
Vážení spoluobčania,

milí michaloVčania!
15. novembra sme už tretíkrát 

v tomto roku išli k volebným urnám, 
aby sme po prezidentovi republiky, 
po poslancoch v európskom parla-
mente, rozhodli aj o tom, kto bude 
naše mesto riadiť z pozície primátora 
i z pozícií mestských poslancov. 

Veľmi ma teší, že tak ako v pr-
vých dvoch prípadoch aj teraz, voľby 
v Michalovciach prebehli bez 
rušivých momentov, prebehli 
v súlade so zákonom a my sme si 
slobodne a demokraticky vybra-
li tých svojich zástupcov, ktorým 
najviac dôverujeme a od ktorých 
očakávame, že naše mesto po-
vedú k jeho ďalšiemu rozvoju. 
Za toto patrí poďakovanie všet-
kým tým, ktorí voľby organizač-
ne zabezpečovali, ale aj všetkým 
tým, ktorí prišli k volebným ur-
nám a odovzdali svoj hlas ktoré-
mukoľvek z kandidátov na posty pri-
mátora mesta a poslancov mestského 
zastupiteľstva. 

Pre mňa osobne je veľkým vy-
znamenaním skutočnosť, že som už 
po tretíkrát presvedčil najväčší počet 
z vás, voličov, a že opätovne budem 
môcť viesť Michalovce ako ich primá-
tor. Všetkým vám, ktorí ste mi preja-
vili dôveru, úprimne ďakujem. Vní-
mam to ako ocenenie nielen mojej 
doterajšej práce, ale aj ako ocenenie 
práce celého tímu mojich spolupra-
covníkov tak z radov doterajších po-
slancov ako aj z radov zamestnancov 

Mesta Michalovce na všetkých jeho 
úrovniach.

Za nás všetkých chcem už teraz 
prisľúbiť, že tak ako doposiaľ sa bude-
me aj naďalej zo všetkých síl usilovať 
o to, aby sme vašu dôveru nesklama-
li, aby sme z Michaloviec vytvárali 
moderné mesto, kde sa príjemne žije 
všetkým jeho obyvateľom.

Toho, čo je pre to ešte potrebné 
urobiť, je veľmi veľa a naše, najmä 
finančné možnosti, sú limitované. 
Verím však, že aj vďaka podpore vás 
všetkých i vďaka vašej trpezlivosti 
sa nám mnohé z toho, čo urobiť treba, 
podarí zrealizovať čím skôr.

Pre každého primátora je veľmi dô-
ležité, aký poslanecký zbor v meste je, 
či tento zastupiteľský orgán je s ním, 
alebo stojí proti nemu. V posledných 
obdobiach sme v tomto smere v Micha-
lovciach pracovali v súzvuku a aj preto 
sme sa, na rozdiel od mnohých iných 
miest, mohli na všetkých zasadnutiach 

mestského zastupiteľstva venovať nie 
všakovakým hádkam ale rozvojovým 
aktivitám, čo z Michaloviec urobilo 
najdynamickejšie sa rozvíjajúce mesto 
v regióne.

Je možné predpokladať, že vďaka váš-
mu rozhodnutiu zveriť mandát až dvad-
siatim doterajším poslancom aj na ďalšie 
štvorročné obdobie, budeme v tradícii 

výbornej spolupráce pokračovať. 
Verím, že to nášmu mestu môže 
aj teraz len pomôcť. Ja sa na túto 
spoluprácu so všetkými tak starý-
mi ako aj novozvolenými poslan-
cami úprimne teším.

Volebné obdobie, ktoré o nie-
koľko dní začne, bude pre naše 
mesto znovu obdobím mnohých 
výziev, obdobím, v ktorom nás 
čaká veľa práce. Ani výziev, ani 
práce sa nebojíme. My všetci, 
ktorí sme získali vašu dôveru, 

urobíme všetko pre to, aby sme sa pred 
vás aj po štyroch rokoch mohli posta-
viť bez obáv, aby sme mohli povedať, 
že sme urobili všetko, čo bolo v našich 
silách pre ďalší rozvoj Michaloviec.

Verím, že nám aj teraz pomôžete 
svojimi námetmi a postrehmi, dobre 
mienenou kritikou i istou dávkou tr-
pezlivosti, pretože aj toto všetko nám 
v práci pomáha. My všetci vám za to 
vopred ďakujeme veriac, že sa nám 
mnohé ciele spoločným úsilím poda-
rí realizovať.

Viliam Zahorčák
primátor mesta
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aktua l i ty
Ochotnícke Divadlo 

pri fontáne
vás pozýva na premiéru

pôvodnej veselohry 
Kataríny Varechovej

ZOSTANE TO 
V RODINE

12. decembra o 18.00 hod. 
v MsKS

70. výročie 
oslobodenia 

mesta

Spomienkové podujatia potom pokra-
čovali na Cintoríne Červenej armády na 
Hrádku pietnym aktom kladenia vencov 
k pomníku padlých vojakov. Súčasťou 
spomienkovej slávnosti bola aj vysviacka 
poklonného kríža. Mestu Michalovce ho 
daroval vnuk poručíka Alexandra Kuch-
tarova, ktorý padol v oslobodzovacích 
bojoch na Dargove 9. decembra 1944 a je 
pochovaný na michalovskom Cintoríne 
Červenej armády. Akt vysviacky celebroval 
arcibiskup michalovsko – košický Juraj.

Program v popoludňajších hodinách po-
kračoval ukážkou rekonštrukcie bojov v po-
daní Klubu vojenskej histórie – Krasnoar-
mejci a výstavou rôznej ťažkej vojenskej tech-
niky Ozbrojených síl SR v Parku študentov. 

V podvečer si významné výročie 
v histórii mesta pripomenuli aj športov-
ci už tradičným behom O štít mesta Mi-
chalovce. Celodenný program zavŕšila 
slávnostná akadémia vo veľkej sále mest-
ského kultúrneho strediska. V programe 
sa predstavili žiaci michalovských zák-
ladných škôl, Základnej umeleckej ško-
ly, Štefánikova 20 a súkromných ume-
leckých škôl Jurošík a Talent-Um.

nč

Oceňovaním priamych 
účastníkov bojov 
II. svetovej vojny 

sa v stredu 26. novembra 
začali v našom meste 

oslavy 70. výročia 
oslobodenia Michaloviec.

príhovor primátora mesta Viliama Zahorčáka

Všetkým vám, 
ktorí ste mi prejavili 
dôveru, úprimne 
ďakujem“
p r i m á t o r
V i l i a m  Z a h o r č á k

Mesto Michalovce a Dom matice slo-
venskej v Michalovciach pripravili 13. no-
vembra už 38. ročník súťaže v umeleckom 
prednese poézie – Horovov Zemplín. 
V troch kategóriách – gymnáziá, odborné 
školy a konzervatóriá – súťažilo 33 recitá-
torov z Košického a Prešovského kraja.

