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UMENIE SPÁJA

Každé dieťa je do istej miery génius
a každý génius je do istej miery dieťaťom.
(Schopenhauer)

I tak by sa dal nazvať už VIII. ročník medzinárodného maliarskeho a sochárskeho
sympózia, ktorý v dňoch 29. 4. – 10. 5. 2008 zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko
v spolupráci s Mestským úradom v Michalovciach.
Tieto sympóziá sa konajú raz
za dva roky a ich cieľom je nadviazať priateľské kontakty medzi
maliarmi, dostať mesto a jeho
okolie do povedomia umeleckej
i širokej verejnosti a zanechať
odkaz budúcim generáciám, aby
prostredníctvom umeleckých diel
spoznávali krásu mesta Michaloviec, Zemplína a jeho okolia.

Umenie spája – motto tohto
nevšedného stretnutia dvadsať
umelcov, maliarov i sochárov
z Poľska, Maďarska, Ukrajiny,
Česka, Bulharska a Slovenska
sa pretavilo v ich tvorbe. Tá je
výrazom radosti z ich maliarskej
i sochárskej práce, kompozíciou
farebných tónov, stvárnenej reality či umeleckým posolstvom

tolerancie, porozumenia vyjadrené v zachytení nášho srdca Zemplína, prírodných krás
a dominánt.
Sympózium i výstava, ktorá prebiehala v Malej galérii
MsKS, boli nesporne obohatením kultúrneho života nášho
Zemplína.
Milada Tomková

Medzinárodný deň múzeí

Zemplínske múzeum v Michalovciach organizovalo kultúrno-spoločenské podujatia
pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a Noci múzeí v piatok 16. mája v areáli
a priestoroch hlavného kaštieľa.

V dopoludňajšom programe
mali návštevníci možnosť vidieť
vystúpenie folklórneho súboru
Zemplínik a vystúpenie recitačného krúžku pri Gymnáziu Ľ.
Štúra Michalovce - hľadanie rozprávky. V priebehu dňa, študenti
Filozofickej fakulty Prešovskej
univerzity, opakovane
uvádzali divadelné predstavenie - verejný proces
z roku 1703 so ženou
obvinenou z bosoráctva. Slávny súd uhorskej
Zemplínskej
stolice,
do ktorej patrili aj Michalovce, súdil skupinu
bosoriek z južnej časti
regiónu. V písomnostiach Zemplínskej stolice
sa zachovali zmienky,
že v roku 1703 bol vedený verejný proces „proti strigám,
ktoré tu tancovali“. Súčasťou podujatia boli aj ukážky tradičných
ľudových remesiel – tkanie, paličkovanie čipky a výroba ozdôb
zo slamy, hudobné vystúpenie
žiakov základnej umeleckej školy
a v spolupráci s hvezdárňou - pozorovanie slnka. Záujem predo-

všetkým mladších návštevníkov
vzbudili ukážky z činnosti Hasičského zboru Michalovce a činnosti Prezídia policajného zboru
Útvaru hraničnej a cudzineckej
polície. V rámci Noci múzeí
prebiehal popoludňajší a po prvýkrát aj večerný program. Ten

sa začal podvečer vernisážou fotografickej výstavy slávnej poetky
a maliarky Anny Lesznai, rodáčky z Nižného Hrušova. Súčasne
prebiehala výstava Po stopách
bosoriek v Karpatoch - vedmy
minulosti a súčasnosti a výstava
exotického hmyzu (tieto výstavy
budú návštevníkom prístupné

v priebehu celého mája a polovice júna). Kultúrno-spoločenské
aktivity doplnili prednášky Veda
kontra paveda (RNDr. Zdeněk
Komárek - Hvezdáreň) a Bosorky
či liečiteľky (Mgr. Maroš Demko,
ZM). Na sklonku dňa sa stretla
s veľkým záujmom nočná prehliadka kaštieľa spojená s ochutnávkou vína
a pozorovaním nočnej
oblohy. Úspech podujatia a záujem verejnosti
dokumentuje návštevnosť – v priebehu Dňa
a Noci múzea (neskorého večera) múzeum
privítalo takmer tisíc
návštevníkov rôznych
vekových skupín.
Deň múzeí v Zemplínskom múzeu bol súčasne záverečným dňom podujatia
Týždeň regionálnej kultúry – Vitajte v našom regióne, organizovanom kultúrnymi inštitúciami
v meste - Zemplínskou knižnicou
G. Zvonického, Zemplínskym múzeom, Zemplínskym osvetovým
strediskom, Hvezdárňou a MsKS
v Michalovciach. Dana Barnová

Pri príležitosti 63. výročia
víťazstva nad fašizmom sa uskutočnil 7. mája pietny akt kladenia
vencov na Cintoríne Červenej
armády na Hrádku v Michalovciach. Pietna spomienka sa konala za účasti najvyšších predstaviteľov samosprávy, štátnej správy
a členov Zväzu protifašistických
bojovníkov. Po ukončení slávnostného kladenia vencov, prijal
zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej členov Zväzu protifašistických bojovníkov v zasadačke mestského úradu.

Ornitologický tábor v Sennom
Máte záujem o sčítanie a pozorovanie vtáctva v Sennom?
Tak príďte na ornitologický tábor Slovenskej ornitologickej
spoločnosti/BirdLife Slovensko v Sennom, ktorý sa uskutoční
v dňoch 14. – 15. júna 2008. Cieľom tábora je sčítanie a monitorovanie výskytu vodného vtáctva v Chránenom vtáčom
území Senianske rybníky, najvýznamnejšej lokalite pre výskyt
vodného vtáctva na Slovensku. V rámci sčítania budeme pozorovať brodivce, čajky, kačice, chochlačky, potápky, kane močiarne a desiatky ďalších druhov vtáctva.
Ubytovanie v obci Senné na ornitologickej stanici SOS/
BirdLife Slovensko.
Bližšie informácie pre záujemcov vám poskytne Ján Uhrín,
telefón: 0904 561 317

