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V  súčasnosti  prebiehajú  sta-
vebné  práce  na  Námestí  slobo-
dy  a  Štefánikovej  ulici  v  rámci 
projektu Regenerácia centrálnej 
mestskej  zóny mesta Michalov-
ce. Financovanie tohto projektu 
mesto  zabezpečuje  z  operačné-
ho programu ROP. V rámci dru-
hej  výzvy  bolo  mesto  úspešné 
a  získalo  nenávratné  finančné 
prostriedky  aj  na  regeneráciu 
kolmých ulíc na Námestie oslo-
boditeľov - ulice Sama Chalup-
ku, Duklianska a Pasáž vo výš-
ke viac ako 938 tisíc eur. 

Hlavným  zámerom  projektu 
s  názvom  Regenerácia  satelitov 
centrálnej  mestskej  zóny  mesta 
Michalovce  je  zvýšiť  atraktivitu 
a  konkurencieschopnosť  mesta. 
Pri  rekonštrukcii  týchto  lokalít 
budeme  klásť  dôraz  predovšet-
kým  na  posilnenie  vybavenosti 
centrálnej mestskej zóny, zvýše-
nie  jej  bezpečnosti,  estetického 
vzhľadu a príjemného prostredia 
pre  všetkých  obyvateľov  i  náv-
števníkov  mesta  a  regiónu.  Nie 

menej dôležitým cieľom je aj po-
silnenie  konkurencieschopnosti 
verejného  priestranstva  s  vyso-
kou  občianskou  vybavenosťou 
a dôležitou administratívou. 

Po  realizácii  celého projektu 
bude  zrekonštruovaných  8295 
m2  plôch  verejných  priestrans-
tiev, z  toho 2312 m2 chodníkov 
pre peších o dĺžke viac ako 800 
metrov.  Zrenovuje  sa  3155  m2 
parkovísk  a  miestnych  komu-
nikácií o dĺžke 461 metrov a vy-
tvorí  sa  29  nových  parkovacích 
miest  z  celkového  počtu  128. 
Revitalizáciou  prejde  aj  verejná 
zeleň,  keď  mesto  z  tohto  pro-
jektu  obnoví  viac  ako  1215  m2 
plôch  verejnej  zelene,  vysadí 
232  stromov  a  krov.  Novinkou 
budú  štyri  nové  prvky  drobnej 
architektúry,  ktoré  esteticky 
doplnia  dané  prostredie.  Zvýši 
sa  bezpečnosť  dotknutých  ulíc, 
rekonštrukciou  a  vybudovaním 
nového  verejného  osvetlenia  aj 
nových  povrchov  pre  peších, 
cyklistov  a  motoristov.  Samoz-

rejmosťou  budú  bezbariérové 
prechody  pre  handicapovaných 
obyvateľov.  Vytvorí  sa  atraktív-
ne  priestranstvo  pre  verejno-
prospešné  účely  aj  kultúrno-
spoločenské podujatia pre všet-
kých  obyvateľov  i  návštevníkov 
mesta. 

Rekonštrukciou satelitov cen-
trálnej mestskej zóny sa vytvorí 
komplexná  estetická  a  atraktív-
na oddychová zóna pre stretáva-
nie  sa  a  komunikáciu  občanov. 
Zároveň  bude  možné  využívať 
tieto lokality aj na kultúrno-spo-
ločenské podujatia, konanie tra-
dičných podujatí v primeraných 
priestoroch a súčasne bezpečný 
prístup k administratívnym bu-
dovám  a  budovám  občianskej 
vybavenosti. Celá rekonštrukcia 
je  navrhnutá  tak,  aby  kontinu-
álne  nadväzovala  na  existujúce 
Námestie osloboditeľov a  tvori-
la  jednoliaty  celok.  Realizáciou 
projektu  získa  centrum  mesta 
jednotnú atraktívnu podobu.

RNDr. Jana Machová 

Mesto bude rekonštruovať 
aj satelitné uličky

V júli bol mestu schválený nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov - 
programu „Regionálny operačný program“ na rekonštrukciu satelitných uličiek centrál-
nej mestskej zóny.

Zabezpečenie spolufinancova-
nia  v  rámci  žiadosti  o  poskytnu-
tie  NFP  v  OP  Informatizácia  pre 
projekt  „Elektronizácia  služieb 
mesta  Michalovce“  predkladala 
RNDr.  J.  Machová,  vedúca  Od-
boru  IaG  MsÚ,  monitorovaciu 
správu  k  rozpočtu  mesta  za  I. 
polrok  2010  predkladala  Ing.  O. 
Bereznaninová, vedúca Finančné-
ho  odboru  MsÚ,  vyhodnotenie 
rozpočtu TaZS mesta Michalovce 
za  I. polrok 2010 predkladal  Ing. 
J.  Oleár,  riaditeľ  TaZS,  vyhodno-
tenie rozpočtu MsKS Michalovce 
za I. polrok  predkladala PhDr. M. 
Tomková,  riaditeľka  MsKS,  plán 
rekonštrukcie  miestnych  komu-
nikácií a chodníkov na rok 2010.- 
návrh na zmenu a doplnenie uzne-
senia MsR č. 19/2010 predkladala 
Ing. A. Mrázová, vedúca Odboru 
výstavby,  ŽP  a  MR  MsÚ,  návrh 
Štatútu  Mesta  Michalovce  pred-
kladal V. Záhorčák, primátor mes-
ta, úpravu školských vzdelávacích 
programov – ZŠ, Ul. Komenského 
1 a ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta  od  školského  roku  2010/2011 
predkladala  Ing.  K.  Poláková, 
vedúca  Odboru  školstva,  kultúry 
a  športu  MsÚ,  správu  o  kontrole 

využívania  verejného  priestrans-
tva na území mesta Michalovce za 
I.  polrok  2010  predkladal  JUDr. 
B.  Kudroč,  náčelník  MsP,  majet-
koprávne  záležitosti  predkladal 
Ing.  J.  Doležal,  vedúci  Odboru 
hospodárenia  s  majetkom  MsÚ, 
výsledky  výberových  konaní  na 
prenájom  nebytových  priestorov 
a pozemkov vo vlastníctve mesta 
Michalovce predkladal MUDr. B. 
Bančej, predseda výberovej komi-
sie  MsZ,  informatívnu  správu  o 
plnení  uznesení  Mestskej  rady  v 
Michalovciach  za  I.  polrok  2010 
predkladal Ing. Z. Vasiľ, prednosta 
MsÚ, návrh na udelenie mestských 
ocenení v roku 2010 predkladal V. 
Záhorčák, primátor mesta, návrh 
na  udelenie  Ceny  Košického  sa-
mosprávneho  kraja  predkladal 
V.  Záhorčák,  primátor  mesta, 
návrh  na  zvolanie  zhromaždenia 
obyvateľov  mesta  predkladal  V. 
Záhorčák, primátor mesta, návrh 
na  zmenu  kronikára  mesta  Mi-
chalovce predkladal V. Záhorčák, 
primátor mesta, návrh programu 
XXIII.  zasadnutia  MsZ  v  Micha-
lovciach predkladala Mgr. N. Sla-
ninková,  vedúca  organizačného 
odboru MsÚ. Záver patrili disku-
sii.                                                   nč

rokovanie Msr
Zasadnutie mestskej rady sa uskutočnilo v utorok 10. au-
gusta 2010 s týmto programom rokovania

