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Prvú správu o michalovskom 
futbale nájdeme v novinách Fel-
ső Zemplén zo 4. augusta 1912. 
Je jednoduchá a stručná – ho-
vorí o zápase michalovského 
futbalového spolku s Football 
Clubom z Pozdišoviec, ktorý 
sa skončil jednoznačným víťaz-
stvom Pozdišovčanov v pomere 
6:0. Vznik futbalového klubu 
v Michalovciach v roku 1912 po-
tvrdzuje i prvorepublikový no-
vinový článok z roku 1935. Jeho 
autor uvádza, že minulosť mi-
chalovského futbalového klubu 
bola veľmi pestrá: „V roku 1912 
založený bol prvý klub maďar-
ský, ktorého činnosť prvá sve-
tová vojna prerušila. Ale ihneď 
po prevrate bol klub znovuzria-
dený, postupne však niekoľko 
ráz prekrstený.“ Na ten istý rok 
odkazuje aj článok, publikovaný 
v novinách Slovenská sloboda 
z 19. júla 1940 – autor sa v ňom 
odvoláva na 28-ročnú tradíciu 
michalovského futbalu. 

Ďalšie správy o michalov-
skom futbale v rokoch 1912 – 
1913 tunajší dobový týždenník 
Felső Zemplén, žiaľ, neprináša. 

Myšlienka uvádzať počiatky 
michalovského futbalu k roku 
1911 sa zrodila až v povojnovom 
období. Veríme, že pri skúmaní 
histórie futbalu sa nám podarí 
tiež zistiť, kto s týmto nepres-
ným rokom prišiel ako prvý. 

Nateraz možno konštatovať, 
že dejiny michalovského futbalu 
sú prvýkrát podrobnejšie spra-
cované na základe odborného 
historického výskumu až v De-
jinách Michaloviec (publikáciu 
vydal Mestský úrad v Michalov-
ciach v roku 2007). Autor jednej 
z kapitol spomínanej monogra-
fie – prof. PhDr. Peter Kónya, 
PhD. – ešte raz potvrdil prvú 
písomnú správu o michalov-
skom futbale k roku 1912. Vývoj 
tohto populárneho športu v Mi-
chalovciach v medzivojnovom 
období a v rokoch 1939 až 1944 

spracoval ďalší popredný histo-
rik – doc. PhDr. Imrich Mich-
novič, CSc. 

Vďaka pochopeniu a ústre-
tovosti michalovskej samosprá-
vy, najmä v poslednom období, 
majú profesionálni historici 
možnosť dať históriu nášho 
mesta „do poriadku“. Odborný 
výskum tak pomohol defini-
tívne stanoviť prvú písomnú 
zmienku o Michalovciach na 
rok 1244 (a opraviť zlý údaj 
– rok 1056), určiť počiatky mi-
chalovského futbalu na rok 1912 
(a nie na rok 1911), opravili 
sa tiež viaceré údaje, týkajúce 
sa osobnosti významného „ma-
liara Zemplína“ Teodora Jozefa 
Moussona, či spresnili niektoré 
fakty o počiatkoch a aktivitách 
michalovského spolku Červe-
ného kríža. 

Čaká nás však ešte veľa prá-
ce, pri ktorej sa určite dočkáme 
i ďalších „prekvapení“. 

Dr. Martin Molnár

MICHALOVSKý futbAL
OSLáVI StO rOKOV
rok 1912 je rok prvej písomnej zmienky o michalovskom futbale. Pri tejto 
príležitosti pripravuje Mesto Michalovce vydanie publikácie k storočnici 
futbalu. Zostavovateľom diela je Ing. Vladimír Sekela, autormi Dr. Martin 
Molnár a Mgr. Matej Starják  a čestným predsedom redakčnej rady 
PhMr. Alexander bugala.

Koncert pripravila Súkrom-
ná základná umelecká škola 
Jurošík v spolupráci so Základ-
nou umeleckou školou Micha-
lovce a Súkromnou základnou 
umeleckou školou TalentUm. 
Návštevníci si mohli vychutnať 
rôzne druhy tanečného ume-
nia na podujatí kde sa predsta-
vili deti v predškolskom veku, 
školáci aj stredoškoláci spolu 
s profesionálmi Adrianou Vr-
bovou, Katarínou Frigovou 
a Petrom Nagym z košického 
divadla, ktorí sú príkladom 
toho, ako sa môže z koníčka 
stať povolanie. Ich tanečné 
umenie potešilo každého di-
váka.

Na koncerte sa predstavilo viac 
ako 180 účinkujúcich – žiakov ta-
nečných odborov. Benefičný kon-
cert bol prehliadkou šikovnosti 
michalovských detí, ale aj príle-
žitosťou obdariť z vyzbieraných 
finančných prostriedkov tých, 

ktorí pomoc potrebujú. V tomto 
už treťom ročníku sa podarilo 
vyzbierať tisíc eur, ktoré poputujú 
na detské oddelenie Psychiatric-
kej nemocnice v Michalovciach. 

Symbolický šek priamo na pódiu 
odovzdali riaditelia troch základ-
ných umeleckých škôl do rúk ria-
diteľa Psychiatrickej nemocnice.

Text: Ivpa, Foto: P. Tkáč

Koncert troch škôl

V ostatných týždňoch nás prekvapilo výrazné ochladenie. Všetci sa s vrtochmi pani Zimy vyrovnávame ako 
vieme. Ťažšie to však majú voľne žijúce zvieratá. Nepriaznivé počasie, silný mráz a sneh, znemožnili prístup 
k potrave aj divým kačkám, ktoré sa rozhodli prezimovať na rieke Laborec. Našli sa však dobrí ľudia, ktorí 
neváhajú a aj v tejto zime denne nosia potravu uzimeným vtákom na ich „stanovište“ pod mostom na Stráňa-
noch. Odmenou je im pohľad na krásne sfarbených jedincov, ktorí placho, ale vďačne prijímajú ľudskú pomoc.

Text: Ivpa, Foto: M. Oros  

Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 

pozýva na 

putovnú výstavu
legendárnej 

rozprávkovej postavičky 
Zdenka Milera

KRTKO
22. február – 31. marec

Počas výstavy budú 
v knižnici pripravené 
sprievodné podujatia 

na podporu čítania detí

TaZS Michalovce 
oznamujú záujemcom 

o predajné miesta 
na trhovisku 

Masarykova ulica, 
že sa uskutoční 

DRažba
predajných miest 

na trhovisku na predaj 
ovocia, zeleniny, kvetov 

a okrasných drevín

23. 2. 2012 o 12.30 hod.
v zasadačke TaZS, 

Partizánska 55

Zemplínske múzeum 
v Michalovciach 

pozýva na 

Výstavu 
T. J. Moussona 
“maliara Zemplína” 

spojenú s premietaním 
filmu o jeho živote

každý štvrtok o 17.00 hod.
od 9. 2. do 29. 3.  

vo výstavných priestoroch 
Zemplínskeho múzea

Zariadenie opatrovateľskej 
služby v súčasnosti sídli na Ma-
sarykovej ulici v dvojpodlažnej 
budove bez výťahu, s bariérami 
pri pohybe klientov zariadenia. 
Priestorové usporiadanie inte-
riéru je nevhodné pre vykoná-
vanie opatrovateľských a sociál-
nych služieb. Keďže statika ob-
jektu, ako aj celkový technický 
stav je nevyhovujúci, pre účely 
zariadenia bol vybraný v súčas-
nosti nevyužívaný objekt býva-
lej Materskej školy na Borovi-
covej ulici. 

