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Návrh na udelenie titulu Čin 
roka môže podať poslanec MsZ, 
primátor mesta, mimovládne 
organizácie, stavovské profesné 
organizácie alebo občania.

V tomto roku poslanci mest-
ského zastupiteľstva schválili 
udelenie titulu Čin roka týmto 
jednotlivcom a kolektívom:

Oblasť športu 
n  Patrícia Dermeková – žiačka 
Základnej školy na Komenského 
ulici, 8. ročníka športovej triedy 
so zameraním na atletiku. Je to 
všestranne talentovaná pretekár-
ka v rôznych atletických disciplí-
nach. V roku 2011 získala viace-
ro významných ocenení, medzi 
ktoré patrí – 1. miesto na Maj-
strovstvách Slovenskej republi-
ky mladších žiačok vo viacboji 
v Nových Zámkoch, 2. miesto na 
celoslovenskej súťaži Beh Plaché-
ho v Dubnici nad Váhom v behu 
na 600 m, 5. miesto na medzi-
národných pretekoch starších 
žiačok Európske atletické detské 
hry v behu na 100 m prekážok, 
päť prvých miest na majstrov-
stvách kraja v rôznych atletic-
kých disciplínach.
n  Ladislav Lechan – je členom 
ŠK Zemplín Michalovce, zdra-
votne postihnutý športovec, 
ktorý získal na majstrovstvách 
sveta v americkom Las Vegas 
v silovom trojboji v disciplíne 
tlak na lavičke dvojnásobný titul 
Majstra sveta. V kategórii teles-
ne postihnutých športovcov vo 
váhe do 82,5 kg obsadil 1.miesto 
výkonom 155 kg a v kategórii 
„Open Masters“ obsadil tak isto 
1. miesto výkonom 205 kg.

Na medzinárodnej súťaži 
družstiev v poľskom meste Wroc-
law bol členom reprezentačného 
družstva mužov Slovenska, ktoré 
obsadilo 2. miesto a tým získalo 

nomináciu na XXX. letné olym-
pijské hry v Londýne 2012.
n  Slavomír Prada – súťaží v na-
turálnej kulturistike. V roku 2011 
získal 4. miesto v kategórii Masters 
Short v súťaži INBA NATURAL 
OLYMPIA 2011 v USA, 1. miesto 
v kategórii Masters v súťaži Slo-
venskej asociácie naturálnej kul-
turistiky Grand Prix Senec 2011 
a rovnako 1. miesto v kategórii 
Masters (40 – 50 rokov) v súťa-
ži Aminostar Natural Cup 2011 
v Karlových Varoch.
n  Hádzanárske družstvo žien 
Iuventa Michalovce – za získa-
nie titulu Majster Slovenskej re-
publiky v roku 2011.

Oblasť školstvo pedagogika
n  Mgr. Jana Gombitová – uči-
teľka ruského jazyka a hudobnej 
výchovy v ZŠ na Ul. T. J. Mous-
sona a vedúca tanečného súboru 
Slniečko, ktorý pracuje pri zá-
kladnej škole. V rámci školského 
vzdelávacieho programu tvorí, 
realizuje a je garantom učebných 
osnov predmetu výchova ume-
ním pre všetky ročníky základnej 
školy. So súborom Slniečko zís-
kala v roku 2011 1. miesto v ce-
loslovenskej tanečnej súťaži PRE-
DE-TA 2011 a jedno 1. miesto, 
jedno 2. miesto a dvakrát 3. mies-
to na otvorených majstrovstvách 
Českej republiky Pardubická 
Ryengle 2011. V celoslovenskej 
súťaži Supertrieda sa jej trieda 
V. A umiestnila na 3. mieste za 
vytvorenie dramaticko-tanečné-
ho pásma na určenú tému. Pod-
mienkou v súťaži je, že musia 
účinkovať všetci žiaci triedy.
n  PhDr. Anna Kaputová – uči-
teľka ruského jazyka a etickej 
výchovy za zisk titulu Európsky 
učiteľ jazykov roka 2011. Tento 
titul bol udelený iba dvom učiteľ-
kám zo základných a dvom uči-

teľkám zo stredných škôl v rám-
ci celého Slovenska. Pracuje ako 
vedúca predmetovej komisie 
a venuje sa príprave talentova-
ných žiakov na súťaže. Žiaci pod 
jej vedením získali v roku 2011 
niekoľko významných ocenení 
v olympiádach v ruskom jazyku 
a Ars Poetika na krajskej aj celo-
slovenskej úrovni.

Oblasť kultúry
n  Detský spevácky zbor PRO 
MUSICA – pôsobí od roku 1998 
pri Základnej umeleckej škole 
v Michalovciach. V zbore pracu-
je 150 detí v troch oddeleniach. 
V roku 2011 získal zbor bronzo-
vú medailu na medzinárodnom 
festivale International Istanbul 
Chorus Competition v Turecku. 
Pro Musica pravidelne účinkuje 
na koncertoch školy a slávnost-
ných podujatiach mesta. 
n  Kolektív autorov publiká-
cie T. J. Mousson – za súbornú 
publikáciu T. J. Mousson, zo-
brazujúcu život, dielo a pôsobe-
nie tohto významného maliara 
v našom meste. 

Publikáciu vydal mestský úrad 
pri príležitosti stého výročia prí-
chodu umelca do Michaloviec.
n  Zemplínske múzeum v Mi-
chalovciach – za dôkladnú príp-
ravu a uskutočnenie výstavy ma-
liara Zemplína T. J. Moussona 
v roku 2011 v Galérii Zemplín-
skeho múzea v Michalovciach.

Oblasť architektúry
n  ZINPRO, a.s. Michalovce – 
projektant a Chemkostav, a.s. 
Michalovce – zhotoviteľ – za 
stavbu Regenerácia centrálnej 
mestskej zóny mesta Michalov-
ce, ktorá bola dokončená v roku 
2011 v časti Štefánikovej ulice 
a Námestia slobody.
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MichalOvskýM pegasOM 
Ocenili najlepších
v zmysle štatútu mesta Michalovce udeľuje mestské zastupiteľstvo raz 
ročne titul Čin roka jednotlivcovi alebo kolektívu, ktorý v predchádzajúcom 
roku dosiahol mimoriadny výsledok v oblasti športu, kultúry, architektúry, 
humanizmu, školstva, pedagogiky a zdravotníctva. Titul možno udeliť najviac 
trom jednotlivcom a trom kolektívom v jednom roku a v jednej oblasti.