Ich výkony hodnotila odborná poro-
ta, v ktorej bol aj spisovateľ Michal Chu-
da a tiež herec a známy recitátor Jozef 
Šimonovič.

Na prvých miestach sa umiestnili Do-
minika Maďarová /gymnáziá/, Miriama 
Kufová /Stredná zdravotnícka škola Mi-
chalovce/ a Laura Mária Kollegová /kon-
zervatóriá/. Cenu Pavla Horova získala 
konzervatoristka Radka Šufľaková.

Na slávnostnom vyhodnotení bola 
do života uvedená kniha Kontrasty čere-
nia. Výber z prozaickej tvorby P. Horova 
zostavil Ernest Sirochman. Publikácia 
k storočnici vyšla s finančnou podporou 
Mesta Michalovce. 

Po súťaži konal slávnostný galaprog-
ram pod názvom Vysoké letné nebe. 
Vystúpili v ňom žiaci Základnej školy 
Pavla Horova, Gymnázia Pavla Horova, 
Súkromnej základnej umeleckej školy 
Jurošík, interpreti Ľ. Geročová, M. Star-
jak, J. Timková a z rodiska básnika folk-
lórna skupina Ondavčanka z Bánoviec 
nad Ondavou.

Storočnica 
P. Horova

Vážení čitatelia, radi by 
sme vám pripomenuli, 
že redakcia našich novín 
pripravila aj v tomto 
roku pre svojich čitateľov 
podujatie pod názvom 
LUCIA. Už v minulom roku 
sme sa rozhodli pozmeniť 
pravidlá a neuverejňovať 
kupóny súťaže, ktoré by 
bolo potrebné zbierať, a tak 
sa zapojiť do žrebovania 
o hodnotné ceny. 

Redakčná rada rozhodla, že o ceny sa 
môže uchádzať každý, kto príde 13. de-
cembra o 17.00 hod. do veľkej sály mest-
ského kultúrneho strediska na podujatie 
LUCIA 2014. Podmienkou získania 
ceny bude zakúpiť si vstupenku. Kupón 
každej vstupenky usporiadatelia vložia 
do osudia a priamo počas programu 
budú vyžrebovaní výhercovia z prítom-
ných divákov. V programe sa predstaví 
salónny orchester Afrodite z Bratislavy 
vo vianočnom programe Adeste fideles. 
Vstupné bude 5 €.

Pre vyžrebovaných výhercov redak-
cia našich novín pripravila v spoluprá-
ci so sponzormi hodnotné výhry. Prvú 
cenu – televízor už tradične venuje re-
dakcia Michalovčan. 
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LUCIA 
2014

V uplynulých dňoch pracovníci technických služieb umiestnili na Námestie osloboditeľov krásnu striebornú 
jedličku. Je neklamným dôkazom, že Vianoce sa nezadržateľne blížia. Vianočný stromček v tomto roku Mestu 
venovala obyvateľka Ulice SNP v Michalovciach. Statný, viac ako 15 metrov vysoký strom má tridsať rokov 
a doposiaľ krášlil záhradu rodinného domu. Po skrášlení vianočnou výzdobou bude rozsvietený v piatok 
5. decembra podvečer. Príde aj Mikuláš a anjelik, ktorí rozdajú deťom sladkosti a koledovať budú speváčky 
z folklórneho súboru Zemplínik. Neskôr o 18. hodine sa už všetci môžu tešiť na Vianočný benefičný koncert 
s kapelou Peter Bič Projekt a Igorom Kucerom v mestskom kultúrnom stredisku.

VIANOčNé 
TRHy

12. a 13. decembra 

ulička remesiel 
vianočné koledy  

NAjbLIžšIE 
číSLO NOVíN 

MICHALOVčAN 
vyjde 

19. decembra
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Nikto ti nemôže dať viac, ako ti môžem ja sľúbiť. Slogan často pou-
žívaný v súvislosti s voľbami, no často aj vtedy, ak od neho očakávaná 
priaznivá reakcia.

Demokracia na Slovensku je len v mladíckom veku, dvadsaťpäťroč-
ná. Ešte stále nám skôr prekáža. Naučili sme sa skôr ignorovať jej uplat-
ňovanie. Prejaviť svoje videnie, svoju predstavu. Podporiť niečo, čo sa 
nám z pestrej palety politiky ponúka, je stále v menšine. Pochopím to 
pri eurovoľbách, kde stotožnenie sa s niečím, čo je mimo územia Sloven-
ska, je mimo nášho záberu.

Dá sa tomu rozumieť pri voľbách do vyšších územných celkov. Tie sú 
ešte stále novým prvkom v štruktúre územného členenia Slovenska. Mož-
no znechutenie z veľkej politiky a neustáleho bojového nasadenia politikov, 
znechucuje i pri parlamentných voľbách. Napriek všetkým zložitostiam ži-
vota o svoje bezprostredné okolie, o svoje mesto, by každý očakával väčší 
záujem. No účasť voličov v komunálnych voľbách pätnásteho novembra 
potvrdila opak. Nimi sa skončilo štvorročné obdobie práce primátora a po-
slancov mestského zastupiteľstva v rozvoji mesta. Odovzdanými hlasmi ste 
rozhodli o zložení nového. Vzniká priestor na napĺňanie volebných prog-
ramov a predsavzatí od prvého dňa po zložení sľubu primátora a nových 
členov poslaneckého zboru. Určite nikto z nich nemá formulku šamana 
na stvorenie zázrakov. I tu bude potrebné trpezlivo načúvať hlasom ľudí, 
aby ich problémy neostali vo vzduchoprázdne. I tu bude potrebné pretvárať 
mesto na obraz súčasnej doby. Pracovať tak, aby boli uspokojené zložitosti 
každodenného života občanov Michaloviec. I tu platí, že všetko nie je mož-
né realizovať odrazu. Každodenná poctivá práca nakoniec určite prinesie 
želaný efekt. Určite všetci kandidáti išli do volieb s takýmito predsavzatia-
mi. Vo voľbách ste na zvoleného primátora a poslancov naložili zodpoved-
nosť za mesto na štyri roky. No tu to nemá končiť. Aj na vašom záujme, 
pripomienkach, podnetoch, niekedy i priamej pomoci bude záležať.