Garáže na „svojom“ pribúdajú
V jednotlivých garážových
lokalitách Michaloviec sme
v tomto období pokračovali
v riešení majetkoprávnych vzťahov k pozemkom mesta zastavanými garážami. Pre 22 lokalít
sme spracovali a distribuovali
632 nájomných zmlúv. Niektoré
z týchto lokalít boli už riešené
aj v predchádzajúcich rokoch
odpredajom pozemkov. Teraz
sme pristúpili k vysporiadavaniu zostávajúcich pozemkov
aj v týchto zatiaľ majetkovo nedoriešených lokalitách. Občanom, ktorí už majú k pozemkom
pod garážami uzavretý nájomný
vzťah, bolo umožnené odkúpenie pozemku pod garážou a podielu na spoločnej prístupovej
parcele. Doposiaľ (v roku 2008)
bolo schválených 196 predajov
pozemkov pod garážami. Spracované žiadosti o kúpu pozemku pod garážou boli schvaľované v rámci programu zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Najbližšie ďalšie zasadnutie je pripravované na mesiac jún.
Vzhľadom na to, že pracovníkmi Odboru hospodárenia s majetkom už boli
spracované všetky garážové
lokality, je potrebné, aby vlastníci garáží, ktorí doposiaľ nájomnú zmluvu so žiadosťou

areál V. ZŠ od 15.00 hod.
6. jún 2008
Umelecké slovo
Gymnastická akadémia
Hudba a tanec
Stolný tenis
Mažoretky
T - ball
Módna prehliadka
Zábavné hry
Volejbal
Občerstvenie
Tenis
Sladké odmeny
Futbal
Náladu zlepší ľudová muzika

o odpredaj nedostali, kontaktovali náš odbor. Najčastejší
dôvod, ktorý nám znemožnil
spracovanie nájomnej zmluvy
bola potreba doplnenia presnej
identifikácie parcely, na ktorej
sa garáž nachádza. Tento problém sa najčastejšie vyskytoval
v lokalitách na Ulici špitálskej,
okružnej pri Zekone, v lokalite pri Chempiku, ale nevyhol
sa v podstate žiadnej z riešených lokalít. Taktiež je potrebné, aby si občania dôkladne
preverili svoj doterajší vzťah
k stavbe v liste vlastníctva, pretože mnohí ho z rôznych príčin
nemajú usporiadaný (kúpa, dedičstvo, prevod, zmena adresy
trvalého pobytu a iné), t.z. stav
zaznamenaný správou katastra
nie je totožný s tým, čo predpokladá vlastník. V jednotlivých lokalitách sa riešili iba
garáže, ktoré sú celou svojou
výmerou postavené na pozemku mesta. Keďže v tejto fáze
sa už dostávajú na rad garáže,
k riešeniu ktorých je často potrebná aj osobná konzultácia,
pracovníci nášho odboru sú
pripravení vás v ktorýkoľvek
pracovný deň prijať a pomôcť
vám pri vysporiadaní tohto
majetkopráneho vzťahu.
Jozef Doležal, vedúci OHM

Zasadnutie Mestskej rady
v Michalovciach sa uskutočnilo 20. mája 2008 v zasadačke mestskej rady na Mestskom úrade v Michalovciach
s týmto programom rokovania:

Rokovala
mestská
rada

návrh na obstaranie parkovacích závor predkladal
Ing. Ján Džugan, riaditeľ
TaZS, majetkoprávne záležitosti predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru
hospodárenia s majetkom
MsÚ, výsledky výberových
konaní na prenájom nebytových priestorov a pozemkov
vo vlastníctve mesta Michalovce predkladal MUDr. Benjamín Bančej, predseda výberovej komisie MsZ, návrh
zmien Všeobecne záväzného
nariadenia MsZ č. 101/2007
o určení sadzieb za prenájom nebytových priestorov
a pozemkov vo vlastníctve
mesta Michalovce predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci hospodárenia s majetkom
MsÚ. Záver patril diskusii.

Mestský úrad – odbor školstva, kultúry a športu vám oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto:
od 30.6. do 11.7.2008 budú v prevádzke:
MŠ Ul. Fraňa Kráľa 78, MŠ Ul. školská 5, MŠ Ul. Komenského
2, MŠ Ul. Masarykova 30, MŠ Ul. okružná 19, MŠ Ul. leningradská 1, MŠ Ul. Švermu 8,
od 14.7 do 25.7.2008 budú v prevádzke MŠ Ul. školská 5, MŠ
Ul. Komenského 2,
od 28.7. do 22.8.2008 bude v prevádzke MŠ Ul. Vajanského 5,
od 25.8. do 28.8. 2008 nebude v prevádzke žiadna materská
škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z dôvodu prípravy nového školského roka.

Aktivity primátora K vice versa VIII.
13.5. – 15.5. celoštátny snem ZMOS Bratislava
20.5. zasadnutie mestskej rady
21.5. otvorenie celoštátnych športových hier osobitných učilíšť
21.5. otvorenie výjazdového zasadnutia turistických
a informačných kancelárií KSK
21.5. slávnostná akadémia žiakov ZŠ Okružná 17, Michalovce
22.5. návštevy vo významných firmách v meste – Kerko a.s.
22.5. zasadnutie krízového štábu mesta
22.5. porada primátora
23.5. účasť na oslavách 670. výročia prvej písomnej zmienky
a 40. výročia udelenia štatútu mesta Strážske
23.5. prijatie účastníkov volejbalového turnaja z partnerských miest
24.5. účasť na stretnutí priateľstva na ukrajinsko - slovenskej
štátnej hranici