Slávnostný galaprogram To najlepšie, čo v meste Michalovce máme spojený s odovzdávaním titulov Čin 
roka sa uskutočnil 9. marca vo veľkej sále mestského kultúrneho strediska. Na snímke primátor mesta 
Viliam Zahorčák odovzdáva michalovského Pegasa a plaketu dirigentke speváckeho zboru Pro Musica
Viere Džuganovej.                                                        Foto: M. Oros

Zemplínske múzeum 
v Michalovciach

vás pozýva 
na otvorenie

predajnej výstavy 

Krása veľkonočnej 
škrupinky

11. marca 2012 
od 14.00 do 17.00 hod.

(vstup zdarma)
v portrétnej sále 

hlavného kaštieľa

TaZS Michalovce 

oznamujú, že

17. a 18. marca 2012 
(sobota a nedeľa)

bude
 

kúpalisko a sauna 
zatvorené

z dôvodu servisných
a sanitárnych prác

Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického

oznamuje, že 
v stredu 28. marca 2012

bude 

zápis pre nových 
čitateľov zdarma 

a v tento deň bude aj 
odpúšťať pokuty svojim 

čitateľom

„Závod Syráreň Bel Slovensko 
a.s. v Michalovciach investoval 
na prelome rokov 2011 a 2012 
do rozširovania výrobných ka-
pacít a do zvýšenia efektívnosti 
energetického hospodárstva 2,5 
mil. eur,“ hovorí jeho riaditeľ 
Ing. Martin Buršák. Pre okres 
Michalovce s aktuálne viac ako 
23-%-nou nezamestnanosťou je 
to dobrá správa. Spoločnosť Sy-
ráreň Bel Slovensko, a.s. (bývalý 
Zempmilk) prijala začiatkom 
roka 60 nových zamestnancov. 
Spolu tak v súčasnosti firma 
priamo zamestnáva 570 ľudí. 

Fabrika rozširuje výrobu 
hlavne kvôli zvyšujúcemu sa do-
pytu brandovej značky materskej 
spoločnosti Fromageries Bel vo 
Francúzsku. „Výrobu syrov Mini 
Babybel plánujeme zvýšiť tento 
rok na takmer dvojnásobok – 
z troch na viac ako päť tisíc ton. 
Závod v Michalovciach je po 

Francúzsku a USA jediný, kto-
rý luxusný syr vyrába. Takmer 
100 % tejto špeciálnej výroby 
vyvážame,“ dodáva M. Buršák.

Ďalších 400 zamestnancov 
podporuje Syráreň Bel sekun-
dárne – ako dodávateľov mlieka, 
s ktorými má firma uzatvorené 
zmluvy na každý kvartálny rok 
(od apríla do apríla). 

Syráreň Bel v tomto roku roz-
behla pilotný projekt spoločen-
skej zodpovednosti (CSR) pre 
dodávateľov mlieka zameraný 
na edukáciu. Školeniami a inými 
vzdelávacími aktivitami pomáha 
zvyšovať odbornosť farmárov 
v otázkach kvality mlieka, no-
vých foriem krmív či spôsobov 
ustajnenia dobytka.

Vo výrobe zriadila Syráreň 
Bel aj chránenú dielňu, v ktorej 
pracuje 20 ľudí so zdravotným 
postihnutím rôzneho stupňa. 

Mgr. Veronika Cvengrošová

pre farmárov viac 
objednávok
výrobcovia mlieka na východe sR majú dôvod na 
optimizmus. jeden z najväčších zamestnávateľov 
na Zemplíne, syráreň Bel slovensko, a.s., rozširuje 
výrobu. viac práce znamená ďalšie pracovné 
miesta a väčšiu podporu domácich dodávateľov.

syráreň Bel slovensko a.s. zamestnala 60 nových ľudí

Rozmiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov počas upratovania

V dňoch 19. marca až 20. apríla budú v meste Mi-
chalovce rozmiestnené VOK pre občanov mesta 
Michalovce na uloženie objemného odpadu:

VOK budú rozmiestnené na týchto stanovištiach:
Ul. úzka, Ul. konečná, Ul. Gagarinova, 
Ul. agátová, Ul. Pri mlyne, Ul. topolianska, 
Ul. vrbovská (otočka), Ul. močarianska (oproti PD), 
Ul. J. Kollára, Ul. P. Jilemnického, Ul. A. Kmeťa, 
Nábrežie J. M. Hurbana, cintorín Topolianska, 
cintorín Močarianska, cintorín Kapušianska
 
V rámci jarného upratovania budú tieto VOK 
vyvážané pravidelne 2-x týždenne, 
a to v pondelok a v piatok.

Nakoľko v meste Michalovce prebieha 
separovaný zber, žiadame občanov, 
aby biologicky rozložiteľný odpad 
(konáre stromov, kríky) uložili vedľa VOK.
Upozorňujeme, že VOK sú rozmiestnené 
výlučne na uloženie objemného odpadu 
občanov mesta a nie na odpad, pochádzajúci 
z prevádzok a objektov podnikateľov.
Po 20. 4. 2012 budú VOK (okrem cintorínov) 
z týchto stanovíšť stiahnuté.

Ako volili Michalovčania
Z celkového počtu 31 678 oprávnených voličov sa na 
hlasovaní zúčastnilo 16 105 Michalovčanov, čo je 
50,83 %. Víťazom sa aj v našom meste stala strana 
Smer-SD s 8560 (53,80 %) platnými hlasmi voličov. 
Na druhom mieste je KDH s podporou 1575 hlasov 
(9,90 %). Tretia je strana Igora Matoviča Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti OĽaNO so ziskom 1135 
(7,13 %) hlasov. Nasleduje SDKÚ-DS s volebným zis-
kom 924 (5,80 %), SaS získala 767 (4,82 %) hlasov, 
Most-Híd podporilo 215 (1,35 %) voličov. 
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Zima ešte začiatkom mesiaca marec ukazuje svoje pôsobenie. Ob-
čas nasneží, zafúka studený severák, v noci prídu mrazíky. Nič to ale 
nemení na nezadržateľnom príchode ďalšieho ročného obdobia. Jarný 
príchod avizovaný dvadsiatym prvým marcom sa nezadržateľne blíži. 

 Zimné oblečenie končí v šatníkoch. Šál, čiapka, rukavice sú už na 
obtiaž. Počas obeda už ani kabát nie je potrebný. Ranný spev vtákov je 
zo dňa na deň zreteľnejší. 

Každý dobrý hospodár a poriadkumilovný človek využíva príchod 
jarného obdobia na upratanie všetkého, čo zima a sneh prikrývala. Patrí 
sa upratať svoje bezprostredné okolie od všetkého, čo ho špatí. A to je po 
zime plné rôznorodého smetia. Počas zimy ho uchytil vietor z neuzatvore-
ných nádob na odpad. Na mnohých stromoch je potrebné urobiť jarný rez. 
Na verejných priestranstvách to realizujú pracovníci technických služieb. 
No v okolí domov nebude na škodu prejaviť trochu vlastného fortieľa. 