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY
Mesto Michalovce 

pripravuje  v  septembri  pre  seniorov

b e z p l at n ý  p o č í tačo v ý 
a  i n t e r n e t o v ý  ku r z 
p r e  z ač i at o č n í ko v 

Záujemcovia,  hláste  sa do 31.8.2010 
na MsÚ o db or  so ciálnych vecí ,  č.dv.  182,

Ing.  Mar t in  Štunda

Odpust blahoslaveného mučeníka 
Dominika Metoda Trčku CSsR

28. a 29. augusta 2010

Srdečne Vás pozývame na spoločnú modlitbu 
do kláštora redemptoristov v Michalovciach

Už onedlho budú obyvatelia Topo-
lianskej ulice používať nový chodník. 
Mesto pristúpilo k výstavbe chodní-
ka,  ktorý  spája  Ulicu  Hviezdosla-
vovu  a  Topoliansku.  Na  výstavbe 
chodníka sa začalo pracovať po zvá-
žení  opakovaných  požiadaviek  ob-
čanov  bývajúcich  na  Topolianskej 
ulici.  Chodník  bude  vybudovaný 
zo  zámkovej  dlažby  a  premostenie 
cez kanál bude tvoriť oceľová lávka 
so  šírkou  dvoch  metrov.  Celková 
dĺžka  chodníka  vrátane  lávky  je 
810  metrov.  Súčasne  s  výstavbou 
komunikácie  sa  realizuje aj  rekon-
štrukcia verejného osvetlenia pozdĺž 
celého chodníka. Realizátorom stav-
by je spoločnosť CSM – STAV s. r. o. 
Michalovce. Verejné osvetlenie robí 
firma  FIN.M.O.S.  a.  s..  Investícia 
je financovaná z vlastných zdrojov 
mesta Michalovce.
S realizáciou chodníka sa začalo v má-
ji. Ak všetko pôjde podľa plánu, stav-
ba chodníka bude ukončená už v sep-
tembri.                                            ivpa

Mestské kultúrne stredisko vás pozýva na 

IV. ročník organových koncertov

Michalovský organ 
Stanislav Šurin (organ)
Helga Bachová (spev)

2. septembra 2010 o 19.00 hod. 

Rímsko–katolícky kostol Narodenia Panny Márie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 
J. ŠVERMU 6, 
MICHALOVCE
POD ZÁŠTITOU 

PRIMÁTORA MESTA 
VILIAMA ZÁHORČÁKA

VYZÝVA
ZáklAdné školY, mAterské školY, 

stredné školY 
A širokú Verejnosť nA

Zber vrCHnÁkov 
Z Pet Fliaš

PREČO?
VYtVorenie sVetoVéHo rekordU 

miCHAloVskÝCH škÔl
– V PoČte nAZBierAnÝCH 
 VrCHnákoV Z Pet FliAš
– Vo VeĽkosti oBrAZCA Z niCH 

VYtVorenéHo
– nUtnosť UPoZorniť nA oCHrAnU 

ŽiVotnéHo ProstrediA

KEDY?
UŽ – 15. 11. 2010

ZBERNÉ MIESTA?
  miCHAloVské mš, Zš, sš

PRIDAJTE SA K NÁM!
DOKÁŽME, ŽE MICHALOVČANIA 

SÚ SVETOVÍ!



�aktuality – nÁZory
z pera viceprimátora

Pre mnohých mladých ľudí sa zdá úplne samozrejmý život v dneš-
nej podobe. Ak im aj niekto pre nich blízky zo staršej generácie rozprá-
va o podmienkach života za ich detských alebo mladých čias, pripadá 
im  to  ako  niečo  neskutočné.  Predstava  strachu  o  holý  život  je  niečo 
nepredstaviteľné.  Pritom  je  to  len  66  rokov,  keď  ľudský  život  nemal 
skoro  žiadnu  cenu.  Aj  Slovenskom  sa  prehnala  vojnová  mašinéria 
túžiaca po svetovláde. Každý, kto sa čo i  len slovne opovážil vysloviť 
iný názor, riskoval väzenie, koncentračný tábor, stratu života. Vláda 
vtedajšieho „Slovenského štátu“ zaplatila za vyvezenie svojich občanov 
do koncentračných táborov peniaze. Pritom ich neváhala zbaviť všet-
kých práv len pre ich kultúru a vierovyznanie. Prežilo z nich len veľmi 
malé množstvo. Obludnosť tejto doby nenechala ľahostajnými ani ľudí 
na Slovensku. Tajne počúvali rozhlasové správy o vývoji na vojnovom 
bojisku - už  to bolo  smrteľne nebezpečné. Viacerí odchádzali do hôr 
a so zbraňou v ruke viazali na seba značnú vojenskú silu. Vyvrchole-
ním bolo Slovenské národne povstanie. Aj keď jeho začiatok prepukol 
skoro  živelne, bez koordinácie  s  inými vojenskými  silami postupujú-
ceho vojnového frontu. S malými nádejami na jeho dlhodobé úspešné 
udržanie. Povstanie trpelo slabou vojenskou technikou, neskúsenosťou 
jeho predstaviteľov, nedostatočným výcvikom jeho účastníkov. Opiera-
lo sa ale o podporu obyvateľstva, geografickú výhodu slovenských hôr 
a odhodlanosť ľudí nepoddať sa vo svojom úsilí. 

Aj keď nasadená armádna vojenská  sila potlačila  toto povstanie. 
Nenaplnila sa túžba slovenských občanov oslobodiť sa vlastnými silami 
od nenávidenej, krutej tyranie.

Práve toto masívne prejavenie sa žiť iným životom a odhodlaním 
položiť za to aj vlastné životy, zaradilo Slovensko do skupiny protifašis-
tických krajín a teda medzí víťazov v druhej svetovej vojne. 

Dnes už z vtedajšej generácie priamych účastníkov Slovenského ná-
rodného povstania žije len malé percento. Ich slová o vtedajšom zmýš-
ľaní a konaní sa zdajú málo presvedčivé.

Napriek tomu zostáva faktom, že Slovenské národné povstanie pat-
rilo k jednému z najvýznamnejších národných vystúpení proti fašizmu. 
Postavenie sa proti sile, ktorá patrí k najtmavším v histórii ľudstva. 

Preto si ho treba pripomínať, vzdať hold tým, ktorý neváhali zdvi-
hnúť zbraň, aj keď im nikto negarantoval úspech. Aj keď nezvíťazili, 
pomohli k víťazstvu nad obludným systémom na ničenie ľudských ži-
votov.

Malé zastavenie sa, položenie kytičky kvetov k pamätníku padlých 
v Slovenskom národnom povstaní, nech nás privedie k zamysleniu sa. 
Že sloboda sa nerodila ľahko a kde sú korene neslobody. Nech žiadna 
ďalšia generácia už nemusí zažiť podobné utrpenie.

Vzdajme česť účastníkom Slovenského národného povstania najmä 
v pamätný deň jeho vypuknutia. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

66.výročie Slovenského 
národného povstania

Pri víkendových búrkach došlo aj v našom meste k poškodeniu niekto-
rých stromov. Jeden z nich na Okružnej ulici museli hasiči odstrániť. 
V  nedeľu  večer  nevydržal  javorovec  jaseňolistý  nápor  vetra  a  dažďa 
a  vážne  ohrozoval  okoloidúce  autá  aj  chodcov.  Frekventovanú  cestu 
uzavrela približne na hodinu mestská a štátna polícia. Strom nikoho 
nezranil a nepoškodil žiadne auto.                                    Foto: M. Oros

Územná  organizácia  Združe-
nia  vojenskej  obrody  Slovenska 
v Michalovciach pracuje ako ne-
závislé  združenie,  ktoré  eviduje 
bývalých  dôstojníkov  postihnu-
tých za svoje názory počas totalit-
ného režimu. Na členskej schôdzi 
3. augusta sme vyhodnotili svoju 
činnosť za uplynulý polrok.