Rekonštrukciou objektu bý-
valej škôlky a presídlením zaria-
denia do rekonštruovaného ob-
jektu sa dosiahne vyššia kvalita 
poskytovania služieb zdravotnej 
a opatrovateľskej starostlivosti, 
lepšie priestorové podmienky 
pre klientov, vytvoria sa predpo-
klady pre nové – rehabilitačné 
služby. Obnovením budovy sa 
zvýši kapacita zariadenia o jed-
no miesto, zateplením objektu 
sa zároveň znížia náklady na 
prevádzku budovy. Vytvoria sa 
vyhovujúce podmienky pre sve-
telnú a tepelnú pohodu bývania 
s osobným charakterom izieb, 
dosiahne sa celkové skrášlenie 
interiéru aj exteriéru a tým aj 
životného prostredia klientov. 
Objekt sa stane plnohodnotným 
poskytovateľom sociálnych slu-
žieb pre všetkých, aj hedikepo-
vaných občanov. 

Zariadenie opatrovateľskej 
služby poskytuje sociálne služ-

by výhradne pobytovou for-
mou. Ide o jediné zariadenie 
opatrovateľskej služby na území 
mesta z pohľadu dostupnosti 
pre klientov slabších sociálnych 
skupín. 

Stavebnými úpravami sa are-
ál bývalej materskej školy upraví 
na lôžkový pavilón s kapacitou 
dvadsať šesť lôžok v štrnástich 
izbách a to dve jednolôžkové 
a dvanásť dvojlôžkových. Cie-
ľom projektu je zabezpečiť vyso-
kú kvalitatívnu úroveň poskyto-
vania služieb v sociálnej oblasti.

Zhotoviteľom stavby je spo-
ločnosť EURO-BUILDING, a. s. 
Bratislava. Mesto na realizáciu 
získalo nenávratný finančný 
príspevok z fondov Európsakej 
únie v sume viac ako 350 ti-
síc eur. Mesto sa bude podieľať 
na spolufinancovaní projektu 
z vlastných zdrojov vo výške 
101 tisíc eur.

S prácami na rekonštrukcii 
budovy zariadenia opatrovateľ-
skej služby sa začalo v januári 
2012. V súčasnej dobe sa rea-
lizujú vnútorné búracie práce 
– búranie priečok, nášľapných 
vrstiev podláh, osekanie po-
škodených omietok. Nasledovať 
bude montáž nových deliacich 
konštrukcií zo sadrokartónové-
ho systému.

Termín ukončenia výstavby 
je najneskôr do pätnástich me-
siacov od začatia realizácie prác, 
t. j. v apríli 2013.

Ing. Iveta Palečková

Zariadenie 
opatrovateľskej 
služby z fondov EÚ
Mesto Michalovce získalo nenávratné 
finančné prostriedky z fondov Európskej únie 
na rekonštrukciu budovy bývalej materskej 
škôlky na zariadenie opatrovateľskej služby. 
V januári tohto roka sa začali stavebné práce, 
ktoré potrvajú približne rok.

benefičný koncert troch michalovských základných umeleckých škôl 
a profesionálnych tanečníkov zo Štátneho divadla v Košiciach si mohli 
vo štvrtok 2. februára pozrieť diváci vo veľkej sále MsKS v Michalovciach. 



�

Každé ročné obdobie má svoje výrazné črty. Aj obdobie od Troch 
kráľov po Popolcovú stredu je odpradávna obdobím radosti a veselosti. 
Vonku kraľuje pani zima. Človek sa túto nepriazeň prírody snaží akosi 
zahnať do kúta. Ignorovať nevľúdnosť počasia. Nepoddať sa sile prírody. 
Tešiť a radovať sa v spoločnosti ľudí. Formy týchto radovánok boli rôz-
ne. Najviac typické sú bály. Spoločenská etiketa, hudobná produkcia, 
slávnostné oblečenie, tanec, dobré jedlo a spoločenská konverzácia sú 
pre bál príznačné. Spriaznené spoločenstvá účastníkov spojené s dobrou 
náladou nie sú jediným príznačným znakom pre toto obdobie. 

V žiadnej činnosti neplatí jeden univerzálny princíp. I keď prá-
ve bály sú dominantným znakom fašiangov, nie však jediným. Zvlášť 
záver fašiangov. Je spojený s karnevalmi. Najznámejší je benátsky. 
Výroba masiek a rôzne prezliekanie sa je v našich končinách spojené 
s fašiangom. No najvýraznejší je jeho záver. Slávnosti pochovávania 
basy sa objavujú vo všetkých slovenských regiónoch. Bláznivosť chvíle 
naznačuje aj príznačnosť nasledujúceho obdobia. Obdobia, kedy všetka 
veselosť stíchne. Dovtedy je ale škoda každého dňa. Prežiť sa dajú rôzne. 
No popri bežných pracovných povinnostiach patrí k životu aj zábava. 
Príležitosť a forma nie sú rozhodujúce. Najpodstatnejšia je dobrá zá-
bava. Nesmie byť záťažou. Profitom z nej musí byť oddych. Psychická 
a fyzická kondícia sa dá dobre udržať pri vyvážení pracovnej záťaže 
a aktívneho oddychu. 

Práve toto obdobie vytvára priestor na oddych formou zábavy. Čas 
sa kráti a už sa nenavráti. Pre nové obdobie vznikne nová situácia, pod-
mienky, formy a iné príležitosti. Dovoľte mi preto popriať všetkým Mi-
chalovčanom užitočné trávenie záveru veselého fašiangového obdobia. 
Nech každá príležitosť, ktorú prežijete, vám prinesie radosť a oddych 
od bežných starostí života. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Už sa fašiang kráti

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Hosť: JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
denne od soboty o 14.00 hod.