Vyhrabať zvyšky odumretých rastlín z kvetinových záhonov. Niekto-
ré pridomové záhony sú udržiavané obyvateľmi lepšie ako v záhradách 
rodinných domov. 

Udržiavať v čistote svoje bezprostredné okolie prináša nielen dobrý 
pocit z príjemného prostredia. Je aj znakom kultúrnosti a citu k život-
nému prostrediu. Často sa okúňame urobiť prvý krok, akoby to bolo 
znakom toho, že nemáme čo robiť. Pravdou je, že uvedomelosť sa nedá 
naordinovať. A uvedomenie si, že to robíme pre spoločné dobro je naj-
dôležitejšia. Dôležitejšia ako pohodlnosť a povýšenosť. Pravdou ostáva, 
že vzťah k prírode a životnému prostrediu sa nedá nanútiť. Človek ho 
musí mať v sebe, aby sa povzniesol nad prípadné úškrny. 

Na inom mieste Michalovčana je rozpis rozmiestnenia veľkoobje-
mových kontajnerov. Už od 19. marca do 20. apríla je potrebné koná-
re a kríky ukladať ku kontajnerom. Nie do nich. Mesto investovalo do 
zakúpenia drvičiek konárov, ktorá uvedenú úpravu konárov zrealizuje 
na mieste ich uloženia. Odpadne ich vozenie na poloprázdnej vlečke. 
Uvedená štiepka je potom prevážaná do areálu technických služieb. 

Som presvedčený, že prevažná väčšina Michalovčanov využije priaz-
nivé jarné obdobie na upratanie svojho okolia. Odmenou nám všetkým 
bude krásna zeleň počas celého vegetačného obdobia. Chráňme si svoje ži-
votné prostredie. Jeho dobrá kondícia sa premietne aj do nášho zdravia. 

Prajem všetkým Michalovčanom príjemné prežitie jarných dní. 
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Jarné obdobie

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Hosť: Milan Mach

hokejista HK Dukla Michalovce

Záznam
denne od soboty o 14.00 hod.

aktivity primátora
5. 3.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
5. 3.  zasadnutie predstavenstva VVS, a.s.
6. 3.  rokovanie regionálnej Rady ZMOS
6. 3.  rokovanie so zástupcami podnikateľov 
8. 3.  rokovanie s pracovníkmi KSK k projektu Terra Incognita
8. 3.  stretnutie so zamestnankyňami mesta
9. 3.  porada primátora
9. 3.  účasť na podujatí Čin roka 2011
12. 3.  rokovanie so zástupcami odborovej organizácie školstva
12. 3.  rokovanie komisie VÚC v Košiciach
13. – 17. 3.   účasť na svetovom fóre o vode

z pirka Andriša zo Straňan
Po troch dňoch štretnem minule sušeda , vun takoj na mňe: „An-
driš, aňi še mi ňepitaš, jak še mam,“ no ja takoj reku: „Mižu, bratu, 
ta jak še maš u tim marcovim predjarňim čaše?“
„Andriš, ani še ňepitaj, otvoreňe ci povim, už mi u svojim živo-
ce dajaki ten marec prežil, a dzekujem Panu Bohu, že doteraz mi 
ňeznal, co to, žebi hlava boľela. No toho roku v kuše boľi už paru 
dňi. Dochtore hutorja, že to z toho jarňoho slunka, z jarňej una-
vi. Frasa, Andriš, toti predvoľebni kortešački mi toto daľi. Aňi sam 
sebe ňeverim, co toti pravicovo i ľevicovo partajňici dokazovaľi. 
Z toho šickoho mušelo boľec hlavi aj Buľikovich doscihovich ko-
ňoch u maštaľňoch na Kapušanskej uľici. Išče dobre, že mam kus 
zahradki, dze lapam kus očisceňa u hlavoj.
„Mižu, dumam sebe, že travu tam nevipaľuješ, bo čul ši, co še na 
tej Krasnej Hurke stalo, do plaču idze čľeveku, taka prešumna naša 
pamjatka vihorela, co stala od 1333 roku.“
„Ňe, Andriš, škoľim aj sušedov, zahradkarov, rodičov, co maju dzeci 
do 12 rokov a už kurja, žebi z ňima diškurovaľi, žebi špaki ňeme-
taľi do suchej travi.“
„No sluchaj bratu, kedz ce ňeprestaňe hlava boľec aňi po tich jar-
ňich robotov u zahradke, dame še vedno gu našim varošskim turis-
tom. Mame sebe z čoho vibrac, jedna partija najstarši klub, druha 
išče starši a treca, chtori henadi až pecero vistupiľi na Zaňovec. 
Kupime sebe ruksaki, šiltovki, vibramki a perši začňeme cvičňe tu 
pobľizku. Doobeda na Bilej hure, po ozonovej draže, bo oňedluho 
može tam po stromoch ňebudze aňi slichu, poobedze sebe vidzeme 
na Hradok a takoj še nam daju hlavi na porjadok.
Šicko dobre, mojo rodaci. Co še ňestalo može še stac.

Svetový deň modlitieb je  ce-
losvetové ekumenické hnutie 
žien, ktorého cieľom je zdru-
žovať ženy rôznych rás a kul-
túr, rozširovať ich povedomie o 
iných krajinách, kultúrach a ich 
tradíciách, sympatizovať s prob-
lémami žien iných krajín a mod-
liť sa s nimi a pre ne. Tohoročný 
program modlitieb pripravili 
kresťanské ženy z Malajzie na 
tému Nech zvíťazí spravodlivosť.

V našom meste sa uskutočnil 
Svetový deň modlitieb 3. marca. 
Zorganizovali ho ženy z grécko-
katolíckej farnosti v Michalov-
ciach za aktívnej účasti žien  cirkví 

pôsobiacich v meste. Spoločnou 
modlitbou podporili ženy v Ma-
lajzii, aby sa všetky rasy, etnické 
skupiny   a náboženstvá spoloč-
ne usilovali o náboženský súlad, 
ako aj spravodlivý a integrálny 
rozvoj pre každého. Vyzbierané 
finančné prostriedky z tohto dňa  
pomôžu pri aktivitách organizá-
cie „Tenaganita“ (Sila žien). Táto 
organizácia vznikla v roku 1991 
a jej cieľom je pomáhať ženám 
v Malajzii bojovať za ich práva.

Ďakujeme všetkým zú-
častneným za spolupatričnosť 
a obetavosť.