Spomíname  si  na  tých,  ktorí 
už nie sú medzi nami a bojovali 
za  našu  slobodu.  Spolu  s  vojen-
skými útvarmi, Slovenským zvä-
zom protifašistických bojovníkov, 
Klubom  vojenských  dôchodcov, 
občanmi    miest  a  obcí,  zástup-
cov  verejného  a  spoločenského 
života  sa  zúčastňujeme  pietnych 
spomienok  kladenia  vencov  pri 
pamätníkoch  na  rôznych  mies-
tach  našej  histórie  ako  sú:  pa-
mätník ČA na Hrádku, pamätník 
na Bielej hore, pamätník vo Vin-
nom, v Porube pod Vihorlatom, 
na Dukle, v Tokajíku a pod.

Nezabúdame  na  kus  našej 
histórie.  Naša  mladá  generácia, 

ktorá obdobie vojny nezažila, si 
po  rokoch  tieto výročia možno 
ani nepripomenie. Veď nezažila 
obdobie hrôzy, keď im nad hla-
vami rachotili delá, vo vzduchu 
hučali lietadlá a ich zvuk „trhal 
uši“. Všetko, čo po nich zostalo, 
bola  spúšť  a  ľudské  obete.  Pre-
to  naša  generácia  si  pripomína 
toto obdobie, ktoré sa už nikdy 
nesmie zopakovať.

Touto  cestou  chceme  poďa-
kovať  Mestskému  úradu  Mi-
chalovce  za  poskytnutie  dotá-
cie,  bez  ktorej  by  sme  nemohli 
pôsobiť.  Vďaka  nej  sa  môžeme 
zúčastniť  aj  pietnej  spomienky 
kladenia  vencov  pri  pamätníku 
v  obci  Hejce  v  Maďarsku,  kde 
pri  leteckom  nešťastí  zahynuli 
naši vojaci, ktorí sa vracali z mi-
sie z Kosova. Tiež chceme poďa-
kovať majiteľovi hotela STADIO 
v Michalovciach za poskytnutie 
priestorov na naše zasadnutia.

Mária Bovanová
predsedníčka združenia

vojenská obroda 
bilancovala

Z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených v rámci bodu Interpelácie 

na XXII. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 22. 6. 2010 - pokračovanie
Milan Hvižďák
Vo svojej interpelácii uviedol, že na sídlisku Stráňany (Ul. nad 

Laborcom) výtvarné dielo osadené na „námestíčku“ pred OC BALA 
a zdravotným strediskom je v dezolátnom stave. Keďže chátra, špatí 
námestie, pán poslanec žiada odstrániť nedostatky a dať dielo do pô-
vodného stavu.

Na  interpeláciu odpovedal  Ing. Doležal,  vedúci odboru hospodárenia 
s majetkom MsÚ:

Odbor  hospodárenia  s  majetkom  miestnou  obhliadkou  preveril 
a zdokumentoval stav výtvarného diela. Odstránenie nedostatkov a uve-
denie do pôvodného stavu odborným spôsobom je možné prostredníc-
tvom  komplexnej  reštaurácie  diela.  Súčasný  rozpočet  a  finančné  mož-
nosti mesta nateraz neumožňujú jej zrealizovanie.

Mgr. Ján Várady
1. V tejto interpelácii chcem nadviazať na moju predošlú interpe-

láciu zo dňa 27. 4. 2010, na ktorú vedúca odboru (odbor V,ŽPaMR) 
odpovedala, že ohľadom riešenia záťažovej dopravnej situácie na kri-
žovatkách Ul. kapušianskej a Ul. užhorodskej (I/50 a II550) a prístu-
povej cesty k výrobnému závodu firmy YAZAKI prebehli v poslednej 
dobe viaceré rokovania za účasti mesta, okresného a krajského DI, 
SSC Košice, SC KSK, KÚCDaPK a firmy YAZAKI. Na týchto roko-
vaniach bola prezentovaná ochota problém pozitívne riešiť. Rád by 
som osobne (ale aj iní občania – odborníci v oblasti dopravy) nahlia-
dol do pripravovanej projektovej dokumentácie. Keďže v dotknutom 
území bývam a je to aj môj volebný obvod, bol by som rád, ak by ma 
kompetentní pozývali na ďalšie rokovania k tejto problematike. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Mrázová, vedúca odboru výstavby, ži-
votného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:

Projektovú dokumentáciu nezabezpečuje mesto Michalovce. Procesne 
rozsah účastníkov konania určuje správny orgán (Krajský úrad pre cestné 
komunikácie  a  dopravu  Košice)  v  zmysle  platnej  legislatívy.  Zatiaľ  sme 
v rámci odboru výstavby ŽPaMR neboli prizvaní na žiadne konanie. 

2. Chcem sa obrátiť na toho, kto konkrétne vykonáva odborný 
stavebný (technický) dozor nad kvalitou vykonaných prác pri rekon-
štrukcii siete verejného osvetlenia v našom meste. Konkrétne na Ul. 
užhorodskej po vykonaných rekonštrukčných prácach boli opäť pri 
pätkách stĺpov nasadené pôvodné plastové ochranné kryty, ale neboli 
už prichytené kovovými skrutkami maticami, ale len plastovými uťa-
hovacími S-K páskami. Tieto pásky sú dosť tenké na to, aby zabránili 
vandalom alebo tzv. „zberačom farebných kovov“ ich zničeniu (pretr-
hnutiu, prerezaniu). Týmto spôsobom sa „obnažujú“ elektrické roz-
vody, káble a svorkovnice, ktoré sú pod neustálym napätím a ohrozu-
jú bezpečnosť, zdravie, ba aj život občanov (zvlášť detí). Navrhujem 
ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia namontovať opäť kovové 
skrutky, resp. kovové S-K pásky.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Vasiľ, prednosta MsÚ v Michalovciach:
Na  Ulici  užhorodskej  realizovali  výmenu  poistkových  svorkovníc 

a krytov stožiarov TaZS. Inštalácia nových plastových krytov bola reali-
zovaná práve preto, aby bola dosiahnutá maximálna možná bezpečnosť 
zariadenia  (zároveň,  aby  boli  na  ulici  všetky  rovnaké).  Plastové  preto, 
aby  nedochádzalo  k  odcudzovaniu  (zberné  suroviny).  Spájanie  krytov 
pomocou plastových fixačných pásikov nie je v rozpore s elektrotechnic-
kými normami a naviac je to nerozoberateľný spoj, ktorý sťažuje vanda-
lom poškodzovanie. Spoj je dostatočne pevný a plne nahrádza spojenie 
pomocou skrutky a matice. Poistkové svorkovnice sú pod napätím len 
pri zapnutí verejného osvetlenia vo večerných hodinách.