Primátor mesta nemôže byť zodpovedný za verejný poriadok 
a za neporiadok občania. Len na nás všetkých bude záležať, nakoľko 
efektívne budú vynaložené prostriedky na rozvoj mesta a života v ňom. 
Dovoľte mi teda poďakovať všetkým občanom mesta, ktorí svojimi hlas-
mi v komunálnych voľbách prispeli aspoň k takej účasti. Chcem popriať 
zvolenému primátorovi a poslancom veľa trpezlivosti a dobrej vôle pri 
zveľaďovaní života v našom meste. Buďme hrdí na svoje mesto, na jeho 
históriu i súčasnosť a prispejme k jeho budúcemu rozvoju.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Čaro volieb

pobačeňe Miža z varoša

 19. 11.  oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl  
  mesta Michalovce pri príležitosti Dňa študentov
 20. 11.  rokovanie komisie školstva KSK v Košiciach  
  a oceňovanie najúspešnejších študentov stredných  
  škôl pri príležitosti Dňa študentov
 21. 11.  porada primátora
 21. 11.  prijatie hudobnej skupiny Inkognito – víťazov súťaže 
  Košický zlatý poklad
 24. 11.  rokovanie s predstaviteľmi spoločnosti Svet zdravia 
  a KSK v Košiciach
 25. 11.  účasť na otvorení projektu Dažďová záhrada  
  v ZŠ T. J. Moussona
 26. 11.  účasť na podujatiach k 70. výročiu oslobodenia mesta
 28. 11.  rokovanie s partnermi k Plesu mesta 2015

aktivity primátora

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Rod Sztáray a Michalovce 

Hosťia V. Zahorčák, V. Sekela, M. Molnár 
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
MFK Zemplín Michalovce – Slavoj Trebišov

denne o 14.00 hod.

Maľi me voľbi. Tote našo, mihaľovske. Chcem povedzec, že jagbač 
ľem naša starša generacija chodzi do šickich voľbov. Ňeznam, či i mojo 
vnuci kec virošňu, ňebudu chodzic voľic. Dzeci chodza z totu meňšu 
vnučku. Ju beru zo sobu. Ja idzem voľic zos svoju staru i dzešecročnim 
vnukom. Ozdaľ i jim tota udalojs u živoce budze daco hutorec. I me 
še doma pred voľbami kuščok poharškaľi. Mladim chibilo hrisko pri bi-
tovkoj a še puščiľi do mňe. Hutorim jim: “A to čijim dzecom treba toto 
hrisko? Mojim, či vašim? Ja kec sce buľi male, ta u žime vam zrobil 
ľadovu plochu na korčuľovaňe. Pigi sce baviľi každu sobotu na dvore 
a veckaľ mi vam zmajstroval tot dziravi košar na basketbal. Ňigda mi 
ňechodzil na varošku chižu kričec, kedi še budzece hodňi bavic i dze.“

Nakoňec me i tak išľi voľic každi u druhim čaše, bo ja chodzim rano a voňi 
až večar. I bi še buľi zapomľi, bo išče chceľi popatrec spravi a vec is voľic. Ľem 
mi jim pripomenul, že voľic še da ľem do osmej večar. Išče ščesce, že me maju. 

Vaš Mižo z varoša

25. výročie Nežnej 
revolúcie

Aj Michalovčania si 17. no-
vembra 2014 pripomenuli 25. 
výročie Nežnej revolúcie. Zname-
nala pád vtedajšieho komunistic-
kého režimu, umožnila nielen ná-
vrat demokracie, ale aj možnosť 
zodpovedného výberu osobností 
v slobodných voľbách, ktoré boli 
celé desaťročia v našej krajine po-
tláčané.

Štvrťstoročie, ktoré odvtedy 
uplynulo, v nás môže vyvolávať 
otázky, kde sa naša spoločnosť na-
chádza v súčasnosti a či potreba 
neustáleho boja o demokratické 

princípy a slobody nie je na mies-
te i dnes.

Tichou spomienkou a zapá-
lením sviec si pripomenuli tento 
významný medzník novodobej 
histórie našej krajiny aj kresťanskí 
demokrati na Námestí oslobodi-
teľov v Michalovciach.

Na to, aby dianie a hodnoty 17. 
novembra neupadli do zabudnutia, 
potrebujeme aj takéto symbolické 
gestá, ale predovšetkým odvážne 
a zodpovedné konanie každého 
jednotlivca, ale aj národa ako celku.

Lenka PčolinskáVýsledky komunálnych 
volieb 2014

NOVí POSLANCI 
MESTSkéHO ZASTUPITEľSTVA 
V MICHALOVCIACH, 
kTORí kANDIDOVALI ZA STRANU 
SMER – SOCIáLNA DEMOkRACIA 
ďAkUjú ZA PODPORU V kOMUNáLNyCH VOľbáCH 
VšETkýM SVOjIM VOLIčOM. 

URObíME VšETkO PRE TO, 
Aby SME VAšU DôVERU NESkLAMALI.

Otravujú vás reklamy?
Kde bolo, tam bolo, kdesi len 

to bolo! Zlo zvolalo celosvetové 
zhromaždenie svojich sluhov.

„Počúvajte ma pozorne,“ roz-
kázalo! „Ľudia dostali slobodu, 
viac zarábajú, majú viac možností 
užívať si život v rodine, s priateľmi, 
veľa cestujú ...Prestali páchať zlo. 
Takto to predsa nemôže ostať.“

Sluhovia dostali prísne pokyny. 
„Musíte v prvom rade obsadiť myseľ 
človeka. Z každého rohu, hučať od 
detí až po starcov, že každý „brak“ 
ponúkaný v reklame má cenu zlata, 
že každý film, kde tečie krv, má no-
mináciu na najvyššie ocenenie. Od-
počívať? Ísť len tak do prírody s ro-
dinou? Neprípustné! Supermarkety 
otvorené 24 hodín sú tým správnym 
miestom, kde nás s láskou čakajú. 
Rodina je prežitok, voľný vzťah je 
IN. Učte ľudí zabíjať čas, voľný aj 
ten pracovný. Nech majú aj tri za-

mestnania, bude viac peňazí, budú 
si požičiavať, budú v obrovskom 
strese. Tak toto je sloboda. To nič, 
ak sa každému zdá, že život má vy-
soké obrátky, aj tak treba pridať. To 
nič, že choroby pribúdajú. To nič, 
že slávime Hellowen, že príde Santa 
Claus nie Ježiško. Takéto reklamy 
odvedú ľudí od konania dobra. 