Mgr. Anna Serečunová

svetový deň modlitieb

predstavujeme mestskú políciu

Pravá strana Štefánikovej k Ul. močarianskej, Prof. Hlaváča, 
M. Rázusa, ľavá strana Masarykovej k Humenskej ceste, 
J. Švermu, Humenská cesta, Slovenská, Staničná, Močarianska, 
Priemyselná, Vihorlatská, Stavbárov, Elektrárenska, Továrenská, 
Pekárenská, Zeleninárska, Pri mlyne

ml. inšp. Marián Miťko inšp. Mgr. Stanislav Novák

Občania sa môžu na týchto policajtov obracať vo veciach, ktoré 
majú v kompetencii mestskí policajti počas náhodných stretnutí, 
alebo ich osobne navštíviť na oddelení MsP na Ul. duklianskej 
č. 4. Pokiaľ svoje požiadavky oznámia na oddelení MsP, tieto 
budú príslušným policajtom tlmočené a sú povinní sa nimi zao-
berať a promptne ich riešiť.

JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP

Od 1. januára 2012 príslušníci MsP Michalovce vykonávajú 
službu podľa nového členenia a to tak, že mesto je rozdelené do 6 
služobných obvodov a do každého služobného obvodu sú pride-
lení konkrétni policajti, ktorí tam budú vykonávať obchádzkovú 
a hliadkovú službu s tým, že za zverený obvod aj zodpovedajú. 
V predchádzajúcich číslach Michalovčana sme vám predstavili 
prvé dva obvody, dnes prinášame informácie o obvode č. 4

O B v O d  Č .  4

inšp. Ján Michalko ml. inšp. Marcel Baran

Blíži sa štvrté výročie otvorenia 
obchodného centra Zemplín. Za 
tú dobu sa stalo obľúbeným mies-
tom nákupov, relaxu, stravovania 
či posedenia s priateľmi, známy-
mi. Svedčia o tom aj čísla náv-
števnosti, ktoré neustále stúpajú. 
V súčasnosti je trendom využívať 
obchodné centrá aj ako miesta zá-
bavy a oddychu. Toto smerovanie 
intenzívne využíva aj OC Zem-
plín. Každý mesiac pripravuje pre 
svojich zákazníkov zaujímavé po-
dujatie a najbližšie to bude naro-
deninová oslava. Tá sa bude konať 
17. marca od 15. hodiny. Začne 
programom pre deti, rozprávko-
vými súťažami, divadielkom a veľ-

kou tombolou. V hlavnom prog-
rame vystúpia brušné tanečnice, 
nebude chýbať moderná zumba, 
na svoje si prídu aj milovníci hu-
moru, pretože do obchodného 
centra príde po prvýkrát aj Ander 
z Košíc. Hlavnými hosťami budú 
protagonisti obľúbeného seriálu 
Panelák – Alexander Bárta, Ján 
Koleník a Mirka Partlová. Tradič-
ná veľká narodeninová torta, tom-
bola a ohňostroj ukončia 4. naro-
deninovú oslavu  OC ZEMPLÍN. 
Narodeniny obchodného centra 
každoročne oslávi takmer 15 000 
ľudí a vďaka nim získava oslava 
úžasnú atmosféru.

Mgr. Eva Hrehovčíková

štvrté narodeniny 
s panelákom

Výbor ZO SZZP v Micha-
lovciach zorganizoval pre svoje 
členky posedenie pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien. Všet-
kých zúčastnených privítal pred-
seda J. Koščo, ktorý po príhovore 
a zdravici nežnému pohlaviu 
vyzval hudobnú skupinu Vánok 
– Seniora, aby aj hudbou a spe-
vom prispela k slávnostnej atmo-
sfére. Príhovor a báseň k sviatku 
žien pripojila aj členka skupiny 
p. Škultétyová.

Potom všetkým ženám odo-
vzdal kytičku prednosta Obvod-

ného úradu v Michalovciach 
Ing. Bobík.

Nasledovala voľná zábava 
spojená s občerstvením. Medzi-
tým sme odpovedali na polože-
né otázky a oboznamovali sme 
prítomných s plánmi do ďalšie-
ho obdobia.

Aj keď sú na tento deň rôzne 
názory, môžeme ho vnímať ako 
príležitosť poďakovať príslušníč-
kam nežného pohlavia za to, aké 
sú krásne, dobré, starostlivé, úžas-
né a ako sme radi, že ich máme.

Jaroslav Koščo

Oslavy MdŽ 

Leo je krásny asi 
5-ročný psík, 

priateľský, hravý, vhodný 
k deťom každého veku. 
So sučkami vychádza 
dobre, so psíkmi podľa 
sympatií. Leonko je 
vhodný na dvor, ale aj 
do vnútra. Podmienkou 
adopcie je podpísanie 
adopčnej zmluvy 
a uhradenie adopčného 
poplatku. 
Kontakt: 0908 667 858, 
utulokmi@gmail.com

zvieratká na adopciu

Už niekoľko dní plynie pôst-
ne obdobie. Je to jedno z litur-
gických období roka, ktoré za-
haľuje rúško tajomnosti. Tej ta-
jomnosti, ktorú je možné odha-
ľovať. Spomínané odhaľovanie 
nie je nič iné ako premýšľanie. 
Premýšľanie o tom, čo viedlo 
Krista k tomu, aby obetoval svoj 
život za život celého ľudstva. Pán 
nás touto obetou života pozval 
do školy. Motívom pre Jeho obe-
tovanie sa bola čnosť lásky. Ak 
premýšľame o pôstnom období, 
väčšinou sa zaoberáme očistou 

organizmu. Pôst však nie je len 
o odriekaní jedál a o chudnutí.

V písme nájdeme odporú-
čanie, ktoré oslobodzuje. Zane-
chajme zlo, učme sa robiť dobro. 
Nie je to ľahká vec. Možno práve 
preto, že máme odvrátiť pozor-
nosť od seba smerom k iným. 
Ak sa nám to podarí, vtedy si 
môžeme byť istí, že nežijeme pre 
seba. Nežiť pre seba znamená ot-
vorenosť pre vzťah, ktorý napĺňa 
a obohacuje. A vtedy pochopíme 
podstatu plynúceho obdobia.

PaedDr. Ivana Mochorovská 

Učme sa robiť dobro

vážení spoluobčania! 
Hasiči vás touto cestou upozorňujú na zákaz vypaľovať porasty 
bylín, kríkov a stromov ako aj na zákaz zakladať oheň na mies-
tach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za nedodržanie zásad 
protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru ako aj za porušenie zákazu vypaľovať poras-
ty sa dopustíte priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, 
za čo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
môže uložiť občanovi pokutu až do výšky 331 eur. Hasiči budú 
v týchto inkriminovaných dňoch vykonávať pochôdzkovú 
a hliadkovaciu činnosť v teréne a porušovateľom predpisov, 
hlavne vypaľovačom porastov, budú ukladať blokové pokuty. 
Podnikateľským subjektom za porušenie ustanovení zákona 
o ochrane pred požiarmi môže byť uložená pokuta až do výšky 
16 596 eur.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

Jednota dôchodcov na Slo-
vensku MsO č. 1 spolu so Zem-
plínskou knižnicou Gorazda 
Zvonického pozývajú dôchod-
cov mesta Michalovce na súťaž 
v prednese poézie, prózy a vlast-
nej tvorby pod názvom Literárne 
dni seniorov. Súťaž sa bude konať 
30. apríla v priestoroch knižnice.