Z poslaneckých interpelácií
Interpelácie poslancov predložené na VIII. zasadnutí MsZ
v Michalovciach dňa 26. februára 2008 (pokračovanie)
Ing. Martin PADO:
9. Obrátili sa na mňa občania bývajúci v obytnom dome na
rohu Pasáže a Ul. kpt. Nálepku za Domom nábytku, vchody č.
3 a 5, kde sa o parkovú zeleň, nachádzajúcu sa práve za Domom
nábytku, musia starať obyvatelia tohto obytného domu. Vzhľadom na to, že sa jedná o verejnú zeleň, sa pýtam:
1. Komu táto zeleň patrí?
2. Vzhľadom na to, že sa jedná o verejnú zeleň, či to nie sú
náhodou TaZS Michalovce, kto by sa o túto zeleň mal starať.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Džugan, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Starostlivosť o mestskú verejnú zeleň pri obytnom bloku, vchod č.
3 a 5 za Domom nábytku: Údržbu mestskej verejnej zelene v tejto časti
doposiaľ zabezpečovali na základe vlastnej iniciatívy občania tohto
obytného bloku v súčinnosti s TaZS. V prípade navýšenia požiadaviek
občanov tohto obytného bloku sme pripravení požiadavky realizovať.
Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.:
Žiadam, aby správca parkoviska pred poliklinikou upravil
povrch parkoviska (vyrovnaním) do letnej turistickej sezóny.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Džugan, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Vyrovnanie povrchu parkoviska pred poliklinikou sa vykoná
v období pred jarnými trhmi, t.j. do 30. 4. 2008.
MUDr. František ZITRICKÝ:
Žiadam TaZS mesta Michalovce, aby zabezpečili zber komunálneho odpadu zberovými autami, ktoré sú v požadovanom technickom
stave. T. č. sú niektoré zberové autá (konkrétne zberové auto, ktoré
zberá odpad z Tehelného poľa) v havarijnom stave, ostávajú po nich
kaluže oleja a závažným spôsobom ohrozujú životné prostredie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Džugan, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Zlý technický stav zberového vozidla, ktoré zanecháva kaluže
oleja a ohrozuje životné prostredie, je daný jeho technickým stavom na základe životnosti. Bolo zakúpené v roku 1988 a nevyhovuje súčasným požiadavkám. Momentálne toto zberové vozidlo je
odstavené a odstraňujú sa na ňom najzávažnejšie nedostatky. Zber
odpadu z Tehelného poľa zabezpečujeme iným vozidlom.
Jaroslav KOZÁK a Stanislav GAĽA v interpelácii
predložili:
1. Žiadosť merania rýchlosti v mestských častiach Topoľany,
Vrbovec, Močarany, hlavne cez víkendy.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Kudroč, náčelník MsP:
Vzhľadom k tomu, že Mestská polícia Michalovce nemá technické vybavenie na meranie povolenej rýchlosti, požiadali sme o spoluprácu Okresné riaditeľstvo policajného zboru - Okresný dopravný
inšpektorát v Michalovciach s tým, že budeme s ODI pri takýchto
kontrolách na základe ich požiadania spolupracovať.
2. Žiadosť občanov mestskej časti Topoľany o vyčistenie, preriedenie a orezanie stromov v širšej časti, vytvorenie kvetinových
záhonov. Je to vstupná brána do mesta.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Džugan, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Orez stromov na Ul. topolianskej – nakoľko sa jedná o značný
rozsah prác, bude vykonaný v mimovegetačnom období v termíne
do 31. 12. 2008. Kvetinové záhony na Ul. topolianskej môžu byť realizované po majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov, na ktorých
by kvetinové záhony mali byť umiestnené, čo je súčasťou podmienky zahrnutia do rozpočtu.
3. Občania mestskej časti Vrbovec kladú otázku, ako je to s výstavbou domu smútku v ich časti?
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dorič, prednosta MsÚ:
Domy smútku v mestských častiach realizujú občianske združenia. Mesto ako člen občianskeho združenia poskytuje členský príspevok pre občianske združenie. K dnešnému dňu Občianske združenie Vrbovec neinformovalo mesto o začatí výstavby domu smútku.
Mesto je pripravené svoje záväzky k občianskemu združeniu plniť.
Mgr. Ján VÁRADY:
4. Navrhujem vedúcemu organizačného odboru, ale aj vedeniu
mesta, finančnej komisii a MsR, aby sa pri ďalšej úprave „Poriadku
odmeňovania poslancov a členov orgánov mesta Michalovce“ tento návrh verejne prejednal aj s predsedami poslaneckých klubov,
resp. predsedami ostatných komisií. Navrhujem pre najbližšiu úpravu v článku 2, bod č. 9 zjednotiť (vyrovnať) sumy v bode 9a a 9b.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Čollák, vedúci organizačného
odboru MsÚ:
Uvedený návrh berieme na vedomie. Budeme sa ním zaoberať
pri najbližšej zmene poriadku odmeňovania.

Tento priestor v našich novinách je vyčlenený pre názory
poslancov a redakcia novín i ja
sme veľmi radi, že ho poslanci
využívajú. Svedčí to o demokratickosti novín i o demokratickosti našej práce, svedčí
to o tom, že dávame priestor
aj iným názorom. Tak je to
správne a tak to aj ostane.
Doposiaľ som ani na jeden
z príspevkov nereagoval, pretože okrem vyjadrenia vlastného názoru, ktorý v plnej
miere akceptujem, sú niektoré, najmä súbor Vice versa,
aj provokáciou, ktorej cieľom
je okrem iného odpútať ma
od práce a pozornosť venovať
týmto často žlčovitým prejavom, ktorých pozadie si všetci
veľmi ľahko domýšľame.
Ak dnes robím výnimku,
tak len preto, že ôsma časť
tohto súboru je okrem kritiky a vedomého zavádzania
občanov aj mojím obvinením
a obvinením predstaviteľov
KSK z praktík, ktoré mi nie sú
vlastné a s ktorými má asi svoje skúsenosti autor Vice versa
z čias, keď stál v čele mesta.
Pán poslanec Bobík vás,
vážení občania, presviedča vo
svojom článku, aký nelogický
krok urobilo mestské zastupiteľstvo tým, že odmietlo ponuku KSK odkúpiť od neho
pozemky na Stráňanoch. Rozum mu ostáva stáť nad tým, že
mesto neprerušilo všetky svoje
aktivity, že nezrušilo plánované investície, kvôli tomu, aby
kúpilo a následne „výhodne“
predávalo spomínané pozemky, pričom sa nezdráha priamo obviniť KSK a teda aj seba,
lebo je poslancom KSK, že
túto nehnuteľnosť predá priekupníkovi, a nepriamo mňa
a poslancov nášho mestského
zastupiteľstva z čohosi, čo nedefinoval.
Ako je to teda v skutočnosti, prečo sme sa rozhodli tak,
ako sme sa rozhodli.
Ponuka od KSK prišla v
čase, kedy sme mali schválený
rozpočet, schválený plán aktivít na rok 2008 a suma, ktorú
by KSK od nás pravdepodobne
očakával (mimochodom podstatne vyššia ako uvádza vo
svojom článku pán poslanec
Bobík), by mala za následok
zrušenie niektorých investičných aktivít a presunutie našich priorít z výstavby do kúpy
a následného predaja týchto
nehnuteľností.
Chápem pána poslanca,
že ako opozičného politika
a možného opätovného kandidáta na primátora mesta
v najbližších voľbách by ho
potešilo, ak by výsledkom
nášho volebného obdobia
bolo čo najmenej nových stavieb, opravených škôl, športovísk, križovatiek, chápem ho,
že by uvítal, keby sme potrebné peniaze dali do pozemkov,

