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nové športové ihriská
v areáli školy
Futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom a ihrisko na plážové športy slávnostne
odovzdali do užívania 26. septembra v športovom areáli Základnej školy na Okružnej ulici
v Michalovciach.
Škola získala futbalové ihrisko s moderným umelým povrchom vrátane záchytných sietí a
odvodnenia. Zastavaných bolo 2
708 metrov štvorcových, 64 m x
42 m – veľké ihrisko a 42 m x 20
m - dve malé ihriská umiestnené
pozdĺžne. Športový povrch bol
upravený umelým trávnikom
III. generácie so zásypom kremičitým pieskom a gumovým
granulátom. Za osadením bránok pre futbal bolo vybudované
oplotenie jednoduchého typu s
použitím polyetylénových sietí
a oceľovej konštrukcie.

Náklady na stavbu, ktorú
zhotovila firma EKO+, n.o.
Hanušovce nad Topľou, boli
3,2 milióna korún. Mesto Michalovce financovalo výstavbu sumou 1,5 milióna korún
a rovnakou čiastkou prispelo
Ministerstvo školstva SR v
rámci projektu zameraného
na rekonštrukciu športových
areálov ZŠ.
Súčasťou slávnostného aktu
bolo aj otvorenie ihriska na
plážové športy s rozmermi 30
m x 15 m s povrchom z kremičitého piesku. Vybudovanie

plážového ihriska finančne zabezpečila firma Chemkostav
a.s. Michalovce sumou 300 tisíc korún. Škola bude využívať
toto ihrisko na tréningový proces športových hádzanárskych
a futbalových tried, turnaje v
plážovej hádzanej, v plážovom
futbale a volejbale a hodiny
športovej prípravy a telesnej
výchovy.
Nové športoviská sú určené
predovšetkým žiakom, ale v čase voľna budú sprístupnené aj
pre širokú verejnosť.
Iveta Palečková

festival detského tanca

Základná škola na Moussonovej ulici a tanečný súbor Slniečko s podporou Ministerstva kultúry SR a mesta Michalovce organizovali v dňoch 25. až 27. septembra I. ročník
Festivalu detského tanca v rámci II. ročníka Memoriálu Marty Eštokovej.
Detský tanečný súbor Slniečko pracuje pri Základnej
škole na Ulici T.J.Moussona
v Michalovciach už viac ako
27 rokov. Každoročne v súbore
tancuje v pravidelnej činnosti
približne 250 detí vo veku od
6 do 20 rokov. Tanečný súbor
Slniečko je známy nielen na domácej scéne, ale svoje tanečné
umenie prezentuje aj na medzinárodných pódiách.

Členovia súboru Slniečko
za podpory vedenia školy založili tradíciu festivalov detského
tanca v Michalovciach. Naplnili tak veľký sen nebohej Marty
Eštokovej, ktorá Slniečko zakladala. Symbolom I. ročníka
Festivalu detského tanca s názvom Diaľavy bola ľalia - obľúbený kvet pani Marty Eštokovej
a symbol čistoty a lásky, akým
spokojná, usmiata tancujúca

detská duša naozaj je. Nesporným lákadlom podujatia sa stal
aj moderátor programu -Junior
z Fan rádia a členka poroty
Majka Lorinčíková – tanečnica
z Bailanda.
Záštitu nad týmto podujatím prebrali predseda KSK
Zdenko Trebuľa, predseda Matice slovenskej Jozef Markuš
a primátor Michaloviec Viliam
Záhorčák.
ip

Sálu MsKS roztancovali detské nôžky.

Oznamujeme občanom, že v októbri a novembri bude v našom
meste súkromná kominárska
firma Ondo – Eštok kontrolovať
a čistiť komíny.
Upozorňujeme občanov, že
podľa vyhlášky č. 401 z roku
2007 sa minimálne raz za 12
mesiacov majú čistiť aj komíny,
do ktorých sú pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá.
Orientačná cena vyčistenia a kontroly komína v rodinnom dome je
100 Sk. Kontakt 0905 194 441.