3. Vo svojej 3. interpelácii sa obraciam na vedenie mesta, OV, 
ŽPaMR, MsR, finančnú komisiu otázkou, kedy sa začne 3. etapa re-
konštrukcie priestorov Sídliska východ, konkrétne medzi ulicami 
Moskovská, Hollého a Užhorodská. Podľa schváleného harmono-
gramu týchto prác, tieto sa mali začať ešte koncom jari. V tejto sú-
vislosti chcem upozorniť aj na množstvo ešte stále „nevyplátaných“ 
výtlkov na Ul. užhorodskej (pred kasárňami) a tiež časti Ulice mos-
kovskej.

Na interpeláciu odpovedala Ing. Mrázová, vedúca odboru výstavby, ži-
votného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:

V súčasnom období prebieha proces prípravy zadania pre výber zho-
toviteľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Realizácia stavby bude 
prebiehať v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2010.

Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
1. Dokončujú sa rekonštrukcie verejného osvetlenia. Niektoré sve-

telné body sú umiestnené v korunách stromov. Je žiadúce, aby sa vy-
konal orez stromov, aby sa zlepšila svietivosť. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Orez korún stromov, ktoré zhoršujú svietivosť, vykonávame priebežne 

v rámci svojich kapacitných možností. Je žiaduce zvýšiť kapacity na tieto 
orezy, avšak súčasne sa vykonáva aj údržba trávnatých plôch, ktorú nie 
je možné zastaviť. Výrazné zvýšenie orezu korún stromov budeme robiť 
v  čase  vegetačného  pokoja,  keď  sa  nebude  kosiť  a  tieto  kapacity  budú 
presunuté na spomínaný orez. 

2. Tlmočím otázku mojich poľských priateľov, prečo na „Fontáne 
lásky“ nie je možné vyberať piesne, predovšetkým „Michalovce moje“. 
Prečo?

Na „Fontáne lásky“ bol pre poruchovosť odstránený „juboxový“ sys-
tém vyberania pesničiek, pesničky sú teraz vkladané cez počítač a ten ich 
príslušným programom púšťa.

Celý  tento  proces  programovania  pesničiek  majú  na  starosti  TaZS, 
nakoľko to úzko súvisí so samotnou prevádzkou fontány. MsKS intenzitu 
zvuku fontány reguluje iba počas svojich podujatí.

pokračovanie v budúcom čísle

Žijeme  na  Východosloven-
skej nížine - na zemi, ktorá pri-
náša plody. No dovolím si tvrdiť, 
že táto zem stráca na úcte a ne-
vážime si ani jej plody. Je jedno-
duchšie  ísť  do  obchodu,  naku-
povať  tovar,  ktorý  je  dovezený 
a  naše  polia  pustnú,  zarastajú 
burinou.  Mnohí  majú  iba  záh-
radky, no aj tie sa pomaly likvi-
dujú.  Celé  plochy  sa  vysádzajú 
okrasnými kríkmi, trávami, atď. 
Chceme  mať  japonské  záhrady, 
len  nie  slovenské.  Veď  orechy 
majú  veľa  lístia,  ich  plody  si 
dovezieme z Číny,  jablone nám 
tiež netreba. Bolo by dobre, keby 
u  nás  rástli  také  stromy,  ktoré 
nemajú lístie, lebo ak to spadne 
k  susedom,  vznikne  pohroma 
a  preto  ich  treba  vyrúbať,  resp. 
orezať  všetky  konáre,  aby  rodil 
iba kmeň. Neviem, či by nebolo 
dobré, keby naša zem sa preme-
nila na piesočnatú púšť,  aby už 

bol  navždy  pokoj  od  lístia.  To, 
že  stromy  nám  produkujú  kys-
lík,  mnohí  ani  nevedia.  Aj  ten 
si  dovezieme?  Veď  my  Slováci 
na to máme. Nám štát dá toľko, 
koľko  si  svojou    ,,šikovnosťou“ 
vybavíme.

Môj známy z USA sa vyjadril, 
že Slovensko je bohatý štát, Keď 
som  od  neho  žiadala  vysvetle-
nie,  povedal:  ,,U  nás  to  tak  nie 
je, aby ľudia boli dlhodobo neza-
mestnaní, odmietali ponúknutú 
prácu a brali bez záväzkov pod-
poru. Snažia sa byť čím skôr za-
mestnaní, lebo to, čo dostali ako 
podporu  od  štátu,  musia  štátu 
vrátiť.“ A mal pravdu. Mnohí aj 
vyštudovaní  sedia  doma,  dopo-
siaľ  nič  neurobili  pre  štát  a  vy-
študovali za štátne peniaze. A tí 
čo pracujú, nech pracujú od svi-
tu  do  mrku,  veď  priemerne  sa 
máme všetci dobre. 

Mgr. Melánia Ivanová 

názor občana

Poznáte ich? Asi nie. My, čle-
novia speváckej skupiny Seniora 
–  VÁNOK  z  klubu  dôchodcov 
na  Ul.  obrancov  mieru  v  Mi-
chalovciach  sme  ich  nedávno 
spoznali pri jednom z našich vy-
stúpení.  Ich  srdcia  sú  naplnené 
láskou a nehou. Sú to fantastickí 
ľudia, pre ktorých je chorobou či 
starobou zlomený človek na pr-
vom mieste. Sú to ľudia v bielo-
modrom šate a s láskou podáva-
jú ruku všetkým, ktorí  ich než-
né,  teplé  pohladenie  potrebujú. 
Sú  to  ľudia  trpezliví,  ochotní 
pomáhať chorým a nevládnym, 
ba  často  uľahčovať  ťažkú  cestu 
„do večnosti“.

Áno,  to  sú  tí  anjeli.  Nema-
jú  krídla,  majú  však  nádherné 
a láskavé srdcia pre všetkých bez 

rozdielu veku či pohlavia. Pomá-
hať chorým a zlomeným na tele 
i na duši pokladajú za najpriro-
dzenejšiu vec na svete. Už viete, 
kto  sú  tí  anjeli?  Stretli  sme  ich 
v  CHARITNOM  DOME  PRO-
FESORA HLAVÁČA na Ul. SNP 
v  Michalovciach.  Vďaka  zdra-
votníckemu  personálu,  sociál-
nym pracovníkom, kuchárkam, 
upratovačkám i ostatným (to sú 
tí anjeli bez krídel) všetci  tí,  čo 
vo  svojej  bezútešnosti  hľadajú 
blízkeho  človeka,  láskavú  ruku 
a  srdce, našli  to. Vďaka patrí  aj 
všetkým  tým,  ktorí  sa  pričinili 
o tento krásny útulok, bezpečný 
prístav  pre  ľudí,  ktorých  búrka 
života zrazila na kolená.

Veľká vďaka Vám všetkým!
  Edita Škultétyová

anjeli pomáhajú

aktivity primátora
9. 8.   tlačová beseda k pripravovanému Zemplínskemu jar-

moku a Zemplínskym slávnostiam
9. 8.   rokovanie dozornej rady VVS, a.s. v Košiciach
10. 8.   rokovanie mestskej rady
11. 8.   stretnutie primátorov miest Snina a Michalovce so zá-

stupcami Rzesowského kraja
13. 8.   porada primátora
14. 8.   otvorenie Memoriálu T. Jakubča v hádzanej žien
15. 8.   účasť na slávnostnej bohoslužbe v Klokočove
15. 8.   odovzdávanie cien na III. ročníku hokejového turnaja 

žiakov 
16. 8.   rokovanie komisie KSK v Košiciach
19. 8.   prijatie  delegácií  družobných  miest  Jaroslav,  Vyškov 

a Užhorod 
20. – 22. 8.   účasť podujatiach Zemplínskeho jarmoku a Zemplín-

skych slávností

Potrebujete poradiť, odbor-
ne  pomôcť?  Neviete,  na  koho 
sa  máte  obrátiť?  Máte  prob-
lémy  v  rodine  alebo  v  iných 
vzťahoch?  Potrebujete  napísať 
žiadosti  na  úrady?  Potrebu-
jete  riešiť  problémy  súvisiace 
so  zdravotným  postihnutím? 
Máte  problém  so  závislosťou? 
Potrebujete,  aby  Vás  niekto 
vypočul?  Ste  bez  strechy  nad 
hlavou? Potrebujete sprostred-
kovať  ďalšiu  odbornú  pomoc? 
Nájdite odvahu a príďte !