Z poslaneckých interpelácií
riešenie interpelácií, ktoré poslanci predložili 
na VII. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 9. de-
cembra 2011.       dokončenie

bc. Stanislav Gaľa:
3. Na Ul. močarianskej už dlhodobo absentuje predajňa potravín. Z personál-
nych príčin je predajňa zatvorená. Táto predajňa slúžila občanom mestskej 
časti k nákupu, hlavne osamelým starým ľuďom, ktorí majú značné problé-
my s nákupmi v inej časti mesta, kvôli vzdialenosti. Preto žiadajú vedeniu 
Mesta Michalovce o rokovanie s Jednotou SD Michalovce  o znovuotvorenie 
predajne potravín v mestskej časti Močarany.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Na základe Vašej interpelácie zo dňa 9. 12. 2011 Mestský úrad požiadal COOP 
Jednotu o opätovné zriadenie predajne na Močarianskej ulici. V liste zo dňa 29. 
12. 2011 COOP Jednota nám oznámila, že uvedená predajňa nebola zrušená. 
K jej prechodnému uzatvoreniu od 14. 11. do 6. 12. 2011 došlo z dôvodu práce-
neschopnosti vedúcej predajne. Od 6. 12. 2011 je predajňa znovu otvorená.

aktivity primátora
6. 2.  stretnutie s členmi Denného centra pre seniorov Stráňany
6. 2.  zasadnutie predstavenstva VVS, a.s.
7. 2.  rokovanie mestskej rady
9. 2.  návštevy firiem v meste
9. 2.  stretnutie s členmi judistického klubu ŠK Zemplín
10. 2.  porada primátora
10. 2.  rokovanie s predstaviteľmi KSK a zástupcami miestnych   
 samospráv
13. 2.  pracovné rokovanie s TaZS a kontrola zimnej údržby
13. 2.  stretnutie s členmi Denného centra pre seniorov Východ
14. 2.  prijatie výtvarníkov – úspešných reprezentantov mesta
16. 2.  rokovanie spoločného obecného úradu
16. 2.  rokovanie s predstaviteľmi miestnych samospráv 
 k vytvoreniu oblastnej organizácie cestovného ruchu
16. 2.  zasadnutie predsedov komisií KSK

z pirka Andriša zo Straňan
Nebars po krescanski še gu nam sprava tohoročna mraživa žima. 
Dagdze padaju aj minusovo ceplotni rekordi. Vihraľi toti, co na 
svojich domoch, či bitovkoch už maju vimeňeni stari oblaki za no-
vi- plastovi, popripadze aj jich zacepľeňe. Tim padom še plinomeri 
u kotolňoch, či kotolničkoch kruca pomalši, u chižov maju prijemňe 
ceplo a v peňaženkoj ostaňe dajaki toto euro ušetreni. Bars dobre 
sebe o tim mohľi hutorec aj toti našo skorej narodzeni Straňaňčane, 
co še po minuli roki cez žimu potrašali u svojim dochodkarskim 
klube na Uľici nad Laborcom. Išče pred žimu roboti, co še tikaju 
zacepľeňa porobiľi, a teraz u cepľučku sebe možu pošpivac, podiš-
kurovac i ponadavac na višku svojich dochodkov. Najdu še i taki 
Straňančaňe, co ich podpichuju, že zos robotami na svojim klube 
voňi priňešľi toti tohoročni mrazi na Straňani.
Pre tich, co u tich mrazoch vijdu z domu, davam jeden tip: ceplom 
na očoch, ceľe i duši vas poceši popatreňe zo straňanskoho mosta 
na falatok plochi ňezamerznutoho Laborca, dze še strimuje kolo 
tricec parov „dzivich“ kačočkov. Najdu še dobri ľudze, co jim furt 
jaku-taku poživeň prinešu, žebi mohľi prežic.
Prežice i vi, mojo rodaci, zbitok žimi u zdravičku.
Co še ňestalo, može še stac.

Každoročne v januári 
pri príležitosti 
Medzinárodného dňa 
colníctva generálny 
tajomník Svetovej colnej 
organizácie udeľuje 
vybraným colníkom 
a podnikateľským 
subjektom čestné uznanie 
za napĺňanie cieľov 
korektnej vzájomnej 
spolupráce.

Tento rok bola medzi tromi 
ocenenými aj firma BSH Drives 
and Pumps, s.r.o. Michalov-
ce, ako jediná z výrobnej sféry. 
Toto významné medzinárodné 
ocenenie bolo firme udelené 

za uplatňované postupy v zahra-
ničnom obchode, ktoré vykoná-
va v súlade s medzinárodnou le-
gislatívou ako držiteľ osvedčenia 
SHS – schválený hospodársky 
subjekt (AEO), ktoré aplikuje 
už od roku 2008.

Čestné uznanie odovzda 
osobne generálna riaditeľka Sek-
cie colnej Finančného riaditeľ-
stva SR plk. Ing. Mária Macho-
vá, PhD. Na tomto úspechu má 
zásluhu nie len oddelenie colnej 
deklarácie, ktoré denne spolu-
pracuje s colnými orgánmi, ale 
i ďalšie oddelenia ako LOG, IT, 
RW a PA. Udelené ocenenie  
zaväzuje k plneniu náročných 
úloh a kvalitnej práce v ďalšom 
období.

Mgr. Marcel Šejvl

Významné ocenenie

PodPorte nadáciu 
Za účelom podpory a rozvoja vzdelávania na pedagogickom 
pracovisku EU PHF v Michalovciach vznikla v roku 1994 
Nadácia profesora Čolláka Michalovce. 

V mene našich študentov sa uchádzame o vašu priazeň a priazeň 
vašich známych pri určovaní 2 % -ného podielu zo zaplatenej 
dane za rok 2011. Svojím rozhodnutím o poukázaní 2 percent 
z vašej ročnej dane podporíte poslanie nadácie a pomôžete 
pri riešení nedostatku finančných prostriedkov na podporu 
vysokoškolského vzdelávania na Zemplíne v roku 2012, za čo 
vám vyslovujeme poďakovanie. 
Bližšie informácie o štúdiu, prípravných prijímačkových kurzoch 
a tlačivá pre 2 % dane nájdete na internetovej stránke www.
euke.sk – Pedagogické pracovisko Michalovce. 

Základné údaje na poukázanie 2 % podielu zo zaplatenej dane:
Obchodné meno alebo názov:  NADÁCIA PROFESORA   
 ČOLLÁKA 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  MICHALOVCE, 071 01,   
 NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV 30
Právna forma:  nadácia
IČO:  319 59 288

Predstavujeme mestskú políciu

Kostolné nám., Farská, Ľ. Štúra, Ľ. Kukurelliho, Verbovčík, 
Mojmírova, Rastislavova, Gorazdova, F. Kubáča, Samova, 
Svätoplukova, Koceľova, V. J. Čapajeva, Kutuzova, Nábrežie 
J. M. Hurbana, Čsl. armády, A. V. Suvorova, Užhorodská, 
Leningradská, Minská, Odeská, Moskovská, Krymská, 
Kyjevská, Volgogradská, Bieloruská, Moldavská, Zakarpatská, 
Ukrajinská, Uralská, Sibírska, pravá strana ul. J. Hollého 
k autobusovej stanici. Sobranská cesta, Užhorodská-smer 
Sobrance, Lastomírska, Plynárenská, Mlynská, Meďovská, 
Kapušianska, Tichá, S. Tešedika, Vrbovecká

inšp. Michal Kalkahuz ml. inšp. Alexander Babják

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 predchádzajúcom čísle Michalovčana sme vám predstavili 
prvý obvod, dnes prinášame informácie o obvode č. 2:

O b V O D  č .  2

inšp. Marcel Krajník ml. inšp. Ing. Peter Pribula

Rodina profesora Hlaváča pozýva všetkých svojich členov, 
študentov a priateľov prof. Hlaváča na 

valné zhromaždenie za rok 2011, 
ktoré sa uskutoční 20. februára 2012 o 17.00 hod. 
v Kostole najsvätejšieho srdca Ježišovho 
na Námestí Jána Pavla II. č. 7

Mgr. Ján Cenkner
predseda Rodiny prof. Hlaváča

tel.: 0949 188 528

Rokovanie Mestskej rady v Mi-
chalovciach sa uskutočnilo 7. feb-
ruára v zasadačke mestskej rady 
s týmto programom rokovania: 
správu o stave verejného poriad-
ku, činnosti mestskej polície a sta-
ve kriminality na území mesta 
Michalovce za rok 2011 predkla-
dal JUDr. D. Šanta, náčelník MsP, 
vyhodnotenie kultúrno-osvetovej 
činnosti MsKS za rok 2011 a plán 
hlavných úloh MsKS Michalove 
na rok 2012 predkladala PhDr. M. 
Tomková, riaditeľka MsKS, pre-
hľad neukončených súdnych spo-
rov k 31. 1. 2012 a prehľad ukon-
čených súdnych sporov od 1. 7. 
2011 predkladal JUDr. G. Dorič, 
zástupca prednostu MsÚ, kroniku 
mesta – ročný zápis za rok 2009 
predkladala Mgr. N. Slaninková, 
vedúca organizačného odboru, 
návrh zmien a doplnkov Všeobec-
ne záväzného nariadenia MsZ 
č. 117/2009 o procese, podmien-
kach a poplatkoch pri povoľovaní 
užívania verejných priestranstiev 
v meste Michalovce predkladala 
Ing. A. Mrázová, vedúca odboru 
výstavby, ŽP a MR, informatív-
nu správu o poskytovaní a čer-
paní dotácií z rozpočtu Mesta 
v roku 2011 predkladala RNDr. 
J. Machová, vedúca odboru in-
formatizácie a grantov a rovnako 
predložila aj informatívnu správu 
o stave realizácie a prípravy pro-
jektov zo zdrojov EÚ a dotačných 
politík, majetkoprávne záležitosti 
predkladal Ing. J. Doležel, vedúci 

odboru hospodárenia s majet-
kom, prenájom majetku vo vlast-
níctve Mesta predkladal MUDr. 
B. Bančej, predseda komisie na 
prenájom majetku, návrh na dele-
govanie zástupcov zriaďovateľa do 
školských rád základných, mater-
ských škôl a základnej umeleckej 
školy v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta v zmysle zákona NR 
SR č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov predkladala Ing. K. Po-
láková, vedúca odboru školstva, 
kultúry a športu, správu o výsled-
koch kontroly predkladala Ing. M. 
Bobovníková, hlavná kontrolórka 
a taktiež správu o kontrolnej čin-
nosti hlavnej kontrolórky za II. 
polrok 2011, vyhodnotenie roz-
počtu XX. vianočných trhov 2011 
a návrh rozpočtu XII. jarných 
trhov 2012 predkladal MUDr. 
B. Bančej, predseda organizač-
ného výboru trhov, informáciu 
o zmene Organizačného poriadku 
a organizačnej štruktúry mestské-
ho úradu predkladal V. Zahorčák, 
rovnako primátor mesta predložil 
na rokovanie MsR návrh na udele-
nie titulu Čin roka 2011, návrh na 
zvolanie zhromaždení obyvateľov 
mesta a návrh na vydanie publi-
kácie k storočnici michalovského 
futbalu, návrh programu VIII. za-
sadnutia mestského zastupiteľstva 
predkladala Mgr. N. Slaninková. 
vedúca organizačného odboru.

                                        nč

rokovanie 
mestskej radydarujte svoje 2 % 

michalovskej nemocnici

Prečo práve nám? Sme občianske združenie založené zamestnancami Nemoc-
nice s poliklinikou Michalovce, a.s., ktorého cieľom je, okrem ochrany a podpory zdra-
via obyvateľov aj podpora nákupu zdravotníckej techniky a pomoc pri rekonštrukciách 
jednotlivých oddelení.

Údaje o nás: IČO: 42245788, Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Zdravie Zemplína, Sídlo: Špitálska 2, 07101 Michalovce

vÝZva

Kam ďalej?
A je to tu! Ani sme sa nenazdali a sladký študentský život na 

strednej škole pomaly končí. Keby len to, ale je tu čas na vážne do-
spelácke rozhodnutie o našom ďalšom živote.

Niektorí už od detstva majú svoje vysnívané povolania, iní zas 
každý rok menia svoje rozhodnutie a ďalší kalkulujú a premýšľajú ako 
sa po tej ktorej škole uplatnia v zamestnaní. Je to veľmi ťažké. Dneš-
ná doba je nepriaznivo naklonená pracovným ponukám. Radíme sa 
s rodičmi, učiteľmi, zháňame informácie o školách a následných za-
mestnaniach. Máme toľko plánov, nápadov, no aj napriek tomu nie 
každý má toľké šťastie, aby sa jeho povolanie stalo jeho koníčkom. 
Nikto by však nemal byť len konzumentom práce iných, ale aj pris-
pievateľom do spoločného dobra. Preto využime svoju šancu danú 
našimi schopnosťami v čase, ktorý máme práve vymedzený.

Veľkosť človeka spočíva v tom, ako svoj život naplní.
Katarína Tomková
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dva týždne v kultúre... spoločenská rubrika
vítame medzi nami našich najmenších:

Tobias Beca

Blahoželania
Dňa 14. februára 2012 oslávila svoje životné 
jubileum – 80 rokov drahá mamka a babka

FiloménA HUSťáková
Pri tejto príležitosti všetko najlepšie, 
hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho 
požehnania

želá syn s rodinou

Zámer slávnostnej 
akadémie školy pod 
názvom 12 mesiačikov, 
alebo príroda nemá 
rada špásovanie, ktorú 
pripravil detský súbor 
Slniečko pri Základnej 
škole na Moussonovej 
ulici, ďaleko presiahol 
očakávania. Verím, že 
nielen všetkých divákov, 
ale aj účinkujúcich.

Hlboko sa klaniam pred da-
rom ľudí, ktorí majú takýto ta-
lent zosúladiť námet, texty, hud-
bu, choreografiu a kostýmy v tak 
aj silnej symbióze ako to bolo 
v tomto neuveriteľne krásnom 
vystúpení. Celá idea bola úžasná. 
Všetky prvky boli zladené tak, že 
sa pozdvihujú navzájom tak veľ-
mi, až prinášajú uchvátenie toho 
najjemnejšieho, čo je v nás. Od 
prvých tónov, až po úplný záver 

táto rozprávka vtiahne diváka do 
deja a hlbokých vibrácií umenia, 
s ktorými sa v dnešnej dobe tak 
málo stretávame.