Mestský úrad
Mestské kultúrne stredisko

Vás pozývajú na
Stretnutie dôchodcov mesta Michalovce

Slávnostný akt otvorenia ihrísk vykonali PhDr. Ľubica Rošková, poslankyňa NR SR, Ing. Emil Ďurovčík,
podpredseda KSK, Mgr. Viliam Záhorčák, primátor mesta a Mgr. Eleonóra Kanocová, riaditeľka VI. ZŠ.

„Mlynské“ deti
po slovensky
Mesto sa svojou žiadosťou na
úrade splnomocnenkyne vlády
SR pre rómske komunity uchádzalo o získanie dotácie na projekt
„Mlynské“ deti po slovensky. Aj
v tomto projekte sme boli úspešní
a získali sme 155 tisíc korún na
jeho realizáciu. Výška spolufinancovania mesta je 25 tisíc korún.
Základným ideovým zámerom projektu je podchytiť deti
v nultom ročníku ako aj na prvom stupni základnej školy
v základných rečových, komunikačných zručnostiach v slovenskom jazyku – „Mlynské“ deti po
slovensky, keďže deťom chýbajú
základné komunikačné schopnosti, vyjadrovacie zručnosti,
majú slabú slovnú zásobu. Zaujímavými inovatívnymi formami
a metódami vzdelávania chceme
zvýšiť motiváciu detí k pravidelnej dochádzke do školy, spoločnými výletmi do prírody, mesta a
blízkeho okolia. Spolu s rodičmi
chceme ukázať deťom „iný svet“
ako je ich komunita, nasmerovať
ich činnosť na rozvoj športových, kultúrnych a duchovných
zručností a predchádzať tak
kriminálnemu a asociálnemu
správaniu detí, vybudovať v nich
absentujúce základné hygienické
návyky. Realizácia projektu je
naplánovaná počas celého školského roka 2008/2009 na III.ZŠ
v budove na Ulici mlynskej.
Jana Machová

Michalovčan

LUCIA 2008

pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším
15. októbra 2008 o 17,00 hod.
vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska

Kupón č. 2

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

EURo pod lupou

Najčastejšie otázky
občanov
Čo je duálne (dvojaké) zobrazovanie cien?
Duálne zobrazovanie cien
znamená vyjadrovanie peňažných hodnôt v korunách aj v
eurách súčasne, resp. vykazovanie čiastok v oboch menách.
Duálne zobrazovanie cien je
povinné jeden mesiac po stanovení konverzného kurzu, čiže
od augusta 2008. Táto povinnosť
pretrvá 12 mesiacov po zavedení eura. Pokračovanie duálneho
zobrazovania po tomto období
bude dobrovoľné. Duálne zobrazovanie sa bude vyžadovať všade, kde sa občanovi uvádza peňažná čiastka, teda okrem cien v
obchodoch aj mzdy, dôchodky,
sociálne dávky, bankové účty,
faktúry, cenové ponuky, katalógy, atď. Ceny budú prepočítané
podľa konverzného kurzu a zaokrúhlené na najbližší eurocent.
Aké sú eurové bankovky a mince?
Existuje sedem eurových
bankoviek: 500, 200, 100, 50,
20, 10, 5 eur a 8 eurových mincí
v hodnote: 2 eurá, 1 euro a 50,
20, 10, 5, 2, 1 centov.
Aký je vzhľad eurových bankoviek?
Séria eurových bankoviek
pozostáva zo siedmich rôznych
nominálnych hodnôt bankoviek,
ktoré sú zákonným platidlom
na území celej eurozóny. Každá
eurová bankovka predstavuje je-