Odborní  špecializova-
ní  poradcovia,  financovaní 
z  rozpočtu  Košického  samo-
správneho kraja, Vám poradia 
v poradni, ktorá bola zriadená 
pre potreby všetkých občanov, 
ktorí sa ocitli v situácii, keď si 
sami nevedia poradiť.

Budú  spoločne  s  vami  hľa-
dať nové riešenia, ako vydržať, 

ako žiť, ako získať stratenú se-
badôveru.  Naučia  vás  hľadať 
a prijímať pomoc, mať veci pod 
kontrolou a pozerať sa na svet 
s  nádejou.  Pokúsia  sa  zvýšiť 
kvalitu  vášho  života  a  života 
vašej rodiny.
Poradňa vám ponúka:
•  Posúdenie  povahy  Vášho 

problému.
•  Zistenie príčin vzniku a roz-

sahu problému.
•  Poskytnutie  základných  in-

formácií.
•  Sprostredkovanie  ďalšej  od-

bornej pomoci.
•  Poskytnutie  konkrétnej  od-

bornej pomoci...
Kde nás nájdete?
Arcidiecézna charita 
Pri sýpke 4
Michalovce
t.č.: 0911 174 094
0911 174 107

bezplatné sociálne
poradenstvo

NOVINY MISTRAL,
A ŠPORTOVÉ SPRÁVY 

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

ŽIHADLO
Hosť: M. Matejovič, slovenský konzul v Ruskej federácii   

repríza z 23. 4. 2010
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM
z koncertu To najlepšie čo v meste Michalovce máme  

repríza z 20. 3. 2010, denne od 14.00 hod.

TeLeVíZIA MISTRAL MICHALOVCe
aj na www.michalovce.sk a www.tvmistral.sk

v programe TV PATRIOT (satelit Thor 5): 
sobota: premiéra 16:45, repríza 20:45

nedeľa: reprízy 00:45, 04:45, 08:45, 18:45
pondelok: reprízy 02:45, 06:45, 10:45, 14:45



� kultúra – školstvo

S p o m i e n k y

Michalovčan informuje

Mgr. Emília Štefančíková, 53-ročná
Metod Pčolinský, 75-ročný
Andrej Ruskovský, 82-ročný
Ján Pajdič, 80-ročný
Andrej Bicko, 85-ročný
Vasiľ Špliňo, 52-ročný
Anna Miľovčíková, 82-ročná
Blažej Adámek, 87-ročný
Michal Varga, 76-ročný

navždy sMe sa roZlúčili s týMito občanMi nÁšHo Mesta

spoločenská rubrika

Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, zostáva v nás.

Dňa 29. augusta si pripomenieme rok, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otecko, dedko, brat a švagor 

JURAJ ŠeBA

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu s nami tichú spomienku.

manželka s deťmi

V roku 2010 usporiadala Hvez-
dáreň  v  Michalovciach  po  prvý 
raz  svoj  tradičný  Letný  astrono-
mický tábor (LAT) za hranicami 
Slovenska, aj keď len veľmi tesne 
za  hranicami  -  v  pohraničnom 
maďarskom meste Sátoraljaújhely 
(vyslov Šátoraljaújheji, slov. Nové 
Mesto  pod  šiatrom).  Zúčastnilo 
sa ho od nás 12 detí vo veku 8 - 
15 rokov a traja pracovníci našej 
hvezdárne. LAT 2010  sa konal v 
dňoch 4. – 10. júla. 

Dopoludňajší  program  bol 
venovaný  prednáškam  a  dopl-
nkovým filmom a bol tlmočený 
simultánne  do  maďarčiny.  Od-
zneli  tu  postupne  prednášky: 
Letná  obloha,  Počasie,  Životné 
prostredie, História astronómie, 
Slnko  a  Mesiac.  Po  obede  mali 
deti program, ktorý nám zabez-
pečila  hosťujúca  škola  a  vďaka 
veľkej  ochote  pani  riaditeľky  a 
dvoch  učiteľov    sme  zažili  sku-
točne  pestrý  pracovný  týždeň. 
Hneď v pondelok sme sa vybrali 
pešo do neďalekého Kalandpar-
ku (Dobrodružný park). Najprv 
sme sa vyviezli najdlhšou sedač-
kovou lanovkou v Maďarsku na 
Veľký vrch a odtiaľ sme sa poko-
chali výhľadom až na Trebišov a 
na druhú stranu na Sárospatak. 
Na medzistanici  lanovky sme si 
pozreli  umelú  lyžiarsku  dráhu, 
na  ktorej  sa  dalo  spúšťať  aj  na 
veľkých nafukovacích kolesách a 
aj  lanovú  opičiu  dráhu  na  stro-
moch. Lanovkou sme sa potom 
odviezli až do nástupnej stanice 
a tam sme sa už nemohli dočkať 
bobovej  dráhy.  Tá  je  najdlhšou 
v  celej  strednej  Európe.  Jazda 
na  nej  je  skutočným  zážitkom 

–  to  môžem  potvrdiť  z  vlastnej 
skúsenosti.  V  utorok  a  vo  štvr-
tok sme sa kúpali na miestnom 
kúpalisku,  ktoré  priamo  susedí 
so  školou.  V  stredu  sme  po  asi 
polhodinovej  ceste  autobusom 
za  daždivého  počasia  navštívili 
Múzeum porcelánu v Hollóháze. 
Po ceste nazad sme si ešte pozreli 
kaštieľ a park vo Füzérradványi. 
V parku sme sa fotografovali pri 
150-ročnom  platane,  ktorý  má 
taký hrubý kmeň, že na jeho ob-
lapenie treba 6 ľudí. V stredu bol 
dopoludňajší program spestrený 
vystúpením  domácich  žiakov  v 
telocvični,  kde  nám  predviedli 
tance  a  pesničky  (aj  po  sloven-
sky)  v  rámci  prípravy  vystúpe-
nia k 60. výročiu založenia svojej 
školy. V piatok sme sa opäť ob-
jednaným autobusom presunuli 
na  termálne  kúpalisko  v  16  km 
vzdialenom Sárospataku. Po ve-
čeri  sme  navštevovali  neďaleký 
obchod  a  vynovenú  pešiu  zónu 
v centre mesta. Počasie nám na 
pozorovanie prialo počas 3 nocí 
a  tak  sme  naším  automatickým 
ďalekohľadom  pozorovali  rôzne 
objekty  vzdialeného  vesmíru 
(dvojhviezdy,  hmloviny,  hviez-
dokopy a galaxie). 