ktoré nepotrebujeme a ktoré
by sme určite predali, chápem
ho, že by uvítal, keby sa náš
odbor hospodárenia s majetkom nemohol zaoberať
naprávaním množstva chýb,
ktoré nám on a jeho tím počas
ôsmich rokov pri spravovaní
mestského majetku zanechal,
a miesto toho, aby sa venoval
pozemkom na Stráňanoch,
na ktorých by sa možno dalo
získať perspektívne (ťažko
dnes povedať kedy) niekoľko
peňazí naviac s vynaložením
nemalého úsilia sprevádzaného i problémami, ktoré nám
okrem iných i on ako časovanú bombu zanechal.
Predaj týchto pozemkov
by mohol mať zaiste aj svoje
„čaro“, ja a ani terajšie vedenie
mesta však po ňom netúžime.
Netúžime byť tými, ktorí by
mali všetko, čo je v meste na
predaj, predávať, pretože to má
to „čaro“, ktoré pánovi poslancovi asi chýba.
Zóna, o ktorej je reč má
v našom územnom pláne
svoje zadefinovanie a jej dodržanie je to najpodstatnejšie, čo nás zaujíma, rovnako
ako nám veľmi záleží, aby sa
dobudovala naša nemocnica.
KSK má možnosť predať tieto
pozemky rovnako výhodne
ako by ich mohlo predávať
mesto. Má však väčšiu možnosť použiť všetky prostriedky
z ich predaja práve do dostavby nemocnice. Pán poslanec
Bobík, keďže je aj poslancom
KSK by preto mal vyvinúť čo
najväčšie úsilie na to nie ako
obrať mesto o desiatky miliónov, ale ako prispieť k čo
najhodnotnejšiemu a čo najrýchlejšiemu ich predaju na
úrovni KSK a ich následnému
stopercentnému zainvestovaniu do nemocnice. To by bol
konštruktívny prístup. To,
čo v súvislosti s touto témou
prezentuje v zatiaľ poslednom
Vice versa nie je ničím iným
ako pokusom o diskreditáciu súčasného vedenia mesta.
Prečo? Odpoveď, pán poslanec, asi každý pozná.
Predpokladám, že od pána
poslanca sa dočkáme aj ďalších pokračovaní jeho seriálu. Prečo nie, má na to právo
a navyše za tieto príspevky navyše získa aj honorár. Chcem
ho však uistiť, že ani tento ani
iné podobné jeho príspevky,
podobne ako všetky jeho návrhy na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ktorými
sa skryto i otvorene snaží
proces našej práce brzdiť, nás
neodradia od zámeru urobiť
v tomto volebnom období pre
občanov čo najviac. Verím, že
to aj napriek všetkým problémom, ktoré nám zanechal,
napriek nevýhodným zmluvám, ktoré podpísal, dokážeme a občania to ocenia.
Viliam Záhorčák

Ekonomická univerzita v Bratislave,

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, pobočka Michalovce
pripravuje
pre uchádzačov o štúdium
na všetkých fakultách s ekonomickým zameraním
prípravný prijímačkový Last minute kurz z predmetov:
MATEMATIKA, CUDZÍ JAZYK /A,N,R/ a EKONOMIKA.
Termín konania: 6. a 7.6.2004 (piatok a sobota)
Rosah:16 hodín (8 hod,. matematiky, 4 hod. ekonomiky, 4 hod.
cudzieho jazyka – A, N, R)
Prihlášky zasielajte na adresu:
Pobočka Podnikovohospodárskej fakulty EU
Masarykova ul. č. 9, 071 01 Michalovce
Informácie: Tel.: 056/64 313 33, marta.kristovcikova@euke.sk

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora



Deň detí – sviatok radosti

Množstvo májových dní je krásnych, sviatočných, významných,
pamätných.
Pre mnohých ľudí tieto dni znamenajú radosť, šťastie, nostalgiu,
krásu. Po tomto krásnom mesiaci ako čerešnička na torte prichádza
prvý júnový deň Už tradične je to deň spojený s budúcnosťou každej
spoločnosti, krásou, mladosťou, hravosťou. Je venovaný deťom všetkých vekových kategórií. Mesto Michalovce je zriaďovateľom všetkých
zariadení zaoberajúcich sa starostlivosťou o deti. Je nielen zriaďovateľom, ale z vlastných zdrojov zabezpečuje aj ich prevádzku. Na území mesta fungujú detské jasle a osem materských škôl pod odbornou
zábezpekou mesta. Aj základné školstvo v počte osem základných škôl
funguje pod kuratelou mesta.
Rovnako podstatnou a dôležitou súčasťou starostlivosti o zmysluplné fungovanie týchto zariadení je aj podpora rôznych aktivít pre
rozvíjanie osobnosti mladých ľudí. Mesto je zriaďovateľom Základnej
umeleckej školy s celou škálou umeleckých vzdelávacích aktivít pre
deti. Nielen táto inštitucionálna starostlivosť je dôležitá.
Rovnako veľký význam kladie mesto na podporu klubovej športovej činnosti pre deti a mládež. Nemalými finančnými prostriedkami
podporuje športové kluby, ktorých zmyslom je venovať sa deťom pri
rozvíjaní ich športových aktivít. Rovnako ako v podpore oblasti športu je finančne podporovaná aj oblasť kultúrnej a umeleckej činnosti.
Všetky mestské orgány budú venovať veľkú pozornosť dôstojným
aktivitám pri organizovaní a pripomenutí „Dňa detí„ na území
mesta.
Chcem apelovať aj na rodičov, aby tomu najvzácnejšiemu čo doma
majú – svojim deťom venovali rovnako čo najviac času. Doba dnešných dní je hektická a rodičia často na problémy svojich deti majú
málo času a dosť sa spoliehajú na školu. Je to klamlivé, pretože čas
trávený mimo školy v skupinách svojich priateľov môže mať takisto
významný vplyv.
K množstvu informácii je možné sa dnes dostať ľahšie ako v nedávnej minulosti. Súvislosť aj s negatívnymi informáciami je alarmujúca . U mladej generácie chýba prirodzená prezieravosť voči množstvu negatív. Naviac funguje aj prirodzená zvedavosť, ktorá si často
neuvedomuje možné dopady a riziká.
Je na nás všetkých, chrániť deti a mládež pred tragédiami pri snahe
podobať sa dospelým, čo najviac a čo najskôr.
Pripomeňme si teda Deň detí čo najlepšie, čo najkrajšie. Deti, to je
najväčšie a najvzácnejšie bohatstvo čo v živote máme.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu
Žihadlo
Hosťami moderátora Jana Čúrneho
budú Ján Lajčák, tréner
a Gabriel Dorič, prezident klubu Iuventa Michalovce
Piatok v premiére, pondelok a stredu v reprízach o 18.00 hod.
futbal Michalovce – Trebišov
od nedele o 14.00 hod.
vaše tipy a námety do vysielania očakávame
na tel.č. 0905 337 458, alebo e-mail: pakanova@tvmistral.sk
Noviny Mistral sledujte na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

MICHALOVČAN INFORMUJE

Mestské kultúrne stredisko

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:

Ty žiješ v nás, my v tebe, nie sme sami...