den architektonický štýl. To znamená, že sú na nich zobrazené
stavebné slohy siedmich období
európskych kultúrnych dejín. Tematicky sú tieto slohy znázornené pomocou prvkov okien, brán
a mostov. Na lícnej strane bankoviek sú zobrazené okná a brány,
ktoré sú symbolom európskeho
ducha otvorenosti a spolupráce.
Okrem architektonických prvkov
je na prednej strane bankoviek zobrazená aj vlajka Európskej únie.
Dvanásť hviezd Európskej únie
vyjadruje dynamiku a harmóniu
súčasnej Európy. Mosty, ktoré sú
hlavným motívom na rubovej
strane bankoviek, symbolizujú
komunikáciu medzi európskymi národmi a medzi Európou a
zvyškom sveta. Eurové bankovky
sú dielom Róberta Kalinu z Rakúskej centrálnej banky, ktorého
výtvarné návrhy vyhrali v roku
1996 celoeurópsku súťaž.
Aké sú ochranné
znaky eurových bankoviek?
Všetky eurové bankovky
sú chránené proti falšovaniu
najmodernejšími ochrannými
prvkami a špecifickým papierom, ktorý sa už na prvý dotyk
výrazne odlišuje od bežného
papiera. Bankovky obsahujú reliéfnu tlač, vodoznak, ochranný
prúžok, sútlačovú značku, hologram a buď zlatistý pruh (nižšie hodnoty) alebo opticky premenlivú farbu (vyššie hodnoty)

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
29.9.
30.9.
1.10.
2.10.
2.10.
3.10.
7.10.
8.10
9.10.
9.10.

Smeti naše každodenné

porada k materiálom na zasadnutie mestskej rady
rokovanie na MŽP SR v Bratislave
zasadnutie okresnej Rady ZMOS
stretnutie primátora s obyvateľmi malometrážnych bytov
stretnutie so študentmi stredných škôl – gymnázium
P. Horova
porada primátora
rokovanie mestskej rady
stretnutie so zástupcami vysokých škôl etablovaných
na území mesta
zasadnutie Rady cirkví
rokovanie so zástupcami MV SR

Rokovala mestská rada Poslanci národnej rady
u primátora

Zasadnutie Mestskej rady
v Michalovciach sa uskutočnilo v utorok 7. októbra s týmto
programom rokovania: návrh
zmeny štatútu novín Michalovčan, informatívna správa o
činnosti mestskej autobusovej
dopravy, rozpočtové opatrenie
č. 8, návrh na schválenie úveru na obdobie r. 2008 – 2009,
návrh 3. zmeny rozpočtu TaZS
mesta Michalovce pre rok 2008,
návrh na zmenu rozpočtu
MsKS Michalovce na rok 2008,
monitorovacia správa o realizácii rámcového plánu aktivít
implementácie programových
dokumentov rozvoja mesta
Michalovce na obdobie rokov
2008 – 2010, návrh dodatku
č. 1 k Zásadám hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Michalovce, majetkoprávne
záležitosti, informatívna správa
o stave a návrh riešenia ubytovne ZEKON, návrh Koncepcie
rozvoja športu mesta Michalovce na roky 2008 – 2015, návrh
zmeny Všeobecne záväzného
nariadenia MsZ v Michalovciach č. 76 zo dňa 12. 12. 2003
o určení školských obvodov
v meste Michalovce, návrh Všeobecne záväzného nariadenia
MsZ v Michalovciach o mieste

a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, návrh Všeobecne záväzného nariadenia
MsZ v Michalovciach o určení
príspevku od zákonného zástupcu detí/žiakov, dospelých
na čiastočnú úhradu výdavkov
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských
kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách
a pri základných školách, návrh
dodatku č. 1 k VZN MsZ v Michalovciach č. 101/2007 o určení sadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových
priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Michalove, výsledky výberových konaní na prenájom
nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta
Michalovce, vyhodnotenie rozpočtu XXXIX. Zemplínskeho
jarmoku 2008 a návrh rozpočtu
XVII. Vianočných trhov 2008,
návrh na uzatvorenie zmluvy
o spolupráci medzi mestom
Michalovce a spoločnosťou FIS
GROUP Slovakia, a.s. za účelom dostavby NN rozvodov, návrh programu XII. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
nč