Budú sa hádať, rodiny sa rozbijú. 
Deti zabudnú na rodičov, oddajú sa 
hriešnemu životu s drogami v ru-
kách. Hriech ovládne svet a tie naše 
košiare sa budú plniť jedna radosť. 
Nič to, že už v októbri sa ponúkajú 
ligotavé nezmysly ako najdôležitejšia 
vec na najkrajšie sviatky roka. Snem 
sa už skončil a jeho závery sa plnia 
kozmickou rýchlosťou na 100 %. 
Najsladšia odmena pre reklamu.“

Možno sme tiež v tom kolo-
toči aj my.

Ľudmila Poláková 

kDH ďAkUjE SVOjIM VOLIčOM
V komunálnych voľbách 15. 11. 2014 boli zvolení za 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 
naši traja kandidáti: Ing. Jozef Bobík, MUDr. Ján Paľovčík 
a MUDr. Jozef Valiska.
Ďakujeme všetkým voličom, ktorí dali svoj hlas kresťanským 
demokratom, tým, ktorí uspeli vo voľbách, ale aj tým, 
ktorí sa do mestského parlamentu nedostali. Sme 
presvedčení, že zvolení poslanci za KDH sa budú múdro 
podieľať na správe vecí verejných a na rozvoji Michaloviec 
a zohľadňovať potreby občanov mesta Michalovce.

Hodnotenie projektu 
vzdelávania seniorov
Seniori prijali projekt 
vzdelávania s nadšením 
a pristupovali 
k jednotlivým učebným 
programom veľmi 
zodpovedne. 

Všetky aktivity, ktoré za-
hŕňal tento projekt, dodávali 
seniorom silu, sviežosť a ra-
dosť. Chýbalo nám pravidlo 
šťastia, to znamená niečo ro-
biť, niekoho mať rád, v niečo 
dúfať a práve Mesto pochopilo 
pravidlo šťastia a skĺbilo ho do 
siedmich učebných programov 
pre seniorov, ktoré pozostávali 
z jednoduchosti, jasnosti a jedi-
nečnosti. Pri práci s počítačmi 
ani múdrosť neostávala nepo-
všimnutá. Tu bola potrebná 
pozornosť a sústredenosť. Klik 
sem a klik tam, naraz sme zisti-
li, že dokážeme aj nemožné.

Program Ekonomické mi-
nimum nám vysvetlil základné 
ekonomické pojmy, uviedol nás 
do predmetu ekonomika a hospo-
dárstvo, pozreli sme sa aj na da-
ňovú sústavu. Časť problematiky 
bola zameraná na peniaze, platob-
ný styk. Je dôležité, aby seniori aj 
vo svojom veku vedeli rozumne 
narábať s peniazmi. 

Právne minimum pozostá-
valo z definovania základných 
právnych pojmov, nahliadli sme 
do občianskeho zákonníka a zís-
kali cenné rady, ako nenaletieť 
tzv. šmejdom.

V programe Tvorivé dielne 
sme sa stretli s inovatívnymi tech-
nikami, cieľom ktorých bol rozvoj 
zručností a umeleckého vyjad-
rovania. Naše umelecké výtvory 
nám zdobia domácnosti. 

Zdravoveda zdôraznila výzvu 
k aktivitám zameraným na kvalitu 
života, ktorú výrazne ovplyvňujú 
kontakty s ľuďmi. Aj správnou vý-
živou sa dá vykročiť za zdravím. 
Seniori si precvičili základy prvej 
pomoci s praktickými nácvikmi.

Ďalším učebným programom 
bola Psychológia životnej cesty. 
Tá nás naučila nevracať sa do mi-
nulosti, ale kráčať vpred, myslieť 
pozitívne, povzniesť sa nad prob-
lémy a ťažkosti. 

Telovýchovné aktivity a cvi-
čebný program vhodný pre se-
niorov, akým je Pilates, pomohol 
nám k uvoľneniu svalstva, kĺbov, 
k správnemu držaniu tela. 

Na záver mi dovoľte v mene 
všetkých seniorov, ktorí absolvo-
vali tieto učebné programy, vys-
loviť veľké ĎAKUJEME!

Mária Podstavská 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 
kandidátov na funkciu primátora mesta Michalovce

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského 
zastupiteľstva podľa volebných obvodov 

Zápisnicu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste náj-
dete na našej web stránke www.michalovce.sk.

1 Viliam Zahorčák 6470
2 Oliver Petrík, Ing. 1162
3 Katarína Maršálková, RNDr. 859
4 Michaela Lázárová, PhDr. 579
5 Anton Tadián, Ing. 578
6 Ľudovít Adam 424

1.  
volebný 
obvod

Jozef Sokologorský, Ing. SMER – SD 569
Jozef Valiska, MUDr. KDH 473
Ľubomír Rohoň, MUDr. SMER – SD 422
Ján Eštok, Mgr. SMER – SD 330

2.  
volebný 
obvod

Dušan Goda, MUDr. Nezávislý kandidát 713
Ján Mihalečko, MUDr. SMER – SD 641
Pavol Kuchta, MUDr. SMER – SD 617
Jana Cibereová, PhDr. SMER – SD 593
Zlatuša Popaďáková, PhDr. SMER – SD 463
Tibor Prunyi, MUDr. SMER – SD 395

3.  
volebný 
obvod

Martin Nebesník, Mgr. SMER – SD 619
Benjamín Bančej, MUDr. SMER – SD 597
Vladimír Braník, Ing. SMER – SD 494
Ján Ďurovčík, Ing., Csc. SMER – SD 487
Mirko Gejguš, Ing. Mgr. Nezávislý kandidát 432

4.  
volebný 
obvod

František Farkaš, MUDr. SMER – SD 566
Jozef Makohus, MUDr. SMER – SD 531
Jozef Bobík, Ing. KDH 521
Lýdia Sidivárová, RNDr. SMER – SD 386

5.  
volebný 
obvod

Jaroslav Kapitán, Ing. SMER – SD 487
Michal Stríčik, Ing., PhD. Nezávislý kandidát 436
Ján Paľovčík, MUDr. KDH 395
Marta Horňaková, PhDr. SMER – SD 391

6. volebný 
obvod

Vladimír Kostovčík, MVDr. SMER – SD 359
Štefan Lipčák, MUDr. SMER – SD 259
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dva týždne v kultúre

VítAMe MedZI NAMI NAšICH NAJMeNšíCH...

