tanečníci súboru Ju-
rošík, v ktorom tancujú aj žiaci 

III. ZŠ. Účinkujúci vystupovali 
v pekných kostýmoch, čo určite 
umocnilo estetický zážitok. Na 
tvárach prítomných bolo vidieť 
spokojnosť, úctu i obdiv. Obdiv 
k tomu, čo všetko dokáže dnešná 
mládež, ak je správne usmerňo-
vaná, povzbudzovaná a vedená. 
Úsilie a snaha pedagógov – ho-
diny a týždne venované nácviku 
programu neboli márne. 

Okrem umeleckých krúžkov 
sa predstavili aj krúžky šikovných 
rúk, ktoré prezentovali svoje vý-
robky na slávnostne upravených 
stoloch. Účastníci programu tak 
mohli ochutnať výborné vianoč-
né pečivo a vybrať si na pamiatku 
krásne ozdobené sadrové odliat-
ky s vianočnými motívmi. Celý 
pedagogický kolektív a žiaci pod 
vedením riaditeľky školy Mgr. 
Anny Hvizdovej zase dokázali, 
že Vianoce sú o radosti, pokoji, 
vzájomnom porozumení a pre-
dovšetkým o láske. A nielen o tej 
vianočnej. O láske, ktorá by mala 
napĺňať srdcia ľudí po celý rok. 

Mgr. Valéria Demková

Verní tradíciám

Aj napriek svojim šedinám vždy budeš 
pre nás jediná, aj napriek Tvojím 

vráskam hreje Ťa naša láska.

Dňa 7. januára 2011 sa dožíva 
90-tich rokov naša drahá

AlžbETA KOlIOVá
Všetko najlepšie prajú deti Ján, Anna, 

Marta a Andrej s rodinami. K blahožela-
niu sa pripája 13 vnúčat a 14 pravnúčat.

B l a h o ž e l a n i a
Dňa 1. januára 2011 sa dožil

70-tich rokov

MIlAN HRAbOVSKý

Prajeme veľa zdravia, lebo je vzácne
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo

a všetko naj, aby žiť za to stálo.

manželka, syn a dcéra s rodinami

Dňa 18. januára 2011 oslávi 31. narodeniny

Mgr. bRANISlAV POlČA

kaplán Rímskokatolíckej farnosti Narodenia Panny Márie
v Michalovciach.

Želáme mu veľa zdravia, šťastia a lásky.

veriaci z Michaloviec

Vianoce sú najkrajšie sviat-
ky v roku. Ľudia sú k sebe milší,  
želajú si vzájomnú spokojnosť, 
zdravie, šťastie. Aj deti z materskej 
školy na Okružnej ulici pripravili 
pre svojich rodičov a hostí pekný 
vinš v podobe kultúrneho progra-
mu, s ktorým sa predstavili pred 
Vianocami v MsKS. Programom 
prítomných sprevádzali kohútik 
a sliepočka, ktorí postupne predsta-
vili svoje občas neposlušné detičky. 
Deti tancovali, spievali, recitovali. 
Program sa rodičom a hosťom veľ-
mi páčil a odmenili ho veľkým po-
tleskom. Za všetkých prítomných 
sa pani riaditeľke Kelemenovej a ce-
lému personálu materskej školy po-
ďakoval zástupca rodičov, pán Ma-
ciboba, ktorý ocenil hlavne skvelý 
výkon a odvahu všetkých detí.

Bc. Ivana Fűleková

akadémiaObčianske združenie MC 
Drobec začiatkom jesene otvo-
rilo väčšiu a priestrannejšiu her-
ňu pre deti v priestoroch ZŠ na 
Krymskej ulici (7. ZŠ). Herňa je 
otvorená počas štyroch pracov-
ných dní v týždni, dopoludnia 
aj popoludní a v prípade usku-
točnenia akcie aj počas víkendu. 
V rámci pravidelného programu 
tu materské centrum realizuje 
cvičenia pre mamičky s deťmi, 
hravú výučbu angličtiny, pohy-
bovo-rytmické hry s riekankami 
a pesničkami ako aj tvorivé diel-
ne pre deti. Aktuálne informácie 
o programe sú uvedené na novej 
stránke MC www.mcdrobec.sk 