Chcem sa týmto poďakovať 
všetkým zúčastneným na tomto 
projekte, účinkujúcim a tvorcom 
na všetkých úrovniach, za snahu 
a jasný úspech v novej mladej ge-
nerácii prebudiť lásku k umeniu. 
Pretože tento projekt je umením 
v najčistejšej forme, kde materi-
álne hodnoty strácajú význam.

Želám vám toľko radosti a po-
zitívnych pocitov, koľko sme ako 
diváci dostali v tomto prekrás-
nom, harmonickom, umeleckom 
vystúpení. Vo vašej práci, ktorá je 
náročná, vám prajem veľa lásky 
a trpezlivosti, pretože touto prá-
cou vštepujete do detí to, čo je 
jednou z najcennejších vecí a ľah-
ko nepominie – pocit emocionál-
ne jemný z objavenia umeleckého 
zážitku, ktorý v nich bude rezo-
novať ešte veľmi dlhý čas.

Vlasta Jenofiová 

Vydarená akadémia

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Martin Mihaľov 
a Lucia Puľáková

Viktor Hreha 
a Lenka Bujnovská

František Šiškovič 
a Zuzana Sentivanyová

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

Milan Štefan, 76-ročný
Alexander Radovčič, 86-ročný
Valéria Bulinská, 62-ročná
Margita Rusiňáková, 76-ročná
MUDr. Ľudovít Angi, 93-ročný

Berta Palčíková, 72-ročná
Ladislav Fedor, 86-ročný

Anna Hinďošová, 85-ročná

Dňa 4. februára uplynuli 2 roky, keď sme dali 
posledné zbohom drahej mamičke a manželke

Anne HArmAnovej
rod. Povecovej

s láskou spomínajú 
manžel Milan a deti Iveta a Mimo 

s rodinami

Slzy oči rosia, srdce pri spomienke bolí, 
ranu túto však nič nezahojí.
Dňa 26. februára uplynú 4 roky, 
čo nás navždy opustil 

GABriel Fedorčák 
zo Zemplínskej Širokej
spomína sestra Anna s rodinou

Spomienky

Dňa 19. februára uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 

otec a dedko 
ján lipecky

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

manželka Marta, synovia Dušan a Ján 
s rodinami

Krásnou kyticou je vhodné dnes priať, 
aspoň maličkú radosť k sviatku dať.

Dňa 8. februára 2012 oslávil 70. narodeniny

 ján mroč
K životnému jubileu všetko najlepšie 

prajú 
Anča, Anička, Igor a Petrík

Dňa 24. februára 2012 si pripomenieme 
15. výročie od smrti môjho manžela 

jozeFA GreGUšA
s láskou spomína manželka 
a ostatná rodina

Dňa 15. februára uplynulo 5 rokov, 
kedy dotĺklo srdce milovaného manžela, 

otca a dedka

 šteFAnA roškA
Spomíname a nezabúdame. 

Chýbaš nám.
Tvoja rodina

Poznávaniu minulosti sa mi-
lovníci histórie venovali už štvr-
tý rok. Začiatkom februára pre-
behol 4. ročník obvodného kola 
Dejepisnej olympiády. Organi-
zátorom bola ZŠ na Ulici T. J.  
Moussona. 70 súťažiacich zápo-
lilo o prvenstvo zo 14 mestských 
i vidieckych základných škôl.

Dejepisná olympiáda je súťa-
žou jednotlivcov a organizuje sa 
pre žiakov 6. až 9. ročníka zák-
ladných škôl, 1. až 4. ročníkov 
osemročných gymnázií ako aj pre 
ostatné stredné školy. Súťaží sa iba 
písomnou formou – vypracova-
ním testových úloh z príslušného 
učiva, z vybraného monotematic-
kého celku a z regionálnej histó-
rie. Úlohy zahŕňali veľký časový 
oblúk starovekého Ríma od jeho 

založenia až po rozpad Západo-
rímskej ríše. V regionálnej časti 
testu žiaci sa oboznámili s pod-
statnými udalosťami, vzťahmi a 
zaujímavými osobnosťami nášho 
mesta. K najlepším patrili žiaci zo 
ZŠ na Ulici T. J. Moussona, zo ZŠ 
na Okružnej ulici, ZŠ P.Horova 
a ZŠ Jovsa, ZŠ Strážske a ZŠ na 
Školskej ulici. Dejepisná olym-
piáda ponúka priestor žiakom na 
prebudenie zvedavosti, zároveň 
pomáha iným spôsobom si upev-
ňovať a systematizovať nadobud-
nuté poznatky. Organizátori súťa-
že ďakujú MsÚ v Michalovciach 
za sponzorský dar vo forme šty-
roch kníh o Michalovciach, urče-
ných pre žiakov na prvých mies-
tach v jednotlivých kategóriách.

Mgr. Daniela Rudášová

V čase, keď všade okolo zúri 
chrípka, útočia bacily, vírusy 
a školy pre veľkú zimu zatvára-
jú svoje brány, deti v Školskom 
klube ZŠ na Moskovskej ulici 
v Michalovciach sa rozhodli 
zvíťaziť na chorobami. 9. febru-
ára zorganizovali veľkolepú „Vi-
tamínovú party“. Školský klub 
rozvoniaval ovocím, ktoré si deti 
priniesli. Párty začala poznáva-
ním. Žiaci sa dozvedeli, aké vi-
tamíny ich obľúbené ovocie ob-
sahuje, proti ktorým chorobám 
je najúčinnejšie a na čo všetko 
sa používa. Potom nasledovala 
súťaž o najobľúbenejšie ovocie, 
ktorú s veľkým náskokom vyhra-
lo jabĺčko, za ním skončil banán 
a mandarínka. Pani vychováva-

teľka A. Jožiová ukázala žiakom, 
ako postupovať pri príprave 
„vitamínovej bomby“, v ktorej 
nechýbali všetky druhy ovocia, 
medové kolieska, ovsené vločky, 
oriešky a mandle. Počas prípravy 
jej s veľkou radosťou a nadšením 
pomáhali žiaci. No a ako to už na 
poriadnej párty chodí, nechýbala 
ani šľahačka. Žiaci sa oblizovali 
a pýtali si ďalšie a ďalšie porcie.

Deti zo školského klubu sa 
cítili ako na skutočnej narodeni-
novej oslave a skonštatovali, že 
táto zdravá pochúťka je chutnej-
šia než sladkosti. Na záver sľúbili 
, že doma prekvapia svojich ro-
dičov vlastnoručne vyrobenou 
„vitamínovou bombou.“

Pedagógovia ZŠ, Moskovská ul.

Policajti v škôlke
V materske škole na Vajanského ulici bol 1. február naozaj rušný. 