Jánom Kudláčom 80-ročným, Milanom Makeľom 56ročným, Andrejom Michajlukom 63-ročným, Karlom
Bártom 83-ročným, Jolanou Horváthovou 63-ročnou,
Ing. Jurajom Nebesníkom 56-ročným, Lýdiou Solichovou 50-ročnou, Milanom Lörincom 62-ročným,
Michalom Čižmarikom 77-ročným, Annou Poľaškovou 86-ročnou, Jozefom Marhevským 51-ročným,
PaedDr. Michalom Bobákom 61-ročným.

KOCÚRKOVO
Spišské divadlo uvádza
najstaršiu slovenskú veselohru Jána Chalúpku
9. 6. 2008 o 18,00 hod. veľká sála MsKS
10. 6. 2008 o 10,00 hod. – pre študentov stredných škôl
Výstavy:
1. 6. – 30. 6. 2008 – galéria MsKS
Štefan Pavluvčík – výstava obrazov

Hvezdáreň
LETNÝ ASTRONOMICKÝ TÁBOR – LAT 2008, VINNÉ
pre žiakov druhých, tretích, štvrtých, piatych a šiestych ročníkov ZŠ,
ktorý sa koná v dňoch 30. 6. – 6. 7. 2008

Zemplínska knižnica
výstava „Freud – humor a psychoanalýza“
19.5.2008 – 15.6.2008 v priestoroch hudobného oddelenia
knižnice (druhé poschodie)

Program kina Centrum
28. – 29.5. streda, štvrtok – 19,30 hod. 		
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
ČR /100 min./
/komédia/
Premiéra
V malom moravskom mestečku Zvěstov žijú všetci chlapi starými
historickými bitkami.
Vstupné: 65,-Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný!
Česká verzia
30. – 31.5. piatok, sobota – 19,30 hod. 		
1.6. nedeľa – 19,30 hod. 		
MICHAEL CLAYTON	
USA /119 min./
/thriller, dráma/
Premiéra
„Pravdu je možno prispôsobiť.“ Michael Clayton je „vyjednávačom“ jednej z najväčších firiem v New Yorku. Sabotovanie prípadu
prináša Claytonovi najväčšiu výzvu jeho kariéry i jeho života.
Vstupné: 65,-Sk
Ml. do 15.r. neprístupný!
České titulky

Michalovčania nesklamali

CECH ZLATNÍKOV A KLENOTNÍKOV Slovenska zorganizoval v dňoch 29. a 30. apríla
v Bratislave už 12. ročník celoslovenskej súťaže Študentský
šperk roka 2008. Súťaže sa zúčastnilo 12 stredných odborných
škôl a odborných učilíšť zameraných na výrobu šperkov. Témou
tohto ročníka bolo navrhnutie a
výroba náušníc.
Každoročne sa súťaže úspešne zúčastňuje i Cirkevné stredné odborné učilište sv. Cyrila
a Metoda v Michalovciach.
Tento rok najvyššie ocenenie
získala žiačka 3. ročníka učebného odboru zlatník a klenotník Soňa Lazorová pod odborným vedením majsterky OV
Eleonóry Žeňuchovej. Odborná
porota, zložená z významných
osobností z oblasti šperkárstva,
umenia, kultúry a politického

života, hodnotila výtvarný návrh i celkové prevedenie výrobku priamo v mieste konania súťaže. Bolo príjemné počuť z úst
odborníkov, že Michalovčania
nesklamali a opätovne potvrdili svoje kvality. Slávnostné
vyhodnotenie celoslovenskej
súťaže sa konalo v honosných
priestoroch Pálffyho paláca
v Bratislave za účasti významných osobností Slovenska. Originalita výtvarných nápadov
i remeselné prevedenie súťažných šperkov žiakov CSOU sv.
Cyrila a Metoda si získali uznanie a pevné miesto medzi zlatníckymi školami i odborníkmi
v rámci Slovenska.
Ocenené práce budú súčasťou medzinárodnej expozície
výstavy hodín a šperkov, konanej v novembri v Bratislave.
Eleonóra Žeňuchová

Kinematovlak v našom meste

Putovanie kinematovlaku po
mestách východného Slovenska
bolo slávnostne otvorené 13.
mája na košickej železničnej
stanici. Rozprávkový vlak mal
na východnom Slovensku okrem Košíc zastávky v Prešove,
Humennom a 19. mája v Michalovciach. Odtiaľ sa vracia spodným železničným koridorom
do Zlína, kde začína 48. ročník
Medzinárodného festivalu filmov pre deti a mládež, ktorý je
najstarším festivalom s týmto
zameraním v Európe. Celkove
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bude mať tento rozprávkový
vlak počas svojho putovania
zastávky v 15 slovenských mestách. Na Slovensku je prvýkrát,
ale toto pojazdné kino na koľajniciach Českej republiky putuje
v tomto roku už piatykrát.
Kinosála na koľajniciach bola
pôvodne batožinovým vozňom.
Po úprave vzniklo 60 miest na
sedenie. Pre deti sú pripravené
rozprávky napr. Bob a Bolek, Maxipes Fík, O loupežníku Rumcajsovi, S čerty nejsou žerty. Vstup
na premietanie je zdarma.

Tá rana v srdci veľmi bolí
a zabudnúť nedovolí.
Stratil sa Tvoj úsmev utíchol hlas,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 16. mája uplynulo 11 rokov od chvíle, keď
nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko

Jozef Hubiňák

Manželka Zuzana, syn Jaroslav, dcéra Iveta
s rodinou a celá smútiaca rodina.

Blahoželanie
Dňa 1. júna
oslávi 70. rokov

Mária Majdáková
Všetko najlepšie, veľa zdravia
a božieho požehnania
pri tejto príležitosti jej prajú
synovia Marián a Michal s rodinami.