V decembri sa mohli deti 
spolu s rodičmi zúčastniť na 
vianočných tvorivých dielňach v 
herni centra a vyrobiť vianočné 
ozdoby alebo pohľadnice. Via-

nočnými ozdobami 
skrášlili stromček 
v herni, kde sa po-
tom budúce mamič-
ky mali možnosť 
stretnúť na besede o 
tehotenstve s gyne-
kologičkou MUDr. 
Silviou Zambovou. 
V piatok 10. decem-
bra 2010 MC Drobec 
zorganizovalo vyda-
renú akciu s názvom 
Mikuláš v materskom 

centre, kde vystúpili so svojím 
milým programom deti z MŠ 
na Leningradskej ulici. Na akcii 
sa zúčastnil aj primátor mes-
ta Viliam Zahorčák, ktorý viac 
ako päťdesiatim deťom priniesol 
spolu s Mikulášom balíčky plné 
sladkostí a pomáhal Mikulášovi 
aj pri ich rozdávaní spolu s  anje-
lom a čertom. Počas najbližších 
dní MC plánuje uskutočniť po-
sedenie pre členky MC Drobec 
spojené s Valným zhromažde-
ním občianskeho združenia. 
MC Drobec všetkým rodičom 
a starým rodičom praje veľa 
šťastných úsmevov detí a šťastím 
rozžiarené očká pri vianočnom 
stromčeku, lásku a pohodu po-
čas Vianoc a všetkým želá krás-
ny nový rok plný spokojnosti, 
radosti a splnených prianí.

Mgr. Adriana Jacečková

mc Drobec informuje

Žiaci zo Spojenej školy inter-
nátnej v Michalovciach potešili  20. 
decembra vianočným programom 
klientov charitného domu v Mi-
chalovciach. Vianočné sviatky sú  
časom, aby sa ľudia zblížili, prejavili 
lásku najbližším  a zamysleli sa nad 
významom Vianoc. Ľudovou hrou 
pod názvom „koledníci“ sa klien-
ti charitného domu oboznámili 
s vianočnou tradíciou. Pohybovou 
hrou na námet piesne Petra Nagya 

žiaci spestrili vianočné vystúpenie. 
V závere programu zavinšovali 
a popriali klientom šťastlivý nový 
rok 2011. Žiaci rozdali klientom 
vlastnoručne zhotovené vianočné  
pozdravy a odovzdali dar - vianoč-
ný stromček. Takto chceli potešiť 
klientov, ktorí v tomto zariadení 
strávia vianočné chvíle. Chceme sa 
im zároveň poďakovať za prejave-
nú úprimnú radosť. 

PaedDr. Katarína Repická

V charitnom dome

V Materskej škole na Lenin-
gradskej ulici v Michalovciach aj 
napriek tomu, že sa nachádzajú 
na veľkom sídlisku našli cestu, 
ako prebúdzať záujem detí o prí-
rodu. Snažili sa rozvíjať u nich 
kultúrnu a prírodovednú gra-
motnosť, stimulovať ich záujem 
o budúcnosť našej Zeme, o prí-
rodu, jej poznávanie a ochranu. 
Deti sú neodmysliteľnou sú-
časťou každej spoločnosti. Vy-
rastajú v sociálnom prostredí, 
v komunite, ktorá má svoje zvy-
ky, tradície, kultúru, hodnotový 
systém, ktorý odovzdáva ďalším 
generáciám a dedí sa z pokolenia 
na pokolenie. Žijeme v prostre-
dí, ktorého súčasťou je príroda. 
Ak chceme zanechať deťom prí-

rodné bohatstvá musíme sa nau-
čiť žiť s ňou v interakcií, ochra-
ňovať ju. To bolo aj zámerom 
projektu ,,Malí ochrancovia – to 
sme my“. S pomocou dotácie od 
Mesta Michalovce sa podarilo 
zabezpečiť deťom didaktické po-
môcky a materiál na skúmanie 
a experimentovanie. Cez projek-
tové aktivity sa usilovali deťom 
vštepovať kladný vzťah k okolitej 
prírode, k životnému prostrediu 
zaujímavou, napínavou a hravou 
činnosťou. Poďakovanie patrí 
mestu a rodičom detí za finanč-
nú  pomoc pri realizácii jednotli-
vých projektových aktivít. V ich 
plnení budú pokračovať aj na-
ďalej a tak aktivizovať poznatky 
detí v enviromentálnej oblasti.