Prišli tam príslušníci Mestskej polície z Michaloviec so služobným 
psom. Čo sa tam stalo? Nič vážne. Policajti prišli porozprávať o svojej 
práci, ale aj ukázať, čo všetko robia pre  ľudí, aby bol všade poriadok. 
Deti sledovali, ako poslúcha a pomáha psík pri výkone služby a mali 
možnosť vidieť, ako  fungujú putá a vysielačka. Bolo to zaujímavé 
deťom sa veľmi páčilo. Príslušníkom mestskej polície veľmi pekne 
ďakujeme za predvedené ukážky a už teraz sa tešíme na stretnutie 
v lete v priestoroch Mestskej polície  v Michalovciach.

Deti a učiteľky z MŠ

V galérii Subterén predstavuje 
v týchto dňoch svoju tvorbu pod 
názvom Krajiny rodiny výtvar-
níčka Zora Varcholová. Výstava 
je okrem zaujímavého stvárnenia 
jednotlivých diel jedinečná aj pre 
jeden z gigantických obrazov, 
ktorý je najväčším, aký kedy ga-
léria vo svojej takmer päťročnej 
histórii vystavovala. Ako poveda-
la sama autorka, jej tvorba prešla 
rôznymi zmenami v námetoch 
aj v technikách v závislosti od 
inšpiračných zdrojov ktoré ju 
momentálne obklopujú. Celkom 
zásadnú zmenu v rukopise zna-
menal rok 2005. Odvtedy pečiat-
kuje pozadia obrazov a vyrába 

vrstvy s ktorými sa hrá. Krajiny 
rodiny sú práve takouto ukážkou, 
kedy pečiatky sú zámerne popis-
né a napodobňujú vzory na det-
ských pyžamách, keďže krajinu 
tvorí textil naskladaný na kôpky.

„Pre priestory Subterénu mal 
obraz s názvom Tajomstvo ne-
zvyčajných päť metrov na šírku, 
vysoký bol 1,8 metra. Pre tieto 
obrie rozmery nastal problém, 
ako ho dostať dovnútra,” po-
vedal zakladateľ galérie Peter 
Králik s tým, že napokon vošiel 
obraz do galérie až po tom, ako 
z neho trocha odrezali. Výstava 
potrvá do 13. marca.

nč

Krajiny v Subteréne

Riaditeľ Základnej školy P. Ho-
rova Mgr. Slavko Pavolko prevzal 
uplynulý mesiac ocenenie Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky 
– Príklady dobrej praxe – z rúk 
štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR 
Mgr. Jaroslava Ivanča. Ocenenie 
škola získala za realizáciu projek-
tu z Európskeho sociálneho fon-
du v rokoch 2009 – 2011. 

V rámci tohto projektu škola 
vytvorila vzdelávací web, zmo-
dernizovala vyučovacie metódy, 
získala novú didaktickú techni-
ku a množstvo pomôcok na mo-
dernizáciu vyučovania v celkovej 
hodnote viac ako 166 000 €. Vy-

tvorená stránka obsahuje učebné 
materiály z viacerých predmetov. 
Sú to matematika, informatika, 
zemepis, dejepis, fyzika, občian-
ska výchova a viaceré predmety 
prvého stupňa ZŠ, ktorých sú-
časťou je napríklad aj interaktív-
ny šlabikár. Stránka v uvedených 
rokoch nahradila neexistujúce 
učebnice a skvalitnila a spestrila 
vyučovací proces. 

Škola zároveň v súčasnosti fi-
nalizuje proces podpisu zmluvy 
ďalšieho úspešného projektu z ESF 
v celkovej výške viac ako 280 000 €.

Odkaz na stránku: http://
www.zsphorova.sk/moderna-
skola/index.html

Ocenenie pre ZŠ 
Pavla Horova 

Vitamínová párty 

Dejepisná olympiáda

Hvezdáreň 
AStrONOMICKÉ POZOrOVANIA
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia v stredu a v piatok 
so začiatkom o 18.30 hod.:
Vstupné: dospelí 1,00 €, deti 0,50 €

Výstavy
fArEbNý SVEt PAStELOV
Ľudmila Lakomá – Krausová
do 29. 2. 2012, Malá galéria MsKS

tEODOr JOZEf MOuSSON
výber z tvorby
do 31. 3. 2012, Zemplínske múzeum

V ríŠI ZIMNEJ rOZPráVKy
výstava
do 29. 2. 2012, Galéria ZUŠ, Štefánikova 20

Program kina Centrum
17. – 19. 2. piatok, sobota, nedeľa 19.30 hod.

tWILIGHt SáGA: ÚSVIt – 1. čASŤ
fantasy, romantický, thriller
USA 2011
Vstupné: 2,30€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

19. 2. nedeľa o 16.00 hod.

ŠMOLKOVIA
animovaná rodinná komédia
USA 2011
Vstupné: 2,10€                Ml. prístupný Slovenský dabing  

22. 2. streda o 19.30 hod.

NÓrSKE DrEVO
JAPONSKO 2010
Premiéra
Vstupné: 2,20€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

23. – 24. 2. štvrtok, piatok o 19.00 hod.
25. – 26. 2. sobota, nedeľa o 16.00 a 19.00 hod.
27. 2. pondelok o 19.00 hod.

MuPPEtS
animovaná rodinná komédia
USA 2011
Pripojený krátky film: JEDNOHUBKA
Vstupné: 2,80€   Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

29. 2. streda o 19.30 hod. 
1. – 4. 3. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.  

JACK A JILL
komédia Premiéra
USA 2011
Vstupné: 2,50€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
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malý oznamovateľ...dva týždne v športe...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám 3–izbový byt v Strážskom. Tel.: 0949 361 459
n	Dám do prenájmu 1,5–izbový byt v Michalovciach.  

Tel.: 0949 361 459
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

rôzne

n	PILATES pre budúce mamičky – cvičenie je vhodné 
pre budúce mamičky v 1, 2., ale aj v 3. trimestri.  
Prihlásiť sa na tel.: 0908 489 750

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	Predám detské polohovateľné hojdacie kresielko (0 – 3 roky), 
svetelný a zvukový kolotoč nad detskú postieľku a detskú 
plastovú vaničku. Cena dohodou. 
Tel.: 0948 380 440

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

V rámci 46. slovenského 
zimného zrazu turistov (SZZT) 
Klubu slovenských turistov 
(KST) sa uskutočnil v dňoch 2. 
– 5. februára aj 7. medzinárodný 
zimný zraz turistov (MZZT).