Slávik
v materskej škole

4. – 5.6. streda, štvrtok – 19,30 hod. 		
ACROSS THE UNIVERSE
USA /131 min./
/muzikál/
Premiéra
Muzikál, ktorý vám nasadí do hlavy „chrobáky“. Milostný príbeh,
zasadený do divokých šesťdesiatych rokov.
Vstupné: 60,- Sk
Ml. do 15 r. neprístupný!
České titulky
6. – 7.6. piatok, sobota – 19,30 hod. 		
8.6. nedeľa – 16,00 hod. a 19,30 hod. 		
IRON MAN
USA /125 min./
/akčný/
Premiéra
Hrdinovia sa nerodia, hrdinovia sa vyrábajú. Tony sa živí ako VIP výrobca a dodávateľ technologicky vyspelých zbraní pre americkú armádu.
Vstupné: 70,-Sk Ml. do 15 r. neprístupný!
Slovenské titulky

Spomienka

Škôlkari v škole

V dňoch 28. apríla a 5. mája
privítala Základná škola na
Krymskej ulici v Michalovciach
škôlkarov, budúcich prvákov
z materských škôl na Ulici F.
Kráľa a Leningradskej ulici.
Kabinet technických prác
v renovovaných priestoroch
pripravil pre deti akciu pod
názvom Zasaď si svoju rastlinku. Deti privítala zástupky-

ňa riaditeľa RNDr. N. Točená
a neskôr pri práci deti viedla
PaedDr. L. Luptáková.
Každý z malých návštevníkov mal možnosť, niektorí možno prvýkrát, vlastnoručne zasadiť rastlinku. Škôlkarom, ktorí si
neskôr prezreli aj školský minisad, pomáhali aj žiačky zo 7. B.
Všetci sa tešia na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.
(ab, II)

Michalovské talenty
reprezentovali úspešne
V medzinárodnom projekte EURÓPA V ŠKOLE, ktorý je
považovaný za jeden z nástrojov
výchovy k demokratickému občianstvu, reprezentovali mladé
výtvarné a literárne talenty zo ZŠ
nášho okresu viac ako úspešne.
Do projektu, ktorého gestormi sú medzinárodné organizácie
Rada Európy, Európsky parlament,
Komisia EÚ a Európsky kultúrny
fond, sa zapojilo v jeho 15. ročníku
17256 žiakov a študentov z 819
škôl SR s 1843 prácami.
V tejto zaujímavej, ale nesmierne náročnej súťaži, ktorej
mottom bol INTERKULTÚRNY DIALÓG, dosiahli naše deti
pod vedením skúsených motivujúcich pedagógov významné
úspechy. 12. mája 2008 si v Bratislave z rúk eurokomisára J. Fígeľa, podpredsedu parlamentu
D. Čaploviča a europoslancov P.
Šťastného a P. Baca prevzali nielen čestné uznania ale i hlavné
ceny. Najúspešnejším z nich bol

Lukáš Počatko, žiak ZŠ Okružná
17, ktorý získal 2 hlavné ceny –
za multimediálny projekt i výtvarnú prácu ako žiak SZUŠ.
Hlavné ceny získali aj P. Hladíková za poéziu (ZŠ Okružná
17), M. Lacová a D. Žaludko
za výtvarné práce – obaja žiaci
SZUŠ Dr. M. Capovčáka. Nositeľmi 2 četných uznaní sa stal E.
Hamarik – multimediálny projekt (ZŠ Okružná 17) a výtvarná práca (SZUŠ), ďalej T. Pénzešová (ZŠ Okružná 17) – poézia, M. Jusková (ZŠ Krymská
5) – výtvarná práca a kolektív
žiakov zo ZŠ P. Horova v Michalovciach za výtvarnú prácu.
Medzi troch ocenených pedagógov, ktorí získali cenu Ministerstva školstva a Slovenského
výboru Európy v škole, patrila aj
naša kolegyňa, Mgr. M. Adamčíková, učiteľka slovenského jazyka
ZŠ Okružná 17, ktorá je zároveň
aj okresnou koordinátorkou tohto projektu.
Renáta Šafinová

V stredu 14. mája otvorila
naša Materská škola na Leningradskej ulici v Michalovciach
brány šikovným a talentovaným deťom zo všetkých materských škôl v meste, rodičom,
vzácnym hosťom. Všetkých
k nám priviedol III. ročník súťaže v speve ,,SLÁVIK v MŠ“.
Tridsať malých spevákov súťažilo v speve ľudových, detských
a moderných piesní.
Porota zložená z učiteľov
Základnej umeleckej školy a zástupcov odboru školstva MsÚ
ocenila v kategórii ľudových
piesní prvým miestom Viktóriu Virágovú z MŠ na Ulici Masarykovej. Druhé miesto získala Jana Sabová - MŠ na Ulici
školskej a Martina Soročinová
z MŠ na Ulici Leningradskej.
Tretie miesto si odniesli Sofia
Joniová z MŠ na Ulici školskej

a Tamara Gombitová z MŠ na
Ulici Komenského.
V kategórií detských a moderných piesní prvé miesto porota udelila Janke Sabovej z MŠ
na Ulici školskej. Druhé miesto
získala Timea Mitrová z MŠ na
Ulici Leningradskej a Katarína
Matejovičová z MŠ na Ulici
Masarykovej. Tretie miesto pridelila porota Tamare Gombitovej z MŠ na Ulici Komenského.
Deti sa výborne zabávali
o čom svedčí aj mimoriadna
cena ,,Showman“ pre Mareka
Makeľa z MŠ na Ulici Fraňa
Kráľa. Rozvíjali svoje citové, vôľové a poznávacie procesy, prirodzený cit pre spev a rytmus.
Všetkým
zúčastneným
a tým, čo pomáhali pripravovať toto podujatie vyjadrujeme
veľké poďakovanie.
Eva Kostovčíková

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
„PLODY NAŠICH ZÁHRAD“
Slovenský zväz záhradkárov
v roku 2008 vyhlásil 2. ročník
výtvarnej súťaže pre MŠ, ZŠ
a ZUŠ na Slovensku na tému
Plody našich záhrad.
Súťaž bola vyhlásená v šiestich kategóriách pre deti 3 ročné
až 15 ročné a samostatná skupina – základné umelecké školy.
Do súťaže bolo z celého
Slovenska zaslaných 2355 výtvarných prác zo 45 MŠ, 105
ZŠ, a 11 ZUŠ. Z našej okresnej
organizácie sme odovzdali 117
výtvarných prác a to ZŠ Bežovce, ZŠ Bracovce, ZŠ Michalovce
a ZUŠ Michalovce.
Práce hodnotila odborná
porota: akad. maliar M. Cipár,
akad. maliarka E. Gregušová
a učiteľka MŠ Ľ. Rinčová.
Naši najúspešnejší:
Kategória B: M. DRÁB, K.
PERSÁKOVÁ, Kategória D: K.