Deň otvorených dverí

Pracovisko Osteologicko ortopedickej ambulancie a denzitometrie, Bernolákova 2 v Michalovciach /pri Kuchynke Inka/,
ktorého činnosť je zameraná na
diagnostiku a liečbu osteoporózy, pri príležitosti Svetového dňa
osteoporózy usporadúva 15. 10.
2008 v čase od 12,00 hod. do
16,00 hod. Deň otvorených dverí. Sme jedným z dvadsiatich pracovísk na celom Slovensku, ktoré
organizujú takéto podujatie.
V tomto čase vám budú poskytnuté informácie o osteoporó-

ze, jej prevencii, so zameraním
na správnu výživu a redukciu pádov a na predchádzanie osteoporotickým zlomeninám. Budete si
môcť urobiť test rizika vzniku
zlomenín, poskytneme vám odbornú radu o prípadnej potrebe
užívania protetických pomôcok.
V prípade prítomnosti rizikových faktorov pre osteoporózu
sa budete môcť objednať na osteologické, prípadne denzitometrické vyšetrenie, resp. vám bude
toto vyšetrenie vykonané ihneď
na mieste bezplatne.
šb

Pri príležitosti 1 115. výročia prvej písomnej zmienky o družobnom
meste Užhorod, položili zástupcovia nášho mesta spolu s predstaviteľmi mesta Česká Lípa, kytice kvetov k pamätníku prvého prezidenta
ČSR J. G. Masaryka v Užhorode.
GD



V piatok 26. septembra prijal
primátor mesta Viliam Záhorčák v zasadačke mestskej rady
štátneho tajomníka Ministerstva
hospodárstva SR Ing. Petra Žigu,
poslancov NR SR Mgr. Moniku
Smolkovú, PhDr. Ľubicu Roškovú, Ing. Jozefa Buriana, krajského tajomníka strany SMER v Košiciach RSDr. Jána Mitterpáka
a podpredsedu KSK Ing. Emila

Ďurovčíka. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti výjazdového zasadnutia Krajskej rady
SMERu na Zemplínskej šírave.
Hlavnou témou stretnutia boli
aktuálne otázky zamestnanosti,
fungovanie samosprávy v súvislosti s pripravovanou novelizáciou zákona o obecnom zriadení,
aktivačné práce a problematika
zavádzania eura.
ip

Za účasti predstaviteľov mesta Michalovce, vedenia Domsprávu a Technických služieb
sa vo štvrtok 2. októbra uskutočnilo stretnutie s nájomníkmi
malometrážnych bytov na Ulici
obrancov mieru.
Aj keď sa jedná o klasický
bytový dom, vzhľadom na to, že
jeho obyvateľmi sú dôchodcovia, predstavitelia týchto inštitúcií sa snažia využiť tieto stretnutia na riešenie vzniknutých
problémov.
Podobne tomu bolo aj tentoraz. Na nedostatky ohľadom
bytových závad bude Domspráv
podľa slov riaditeľa spoločnosti

promptne reagovať a postupne
ich odstraňovať.
Zástupca Technických služieb sľúbil skvalitniť a zintenzívniť starostlivosť o okolie areálu
MMB a ako darček venujú jeho
obyvateľom stojan na bicykle,
ktorý bude takisto pre nich vítanou pomocou.
Ako na záver skonštatoval
primátor Viliam Záhorčák, mesto Michalovce sa aj naďalej bude
snažiť, v rámci svojich možností, pomáhať riešiť problémy obyvateľov týchto malometrážnych
bytov a takto aspoň trochu spríjemniť jeseň ich života.
Ing. Martin Štunda

Stretnutie
s nájomníkmi MMB

Mesto Michalovce, Mestský úrad v Michalovciach
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
vyhlasuje
Verejnú súťaž na vypracovanie Ideovej štúdie
Parku študentov Michalovce
Súťaže sa môžu zúčastniť autorizovaní architekti.
Súťažné návrhy je možné podávať do 5. novembra 2008.
Úplné znenie súťažných podmienok je možné získať
u sekretára súťaže – Ing. Heleny Francúzovej
do 15. októbra 2008.