Kto má záujem overiť si svoje 
schopnosti a prispieť ku kultúrne-
mu vyžitiu dôchodcov, nech sa pri-
hlási vo svojom klube, kde dostane 
inštrukcie od vedúcich klubov.

Členka výboru MsO JDS Mária 
Hajduková bude každý pondelok 
od 9-12 hodiny v klube 1-3 (malo-
metrážne byty) k dispozícii a po-
radí pri výbere literatúry. Neor-
ganizovaní dôchodcovia sa môžu 
prihlásiť u menovanej členky.

Týmto podujatím chceme 
prispieť ku kultúrnemu vyžitiu 
seniorov jednotlivých klubov. 
Jednotlivci budú ocenení vecný-
mi darmi.

Veríme, že našu iniciatívu 
neodmietnete, veď medzi dô-
chodcami v meste Michalovce 
máme ešte schopných jedincov, 
ktorí boli učiteľmi a vo svojej 
praxi sa prednesu venovali a nie 
je im táto činnosť cudzia.

Záujemcov kultúrneho vy-
žitia čakáme 30. apríla 2012 
o 9.00 hod. v Zemplínskej kniž-
nici GZ.

Keďže termín je dosť krátky, 
poprosíme, aby ste sa na spo-
mínaných miestach registrova-
li od 23. marca.

Ing. Ľudovít Egry

literárne dni dôchodcov 

Ď a k u j e m  v o l i č o m  z a  h l a s y 
p r i a t e ľo m  z a  p o d p o r u 
v o  v o ľ b á c h  d o  N R  S R .

Jozef Bobík

Milí priatelia, známi, sympatizanti,
chcem sa vám poďakovať za podporu strany Smer-SD 
vo voľbách 10. marca 2012. Som veľmi vďačná za 8 040 
preferenčných hlasov odovzdaných priamo pre mňa. Vážim 
si každý váš hlas, ďakujem za vašu dôveru, ktorá zaväzuje 
a verím, že vás svojou prácou a prístupom v parlamentnej 
politike nesklamem a budem vám naďalej nápomocná. 

PhDr. Ľubica Rošková, poslankyňa NR SR
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dva týždne v kultúre... spoločenská rubrika
vítame medzi nami našich najmenších:

Sofia Devečková
Samuel Rusnák

Poďakovania
Ďakujem 

MUDr. MARekovi 
PoPJAkovi 
za ľudský prístup a príkladnú starostlivosť 
pri pôrode mojej manželky.

Michal Mazur

21. február 2012 – deň 
ako každý iný, ale 
predsa sa líšil tým, že 
bol posledný fašiangový 
v tomto roku. 

Deň pred popolcovou stre-
dou, fašiangové zábavy vrcholili. 
V Mestskom kultúrnom stre-
disku v Michalovciach o tom 
presvedčili širokú verejnosť deti 
z michalovských materských 
škôl. Účinkovalo 98 detí  z II., 
IV., IX., XI., XVIII. a  XXI. MŠ. 
Pod vedením svojich učiteliek 
roztancovali srdcia všetkých, 
ktorí sa na toto podujatie prijali 
pozvanie, no najmä svojich ro-
dičov. 

Pôvodné fašiangové zvyky 
v úvode slovom priblížil riadi-
teľ Zemplínskeho múzea Mgr. 
Maroš Demko a potom sme už 
videli tanec a zábavu niekdajších 
zemepánov, ale i obyčajných ľudí 

na dedine. V závere fašiangový 
zvyk deťom priblížili členovia 
Dedinskej folklórnej skupiny 
Rakovčan tak, ako sa uchoval do 
dnešných čias.  Skôr , než zavia-
zali heligónku, na ktorej sa už 
v čase pôstu nebude hrať, nauči-
li všetkých prítomných, vrátane 
detí, fašiangovú pesničku.

Poďakovanie vyjadrila riadi-
teľka Domu Matice Slovenskej 
v Michalovciach, JUDr. Mária 
Kušnírová a poslankyňa NR SR 
PhDr. Ľubica Rošková, ktoré 
účinkujúcim deťom odovzdali aj 
hodnotné knihy a hračky.

Potom si už všetci pochut-
nali na dobrotách, ktoré boli na 
fašiangovom stole.

„Niet nad zážitkové učenie, 
jeho dosah na detské myslenie 
a konanie,“ – takto celý program 
zhodnotila autorka projektu 
Anna Berdáková, riaditeľka IV. 
MŠ a vedúca FS Rakovčan. 

ankaber

pred popolcovou 
stredou

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Rastislav Pauločík 
a Zuzana Štaudnerová

Mgr. Rudolf Ondič 
a  Mgr. Lucia Rončinská

Dňa 13. marca uplynul rok, čo dotĺklo 
šľachetné srdce nášho milovaného otecka 

JúliUSA MAščeNíkA
Kto ste ho poznali, 

venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiace deti – Eva, Anna, Július s rodinami

Dňa 7. marca uplynulo 10 rokov, 
kedy nás nečakane opustila milovaná 
mama, babka, svokra a sestra 

eDitA BoDNáRová
Nikdy nezabudneme.
dcéra Iveta a syn Peter s rodinou

Spomienky

Spomienky sú hviezdy a hviezdy sú večné.
Pred 23. rokmi nás po dlhej a ťažkej chorobe 

opustil milovaný manžel, ocko a dedko 

Jozef čižMáRik
Dňa 25. marca by sa dožil 70. rokov. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 6. marca uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a dedko 

leoPolD StloUkAl
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal 
...zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...
s úctou a láskou v srdci spomíname

18. marca uplynie 8 rokov od náhleho úmrtia 
nášho otca, starého otca a manžela 

viNceNtA kiRčákA
spomínajú deti s rodinami 

a naša mama

Touto cestou chcem poďakovať 
kolektívu I. interného oddelenia NsP 

Štefana Kukuru Michalovce, a.s, 
na čele s primárom 

MUDr. PAvloM HiRJAkoM
 za príkladnú starostlivosť počas hospitalizácie.