Dni  v  tábore  uplynuli  ako 
voda a my sme sa museli  s po-
hostinnou  Maďarsko-sloven-
skou  dvojjazyčnou  národnost-
nou  školou  v  Sátoraljaújhely 
rozlúčiť.  Deťom  a  aj  nám,  ve-
dúcim,  sa  tento  tábor  páčil  aj 
vďaka pestrému programu, kto-
rý  nám  pripravili  hostitelia.  Im 
patrí  naše  poďakovanie  -  takže 
„Köszönöm szépen“. 

RNDr. Zdeněk Komárek 

letný astronomický 
tábor v sátoraljaújhely

Dňa 26. augusta uplynie 12 rokov 
od chvíle, kedy nás navždy opustil 

náš drahý manžel a otec 

LADISLAV ŽÁčIK

... spomienku v srdci chceme si všetci niesť ...
Kto ste ho poznali a spomínate, 
venujte mu tichú spomienku.

manželka Anna, syn Radovan, dcéra 
Anička, vnúčik Lacko

do stavu ManželskéHo vstúPili tieto snúbeneCké PÁry:

Ing. Július Chvostaľ 
a Ing. Silvia Horňáková

Mgr. Anton Hlaváč 
a Mgr. Mária Barnová

MUDr. Daniel Čambál 
a Mgr. Ingrid Némethová

Branislav Nadanyi 
a Miloslava Malejčíková

vítaMe MedZi naMi našiCH najMenšíCH:

Michal Zálom

Dagmara Dučaiová

Liliana  Dučaiová

František Hoľan

dva týždne v kultúre

ZeMPLíNSKY JARMOK 
A ZeMPLíNSKe SLÁVNOSTI 

20 - 22. 8. 2010

IV. ROčNíK ORgANOVýCH  KONCeRTOV
MICHALOVSKý ORgAN

Stanislav Šurin – organ, Helga Bachová - spev
2. 9. 2010 o 19.00 hod.

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

VýSTAVY
ONDReJ KARŠKO 

SURReALIZMUS (HUMeNNÉ)
do 31. 8. 2010 – Malá galéria MsKS

25. - 29. 8. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.
LegeNDA  SR  /PL / 2010 /108 min./
O LIeTAJÚCOM CYPRIÁNOVI 
/historická dobrodružná dráma/  Premiéra
Jedna stará legenda vraví, že kedysi dávno žil v kláštore, strate-
nom  v  horách,  znalec    tisícich  vied  a  majster  tisícich  remesiel, 
lekár a bylinkár, tajomný mních Cyprián. 
Vstupné: 2.70€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenská verzia

2. 9. štvrtok – 19,30 hod. 
PReDÁTORI   USA / 2010 /107 min./
/sci-fi/akčný horor /  Premiéra
Elitného žolďáka Roycea unesú na neznáme miesto,  tak ako aj 
ďalších, zdanlivo náhodne vybraných jedincov. 
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

3. - 5. 9. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod. 
POčIATOK   USA / 2010 /142 min./
/mysteriózny, sci-fi, thriller/  Premiéra
Dom  Cobb  (Leonardo  DiCaprio)  je  skúsený  zlodej,  absolútne 
najlepší v nebezpečnom umení extrakcie: cenné tajomstvá krad-
ne z hĺbky podvedomia počas snenia, kedy je myseľ najzraniteľ-
nejšia.  
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

Mestské kultúrne stredisko

Program kina Centrum

Po päťdesiatich rokoch sa začiatkom júla stretli absolventi Jedenásťroč-
nej strednej školy v Michalovciach. Stretnutie bolo organizované v na-
šom meste v príjemnom prostredí jednej z michalovských reštaurácií. 
Študenti spomínali na študijné roky 1957-1960 11.D triedy. Dohodli 
sa, že takto sa budú stretávať pravidelne každý rok v posledný júnový 
týždeň.                                                                       Natália Čuchranová

S tichou spomienkou k tvojmu hrobu 
chodíme, pri plamienkoch sviečok 

sa za teba modlíme. 
Osud Ti nedoprial už dlhšie s nami byť, 

ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 27. augusta 2010 si pripomenieme 

druhé výročie smrti 

ĽUBOMíRA ZAJACA
s láskou spomína manželka a rodina

P o ď a k o v a n i a

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
dňa 3. augusta 2010 s 

Mgr. eMíLIOU ŠTeFANčíKOVOU 

za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

smútiaca rodina Štefančíková a rodina Malejčíková

Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou 

milovanou mamkou, babkou a sestrou 

RUŽeNOU MAťAŠOVOU
rod. Smaržíkovou 

na jej poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary.
dcéry Slávka a Martinka

V našom meste sa 6. augusta 
na Námestí osloboditeľov usku-
točnil Pivný veľkofest.

Za  príjemného  letného  po-
časia a účinkovania hudobných 
skupín  Michalovčania  prežili 
jedno  príjemné  a  krásne  po-
poludnie.  Podávalo  sa  kvalitné 
a  chutné  pivo  v  štyroch  stán-
koch, ktoré reprezentovali pivné 
miesta  michalovských  pivných 
podnikov  -  piváreň  u  KOZLA, 
piváreň KAEMKO, piváreň PA-
PUČA a piváreň EL PASO. 

Za doprovodu hudobných sku-
pín HEX, Rocka Rolla a Mariana 
Čekovského  sa  podávalo  pivko 
v jednotlivých stánkoch za žetóny, 
ktoré sa dali kúpiť za 0,80 eur.

Pre hladných a z piva vysmäd-
nutých návštevníkov bol k dispozí-
cii aj stánok, v ktorom sa dalo po-
chutnať na domácich špecialitách.

Pre  tých,  ktorí  si  chceli  od-
niesť  domov  nejaký  suvenír 
na  pamiatku,  bola  možnosť  za-
kúpiť  si  z  bohatého  výberu  su-
venírov - pivný krígeľ,  šiltovku, 
polokošeľu pánsku a tielko dám-
ske, trenírky, nohavičky, šnúrku 
na krk, lietajúci tanier.

Tieto  suveníry  sa  dali  kúpiť 
aj za žetóny, resp. bola možnosť 
ich  vyhrať  ako  ceny  za  jednot-

livé  súťaže,  ktoré  tiež  spestrili 
program pivného festivalu.

Uvedený  pivný  festival  sa 
návštevníkom veľmi páčil a nie-
ktorí  sa  vyjadrili,  že  podobný 
festival  by  prijali  aj  viackrát 
v priebehu roka, resp. počas let-
nej sezóny.      

Ing. Milan Mišlan

Pivný veľkofest

P o ď a k o v a n i a

Zároveň chceme poďakovať 
za príkladnú  zdravotnú starostlivosť kolektívu pracovníkov 

JIS I. interného oddelenia v Michalovciach, 
osobitne prim. MUDr. P. Hirjakovi, prim. MUDr. J. Džuganovi 

a lekárom MUDr. K. Labačovej, MUDr. D. Tomkovej, 
MUDr. M. Kolibášovej.

rodina Dlužanská

Kto žije v srdciach svojich milých, 
nie je mŕtvy, je len vzdialený.

Dňa 29. júla 2010 nás vo veku 63 rokov 
navždy opustil manžel, otec a dedko

MARTIN DLUŽANSKý
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, 

účasť na poslednej rozlúčke 
a kvetinové dary.