Matej Sklár
Juraj Turcovský

Matej Ebský

Michalovčan informuje

dO StAVU MANžeLSKéHO VStúPILI...
Milan Pozník 

a Iveta Horváthová
Matúš Varga

a Ing. Lucia Kerekešová
Marcel Štec

a Alena Hujdičová
Ing. Ladislav Vass

a Ing . Lenka Čižmáriková
Michal Minčič

a Janka Hrehová
JUDr. Lukáš Pažinka

a Mgr. Monika Kráľová

blahoželania
Dňa 25. novembra oslávila 
jOLANA TURčíkOVá 
jubilejných 80 rokov života a 62 rokov 
spoločného manželstva. Do ďalších rokov 
Ti želáme veľa zdravia, šťastia a radosti.
manžel Michal, deti Evička, Alenka, 
zať Vilo, vnúčatá Lucka, Viktor 
a švagriné Alžbeta, Iduška, Katarína

Ocenení žiaci
V stredu 19. novembra v spo-

ločenskej sále Zlatého býka prijal 
primátor mesta Viliam Zahorčák, 
pri príležitosti Dňa študentov, 
najúspešnejších žiakov a kolek-
tívy michalovských základných 
škôl a Základnej umeleckej ško-
ly na Štefánikovej ulici. Ocenení 
dosiahli výrazné úspechy v škol-
skom roku 2013/2014 na úrovni 
Slovenska a v medzinárodných 
súťažiach v predmetových olym-
piádach ako i vo vedomostných, 
kultúrnych a športových súťa-
žiach. Ako vo svojom úvodnom 
príhovore primátor mesta pove-
dal: „Mesto kladie veľký dôraz na 
výchovu mladej generácie a vytvá-
ranie čo najlepších podmienok na 

ich osobnostný rast. Je potešujúce, 
že spätne sa to premieta na do-
sahovaní vynikajúcich výsledkov 
týchto žiakov v jednotlivých dru-
hoch súťaží v rámci Slovenska, 
ale i v medzinárodnom meradle.“ 
Dôkazom toho bolo i prijatie 116 
žiakov, ktorí v uplynulom obdo-
bí výraznou mierou zviditeľnili 
svoju školu, mesto, ale i celý náš 
región. Slová vďaky z úst primá-
tora mesta boli adresované nielen 
už spomínanými prítomným žia-
kom, ale i vedeniam jednotlivých 
škôl na území mesta, ich učiteľom 
a rodičom, ktorí rozhodnou mie-
rou prispeli k dosiahnutiu týchto 
krásnych výsledkov.

lk
V týchto dňoch oslávi okrúhle životné jubileum

bc. MIkULáš POPIk
Všetko najlepšie v kruhu blízkych, priateľov 

a spolupracovníkov 
želajú kolegovia 

z pracoviska Močarianska 1.

Medzi ocenenými bol aj Alex Kováč, za 1. miesto v krajskom kole geo-
grafickej olympiády.

Nastávajúcou nedeľou vstupu-
jeme do obdobia adventu. Je treba 
pripustiť fakt, že ak v minulosti 
malo toto obdobie svoju osobi-
tú atmosféru, dnes je to možno 
vplyvom rôznych faktorov, kto-
ré doba so sebou prináša, úplne 
inak. Už nezostávame len pri 
konštatovaní: “Nemám čas!” Sa-
motný čas stratil svoju hodnotu. 
Trochu naivne si myslíme, že spo-
mínaný čas je možné ľudskými 
silami a schopnosťami zastaviť, či 
posunúť o míle dopredu. 

Čas je dar. Aj toto adventné 
obdobie, ktoré začíname nás chce 
na túto vznešenosť daru upozor-
niť. Všetko, čo je načasované po-
väčšine nie je proti nám, ale pre 

naše dobro. Zvolanie: “Príď Pane 
Ježišu,” je túžbou duše človeka. 
Túžbou, ktorá sa derie z vnútra 
tých, ktorí potrebujú nájsť v ťarche 
života aj tak málo videný a pre-
zentovaný rozmer duchovna. Vy-
kupiteľ, ktorý prichádza, nie je vy-
myslenou bytosťou. Je to Kristus, 
ktorý prichádza nie s hrmotom a v 
blýskavici, aby demonštroval svo-
ju moc. On je Ten, kto prichádza 
s pokojom, aby v tomto čase odo-
vzdal Ducha svetu, kde v mnohom 
vládne strach a neistota. Vo svete 
a v čase sa nachádzame aj my. Iste 
budeme vnímať silu tohto Ducha, 
ak budeme o to stáť. K očakávaniu 
je však nutné ticho v dare času.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Adventné obdobie

Do roka je veľa dní, do týždňa len sedem, 
ale takých ako dnes, taký je len jeden.
Dňa 28. novembra 2014 oslavuje 
70. narodeniny 
ANNA CHVOSTAľOVá
K životnému jubileu všetko najlepšie 
prajú dcéra s rodinou, zať a vnuk.