Miestom zrazu bolo okresné 
mesto Levoča, ležiace v severnej 
časti Hornádskej kotliny v nad-
morskej výške 573 m n. m., o kto-
rom je najstaršia zachovalá pí-
somná zmienka z r. 1249. Pre čle-
nov nášho najstaršieho michalov-
ského Klubu slovenských turistov 
Turista (NM KST T) to bola už 
jubilejná 30. účasť za sebou (od 
r. 1983) na SZZT a 5. účasť  na 
MZZT. Organizátori z Levoče, 
kde začiatky turistiky siahajú do 
roku 1870, pripravili 8 trás pre 
lyžiarov – bežkárov a 4 trasy pre 
peších turistov. Ich dĺžka bola od 
11 do 28 km a prevýšenie od 320 
do 600 m s náročnosťou ťažkou, 
stredne ťažkou ale aj ľahkou. Dve 
pešie trasy viedli do Slovenského 

raja a dve do okolia Levoče. Tu-
ristov oveľa viac lákali lyžiarske 
prechody do Levočských vrchov. 
Na nich  sa každý deň zúčastnilo 
viac ako 900 bežkárov. Celkove sa 
na podujatí zaregistrovalo 1477 
účastníkov. Z toho bolo 126 z ČR, 
72 z Poľska a traja z Nemecka. 
Mládežnícku turistiku zastupo-
valo 112 členov turistických od-
dielov mládeže (TOM). Za nad-
mieru vydarený zraz patrí vďaka 
aj 30-člennému organizačnému 
štábu pod vedením jeho predse-
du Ing. Ernesta Rusnáka. Tohto-
ročný zimný zraz bol skutočne, 
dalo by sa povedať rekordne, ba 
až extrémne zimný (v noci do -
30 ºC cez deň okolo -17 ºC), no 
slnečno a úplné bezvetrie dopria-
lo zúčastneným nezabudnuteľné 
zážitky a chvalabohu ani jeden 
vážny úraz. Levočským turistic-
kým organizátorom právom patrí 
uznanie za ich heroické úsilie. 

Anton Hasák

turisti v Levoči

basketbal
1. bK – bArDEJOV
II. liga mužov Východ - 18. kolo, 18. 2. 2012, 16. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Hádzaná
HK IuVENtA – DuSľO ŠAľA 
I. LSD skupina „B“ - 17. kolo, 20. 2. 2012, 17. 00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel.: 0918 159 219 
HC WINLAND – HC SPOrtA HLOHOVEC
Extraliga mužov, nadstavbová časť – 9. kolo, 24. 2. 2012, 18. 30 hod.
HC WINLAND – HK tOPOľčANy
I. LMD – 18. kolo, 25. 2. 2012, 15. 00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559
HK IuVENtA JuN. – HK tOPOľčANy
I. liga žien - 11. kolo, 26. 2. 2012, 17. 00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel.: 0918 159 219 

florbal
O POHár PrIMátOrA MEStA
III. ročník mestskej florbalovej ligy mužov - 8. kolo
19. – 21. 2. 2012, 18.00 hod. 
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Nohejbal
O POHár PrIMátOrA MEStA
III. ročník mestskej nohejbalovej ligy SŠ – finálová časť
23. 2. 2012, 12. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 6864142, 0917 650 912

ľadový hokej
HK MLáDEž – N. tArG
I. LSŽ 9. ŠHT, 7. ŠHT - 24. kolo, 18. 2. 2012, 9. 00, 11. 00 hod.
HK MLáDEž – ŠHK PIEŠŤANy
I. liga juniorov nadstavbová časť - 19. kolo, 18. 2. 2012, 14. 00 hod.
HK MLáDEž – HK ružINOV 99
I. liga juniorov nadstavbová časť - 20. kolo
19. 2. 2012, 10. 30 hod.
HK MLáDEž – HK ružINOV 99
I. liga dorastu nadstavbová časť - 19. kolo, 25. 2. 2012, 14. 00 hod.
HK MLáDEž – ŠHK HObA brAtISLAVA
I. liga dorastu nadstavbová časť - 20. kolo, 26. 2. 2012, 10. 30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HK DuKLA – MHK 32 LIPtOVSKý MIKuLáŠ
Prípadne štvrtý štvrťfinálový zápas play – off
17. 2. 2012, 17. 00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Softtenis
O POHár PrIMátOrA MEStA
IV. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov, I. liga - 13. kolo
II. liga - 16. kolo, 21. - 24. 2. 2012, 18. 00 hod. 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 6864142, 0917 650 912

Stolný tenis
ŠKSt „A“ – MKSt VEľKÉ KAPuŠANy
II. liga mužov Východ - 11. kolo, 26. 2. 2012, 10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Volejbal
VK ŠtArt ODEtA – VK VEľKÉ KAPuŠANy
Majstrovstvá zemplínskeho regiónu mužov - 13. kolo
19. 2. 2012, 16. 30 hod.
Info: Ing. Vladimír Krošlák, tel.: 0903 728 494
O POHár PrIMátOrA MEStA
III. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých
I. liga - 13. kolo, II. liga - 16. kolo, 21. 2. 2012, 18. 00 a 19. 30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 6864142, 0917 650 912
VK MICHALOVCE – VK ŠtArt ODEtA
Majstrovstvá zemplínskeho regiónu mužov – 14. kolo
26. 2. 2012, 16. 30 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

turistika
VIII. rOčNíK VýStuPu NA ZAňOVEC
18. 2. 2012, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603
OKOLO MOrSKÉHO OKA NA bEžKáCH
26. 2. 2012, Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243

n VyDrEtÉ VíŤAZStVO IuVENty 
Po prehre hádzanárok vo WHIL v českom Zlíne michalovská IU-
VENTA nastúpila na zápas ďalšieho kola v domácom prostredí. Hos-
tili popredného českého účastníka - Porubu . Súperovi mali odplácať 
prehru na ich palubovke. Bol to príliš ťažký zápas. IUVENTA ho 
nakoniec, možno povedať vyhrala tesne ale zaslúžene 35:34 (18:11). 
Po 18. kole sú Michalovčanky na treťom mieste v tabuľke. Doposiaľ 
získali 27 bodov. V najbližšom kole pocestujú znovu do Česka, ten-
toraz priamo do Prahy, kde ich čaká pražská Slávia. Tej sa v tomto 
ročníku príliš nedarí a v tabuľke je na 10.mieste so ziskom 15 bodov, 
hrá sa v nedeľu 19. februára.
n ĎALŠIE PríPrAVNÉ ZáPASy
Druholigoví futbalisti michalovského MFK Zemplín trénujú naplno. 
Popritom hrávajú aj prípravné zápasy. Predstavili sa v Užhorode pro-
ti prvoligovému celku Karpaty 1:2 (0:1). Doma porazili vedúci celok 
IV.ligy – FC Humenné 2:0 (0:0) a treťoligovú lokomotívu Košice 2:0 
(1:0). V sobotu 18.februára o 17.30 hod. sa predstavia v Žiline pro-
ti poprednému prvoligovému celku. Potom ich v stredu 22.februára 
doma preverí celok Nowy Sacz a v sobotu 25.februára účastník III. 
ligy – Trebišov.
n WINLAND Z POHárA VON 
Extraligoví hádzanári michalovského WinLandu odohrali štvrťfiná-
lové stretnutie Slovenského pohára. Žreb im prisúdil najúspešnejší 
hádzanársky celok na Slovensku Tatran Prešov. Michalovciam sa ne-
podarilo súpera zastaviť a prehrali 30:34 (17:19). Tým vypadli zo Slo-
venského pohára.
n t. urbAN ODIŠIEL DO MAĎArSKA 
Hráč michalovského extraligového celku v hádzanej mužov WinLand 
– Tomáš Urban patril na nedávnych Majstrovstvách sveta v hádzanej 
k oporám. Dobre sa mu darilo aj na Zemlíne. No tu ho už v našich 
farbách neuvidíme. V týchto dňoch zamieril do susedného Maďar-
ska, kde posilnil popredný prvoligový celok MKB Veszprém KC.
n HOKEJIStI DuKLy V PLAy Off
Po skončení nadstavby prvoligoví hokejisti michalovskej Dukly ob-
sadili medzi 10 účastníkmi peknú šiestu priečku. Osem celkov postú-
pilo do play off . Michalovčania preskočili tak prekážku – Detvu, keď 
na jej ľade vyhrali tesne 5:4 a vyhrali aj v Senici 4:2.
Tak do play off postúpili zo 6. pozície a začínajú v Liptovskom Mi-
kuláši. Prvý zápas sa hral v nedeľu 12. februára a druhý v pondelok 
13.februára. Potom sa séria zápasov presunula na Zemplín. Hrá sa 
na tri víťazné zápasy. Ak sa nerozhodne, bude sa hrať aj piaty zápas. 
Celok Liptovského Mikuláša skončil v nadstavbe tretí a je favoritom. 
Naši však môžu prekvapiť. 
n WINLAND SA ZAMErIA NA EXtrALIGu 
Michalovský WinLand vypadol z ďalších bojov v pohári (SP) a teraz 
už čakajú zápasy odvety súťaže. V prvom zápase v Košiciach hra-
li nerozhodne 26:26 a potom prehrali dvakrát s Tatranom Prešov. 
V 8. kole v piatok 17. februára sa predstavia v Nových Zámkoch 
a v ďalší piatok 24. februára privítajú Hlohovec. Momentálne im 
v päťčlennom pelotóne patrí štvrté miesto s 5 bodmi.                      ka