SINČÁKOVÁ, Kategória F: Š.
AHÁC, V. HREŠOVÁ, Kategória ZUŠ: N. BALBERČAKOVÁ,
V. HARMANOVÁ, Z. HAJDUKOVÁ, T. PENZEŠOVÁ, E. HUŇADYOVÁ
Práce boli vystavené v expozícií SZZ na výstave GARDENIA v Nitre, veľtrhu Záhradkár
v Trenčíne a budú aj na výstave
AGROKOMPLEX v Nitre.
Deti, ktoré sa umiestnili
v jednotlivých kategóriách obdŕžali vecné ceny.
Pre ďalšie obdobie pripravuje SZZ aj vedomostnú súťaž
MLADÝ ZÁHRADKÁR pre
deti od 10 do 15 rokov. Školy
ktoré majú záujem o túto vedomostnú súťaž sa môžu prihlásiť na OV SZZ najneskôr do
30. júna 2008. Náklady spojené
s účasťou hradí RV SZZ.
Jozef Bajus

Džudisti opäť úspešne

Víťazná trojica v behu na 100 metrov

Foto. M. Oros

Okresné kolo v atletike
stredných škôl
Okresné kolo stredných
škôl v atletike pre školský rok
2007/2008 sa konalo 7. mája.
Organizátorom bola ZSŠ Michalovce - pracovisko Kapušianska 6. V trinástich bežeckých a technických disciplínach súťažilo 214 pretekárov
z 11 stredných škôl Michalovského okresu: SŠD Strážske, CSOU Michalovce, ZSŠ
Michalovce, ZSŠ HaO Michalovce, SZŠ Michalovce, GPH
Michalovce, GĽŠ Michalovce,
OA Michalovce, SOUe V. Kapušany, Gymnázium V. Kapušany, SPoŠ V. Kapušany.
Víťazi jednotlivých disciplín
reprezentujú náš okres na krajskom kole v atletike v Košiciach
v dňoch 19. – 23. mája.

Víťazi jednotlivých disciplín: 100m – M. Koscelanská, M.
Roško, 200m – M. Gajdoščíková, E. Seman, 400m – Z. Piskayová, M. Mačuga, 800m – D.
Molnárová, M. Plichta, 1500m
– M. Viňanská, O. Koc, 3000m
– Ľ. Hlivák, štafeta 4x100m
– dievčata: Miňová, Ihnátová,
Racová, Tokárová, chlapci: Kysel, Remák, Paulovčák, Kunca
Výška: E. Murinová, R. Hospodár, diaľka: N. Tokárová, M. Šalacha, guľa: J. Pivarnik, B. Sekletárová, disk: M. Šalacha, V. Semanová,
oštep: M. Poľaková, T. Varjassy.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým pedagógom, ktorí
sa podieľali pri organizovaní
tohto športového podujatia.
Stanislav Šašala

Obchodná spoločnosť vypisuje výberové konanie na pozíciu:
EKONÓMKA – INFORMATIČKA
Požadujeme: stredné vzdelanie ekonomického
alebo technicko - informatického zamerania,
samostatná práca s výpočtovou technikou,
znalosť a prax pri práci s programom WORD a EXCEL.
Bližšie informácie na tel. čísle: 0905 477 953

Uplynulý víkend bol pre džudistov ŠK Zemplín Michalovce
opäť úspešný. Na súťaži v Rimavskej Sobote súťažilo 360 pretekárov zo zahraničia a Slovenska.
Naši chlapci a dievčatá si zmerali
svoje sily s pretekármi nielen zo
Slovenska, ale aj z Ukrajiny, Rakúska, Poľska, Maďarska, Českej
republiky. Domov si doniesli 11
medailových umiestnení.
Zlaté medaily si vybojovali:
M. Varadyová – mini 42 kg, S.
Maťašová – mini 24 kg, D. Kincelová – mini 30 kg, R. Mullerová
– mladšia žiačka 32 kg, A. Urbančíková – staršia žiačka 48 kg.

Druhé miesto obsadil S. Solenský – mini 34 kg, S. Juhás
– mini 46 kg, B. Bereščíková
– mladšia žiačka 32 kg.
Na treťom mieste sa umiestnili: M. Pakán – mini 24 kg, S.
Kincel – mini + 46 kg, L. Liptáková – mladšia žiačka 44 kg.
V súťaži družstiev kategória
mini žiakov a žiačok získala 1.
miesto spomedzi 29 zúčastnených klubov. V celkovom hodnotení sa družstvo ŠK Zemplín
Michalovce umiestnilo na 2.
mieste za klubom MVSC Miskolc.
A.Kittanová

Predám
stavebné bločky
po rekonštrukcii
rodinného domu na 1,5 %

Predám
tatranský
profil
- perodrážku, brúsený
I. trieda do 140,- Sk
II. trieda - 115,- Sk
Doveziem
0915 863 227

á sa

hľad

r
supe

r
á
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c
ku uvariť



Malý oznamovateľ
Nehnuteľnosti:

• Kúpim byt na Ul. kpt. Nálepku. Platba v hotovosti. Zn. súrne.
Kontakt: 0905 477 953
• Kúpim 2-3 izbový byt, najlepšie blízko centra. Platba ihneď.
Kontakt: 0915 983 570

Zamestnanie:

• Prijmeme domovníka v Michalovciach. Tel.: 0905 693 740
• Práca a brigády v krajinách EÚ. L-work agentúra. Kostolné
námestie 5, Michalovce- Tel. 0905 861 245
• Práca v Taliansku cez leto na zber broskýň, nektáriniek bez
vstupných poplatkov. Ubytovanie a strava zabezpečené. 0902
839 811

Rôzne:

• Predám rozsiahlu zbierku známok Zn. Len vážny záujem.
056/64 254 66
• Predám SUZUKI DR 650 v dobrom stave. Rok výroby 1992.
Najazdené 51 600 km, modrej farby, el. štartér, TANK-VAK.
Cena 75 tis. Sk + dohoda. Kontakt: 0903/010 130 – MI
• Kúpim staré motorky, aj nekompletné, náhradné diely, platí
stále. 0903 022 227, 0918 981 514
• Predám sušičku na rezivo 8 m3 s kondenzačným agregátom
VT 150. 0905 422 388

Služby:

Strelecké preteky SMERu
Smer SD v spolupráci s Domom dôchodcov a VII. základnou školou usporiadal pre
svojich členov a sympatizantov k májovému výročiu oslobodenia našej vlasti strelecké
preteky zo vzduchovej zbrane.
Súťaž prebiehala v telocvični
základnej školy na Krymskej
ulici. Súťažilo sa v troch kategóriách: muži, ženy a žiaci.
Strieľalo sa na vzduchovkový
terč s priemerom 12 cm a na
vzdialenosť osem metrov.