Mestské kultúrne stredisko
ROZSVIETENIE STROMčEkA
5. 12. o 17.00 hod., pred MsÚ
Príde aj Mikuláš..., vystúpi FS Zemplínik

7. bENEfIčNý kONCERT 
5. 12. o 18.00 hod., Veľká sála MsKS
V koncertnom programe vystúpi INSIDE GROUP, Igor Kucer 
a Peter Bič Projekt so speváčkou Daškou Kostovčík

VIANOčNý kONCERT fRANTIšEk NEDVĚD A SyN VOjTA
s kapelou
9. 12. o 19.00 hod., Veľká sála MsKS

ADVENTNý ORgANOVý kONCERT
Marek Štrbák – organ, Juraj Peter – spev
11. 12. o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol narodenia Panny Márie

XXIII. VIANOčNé TRHy
12. – 13. 12. 2014

ZOSTANE TO V RODINE
premiéra ochotníckeho divadla pri fontáne
12. 12. o 18.00, Veľká sála MsKS

LUCIA 2014  
vianočný program Adeste fidelessalónneho orchestra Afrodite 
13. 12. o 17.00 hod.

kATkA kOščOVá S kAPELOU 
Vianočný koncert, kde zaznejú najobľúbenejšie slovenské koledy
14. 12. o 18.00 hod., Veľká sála MsKS

PREZENTáCIA kNIHy ROD SZTáRAy A MICHALOVCE 
s jej tvorcami, 17. 12. o 17.00 hod, Malá sála MsKS

Zemplínska knižnica g. Zvonického
LENA RIEčANSká A MARTA gERgELyOVá 
beseda s autorkami, 3. 12. o 16.30 hod.

Výstavy
VIANOčNý bAZáR
výstava spojená s predajom
1. 12. – 19. 12., Malá galéria MsKS

Program kina Centrum
28. 11. piatok /2D/ o 17.45 hod.
29. 11. sobota /3D/ o 18.00 hod.

30. 11. nedeľa o 15.30 hod. /3D/ o 17.30 hod. /2D/

TUčNIAky Z MADAgASkARU 
animovaná rodina komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €  2014
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

28. – 30. 11. piatok, sobota, nedeľa o 19.45 hod.

šéfOVIA NA ZAbITIE 2 
komédia  2014
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

2. – 3. 12. utorok, streda o 19.30 hod.

NEbO NIE jE VýMySEL  Premiéra
dráma  2014
Vstupné: 3,50 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

5. 12. piatok o 21.00 hod. 
6. – 7. 12. sobota, nedeľa o 18.00 hod.

bLbý A bLbší Sú SPÄŤ 
komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

6. – 7. 12. sobota, nedeľa o 16.15 hod.

TUčNIAky Z MADAgASkARU  Repríza
animovaná rodina komédia  2014
Vstupné: 4 €, deti: 3 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

6. – 7. 12. sobota, nedeľa o 20.00 hod.

OUIjA  Premiéra
horor  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

10. 12. streda o 19.30 hod.

OPRI REbRík O NEbO
dokumentárny film  2014
Vstupné: 3 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

Zemplínske osvetové stredisko
vás pozýva na

Vianočný swingový klavír
OTAKARA KRÁSENSKÉHO

so speváčkami Gabikou Kozmovou 
a Ivankou Solianikovou

basová gitara Pavol Hujdič
bicie nástroje Martin Vidiševský 

Galéria Zemplínskeho osvetového strediska
12. decembra (piatok) • o 18.00 hod.

Leto je už dávno za nami 
a na trón vlády nad prírodou sa 
usadila pani Jeseň. Jej lúče už 
tak nehrejú, ale farbami hýriaca 
krajina poteší nejedno srdiečko. 
No nielen ona, ale i deti z Mater-
skej školy na Švermovej ulici sa 
pričinili o radosť v srdci svojich 
najbližších – starých rodičov. 
Pozvali ich do materskej školy a 
strávili s nimi krásne chvíle pri 
spoločných aktivitách. Zhotovili 
bábiky či panáčikov z vlny, s kto-
rými sa kedysi hrávali ich starkí. 
Potom im deti ukázali novodobé 
hračky a pozvali ich pohrať sa 
s nimi. 

Po ukončení hier a aktivít sme 
spoločne desiatovali a našich 
starkých ponúkli ochutnať rôzne 
zdravé nátierky, ktoré pripravu-
jú tety kuchárky ich vnúčatám. 
Vôňa čerstvej kávy a jablkového 
čaju so škoricou navodila príjem-
nú rodinnú atmosféru k sledova-
niu krátkeho programu, ktorý 

si deti pripravili ako prirodzený 
prejav vďaky a lásky pre svojich 
starých rodičov. 

Po programe sa deti obliek-
li a všetci sme sa presunuli na 
školský dvor do lode Laborec, 
ktorou sme spoločne plávali do 
minulosti. Starí rodičia nám po-
čas „plavby“ rozprávali zážitky zo 
svojho detstva a opisovali svoje 
hry a hračky, ktoré sme porov-
návali s dnešnými. Po pristátí na 
ostrove „Prítomnosť“ sme vystú-
pili a spoločne sa zahrali hudob-
no – pohybovú hru „Strašiačik“, 
ktorá veľmi pobavila deti vtedy, 
keď naháňali svojich starkých. Aj 
keď nám bolo spolu dobre, prišiel 
čas rozlúčky. Starí rodičia ocenili 
našu prácu s deťmi a poďakovali 
sa za príjemne strávené dopo-
ludnie. Po objatí svojich najmil-
ších odišli do svojich domovov a 
vnúčatká opäť odbehli do svojho 
detského sveta hier. 

mš

Babka, dedko, 
máme vás radi!

Zamestnanci Materskej školy 
na Okružnej ulici a Rodičovský 
klub pri MŠ získali od Nadácie 
Tatra banky Bratislava finančnú 
podporu pre projekt Eko-dom-
ček „Slniečko“ v hodnote 300 eur. 
V projekte sa zameriavame na 
pokračovanie revitalizácie škol-
ského dvora a naším zámerom je 
vytvoriť kompaktný celok, zelenú 
triedu, ktorý bude slúžiť na roz-
voj enviromentálneho vedomia 

prostredníctvom zážitkového 
učenia. Za tento finančný dar sme 
zakúpili didaktické pomôcky na 
pozorovanie a experimentovanie 
v prírode a prvok záhradnej ar-
chitektúry – parkovú lavičku. Len 
bezprostredný kontakt s príro-
dou, jej pozorovanie a poznávanie 
posilňuje u detí pozitívny vzťah 
a úctu k prírode ako aj úctu k sebe 
samému a ostatným.

Mgr. Alena Hatráková

eko domček

V októbri sa v Domove mláde-
že Dúha na Strednej odbornej škole 
obchodu a služieb v Michalovciach 
uskutočnil II. ročník súťaže Kuchár 
ZEMPLÍNA 2014 a II. ročník pre-
zentácie Jesenná gastronomická 
výstava jedál a slávnostných tabúľ.   

Súťažilo sa v dvoch kategó-
riách. Do súťaže juniorov sa pri-
hlásilo 10 žiakov z odborných 
a hotelových škôl z regiónu.