správy zo športu...

V novom roku pokračoval 
IV. ročník mestskej 
softtenisovej ligy mužov 
O pohár primátora mesta 
Michalovce ďalšími 
hracími kolami. 

V I. lige sa stretnutia 8. kola 
prehupli do jej druhej polovice 
a vyznačovali sa v niektorých 
zápasoch zaujímavými prie-
behmi, či už to bolo v stretnutí 
Štvorka-ŠTB TÍM, v ktorom sa 
rozhodovalo v obidvoch štvor-
hrách až vo veľkom tie breaku, 
v ktorých boli šťastnejší hostia, 
alebo v zápase Mistrál-Pohoďá-
ci, kde veľmi dobrou hrou sa 
prezentovali hráči hosťujúce-
ho družstva. Veľmi zaujímavý 
priebeh mal i druhý set prvej 
štvorhry medzi SKM Scuderi-
ou a Tripletom, ktorý nakoniec 
vyznel pre skúsenejších hostí. 
V „sobraneckom“ derby sa prek-
vapenie nekonalo, Limetka si 
hladko poradila s ambicióznym 
nováčikom súťaže. V 9. kole zá-
pas kola, ak nie i celej súťaže, bol 
medzi Tripletom a Mistrálom, 
v ktorom domáci v druhom sete 
prvej štvorhry zvrátili nepriaz-
nivý stav z 0:5 na 7:5, ale i zápas 
medzi Goralom a ŠTB Tímom 
mal svoj „náboj“, keď hostia 
„utŕžili kanára“. Zaujímavý prie-
beh mala i prvá štvorhra medzi 

SKM Scuderia a Štvorkou, keď 
domáci „potrápili“ hosťujúcu 
dvojicu.

V II. lige prvý bod v súťaži 
stratili Zalužice, ktoré remizova-
li s Hej Rupom 1:1, naopak prvý 
bod v súťaži zaslúžene získali 
sympatické Michalovské noviny 
po remíze so SOŠOaS. Ostatné 
zápasy skončili podľa predpok-
ladov, aj keď niektoré stretnutia 
mali zaujímavý priebeh.

I. liga, 8. kolo: Štvorka – ŠTB 
Tím 0 : 2, Limetka – Goral Team 
2 : 0, Mistrál – Pohoďáci 2 : 0, 
SKM Scuderia – Triplet 0 : 2, 
9. kolo: SKM Scuderia – Štvor-
ka 0 : 2, Triplet – Mistrál 2 : 0, 
Pohoďáci – Limetka 0 : 2, Goral 
Team – ŠTB Tím 1 : 1. Tabuľku 
I. ligy vedie Limetka s trojbodo-
vým náskokom pred Tripletom.

II. liga, 9.kolo: Hej Rup – Za-
lužice 1 : 1, Starší lajdáci – Mi-
chalovské noviny 2 : 0, SOŠOaS 
– voľno, 10. kolo: Hej Rup – Mi-
chalovské noviny 2 : 0, Zaluži-
ce – SOŠOaS preložené, Starší 
lajdáci – voľno, 11. kolo: Mi-
chalovské noviny – SOŠOaS 1 : 
1, Starší lajdáci – Hej Rup 0 : 2, 
Zalužice – voľno, 12. kolo: SO-
ŠOaS – Starší lajdáci 1 : 1, Zalu-
žice – Michalovské noviny 2 : 0, 
Hej Rup – voľno. Tabuľku II. ligy 
vedú Zalužice so šesťbodovým 
náskokom pred Hej Rupom.

nk

Limetka na čele 

Michalovce nastúpili v zá-
kladnej zostave Mižák, Mašku-
lík, Šimko, R. Rakovský, Jäger. 
Začiatok vyšiel lepšie domácim, 
v 7 minúte viedli 16:7. Postup-
ne sa hra vyrovnala a zápas 
bol otvorený, keď sa vo vedení 
striedali obe družstvá. Po pol-
čase bolo 35:33. Do druhého 
polčasu nastúpili Orli koncen-
trovanejšie, ale aj tak sa im ne-
podarilo urobiť si rozhodujúci 
náskok. Na začiatku 4. štvrtiny 
sa vyfauloval Mižák a hosťom 
pomaly dochádzali sily. Zápas 
bol vyrovnaný až do 5. minúty 
poslednej štvrtiny, keď za stavu 
65:64 domácim sa podarilo skó-

rovať po rýchlych protiútokoch 
a na to už Orli nedokázali od-
povedať. Domáci podali bojov-
ný výkon a o ich víťazstve roz-
hodla vysoká úspešnosť streľby 
ako aj širšia lavička. Domáci 
premenili v zápase až 9 trojbo-
dových pokusov a hostia len 5. 
Za hostí podal výborný výkon 
Lukáš Šimko, autor 30 bodov, 
12 doskokov.

Najbližší zápas odohrá 1.BK 
Michalovce na domácej palu-
bovke už v sobotu 18. februára 
o 16. hodine, keď privíta druž-
stvo Bardejova. Prvý zápas pre-
hrali Orli 74:58.

1.BK MICHALOVCE

Nečakaná prehra Orlov
KAPybAry KOŠICE – 1.bK MICHALOVCE 90:73 (35:33)