S úctou vďačný pacient Ján Paľo

Zemplínska knižnica
cesTOvaTeľ ľUBOMíR MOTyČka
a MeTeOROlóg peTeR jURČOviČ 
Zaujímavé rozprávanie na tému počasia, cestovania a zábavy
29. 3. 2012

ROMan BRaT a MiROslav RegiTkO
Beseda so slovenským prozaikom a knižným ilustrátorom.
30. 3. 2012 o 11.00 hod.

nOc s andeRsenOM
Medzinárodné podujatie venované detskému čitateľovi
so zameraním na podporu čítania a zatraktívnenia knižníc.
Hosť: pedagóg Ján Pochanič
30. – 31. 3. 2012

výstavy
veľkOnOČný BaZáR
Vystavovať a predávať svoje výrobku budú dôchodcovia z klu-
bov dôchodcov a klienti domova sociálnych služieb ANIMA 
na ulici A. Kmeťa
19. – 31. 3. 2012, Malá galéria MsKS 

TeOdOR jOZef MOUssOn
výber z tvorby
do 31. 3. 2012, Zemplínske múzeum

program kina centrum
16. – 18. 3. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.

kOnTRaBand
thriller Premiéra
USA  2011
Vstupné: 2,50 €  Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

18. 3. nedeľa o 16.00 hod.

TinTinOve dOBROdRUŽsTvá
animovaná rozprávka
USA  2011
Vstupné: 2,00 €  Mládeži prístupný Slovenský dabing

21. 3. streda o 19.30 hod.

na MaMUTa!
road-movie
FRANCÚZSKO  2010
Vstupné: 2,20 €  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

22. – 24. 3. štvrtok, piatok, sobota o 19.00 hod.
25. 3. nedeľa o 16.00 a 19.00 hod. Premiéra
26. 3. pondelok o 19.00 hod

O BOhOch a ľUĎOch
dráma
FRANCÚZSKO 2010
Vstupné: 2,50 €, v pondelok vstupné 2,20 €  
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

27. – 28. 3. utorok, streda o 18.00 hod. 

happy feeT 2
animovaný, komédia, rodinný, hudobný
USA 2011
Vstupné: 2,30 €              Ml. prístupný Slovenský dabing 

29. 3. štvrtok o 19.30 hod.

paRanORMal acTiviTy 3
horor
USA  2011
Vstupné: 2,00 €  Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

30. – 31. 3. piatok, sobota o 19.30 hod.
1. 4. nedeľa o 19.30 hod. Premiéra

šTyRi slnká
komédia, dráma
ČR  2012
Vstupné: 2,50 €  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

30. 3. piatok o 17.30 hod.
31. 3. sobota o 16.00 hod.
1. 4. nedeľa o 16.00 hod.

hUgO a jehO veľký OBjav
dobrodružný
USA  2011
Vstupné: 2,30€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Ďalšími dvoma potvrdenými 
interpretmi 3. ročníka letného 
Easthetic festivalu sú skupina 
Smola a hrušky a hudobník Mike 
Lark z projektu Dynamo Team. 
Kým pre formáciu Hrušky to 
bude na Eastheticu premiéra, 
Mike Lark už festival zažil na 
vlastnej koži, keď na podujatí 
vlani vystúpil so svojou domov-
skou kapelou Hudba z Marsu. 
Tentoraz však príde na Zemplín-
sku šíravu už ako držiteľ Radio_

Head Award v kategórii Nováčik 
roka. Na zozname účinkujúcich 
figurujú už od polovice januára 
formácie Bruno Benetton Free 
Band a Got Blue Balls. Perma-
nentky na multižánrový Easthe-
tic festival, ktorý sa bude konať 
3. a 4. augusta, opäť na Zemplín-
skej šírave, sú od 16. decembra 
dostupné v sieti Ticketportal. 
Vstupenka na dva dni stojí v sú-
časnosti 12 eur.

Ján Papač

na easthetic festival 
zavítajú smola a hrušky

staré čínske umenie 
feng shUi nám 
pomáha harmonizovať 
priestor, v ktorom sa 
dlhší čas zdržiavame. 

Dôležitou súčasťou našich 
životov je naše bývanie. Miesto, 
kde spíme, kde trávime príjem-
né chvíle s rodinou, kde pre ňu 
varíme chutné obedy, kde re-
laxujeme či len tak leňošíme. 
Ale aj miesto kde pracujeme, 
alebo sa učíme – jednoducho 
náš životný priestor. Byt, dom, 
kancelária, škola. My sami si 
ho zariaďujeme, skrášľujeme, 
ovplyvňujeme. A on tak isto 
vplýva na nás.

FENG SHUI tak ako ho poz-
náme dnes, sa vyvíjalo približ-
ne 6000 rokov. Presné obdobie 
vzniku sa určiť nedá, pretože 
veľa písomností zhorelo pri 

rôznych vojnách a mocenských 
bitkách. Ak si náš dom zariadi-
me s láskou, vkusom a ešte aj 
v súlade s vesmírnymi princíp-
mi, odmení sa nám zdravím, 
vitalitou, pokojom a aj bohat-
stvom. Sú ľudia, ktorí majú vro-
dený cit a sami svojou intuíciou 
vedia umiestniť správne dopln-
ky na správne miesto. Nám os-
tatným môže pomôcť toto staré 
čínske umenie.

FENG SHUI nie je nábo-
ženstvo. Je to nástroj, pomocou 
ktorého môžeme prispôsobiť 
prostredie pre toho, kto v ňom 
žije. Nie je to ani zázrak. Je to 
vietor a voda – nový život. Pri-
náša nám nové príležitosti. Je 
iba na nás, ako ich využijeme. 
Podrobnejšie informácie po-
skytujeme formou bezplatných 
prednášok.
fengshuistastnyzivot@centrum.sk

D. Vojtková

feng shui – šťastný život

Blahoželania
Dňa 15. marca 2012 
sa dožil krásnych 85. narodenín 

iMRicH HReško
Touto cestou mu k jeho životnému jubileu 
všetko najlepšie
želá syn s manželkou, 
vnučky a pravnúčik Riško

Manželia 

PaedDr. fRANtišek feňák 
a MáRiA, rodená PReveRčíková 

oslávili v týchto dňoch 60 rokov manželstva
Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš, 
s ktorým aj šedinami obelený až do samej 

staroby dožiješ. Boli by sme všetci veľkí 
nevďačníci, miesto srdca by sme v hrudi 

kameň mali, keby sme sa do jedného všetci 
drahým našim jubilantom nepoďakovali.