Manželka a dcéry s rodinami

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
a Stredná priemyselná škola v Snine

vás pozývajú na akciu 

Mobilný bECEP 
28. augusta 2010 na námestí osloboditeľov

v čase od 9.00 hod - do 15.00 hod.
ZISTÍŠ:

ako jazdiť v zákrute, alkohol zabíja – prečo?, aká má byť výbava bicykla, 
ako má byť vybavený cyklista

VYSKÚŠAŠ:
náraz vozidla na simulátore, správne parkovanie, jazdu na pedálových kárach,

nové testy z pravidiel CP,

BUDEŠ VEDIEŤ, ČO ROBIŤ, KEĎ...
je ohrozený život alebo zdravie človeka pri dopravnej nehode, nevieš parkovať...

chceš prepraviť dieťa vo vozidle

UVEDOMÍŠ  SI...
 keď vypiješ – nesadaj za volant, že bezpečnostný pás ti môže zachrániť život,

najbezpečnejšou pre tvoje dieťa v aute je autosedačka, 
rýchlosť vozidla ovládaš tY.....

BONUS NAVYŠE:
žrebovanie cien, reflexné prvky, dVd, škola hrou, dobrá nálada, a ukážeš, čo vieš

Tešíme sa na Vás!



� šPort – inZerCia šPort – inZerCia

dva týždne v šPorte
basketbal

BASKeTBALOVý TURNAJ ŽIeN
27. - 28. 8. 2010   9. 00 hod.

Info: Ladislav Janošov, č. tel.0903655843

Futbal
MFK ZeMPLíN – FC SPARTAK TRNAVA

I. liga dorastu U19, U17-4. kolo, 21. 8. 2010   11. 00 a 13. 30 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

ŠK VRBOVeCKÁ – TJ DRUŽSTeVNíK LeKÁROVCe
III. A trieda mužov M-ObFZ-3. kolo, 22. 8.   16. 00 hod.

Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483

MFK ZeMPLíN – KAC KOŠICe
I. liga žiakov U15, U14-3. kolo, 24. 8. 2010   10. 00 hod. a 12. 00 hod.

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

MFK ZeMPLíN – SLAVOJ TReBIŠOV
Slovenský pohár mužov-1. kolo   24. 8. 2010  
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

MFK ZeMPLíN – AS TReNčíN
I. liga mužov-7. kolo, 28. 8. 2010   16. 00 hod.

Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

MFK ZeMPLíN – MŠK TeSLA STROPKOV
I.liga žiakov U15, U14-4. kolo   28. 8. 2010   10. 00 a 12. 00 hod.

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

FK TOPOĽANY – MFK KRÁSNA
III. liga mužov-6. kolo, 29. 8. 2010   10. 30 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524

MFK ZeMPLíN – MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
I. liga dorastu U19, U17-6. kolo, 29. 8. 2010   11. 00 a 13. 30 hod.

Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

TJ SOKOL MOčARIANSKA – DRUŽSTeVNíK LOŽíN
III. B trieda mužov M-ObFZ-2. kolo,   29. 8. 16. 00

Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758  

Ľadový Hokej
HK DUKLA – KRYNICA

Medzištátny prípravný zápas-31. 8. 2010 17. 00 hod.
Info: Jaroslav Kločanka, č. tel. 0905300695

noHejbal
XV. ROčNíK MeMORIÁLU 

JUDr. JÁNA DZURINU A MARIÁNA FIgĽÁRA
28. 8. 2010   8. 00 hod.

Info: Mgr. Gabriel Viňanský, č. tel.0904435321

tenis
SCORP CUP 2010

Turnaj seniorov, 28. - 29. 8. 2010,   9. 00 hod.
Info: Ing. Štefan Laurinčík, č. tel. 0905644415

VOLKL CUP 2010  
Celoštátny turnaj detí do 7 rokov - mini

29. - 30. 8. 2010 9. 00 hod.
Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905217341

VIII. ROčNíK MICHALOVSKeJ TeNISOVeJ 
LIgY VeTeRÁNOV

24.-28.8. 2010-11. kolo , 31. 8. 2010-12. kolo 
Info: Ing. Radomír Trčka, č. tel. 0905971101  

turistika
BOCIANOPOLIS - ZeMPLíNSKe HRADIŠTe

21. 8. 2010   7. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

Malý oznamovateľ
služby

•  Staviame strechy, odvodnenie vlhkosti stavieb. ( 0917 739 944
•  Ponúkam fotografovanie  slávnostných príležitostí. Tiež zhoto-

venie a oprava fotografií podľa individuálnych požiadaviek. To 
všetko za výhodných podmienok. ( 0908 369 154

Práca
•  Obchodná spoločnosť prijme do TPP asistentku manažéra.
  Náplň práce: práca s písomnosťami, koordinačné práce, vybavo-

vanie telefonátov a návštev, práca s PC.
  Požadujeme: vzdelanie ekonomického smeru, minimálne stre-

doškolské vzdelanie, samostatnú aj tímovú prácu, bydlisko Mi-
chalovce a okolie, flexibilita, strojopis – pokročilý, vodičský pre-
ukaz skupiny B, evidovaná na ÚPSVaR min. 3 mesiace, uveďte 
dátum evidencie.

  Životopis zasielať na alea.invest@mail.t-com.sk 
•  Obchodná  spoločnosť  prijme  do  TPP  pracovníčku  realitnej 

agentúry.
  Náplň práce: činnosti spojené so sprostredkovaním kúpy neh-

nuteľností,  príprava  podkladov  pre  realizáciu  obchodov,  ob-
chodné jednanie s predávajúcimi, uzatváranie zmlúv.

  Požadujeme: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie, vý-
borné  komunikačné  schopnosti,  schopnosť  pre  samostatnú  aj 
tímovú prácu, bydlisko Michalovce a okolie, flexibilita, vodičský 
preukaz skupiny B, evidovaná na ÚPSVaR min. 3 mesiace, uveď-
te dátum evidencie.

  Životopis zasielať na alea.invest@mail.t-com.sk
kúpa – predaj – prenájom/byty, domy

•  Predám dvojizbový byt – 42 m2, 7. poschodie, s balkónom a piv-
nicou, v pôvodnom stave v centre Michaloviec. ( 0905 618 423

•  Predáme priestranný RD na Topolianskej ulici v Michalovciach, 
postavený v r. 1992, kompletne vynovený v r. 2005. Nové okná, 
podlahy, kúrenie, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, vstavané 
skrine, umývateľné farby... Nutné vidieť! ( 0911 160 380 

•  Predáme chatu na prímestskej oblasti ( 0905 638 299
•  Predám  RD  v  Michalovciach,  vhodný  aj  na  podnikanie,  volať 

večer. ( 642 4269, ( 0908 217 716
•  Predám RD v Tibave, č. 24 (okr. Sobrance) s priľahlým pozem-

kom 13 árov. Je situovaný v tichom prostredí, mimo hlavného 
cestného  ťahu Michalovce – Vyšné Nemecké,  zastávka na bus 
je vzdialená cca 200 m. RD má 4 obytné miestnosti, kúpeľňu, je 
napojený na novú el. a vodovodnú prípojku, s možnosťou na-
pojenia na plyn a kanalizáciu. Je vhodný skôr ako chalupa, pri 
vážnom záujme možná obhliadka. Cena dohodou. 