Európska kampaň
hodnotenia rizík

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
so sídlom v španielskom meste
Bilbao v spolupráci s členskými
štátmi Európskej únie začala v rokoch 2008 - 2009 dvojročnú kampaň pod názvom „Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“.
V roku 2008 kampaň vrcholí
počas Európskeho týždňa pre
bezpečnosť a ochranu zdravia,
ktorý bude prebiehať v termíne
od 20. do 26. októbra 2008 a je
zameraná na propagáciu hodnotenia rizík na pracoviskách
zamestnávateľmi. Kampaň sa
snaží informovať o tom, čo je
vlastne hodnotenie rizík, aký
význam má hodnotenie rizík na
pracovisku pre zamestnávateľa
a pre zamestnancov a správny
postup pri hodnotení rizík na
pracovisku. Je určená hlavne
zamestnancom na úrovni pracovísk a tým, ktorí sa podieľajú
na vykonávaní opatrení BOZP.
Súčasťou kampane je aj výzva, aby sa organizácie, ale aj

jednotlivci zapojili do tejto
kampane, organizovali vlastné
podujatia a aktivity zamerané
na hodnotenie rizík na pracoviskách s návrhmi na zlepšenie
podmienok na pracoviskách.
Podmienky zapojenia sa do
kampane sú uvedené na internetovej stránke http://hw.osha.
europa.eu, kde sú k dispozícii aj
materiály. Súčasťou kampane je
aj Európska cena za dobrú prax,
ktorú získajú podniky a organizácie, ktoré sa do kampane
zapoja a významnou mierou,
alebo inovatívne prispejú v oblasti hodnotenia rizík na pracovisku.
Súčasťou kampane v okrese
Michalovce bude deň otvorených
dverí na RÚVZ Michalovce, ktorý bude prebiehať 22.10.2008
v čase od 800hod. do 1500 hod. a
v rámci ktorého budú verejnosti
poskytované a sprístupňované
informácie o uvedenej kampani.
MUDr. Daniela Kniežová
RÚVZ Michalovce

Každý človek, aj ten najporiadnejší, sa málokedy zamyslí nad tým,
že svojou činnosťou a správaním produkuje každú chvíľku nejaké odpadky.
Pri kúpe bežných raňajok - jogurt, mlieko, maslo - všetky obaly,
ktoré končia v odpadkovom koši. V novinovom stánku - noviny alebo
časopis je po prečítaní taktiež odpadom do koša. Na desiatu skonzumuješ ovocie, z ktorého až 20 % končí v koši na odpadky. Po konzumácii cukríka či čokolády - obaly sú znovu odpadovým produktom.
V takomto výpočte sa dá pokračovať na skoro každom kroku človeka, či už doma, na pracovisku, pri trávení voľného času. K týmto
drobným odpadom z domácností sa pripočítavajú veľké z opotrebovaných spotrebičov, neopraviteľných zariadení domácnosti až po stavebný odpad z rekonštrukcie bytov či domov.
Jednoducho, čo už nepotrebuje vrátane oblečenia a obuvi, neváha vyhodiť do kontajnera na odpad. Ibaže ten odpad je nutné potom
vyviezť na skládku a uložiť – teda zneškodniť. Čísla o stúpajúcom  
množstve takto zhromaždeného odpadu sú alarmujúce. Ak to bude
pokračovať takýmto tempom, čochvíľa zaplníme skládku na TKO vybudovanú v roku 2001 na Žabanoch. Jej projektovaná kapacita mala
byť dostatočná na obdobie dvadsiatich rokov. Pritom až 80 % tohto
odpadu tvorí surovina. Pri vhodnom znehodnotení premiešaním navzájom sa skoro všetky komponenty dajú využiť na výrobu tých istých
alebo nových výrobkov. Systém separácie odpadu na území mesta doteraz dosiahol malý pokrok v umiestnení zvláštnych nádob určených
na separáciu vo viacerých lokalitách mesta.
Nehľadiac na fakt, že tieto nádoby sú často terčom vandalov, ani
tam umiestnené komodity nie sú vyseparované 100 % a musia byť
ešte doseparované na triediacej linke TaZS. Ak sa nechceme uspokojiť
s terajším stavom a hlavne poplatkom na TKO, musíme hľadať riešenia na zníženie množstva odpadu. Jednou z ciest je separácia odpadu
tam, kde vzniká, teda v domácnostiach.
Či takto vyseparovaný odpad bude niekto potrebovať ako surovinu
a bude ho vedieť aj dostať do recyklačného procesu, je procesom vývoja nových technológií. Niektoré už dnes fungujú.
Všetko sa nestane len uvedomelosťou občanov. V mnohých praktických krokoch bude účastné mesto so svojimi organizáciami.
Len tak si uchováme naše mesto čistejšie a krajšie.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