Syn Miroslav, manželka Gabika, dcéra Marika, 
vnukovia Marek, Gabika, Janko s manželkou 

Adelkou, Miro, Marika a pravnuk Samko. 
K blahoželaniu sa pripája 

rod. Némethová, Brešková a Kažmirská

V týchto dňoch oslávila svoje krásne životné 
jubileum 85 rokov naša drahá 

MáRiA kUDláčová
Pri tomto krásnom výročí Ti prajeme, 

aby si v zdraví a spokojnosti ešte dlho pobudla 
medzi nami a prinášala nám lásku, 

radosť a potešenie.
Tvoja dcéra Valika a syn Igor s rodinami

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

Tibor Kudla, 71-ročný

Ján Geyer, 63-ročný

Oľga Kolesárová, 78-ročná

Alžbeta Straková, 83-ročná

Mária Kondášová, 80-ročná

Dňa 14. marca 2012 
sa dožil 80-tych narodenín

Jozef štofilA
Všetko najlepšie praje manželka, 
dcéra, vnuci Marek, Maroš 
a pravnučka Martinka
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malý oznamovateľ...dva týždne v športe...
kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám stavebný pozemok – Michalovce, Tichá ulica.  

Tel.: 0905 429 794
n Predám garáž pri bývalom Chempiku s vysporiadaným 

pozemkom. Cena dohodou. Tel.: 0915 656 515
n Predám 3–izbový byt  - Nad Laborcom 8 (V 4) kompletne 

zrekonštruovaný, za veľmi dobrú cenu. Tel.: 0907 323 354
n Predám 2–izbový byt 52 m2 s balkónom v OV, Ulica 

konečná. Čiastočne rekonštruovaný. Cena dohodou.  
Tel.: 0904 554 449

n Predám garáž s vysporiadaným pozemkom na Ulici 
M. Rázusa. Cena dohodou. Tel.: 0949 172 053

n Predám garáž pri bývalom Chempiku s vysporiadaným 
pozemkom. V garáži je zavedená elektrina. Cena dohodou. 
Tel.: 0905 466 158

Rôzne
n Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom 

technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003. 
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050

n Predám štartér na Škodu Favorit – 1 ks menší + 1 ks 
s prevodovkou. Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273

n Výhodné pôžičky a hypopôžičky až do 100 000 € na kúpu 
nehnuteľností, rekonštrukciu, aj čokoľvek iné.  
Tel.: 0907 921 829, 0902 980 104

n 39-ročná matka s 12–ročným synom hľadá súrne 
ubytovanie. Zn. Lacno + pomoc v domácnosti.  
Tel.: 0904 667 004

služby 
n Doučujem matematiku – ZŠ, SŠ, VŠ – 1. ročník.  

Tel.: 0948 059 051
n Účtovníctvo, daňové priznania ... Hypotéky, poistenie ... 

– všetky banky, poisťovne.  
Tel.: 0915 644 489, www.ekonomickesluzby.eu

n Strechy – sadrokartóny – obklady – podlahy ...  
Tel.: 0907 922 100, www.cackostav.szm.com

n Prešívam – obšívam – opravujem šatstvo – háčkujem - 
pletiem, svetre, kabáty, bytové doplnky. Tel.: 056 3903 339

n Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu 
vankúšov a paplónov. Dovoz a odvoz zákaziek je zdarma 
v Michalovciach! Tel.: 0915 325 381, 056 6497 735

Vyhliadkový kopec Roh sa 
nachádza vo východnej časti 
Vihorlatských vrchov, mimo 
hlavného hrebeňa. Za dobrej vi-
diteľnosti z neho dovidieť nielen 
na hrebeň Vihorlatu a hraničný 
hrebeň Popriečneho, ale aj na 
ukrajinské Poloniny. Sobotňaj-
šie pekné počasie využilo na 
peknú zimnú túru 11 turistov z 
oboch michalovských turistic-
kých klubov.

Autá sme odstavili v lokali-
te Potašňa medzi Remetskými 
Hámrami a Morským okom. Vy-
dali sme sa po značkovanej cyk-
listickej trase smerom na Barla-
hov. Po odpluhovanej lesnej ceste 
sa kráčalo dobre. V lokalite Bar-
lahov sme si štyria pripli na obuv 
nové snežnice Prvého michalov-
ského klubu slovenských turistov, 
ktoré nám výborne poslúžili. Za-
stavili sme sa na križovatke cyk-
lochodníkov Pod Zlomami. Pod 
Rohom sme opustili lesnú cestu 
- cyklochodník. Brodenie v stále 
hlbšom snehu bolo čoraz ťažšie. 
Trojica turistov bez snežníc sa 
vzdala výstupu v týchto mies-
tach, ďalšia trojica po kilometri. 

Záverečný výstup po zvažnici 
a neskôr pomedzi stromy sme 
absolvovali už len piati, náš naj-
ľahší a najzdatnejší turista bez 
snežníc. V nadmorskej výške 
nad 800 metrov bola cca metro-
vá vrstva snehu. Z vrcholu Rohu 
(857 m n.m.) sme mali nádherný 
výhľad na Sninský kameň (1005 
m n.m.) a vrchol Vihorlatu (1076 
m n.m.). Cez bukový les upro-
stred rozľahlej vrcholovej ploši-
ny Rohu sme prešli na čistinku 
na jej východnom okraji. Tu sa 
nám naskytol nádherný výhľad 
smerom na ukrajinské Poloniny, 
hlavný hrebeň Vihorlatu a hra-
ničný hrebeň Popriečneho.

Vydali sme sa na zostup po 
vlastných stopách. Zostupovali 
sme proti poludňajšiemu sln-
ku, sneh bol čoraz mäkší, už aj 
snežnice sa začali zabárať. Túra 
sa vydarila, prešli sme v snehu 
cca 14 km s prevýšením 500 m, 
šľapali sme 6 hodín. Prvykrát v 
živote som si odskúšal snežnice, 
vďaka ktorým som si vychutnal 
krásnu slnečnú sobotu v nád-
hernej prírode.