  Kontakt: Ján Rovňák, ( 0915 876 611
•  Predám RD v Michalovciach, Ulica Dobrianskeho + dvojgaráž, 

ihneď obývateľný. Cena 133 000 €, 1 000 m2. 
  ( 056 6424843, ( 0915 234 260

rôzne
•  Predám 3 kusy plyšových kobercov – rozmer 2 m x 3 m bordo-

vej farby. Cena jedného kusa koberca je 40 €. 
  Informácie na ( 0905 746 530
•  Kvôli sťahovaniu do menšieho bytu predám zachovalú obývač-

kovú  stenu za 150,- € + gaučovú  súpravu  (stolík, 2 ks  fotelky, 
gauč) za 100 €. ( 0915 202 902
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n ÚRODA góLOV NA ZeMPLíNe
Prvoligoví MFK Zemplín Michalovce v piatom kole hostili nová-
čika súťaže ŠK SFM Senec. Domácim útočníkom sa darilo aj stre-
lecky a zvíťazili 4:1 (4:0). Všetky góly domácich padli v I. polčase, 
v druhom vyšli naprázdno. Už získali celkom deväť bodov a skóre 
9:5. Patrí im tretie miesto v tabuľke. V šiestom kole sa Michalovce 
predstavia na trávniku vypadnutej Petržalky v Corgoň lige v ne-
deľu 22. augusta o 10:30 hod. Doma ich uvidíme v siedmom kole 
v sobotu 28. augusta, keď privítame celok z Trenčína o 16:00 hod.

n MICHALOVSKí DORASTeNCI UŽ NAPLNO 
Prvoligoví dorastenci MFK Zemplín Michalovce už naplno zare-
závajú. V úvode prehrali u nováčika súťaže Brezová pod Bradlom, 
tesne 1:0. Vzápätí si však doma poradili s Ružomberkom 2:0 a ces-
tovali  na  trávnik  do  Žiliny,  kde  prehrali  2:0.  Doposiaľ  získali  tri 
body. V najbližšom kole sa predstavia doma v sobotu 21. augusta 
s Trnavou. Starších dorastencov vedie bývalý tréner z A4 celku do-
spelých Vladimír Rusnák ml.
Mladší dorastenci vyhrali v Brezovej pod Bradlom 1:2 s Ružom-
berkom  sa  rozišli  nerozhodne  bez  gólov  0:0  a  v  Žiline  prehrali 
Michalovce  3:1.  Na  svojom  konte  majú  štyri  body,  v  sobotu  21. 
augusta hrajú doma tak ako starší s Trnavou.

n DUKLA UŽ MÁ ĽAD 
Prvoligoví  hokejisti  Dukly  Michalovce  už  trénujú  v  príprave 
na domácej ľadovej ploche. V drese sa objavilo aj zopár posíl. Mi-
chalovčania hrávajú už aj prípravné zápasy. V Bardejove prehrali 
hladko 9:0. Doma sa stretli s rumunským celkom Miercurei /Ciuc. 
Zápas sa skončil víťazstvom hostí 3:4 po predĺžení a samostatných 
nájazdoch. V utorok privítali doma Prešov a vyhrali 4:2.

n TOPOĽANY UŽ VYHRALI 
V III. futbalovej lige sa futbalistom Topolian veľmi nedarí. Až v štvr-
tom kole zaknihovali prvé víťazstvo. Bolo tesné, ale zaslúžené. V do-
mácom prostredí porazili Svit 3:2 (0:1). Zo štyroch zápasov uhrali 
jeden,  podobne  jeden  remizovali  a  dva  prehrali.  Získali  skóre  4:8 
a štyri body. Patrí im momentálne ôsma priečka v tabuľke. Pretože 
až štyri mužstvá majú po 4 body. V nedeľu 22. augusta v piatom kole 
sa predstavia u súpera vo Svidníku so začiatkom o 16.00 hod.

n IUVeNTA ŠTVRTÁ
V Chemkostav aréne sa uplynulý víkend hral tradičný medzinárod-
ný turnaj v hádzanej žien Memoriál Tomáša Jukubču. Zúčastnili sa 
ho štyri družstvá, tri zo zahraničia. Bol to už 17. ročník memoriálu. 
Zápolenie hádzanárok prinieslo tieto výsledky: Michalovce – Už-
horod 40:28, Ruda Slaska (Poľsko) – Michalovce 29:28, Ruda Slas-
ka- Olomouc(Česko) 28:26, Olomouc-Užhorod 24:31, Michalovce 
-Olomouc 22:23. Konečné poradie 1. Karpaty Užhorod (Ukrajina) 
4 body, 2. Zgoda Ruda Slaska (Poľsko) 4 body, 3. DHK Zora Olo-
mouc (Česko) 2 body, 4.  Iuventa Michalovce 2 body. Turnaj bol 
veľmi vyrovnaný. Keby bola Iuventa porazila v záverečnom súboji 
Olomouc, mohla skončiť na prvej priečke. Prekvapením turnaja je 
kvalitná hra celku z Užhorodu. Na záver vyhodnotili aj najlepších. 
Najlepšou  brankárkou  sa  stala  Ingrid  Kudročová  z  Michaloviec, 
strelkyňou Natália Semaľová z Užhorodu. Kontá brankárok zaťaži-
la 22 gólmi. Najsympatickejšou hráčkou sa stala Anna Gebre Sela-
sie z Olomouca.                                                                                  ka

K R Á T K O  Z O  Š P O R T U

Mestský  úrad  Michalovce 
– odbor školstva kultúry a špor-
tu  a  jeho  Koordinačná  komisia 
mestských  športových  súťaží 
usporiadala  v  priebehu  mesia-
ca  júl  2010  v  spolupráci  so  ZŠ 
Krymská II. ročník letnej práz-
dninovej ligy žiakov O pohár 
primátora mesta Michalovce 
v malom futbale. Po úspešnom 
I. ročníku mali mladí adepti tej-
to  najpopulárnejšej  kolektívnej 
hry možnosť zapojiť sa do práz-
dninovej  ligy,  ktorá  prebiehala 
na  multifunkčnom  ihrisku  ZŠ 
Krymská v Michalovciach.

V  uvedenej  súťaži  štartova-
li  štyri  družstvá  a  to  Old  Stars, 
Východ,  SK  Kyjevská  a  FC  To-
poľany, ktoré hrali dvojkolovým 
systémom  každý  s  každým.  Už 
prvé  zápasy  naznačili,  že  horú-
cim favoritom na celkové prven-
stvo  je  družstvo FC Topoľany, 
ktoré  svoju  úlohu  aj  potvrdilo 
v jednotlivých zápasoch. V prie-

behu  súťaže  ani  raz  nezakoplo, 
nestratilo  ani  bod,  aj  napriek 
tomu,  že  v  4.  kole  prehrávalo 
v  zápase  s  SK  Kyjevská  už  0:2. 
O  umiestnení  na  2.  a  3.  mieste 
medzi  družstvami  SK  Kyjev-
ská  a  Old  Stars  sa  rozhodovalo 
až v poslednom záverečnom zá-
pase, keď družstvu SK Kyjevská 
stačila  na  získanie  strieborných 
medailí i remíza. Družstvo však 
neponechalo  nič  na  náhodu 
a zvíťazilo v tomto zápase hlad-
ko  7:2.  Najslabším  ale  zároveň 
i najmladším družstvom v súťa-
ži bolo družstvo Východu, ktoré 
nezískalo počas celej  súťaže ani 
bod  a  s  pasívnym  skóre  14:60 
skončilo na poslednom mieste.

Počas súťaže bolo celkove odo-
hraných 6 kôl a padlo v nich spo-
lu 125 gólov. Najlepším strelcom 
súťaže sa stal Samuel Chmurovič 
z víťazného družstva, ktorý súpe-
rových brankárov zaťažil celkove 
17 gólmi.                                  nk

víťazom FC topoľany