malí ochrancovia 

Priestory veľkej telocvične 
I. ZŠ na Ulici T.J. v Michalov-
ciach decembra ožili v decembri 
známymi piesňami finalistky 
Československej superstar Pau-
líny Ištvancovej. Bol to výchovný 
koncert o vplyve médií na ľudí, a 
zvlášť detí. Obľúbená finalistka 
rozprávala o pôsobení v tejto sú-
ťaži, o prvých kontaktoch a práci 
s médiami a o tom, ako ovplyv-
ňujú médiá každého z nás, naše 
názory i správanie. Tento kon-
cert, manažovaný za pomoci jej 
otca, bol jednou z mnohých akcií 

školského projektu Masmediálna 
výchova. Výpovede interpretky 
striedali populárne piesne z jej 
albumu. Žiaci diskutovali o svo-
jich negatívnych i pozitívnych 
vplyvoch rôznych druhov médií, 
s ktorými sa už stretli.

Z prejavu oboch hostí bolo 
cítiť krásny vzťah otca a dcé-
ry, lásku a porozumenie medzi 
nimi. Nálada bola výborná, niek-
torí žiaci boli odmenení jej CD-
čkom. Takmer hodinový, dyna-
mický a poučný program skončil 
dlhotrvajúcou autogramiádou.

Finalistka superstar 
medzi žiakmi 

Vítame meDzi nami našich naJmenších
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DVa tÝžDne V špoRte
FloRbal

ii. ročNík mestskeJ florbaloveJ liGy muŽov
o PohÁr PrimÁtora mesta

In Frame Team – GPH Team, 13. 1. 2011, 18.00 hod.
Seat Renoma – Fbk Veľké Kapušany, 17. 1. 2011, 19.00 hod.

GPH Team – GS 52, 17. 1. 2011, 20.00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903 604 195

ĽaDoVÝ hokeJ
hk Dukla – hc 46 barDeJov

I. liga mužov – 30. kolo dohrávka, 9. 1. 2011, 17.00 hod.

hk Dukla – hk sPiŠskÁ NovÁ ves
I. liga mužov – 34. kolo dohrávka, 14. 1. 2011, 17.00 hod.

hk mlÁDeŽ – hk trebiŠov
I. LSŽ 9. ŠHT, 7. ŠHT – 20. kolo, 15. 1. 2011, 9.00 hod. a 11.30 hod.

hk Dukla – hk trebiŠov
I. liga mužov – 38. kolo, 18. 1. 2011, 17.00 hod.

Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0905 300 695

soFttenis
iii. ročNík mestskeJ softteNisoveJ

liGy muŽov o PohÁr PrimÁtora mesta
Mistrál – SKM Scudéria, 18. 1. 2011, 17.00 hod.

ŠTB Team – Limetka, 18. 1. 2011, 18.30 hod.
Dvojka – Kornaz, 21. 1. 2011, 17.00 hod.

Štvorka – Pohoďáci, 21. 1. 2011, 17.00 hod.
I. liga mužov – 8. kolo

SOŠOaS – MsÚ, 19. 1. 2011, 17.00 hod.
Flexio – Hej Rup, 19. 1. 2011, 17.00 hod.

North Stars 14 – Goral Team, 19. 1. 2011, 17.00 hod.
II. liga mužov – 8. kolo

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 686 41 26, 0917 650 912

stolnÝ tenis
iii. ročNík mestskeJ stolNoteNisoveJ

liGy Žiakov o PohÁr PrimÁtora mesta
11. 1. 2011, 14.00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 686 41 26, 0917 650 912

Škst – stk staDex koŠice
Škst – stk lokomotíva koŠice

II. liga starších žiakov sk. Košicko-Zemplínska – 5. kolo
15. 1. 2011, 9.00 hod.

Info: JUDr. Jozef Bľaško, č. tel. 0905 600 840

tenis
celoŠtÁtNy turNaJ mlaDŠích Žiačok

michalovce cuP 2011 kat. D
15. – 17. 1. 2011, 8.00 hod.

Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905 217 341

šach
Šak zemPlíN – Šk caissa čaDca

Extraliga mužov – 4. kolo, 16. 1. 2011, 10.00 hod.
Info: Ing. Richard Gerbery, č. tel. 0907 889 968

VoleJbal
ii. ročNík mestskeJ voleJbaloveJ liGy
DosPelÝch o PohÁr PrimÁtora mesta

Slniečko – II. ZŠ, 18. 1. 2011, 17.00 hod.
Hej Hop – IV. ZŠ, 18. 1. 2011, 17.00 hod.

MsÚ – Trojkár, 18. 1. 2011, 18.00 hod.
Cerveza Team – Gumkáči, 18. 1. 2011, 18.00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 686 41 26, 0917 650 912

tuRistika
xii. ročNík zimNÉho vÝstuPu Na sNiNskÝ kameň

8. 1. 2011, 8.00 hod.
Info: Ing. Zdenek Šteliar, č. tel. 0905 550 243

malý oznamovateľ
služby

• Ponúkam fotografovanie slávnostných príležitostí. Tiež zhoto-
venie a oprava fotografií podľa individuálnych požiadaviek. To 
všetko za výhodných podmienok.  0908 369 154

kúpa – predaj – prenájom/byty
• Predám 1-izbový byt na sídlisku SNP aj s garážou.  0910 493 189
• Predám l-izbový byt 39 m2 podlahovej plochy v OV v zateplenej 

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 vysporiadaným 
pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.  0903 278 538

Rôzne
• Predám ošípanú. Cena dohodou.  0908 266 649
• Predám 2 ks posteľ (bez úložného priestoru) cena za kus – 16,60 €, 
 2 ks perinák, cena za kus – 10,- €, skriňa + 2 ks sekretár, cena 

spolu – 60,- €.  0915 897 042, 64 329 61.

n buDú hrať o extraliGu
Michalovskí prvoligoví basketbalisti 1. BK ukončili záverečným 
zápasom dvojičiek zápolenia v 1. lige. V domácom prostredí pora-
zili Sláviu Košice 82:72, keď polčas prehrávali 34:41. Celkovo odo-
hrali 14 zápasov. Deväťkrát sa tešili z víťazstva a prehrali päťkrát. 
Získali 23 bodov. Skončili na 3. priečke za Rožňavou a Košicami. 
Štvrtá priečka  patrí Spišskej Novej Vsi alebo Žiaru nad Hronom. 
Prvé štyri celky východnej skupiny spolu so štvoricou zo západnej 
skupiny budú bojovať o celkového víťaza a tým aj o postup do ex-
traligy. Do nej Michalovčania zápolia už po štyri roky. Podarí sa 
im to teraz? Zápolenia sa začnú úvodným kolom 15. a 16. januára. 
Súpera zatiaľ nepoznajú.

n V JANuáRI NAHuSTENý PROgRAM
Michalovských prvoligových hokejistov stihla pohroma. Až siedmi 
hráči Dukly  mali hepatitídu typu „A“. Súťaž bola pre nich preru-
šená. Svoje zápasy musia teraz odohrať v nahustenom termíne v 
januári. Taktiež ich postihla aj ďalšia pohroma, keď im vyhorela 
šatňa. Pre chorobu hráčov museli zabezpečovať  posily, aby súťaž 
dohrali. Teraz v dohrávkach budú musieť až dvakrát hrať v týždni 
po štyri stretnutia. Dojednávali si náhradné termíny a kluby im vy-
chádzajú v ústrety. V nedeľu 9. januára privítajú Bardejov a ďalšiu 
nedeľu 16. januára budú hostiť Liptovský Mikuláš. V súčasnosti sa 
dohadujú termíny aj s Breznom a Detvou. Verme, že sa im podarí 
dostať do plánovanej osmičky, ktorá  im umožní hrať v PlayOff.