Ján Serbák

Zimný výstup na Roh

správy zo športu...
n  v ZáveReČnOM Zápase na dnO
Po víťazstve doma v generálke na jarné body futbalisti MFK Zemplín 
Michalovce nad susedom z Trebišova 2:1. Nastúpili ešte na záverečný 
prípravný zápas a predstavili sa na trávniku v Spišskej Novej Vsi ví-
ťazstvom 3:0. Góly zaznamenali nové posily Uškovič (2) a Rák.
n  MichalOvČania ešTe neZasiahli
Druhá futbalová liga má za sebou už 2 kolá. No v nich náš zástupca 
– MFK Zemplín do hry ešte nezasiahol. Prvé stretnutie v Senici bolo 
úradne odložené. Bude sa hrať v stredu 4. apríla o 17.30 hod. Druhé 
v domácom prostredí s Liptovským Mikulášom bolo tiež odložené. 
Nemáme dobrý terén, zápas sa odohrá 4. apríla. Verme, že tretí zápas 
v Moldave nad Bodvou – regionálne derby sa uskutoční v normál-
nom termíne – v sobotu 17. marca o 17.30 hod. Potom v celkovo 22. 
kole v sobotu 24. marca už budú Michalovce hrať a privítajú Dolný 
Kubín o 17.30 hod.
n  hRaŤ sa BUde UŽ veČeR 
Ako viacero druholigových celkov majú aj Michalovčania  na svojom 
vynovenom štadióne aj umelé osvetlenie. Svoje zápasy tak Michalov-
čania budú už hrávať večer. Neodzrkadlí sa to na návštevnosti? Budú 
hrávať až o 19.30 hod. Takýto duel je na programe v 25. kole, keď Mi-
chalovce privítajú lídra súťaže Myjavu. V 23. kole v sobotu 31. marca 
– doma s Lučencom o 17.30 hod.
n  play Off v kOšiciach
Extraligový nováčik v hádzanej mužov WinLand Michalovce skončil v 5 
člennom kolektíve na štvrtej priečke so ziskom 7 bodov. V záverečnom 
zápolení si doma poradil s celkom Hlohovca. Teraz je prestávka v „A“ 
skupine. V štvrťfinále play-off si zmerá sily s piatym celkom Košicami. 
Hrať sa bude v sobotu 17. marca o 18.30 hod. u súpera. So súperom sú 
naši na tom lepšie – doma dvakrát výhra a u súpera dvakrát remíza.
n	iUvenTa dRUhá
Účastník WHIL – Michalovská Iuventa neuspela na európskom fóre 
a ani v Slovenskom pohári. Hrajú pod vedením nového lodivoda  
Jána Packu. Teraz chcú všetko odčiniť a stať sa lídrami WHIL a uspieť 
aj v play-off. Súboj má 13 účastníkov a kluby majú odohrať ešte tri 
kolá, celkovo 24 zápasov. V ostatnom zápase doma porazili Olomouc 
35:28 a vrátili im jesennú prehru.
n	BaskeTBalisTi na špici
V domácom prostredí druholigoví basketbalisti 1. BK Michalov-
ce doma vyhrali nad najväčším rivalom Dastep Krompachy 65:61 
(39:29). Majú 36 bodov a sú stále na 1. mieste pred svojím konku-
rentom Krompachmi. Potom však prehrali v Košiciach s UVL 82:87 
(39:44). Vyhrávali takmer celý zápas, ale záver nevyšiel. Chýbali 
zranení podkošoví hráči, škoda, mohli mať pred rivalom väčší od-
stup. V telocvični Michalovského Gymnázia v sobotu 18. marca 
o 16.00 hod. Kežmarok.                                                                                      

O pOháR pRiMáTORa MesTa
II. ročník ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti
3. kolo, 21. 3. 2012, 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912 

Basketbal
1. Bk – levOČa
Východoslovenský pohár kadetov 
8. dvojkolo, 17. 3. 2012, 9.00 hod., 11.00 hod
1. Bk – keŽMaROk
II. liga mužov Východ – 22. kolo 17. 3. 2012, 16.00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

hádzaná
hc winland – 1.Mhk kOšice
1.štvrťfinálový zápas play off mužov 17. 3. 2012, 18.30 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559
hk iUvenTa jUn. – senica
I. liga žien - 15. kolo, 18. 3. 2012, 15.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel.: 0918 159 219 
hc winland – 1.Mhk kOšice
3. štvrťfinálový zápas play off mužov 24. 3. 2012, 18.30 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559

florbal
O pOháR pRiMáTORa MesTa
III. ročník mestskej florbalovej ligy mužov 
10. a 11. kolo, 19. – 29. 3. 2012, 18.00 hod. 
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195 

futbal
Mfk ZeMplín – fc peTRŽalka 1898
I. LS/MD – 18. kolo, 24. 3. 2012, 11. 00 hod., 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
Mfk ZeMplín – Mfk dOlný kUBín
II. liga mužov – 22. kolo, 24. 3. 2012, 15.00 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, tel.: 0915 840 405

ľadový hokej
hk MládeŽ – hk TRnava
Baráž o postup do extraligy juniorov 
8. kolo, 17. 3. 2012, 14.00 hod.
hk MládeŽ – hc TOpOľČany
Baráž o postup do extraligy juniorov 
9. kolo, 18. 3. 2012, 10.30 hod.
hk MládeŽ – hk spišská nOvá ves
Baráž o postup do extraligy juniorov 
10. kolo, 21. 3. 2012, 14.00 hod.
hk MládeŽ – hk 36 skalica
Baráž o postup do extraligy juniorov 
11. kolo, 24. 3. 2012, 14.00 hod.
hk MládeŽ – hk 91 senica
Baráž o postup do extraligy juniorov 
12. kolo, 24. 3. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

softtenis
O pOháR pRiMáTORa MesTa
IV. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov, 
II. liga – 19. a 20. kolo, 22. – 29. 3. 2012, 18.00 hod. 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912 

stolný tenis
šksT „B“ – šksT sOkOl vOjČice
III. liga mužov Juh - 21. kolo, 25. 3. 2012, 10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

volejbal
O pOháR pRiMáTORa MesTa
III. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých
II. liga – 19. a 20. kolo, 20. a 27. 3. 2012, 18.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912 

strelectvo
MeMORiál gUsTáva BOdajlU
VIII. ročník – strelecký trojboj, 25. 3. 2012, 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

šach
O pOháR pRiMáTORa MesTa
II. ročník šachového turnaja žiakov ZŠ, 28. 3. 2012, 8.30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912 

Turistika
ii. ROČník gRófka
17. 3. 2012

56. jaRné kilOMeTRe
25. 3. 2012 
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

hUMenský sOkOl
18. 3. 2012

OTvORenie 100 jaRných kilOMeTROv
25. 3. 2012, 9.00 hod. 
Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243

Zemplínske príslovie
Dluho ňedumaj, (...dokončenie 

príslovia v tajničke v zemplín-
skom nárečí)

vodorovne:
A. začiatok tajničky
B. chvost, po čes. – bývalý fut-

balista Slovana Bratislava
C. obec v okr. Košice- vidiek 

– meno bývalého talianskeho 
politika mora

D. základná číslovka – severské 
zviera – olejnatá plodina

E. meno Wisterovej – štvrťhárok
F. útok, po rusky – aóni, po česky
G. koniec tajničky

Zvisle:
1. vrkoč – príbuzný
2. otec (det.) – mamina sestra
3. domáce meno Pavla – riečny 

živočích
4. somár – sťa
5. predložka – posledný Rožm-

berk – tiež
6. rieka v Kazachstane – zväz, 

po čes.
7. rieka v JAR – praobyvateľ 

Nového Zélandu
8. bulharská rieka – iniciálky 

Rudolfa, Norberta a Otakara
9. poschodie (zastar.) – mys 

v Tunisku
Dušan Kudroč

krížovka
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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