V každej kategórii boli tie-
to hodnotiace kritériá: príprava 
pracoviska, kalkulácie, hygiena, 
správnosť technologických postu-
pov, chuť jedla, jeho estetická úp-
rava, kreativita, ekonomika a hos-
podárnosť. Každý súťažiaci musel 
pripraviť dve porcie hlavného jed-
la s použitím kuracích pŕs. Jedna 
z nich išla na výstavu a druhú hod-
notili a ochutnávali porotcovia, 
ktorí hneď prípravu jedla konzul-

tovali so súťažiacim a poukazovali 
na klady a nedostatky. Na prvom 
mieste sa umiestnil Jakub Torhan 
(Hotelová akadémia, Humenné), 
druhé obsadil Matej Bakoš (SOŠ J. 
Bocatia, Košice) a tretie Branislav 
Konkoľ (SOŠOaS Michalovce).

Ocenenie pre mladých ku-
chárov, prívesok zlatá vareška, 
za tradičné jedlo v inovatívnom 
prevedení získal Ladislav Árvai 
– SOŠ – Pribeník.

Do súťaže seniorov na tému JE-
SEŇ sa prihlásilo sedem kuchárov 
zo zemplínskeho regiónu. Použili 
prevažne mäso z diviny. Na záver 
nasledovalo vyhodnotenie súťaže 
s odovzdávaním medailí a pohára 
absolútnemu víťazovi v kategórii: 
teplá kuchyňa – senior. Prvé mies-
to získal domáci súťažiaci Marián 
Pestuch z hotela Mousson.

E.P.

Kuchár Zemplína

GYMNÁZIUM, Ľ. Štúra 26, Michalovce pripravuje 

DEň OTVORENýcH DVERí
6. decembra �014 (sobota) o 9.�0 hod.
informácie o možnostiach štúdia • krátky kultúrny program
prehliadka priestorov školy a ukážky aktivít z vyučovania 

tel.: 056/6441346 • e-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk 
www. gymmi.sk
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dva týždne v športe

NAVždy SMe SA rOZLúčILI...

spoločenská rubrika

Mgr. Anna Kalistová (59)
Matilda Pekáriková (84)
Július Oráč (77)
Magdaléna Andrášová (88)
Mikuláš Lakatoš (72)
Marta Taliánová (93)

poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
známym a susedom, ktorí sa prišli 29. októbra 
rozlúčiť s drahým manželom a oteckom 
gAbRIELOM jURAškOM 
Zároveň ďakujeme za slová útechy, prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
manželka a dcéry

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 969 459
n	Dám do prenájmu garáž pri Tescu a pri Nay - Elektrodome. 

Tel.: 0905 192 106
n	Predám 4-izbový byt na Sídlisku Východ, blok B2. Cena 

dohodou. Tel.: 0903 687 647
n	Predám garáž na Ulici Kuzmányho. Cena dohodou.  

Tel.: 0902 342 081
n	Predám 1-izbový byt v Michalovciach na Ulici Masarykovej 

v pôvodnom stave. Tel.: 0905 473 191
n	Predám pozemok v Michalovciach pri kruhovom objazde, 

vhodný na autobazár. Tel.: 0905 837 436
n	Dám do prenájmu alebo predám garáž pri Zekone.  

Tel.: 0949 716 152

rôzne
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	INKATHERM ponúka na predaj vo VOC: gamatky, radiátory, 

súdky na kapustu. Tel.: 056 6420965
n	Predám 3- radlicový pluh továrenskej výroby. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 534 726
n	Predám Mitsubishi Lancer, r. v. 2007, 1,3 l, 14 000 km. Lacno. 

Tel.: 0918 449 123
n	Hľadám doučovateľa nemčiny pre študenta strednej školy.  

Tel.: 0905 372 820
n	Kúpim parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Kúpim ornú pôdu menších rozmerov pri ceste. Tel.: 0902 644 555

Služby
n	Strechy, www.stavebneprace.info, tel.: 0907 922 100
n	Účtovníctvo. Najvýhodnejšie hypotéky a poistenie.  

www.ekonomickesluzby.eu, tel.: 0915 644 489 

malý oznamovateľ

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc 
všetkých, čo si rád mal. Za všetky trápenia, 
bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 27. novembra 2014 uplynul rok, 
keď ma navždy opustil drahý manžel 
šTEfAN žATkOVIč
s láskou spomína smútiaca manželka

Dňa 29. novembra 2014 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá dcéra 

Mgr. jANkA MIžíkOVá, 
rod. Foľtová

Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku.

smútiaca rodina

Dňa 30. novembra uplynie 5 rokov, 
čo nás opustila 

MARgITA šPONTákOVá
s láskou a úctou spomínajú 

manžel a synovia 
s rodinami

spomienky

O POHáR PRIMáTORA
Liga MŠ v pohybovej zdatnosti, 10. 12., 9.00 hod., V. ročník – 2. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

basketbal
I.bk MICHALOVCE – bk Mšk kEžMAROk
29. 11., 13.30 hod., Dorastenecká liga, Východ – juniori 

I.bk MICHALOVCE – SPIšSká NOVá VES
30. 11., 11.15 hod., Dorastenecká liga, Východ – juniori 

I.bk MICHALOVCE – SPIšSká NOVá VES
29. 11., 16.15 hod., Oblastné majstrovstvá, Východ – mladší mini žiaci

I.bk MICHALOVCE – SPIšSká NOVá VES
29. 11., 11.15 hod., Oblastné majstrovstvá, Východ – mladší mini žiaci

I.bk MICHALOVCE – SPIšSká NOVá VES
6. 12., 10.00, 11.45 hod., Oblastné majstrovstvá, Východ – žiaci
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

florbal
fbk MICHALOVCE – šk 1. fbC TRENčíN
30. 11., 9.00 hod., I. liga ženy – 5. A kolo

fbk MICHALOVCE – fbO fLORPéDO bRATISLAVA
30. 11., 15.00 hod., I. liga ženy – 5. A kolo
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Hádzaná
Hk IUVENTA jUN. – SEREď 
7. 12., 14.00 hod., I. liga žien – 10. kolo

Hk IUVENTA – bARDEjOV
6. 12., 14.00 hod., I.LMD – 10. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

ľadový hokej
Hk DUkLA – MšHk PRIEVIDZA
3. 12., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 27. kolo