n ZMENy V MFK ZEMPlíN
Po jeseni prvoligoví futbalisti MFK Zemplín Michalovce skončili 
na siedmej priečke so ziskom 25 bodov. Po dovolenkách v januári 
sa začne zimná príprava. Ako povedal tréner Vlastimil Petržela, 
pôjde o nový štýl v príprave. V pláne majú trojfázové tréningy. 
Prvý mesiac prípravy bude náročný, preto aj v prípravných zápa-
soch budú začínať so slabšími súpermi. Pre odchody po hosťovaní 
hráčov a niektoré vážnejšie zranenia budú doplňovať mužstvo. O 
tom budeme informovať až neskôr. Už 15. januára sa predstavia 
v Prešove, o týždeň neskôr budú hostiť susedov z Trebišova a v 
dňoch 25. a 26. januára sa predstavia v Trnave a v Ružomberku, 
kde si odskočia zo sústredenia. Ďalšie zápasy sa dojednávajú. Chcú 
byť dobre pripravení na jarnú časť súťaže.                

n IuVENTE SlOVENSKý POHáR
V 33. ročníku Slovenského pohára v hádzanej žien už po tretíkrát 
získali hádzanárky michalovskej Iuventy titul. Do tretice sa im to 
podarilo pred vlastným publikom. V semifinále Michalovce pora-
zili Trenčín 39:23 (20:13) a Šaľa vyradila Partizánske 35:25 (18:9). 
Do finále postúpili obaja víťazi. Šaľa – Michalovce 29:34(13:16). 
Najviac gólov dali: Tobiašová 11/4, Polláková a Hollá po 5 a za Šaľu: 
Szarková 5/2, Bérešová 5. Pred 1 200 divákmi rozhodovali Sivák 
– Dvorský. Vylúčenia 8:6, ČK: Czáníková a Weibelová – Obšatní-
ková za 3 vylúčenia. Pokutové hody 2/2 – 4/4. Michalovčanky hrali 
o pohár štyrikrát, raz ho získala Šaľa. Michalovce si tak víťazstvom 
vybojovalo účasť v novom ročníku Pohára víťazov pohárov.

ka

k r á t k o  z o  š p o r t u

Poslednou tohtoročnou ak-
ciou bol v najstaršom michalov-
skom Klube slovenských turistov 
(NM KST) Turista už 9. ročník 
tohto obľúbeného podujatia.

V obci Vinné pri krásnom 
slnečnom, no jemne mrazivom 
počasí sa skupina členov NM 
KST vydala na dve rôzne trasy. 
Početnejšia časť si po modrej 
turistickej značke „vybehla“ 
na hrad Vinné (325 m n. m.). 
Odtiaľ kráčali po žltej značke 
ponad jazero, až na vyhliadkový 
bod nad Zemplínskym morom 
menom Senderov (310 m n. 
m.) a ďalej, tentokrát po zelenej 
značke, do rekreačného stredis-
ka Kamenec (turistická známka 
č. 347), kde ich už čakali aktéri 
druhej menej náročnej púte. Ich 
počiatočné kroky viedli priamo 
na sever naprieč celou dedinkou 
ako aj neznačkovaným lesným 
chodníkom okolo severozápad-
ného svahu Šútovej (319 m n. 

m.) až k obľúbenej rekreačno-
výletnej oblasti k Vinianskemu 
jazeru (206 m n. m., turistické 
známky č. 220, č. 243. Umelo 
vytvorená vodná plocha je usa-
dená v útulnom zalesnenom 
údolí, s rozlohou okolo 8 ha a 
hĺbkou do 4 m, medzi východ-
ným úpätím Šútovej a západ-
ným svahom Bogdanky (276 m 
n. m.). Pokračovanie pochodu 
po zelenom turistickom chod-
níku ponad výrubom obnažené 
údolie Hrabového jarku bolo 
sprevádzané pomaličky sa za-
ťahujúcou oblohou. Po stret-
nutí oboch skupín pri brehoch 
Šíravy sa už husto rozsnežilo, 
a tak zrána začatá jesenná túra 
skončila v podvečer nefalšova-
ným zimným podujatím i keď, 
ako bolo zvykom po iné roky, 
„pravého“ Mikuláša na ňom 
nestretli.