DOKUMENTáRNY FILM
Z PROJEKTU LOTOS
Piatok v premiére, pondelok a stredu v reprízach
vždy o 18.00 hod.

záznam

od nedele o 14.00 hod.
Záznam z koncertu veriacej mládeže
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

Stretnutie kontrolórov
Prvý októbrový deň patril
konferencii hlavných kontrolórov z mestských úradov celého východného Slovenska.
Na svojom rokovaní sa stretli
v reprezentačných priestoroch
Zlatého býka. Konferenciu otvoril primátor mesta Micha-

lovce Viliam Záhorčák príhovorom. Rokovania sa zúčastnilo viac ako tridsať kontrolórov.
Hlavným cieľom konferencie
bolo zhodnotenie a príprava
viacročného programového
rozpočtu na úrovni územnej
samosprávy.
nč

Uvedenie nového slovníka

V uplynulých dňoch sa uskutočnili slávnostné bohoslužby
v Reformovanom kresťanskom
kostole v Michalovciach. Na bohoslužbách bol prítomný biskup
ThDr. Géza Erdélyi, členovia Synodnej rady, predstavitelia seniorátov a zborov, veriaci reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku.
Na slávnostných bohoslužbách pri uvádzaní nového spevníka pre slovenských veriacich

sa zúčastnili aj predstavitelia
mesta Michalovce - primátor
Viliam Záhorčák a zástupca primátora Benjamín Bančej.
Primátor Michaloviec pri
stretnutí s biskupom poprial
veriacim, aby úprimne a radostne používali nový spevník,
ktorý bol uvedený práve v Michalovciach.
Mgr. Juraj Gajdošoci,
ref. farár



interperlácie

Riešenie interpelácií poslancov MsZ vznesených na XI. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 26. augusta 2008