Hk DUkLA – Hk 95 POVAžSká bySTRICA
10. 12., 17. 00 hod., I. hokejová liga muži – 29. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Hk MLáDEž – Mšk PúCHOV s. r.o.
29. 11., 14. 00 hod., I. liga juniorov – 23. kolo

Hk MLáDEž – Mšk PúCHOV s. r.o. 
30. 11., 14.00 hod., I. liga juniorov – 23. kolo

Hk MLáDEž – MHk RUžOMbEROk
29. 11., 10.30 hod., I. liga dorast – 25. kolo

Hk MLáDEž – MHk RUžOMbEROk
30. 11., 10.30 hod., I. liga dorast – 26. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Softtenis
O POHáR PRIMáTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
VII. ročník I. a II. liga, 4., 5. a 6. kolo, 25. 11. – 5. 12. 2014 
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Stolný tenis
škST – škP PREšOV 
30. 11., 15.00 hod., II. liga mužov Zemplínsko – Košická – 5. kolo

škST – Mšk VSTk VRANOV NAD TOPľOU “b“ 
7. 12., 10.00 hod., II. liga mužov Zemplínsko – Košická – 6. kolo
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Turistika
MIkULáš PRE DOSPELýCH
6. 12., 9.00 hod., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

Vybíjaná
O POHáR PRIMáTORA MESTA
Mestská liga vo vybíjanej žiakov 3. – 4. ročníkov
11. 12. 2014, 9.00 hod.,VII. ročník – 1. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Volejbal
O POHáR PRIMáTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých, VI. ročník I. liga, 4. a 5. kolo, 
4 . 12. a 11. 12. 2014, VI. ročník II. liga, 5. a 6. kolo, 2. 12. a 9. 12. 2014 
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Vk MICHALOVCE – ELbA PREšOV 
30. 11., 11.00, 13.00 hod., I. liga ženy – 7. kolo  

Vk MICHALOVCE – PREšOV
7. 12., 10.00, 12.00 hod., kadetky – 7. kolo

Súťaž v bedmintone 
SZŠ v Michalovciach bola 5. a 6. 

novembra organizátorkou Obvod-
ného kola v bedmintone dvojčlen-
ných družstiev chlapcov a dievčat. 
V oboch kategóriách sa ho zúčast-
nilo päť michalovských stredných 
škôl. Hralo sa systémom každý 
s každým, najprv štvorhra a potom 
dvojhry. Súťaž mala vysokú športo-
vú úroveň a bola dobre zorganizo-
vaná. Všetci účastníci dostali stravu 
a občerstvenie. Na záver súťaže ria-
diteľ školy RNDr. Dušan Žaludko 
odovzdal diplomy a športové pohá-
re trom najlepším družstvám.

Poradie dievčatá: 1.SZŠ Mi-
chalovce, 2. SOŠ OaS Michalov-
ce, 3. SOŠ sv. Cyrila a Metoda 
Michalovce.

Poradie chlapci: 1.SZŠ Micha-
lovce, 2. SOŠ OaS Michalovce, 3. 
GĽŠ Michalovce.

V krajskom kole v bedmintone 
družstiev dievčat a chlapcov v Ko-
šiciach – 24. a 25. novembra 2014 
– bude okres Michalovce reprezen-
tovať SZŠ Michalovce v zložení: 
Nikola Kinčovská, Nikola Chyro-
vá, Lukáš Čarný a Samuel Boltun.

Milan Kušej

Najmladší basketbalisti
Od minulého školského roka 

sa pod hlavičkou klubu pripravuje 
basketbalová prípravka chlap-
cov. Dnes už družstvo patrí do 
kategórie Mladší mini žiaci, čo 
je najmladšia kategória  hrajúca 
oficiálnu súťaž na Slovensku. Je to 
kategória – ročník narodenia 2004 
a mladší. Chlapci trénujú trikrát 
do týždňa. Hlavnou trénerkou je 
Zuzana Maľuková a asistentkou 
Soňa Balážová. Hodiny príprav-
ky vedie aj Miroslav Feňák na 8. 
ZŠ. Vedenie klubu sa rozhodlo 
prihlásiť chlapcov do súťaže OM 
Východ, kde budú ich súpermi 
Abovia Košice, BAM Poprad, 
BKM Svit a Spišská Nová Ves. 

Zatiaľ si najmladší Orli vedú 
v súťaži veľmi dobre, keď dote-
raz trikrát vyhrali a len raz tes-
ne prehrali o bod. V zápasoch 
predviedli bojovnosť a obrovskú 
radosť z hry. V tabuľke sú na pr-
vom mieste. Už túto sobotu 29. 
novembra v telocvični 7. ZŠ (ZŠ 
Ul. krymská) o 16:15 a 17:15 ich 

čaká veľmi náročný súper a favo-
rit Spišská Nová Ves. 

Veríme, že chlapci určite nes-
klamú a budú pokračovať v dob-
rých výkonoch. 

Je to prvýkrát v novodobej 
histórii klubu, čo  Michalovce 
majú družstvo aj v tejto kategórii 
Mladších mini žiakov. Tým len 
potvrdili zlepšujúcu sa a kvalitnú 
prácu s mládežou nášho mesta 
a rozvoj basketbalu v meste Mi-
chalovce a širšom okolí. 

Cez víkend sa predstavia aj Ju-
niori 1.BK Michalovce, keď v ha-
le Gymnázia P. Horova privítajú 
Kežmarok – sobota 13:30 a v ne-
deľu 30. novembra Spišskú Novú 
Ves o 11:15. Všetkých priaznivcov 
pozývame aj na neopakovateľnú 
basketbalovú i futbalovú FREES-
TYLE SHOW, ktorú v polčasovej 
prestávke nedeľňajšieho zápasu 
predpokladáme o 11:45 predvedie 
zoskupenie HANDS UP CREW. 
Vstup na vystúpenie je zdarma.

1.BK Michalovce

PLAVáREň PRE VEREjNOSŤ

Utorok    14.00 – 16.00 hod.
Streda 14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.
Štvrtok 14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.   
Piatok 14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.  
Sobota 13.00 – 19.00 hod.  
Nedeľa 10.00 – 17.00 hod.      
VEREjNé kORčUľOVANIE NA ZIMNOM šTADIóNE
30. november 15.45 – 17.45 hod.
7. december 15.45 – 17.45 hod.