Anton Hasák
predseda KST Turista Michalovce

mikulášsky výlet
P r i m á t o r  m e s t a  M i c h a l o v c e

vypisuje výberové konanie 
na obsadenie pracovnej pozície: 

samostatný(á) odborný(á) referent(ka)
finančného odboru

(rozpočtovníctvo mesta a styk s bankou)
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce – Mestský úrad  Michalovce
Predpokladaný nástup do zamestnania: 1. 2. 2011

Kvalifikačné predpoklady:
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekono-

mického zamerania
b) prax  v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva obcí výhodou

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým 
konaním:
a) uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsa-

hu (podľa zák. 552/2003 Z.z. v platnom znení)
b) bezúhonnosť (podľa zák. 552/2003 Z.z. v platnom znení)
c) absolvovať výberové konanie
d) znalosť podvojného účtovníctva, rozpočtovníctva a styku 

s bankou
e) znalosť práce s PC – Windows, textový a tabuľkový procesor.

Zoznam dokladov ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky:
a) doklad o vysokoškolskom vzdelaní
b) pracovný životopis
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 17. 1. 2011 do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota t.j. prihláška 
musí byť doručená) na adresu Mestský úrad Michalovce, Ná-
mestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením „Výbero-
vé konanie samostatný odborný referent finančného odboru.“ Pri 
osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým 
istým označením.

Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smer-
nicou stanovenou primátorom mesta, s ktorou budú uchádzači 
oboznámení pred začiatkom výberového konania. Na výberové 
konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci kvalifikačné pred-
poklady, kritériá a požiadavky.

Mestský úrad Michalovce 
a jeho softtenisová komisia je po-
riadateľom III. ročníka mestskej 
softtenisovej ligy dospelých O po-
hár primátora mesta Michalovce 
pre súťažný ročník 2010/11. Súťaž 
v tomto súťažnom ročníku prebie-
ha len v jednej vekovej kategórii 
a to do 50 rokov a je organizovaná 
v dvoch ligách, v I. lige štartuje 8 
družstiev – Kornaz, Limetka, Dvoj-
ka, ŠTB Tím, Štvorka, Mistrál, Po-
hoďáci, SKM Scudéria, v II. lige 7 
družstiev – Zalužice, SOŠOaS, Hej-
Rup, Goral Team, Flexio, North 
Stars 14, Mestský úrad, ktorý je ve-
kovo nad 50 rokov. Hrá sa dvojko-
lovým spôsobom, systémom každý 
s každým a každý zápas pozostáva 
z dvoch štvorhier. Prvá polovica 
súťaže v obidvoch ligách prebehla 
v termíne od 19. 10. 2010 do 10. 12. 
2010, odvetná časť je plánovaná od 
18. 1. do 18. 3. 2011.

Na základe výsledkov z II. roč-
níka bola vytvorená osemčlenná I. 
liga, v ktorej víťazstvo z minulého 
ročníka obhajuje Kornaz. Úloha 
favorita po polovici súťaže napĺňa 
v plnom rozsahu, keď v doteraj-

ších odohraných siedmich kolách 
nenašiel premožiteľa a stratil len 
dva body v stretnutiach s najväč-
šími svojimi konkurentmi a to 
Limetkou a Mistrálom. Trpkosť 
prehry neokúsili i ďalšie dve 
družstvá už spomínaná Limet-
ka a Mistrál, ktoré sú zatiaľ na 2. 
resp. 3.mieste. Stred tabuľky tvo-
ria vyrovnané družstvá ŠTB Tím 
a Dvojka, záver tabuľky tvoria 
Dvojka, SKM Scudéria a Pohoďá-
ci. Prekvapením je umiestnenie 
Dvojky v dolnej časti tabuľky, 
keď doteraz prehrali až štyrikrát, 
z toho raz i kontumačne z dôvodu 
nenastúpenia na zápas.

V II. lige je príjemným pre-
kvapením víťazné ťaženie nová-
čika súťaže Goral Team, ktorý 
doposiaľ nenašiel premožiteľa 
a suverénne vedie tabuľku II. ligy 
pred svojím najväčším konkuren-
tom družstvom Hej-Rup. Ostatné 
družstvá sú výkonnostne na rov-
nakej úrovni, v mnohých prí-
padoch o výsledku jednotlivých 
štvorhier, resp. i celého stretnutia 
rozhodovali až víťazné loptičky 
po zhode.                                      nk

iii. ročník mestskej 
softtenisovej ligy