Každý pretekár mal desať rán
a mohol dosiahnuť maximálne
sto bodov.
V žiackej kategórii zvíťazili:
1. Mário Pham Dynh, 2. Patrik
Pavlík, 3. Slávka Popovičová
Ženy: 1. Klaudia Serenčková, 2. Monika Juhásová, 3. Ľuba
Durčáková
Muži: 1. Tomáš Štofa, 2. Ján
Mikula, 3. Michal Oros
Prví traja z každej kategórie
získali vecné ceny a diplomy.
Ján Mikula

Mestská športová olympiáda
Mestský úrad Michalovce, I. ZŠ na Ulici T. J. Moussona a Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách, sú v dňoch
29. a 30. mája 2008 organizátormi už XXVI. ročníka mestskej
športovej olympiády michalovských základných škôl v atletike
a v kolektívnych športoch.
29. 5. 2008 – budú prebiehať zápasy v skupinách v basketbale,
hádzanej a vo volejbale chlapcov a dievčat na vybraných školách
a v novej športovej hale
30. 5. 2008 – 8.3o hod. - slávnostné otvorenie olympiády
9.oo hod. - finálové zápasy v kolektívnych športoch a súťaže
v atletike
13.3o hod. – vyhlásenie výsledkov a slávnostné ukončenie
XXVI. ročníka MŠO
Ivan Pšenko

šport – inzercia

• Ponúkam vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
spracovanie miezd, ekonomické a daňové poradenstvo. Tel.
0918 859 928
• Poskytujem služby vo vedení účtovníctva ak máte záujem, volajte na t. č. 0911 711 761, 0915 562 995
• Výhodné stavebné práce : strechy, sadrokartón, odstraňovanie
vlhkosti, fasády, zemné práce. e-mail: johnk@centrum.sk, mobil:
0903 829 039
• Čistiareň peria poskytuje svoje služby: čistenie peria, výrobu
paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz v rámci mesta Michalovce zabezpečím. Tel. 056/6497735

Okresná súťaž
v streleckom trojboji
Klub Slovenského zväzu
vojakov v zálohe v Michalovciach usporiadal 27.apríla súťaž
v streľbe z malokalibrových pištolí za účasti 30 strelcov z Košíc, Michaloviec a Poruby pod
Vihorlatom, na strelnici v Porube pod Vihorlatom.
Každý strelec strieľal do
troch terčov postojačky na
vzdialenosť 25 metrov dve položky po 5 rán, každú položku
v čase dvoch minút. Prvý terč
bol terč 135-P, druhý bol medzinárodný 50/20 a tretí, tzv

„PAPAGÁJ“ má 2 terče - horný
menší s kruhmi označenými
číslami 15, 9 a 8 a dolný – väčší
s kruhmi od 10 po 5. Strelec sa
dobrovoľne rozhodne, do ktorej
časti tretieho terča strieľa.
Zvíťazil Emil TUŠÍK, organizovaný v Porube p/Vihorlatom s 322 bodmi, druhý bol
Jozef PAVLOVČÍK z Michaloviec s 296 bodmi. Tretí skončil
Daniel DENCI, člen klubu vojakov v zálohe v Porube p/Vihorlatom s 293 bodmi.
I. Galský

Obchodná spoločnosť so sídlom v Michalovciach
prijme do TPP servisného technika – opravára
Požadujeme: vedomosti v oblasti slaboprúdovej techniky, vodičský preukaz skupiny B, samostatnosť, bezúhonnosť,
flexibilnosť. Po zaškolení ponúkame služobný telefón, auto.
Platové podmienky dohodou.
Kontakt: 056/64 20 512, 0915 983 570

XVIII. cyklotúra okolo Šíravy

a sú v obci Jovsa pod majestátZopár posledných ročníkov
jarného cyklopodujatia v KST OT
nym Vihorlatom (1076 m n. m.),
TJ Turista Michalovce je príznačktorý sa pred nimi celou cestou
e o čaj
i
ných
(oproti
minulosti)
pomerne
úchvatne vypínal. Krátka zastávka
v
čoac ak
v rekreačnej oblasti Paľkov v arenízkou účasťou cykloturistov. Nie
vi
áli hotela Sĺňava v priestoroch
inak bohužiaľ, tomu bolo aj tentoraz.
minuloročného celoslovenského
zrazu cykloturistov KST a poďme
Hŕstka skalných nadšencov
ho smerom k domovu unikajúc
amatérskeho bicyklovania sa zrána pri bezoblačnej oblohe vydala
pred znenazdajky sa objavenými
cez Zalužice do obce Lúčky. Tam
čiernymi mrakmi. Zopár kvapiek
zbehli z pomerne frekventovanej
turistov síce dohonilo, no záver
štátnej cesty E 50 smerujúcej na
cesty už absolvovali pod vyjasUkrajinu k východnej ochranneným slnkom pri celkom prijanej hrádzi vodnej nádrže Zemteľnej okolo 18 stupňovej teplote
nadšt ponúkame
andar
plínska šírava. Pohodlná jazda
vzduchu.
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I keď počasie trochu prekvaríjem s miernym protivetrom viedla po
rovnučkom nedávno zrekonštrupilo tradičná oddielová akcia splObchodné zastúpenie pre región Michalovce:
ovanom cca 6 km povrchu násynila svoj účel – ponaťahovať po
Plánka Stanislav, Masarykova 60
pu, využívanom hojne aj in-line
zime stuhnuté svalstvo.
tel.: 0905 310 448
tel.: 0915 357 944
korčuliarmi, ktorých i stretávali
Anton Hasák
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