Z poslaneckých interpelácií
Ing. Michal Stričík, PhD. a Stanislav Gaľa:
1. Vzniesli otázku na vedenie mesta, akým spôsobom je možné po
tohtoročnej letnej sezóne vyčistiť pešiu zónu v meste od žuvačiek, ktorými je centrálna pešia zóna polepená..
Na otázku odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján Džugan:
TaZS mesta Michalovce sa otázkou znečistenia dlažby na centrálnej pešej
zóne žuvačkami zaoberali v prvom polroku 2008. Na odstraňovanie žuvačiek
skúšobne objednali špecializovanú firmu EFS Group Slovakia, s.r.o., ktorá
predložila ponuku na odstránenie žuvačiek z pešej zóny v sume 2 619 908 Sk.
Uvedenú ponuku TaZS neakceptovali, nakoľko prekračuje možnosti TaZS.
Odstraňovanie žuvačiek budú TaZS realizovať v zimných mesiacoch svojpomocne v rámci svojich možností.
2. Žiadajú zaoberať sa riešením vstupu do mesta Michalovce smerom od
Močarianskej ulice. Podľa ich názoru je táto „vstupná brána“ do nášho mesta najhoršia a v smere vstupu do Michaloviec od Košíc po najfrektovanejšej
ceste cez Močariansku ulicu, kde hlavne po pravej strane autosalónu jedného až po druhý autosalón je množstvo nepokosenej plochy, buriny, kríkov,
čo nerobí dobrý obraz pre návštevníkov Michaloviec, ale ani pre obyvateľov
mesta Michalovce. „Čo v tomto smere sa spravilo, robí, prípadne je možné
urobiť?“
Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:
Mestský úrad v Michalovciach, odbor V,ŽPaMR zistil vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v predmetnej lokalite a písomne ich vyzval (v
októbri 2007), aby zabezpečili pokosenie pozemkov, ako aj v budúcnosti
zabezpečovali pravidelné kosenie pozemkov a tým primeraným spôsobom
udržiavali pozemky v ich vlastníctve. Keďže v určenom termíne len traja
vlastníci pozemkov zabezpečili pokosenie pozemkov, Mestský úrad Michalovce v novembri 2007 postúpil spisy Obvodnému pozemkovému úradu
Michalovce ako príslušnému na ďalšie konanie vo veci neudržiavania poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území mesta Michalovce.
Obvodný pozemkový úrad v Michalovciach upozornil vlastníkov na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termín splnenia upozornenia bol 30.4.2008. Keďže vlastníci pozemkov
upozornenie nerešpektovali, pozemkový úrad na základe urgencie mestského úradu začína priestupkové konanie voči fyzickým osobám, ktorým hrozí
pokuta do výšky 10 000 Sk, ako aj riešenie správnych deliktov voči právnickým osobám, ktorým hrozí pokuta od výšky 5 000 Sk až do 1 000 000 Sk.
Ing. Martin Pado:
I. Obrátili sa na mňa so žiadosťou o pomoc obyvatelia Ul. kpt. Nálepku, obytný blok 2 - 6. Jedná sa o problém parkovania na ľavej strane ulice
pri stolnotenisovej herni.
1. Prečo je na chodníku parkovanie motorových vozidiel kolmo a nie
súbežne s vozovkou, tak ako je to na pravej strane cesty, pričom v niektorých častiach je vodorovné značenie, povoľujúce parkovanie súbežne s vozovkou. Pri kolmom parkovaní nezostáva na chodníku dostatok
priestoru pre pohyb chodcov, prípadne rodičov s kočiarom.
Na interpeláciu odpovedal náčelník Mestskej polície v Michalovciach.
JUDr. Bartolomej Kudroč:
Mestská polícia v Michalovciach sa problémom nesprávneho parkovania
motorových vozidiel na Ul. kpt. Nálepku, na ľavej strane pri stolnotenisovej
herni zaoberala a v minulosti vo viacerých prípadoch riešila nedisciplinovaných vodičov motorových vozidiel v priestupkovom konaní v zmysle priestupkového zákona. I napriek tomu tento problém pretrváva. Z uvedeného
dôvodu MsP v rámci prevencie tento problém prerokovala s konateľmi firiem, ktoré majú sídlo v danej lokalite a upozornila ich na dodržiavanie
dopravného značenia s tým, že porušenia DZ budú zo strany MsP tvrdo
postihované.
2. Prečo je vstup do stolnotenisovej herne realizovaný cez vstup do
dvora, ku garážam, a nie tak, ako to bolo dohodnuté pri rokovaní na
MsÚ 16. 11. 2001 k riešeniu dopravnej problematiky na Ul. kpt. Nálepku, obytný blok č. 2-6, kde sa jasne píše – citujem: Vladimír Vajs,
exekútorský úrad k uvedenej problematike uviedol, že po ukončení
výstavby by sa mala situácia v danej lokalite zlepšiť. Telocvičňa má
slúžiť pre potreby pracovníkov Ex. úradu a pre stolnotenisový oddiel.
Nepredpokladá sa výrazné zvýšenie dopravných vozidiel v danej lokalite z dôvodov prevádzky telocvične. Vstup do telocvične je možný jednak z hlavného objektu ako aj priamo z dvora. Hlavný prístup je však
z vlastnej budovy.
3. V mene obyvateľov obytného bloku 2 - 6 na Ul. kpt. Nálepku žiadam, aby vstup do telocvične bol realizovaný v zmysle citovaného zápisu,
teda cez vlastnú budovu exekútorského úradu, nakoľko pohyb cez vstup
do garáží spôsobuje nepríjemné situácie a komplikuje život obyvateľom. Pred obytným blokom 2 - 6 bolo zabezpečené vodorovné značenie
umožňujúce parkovanie súbežne s dopravnou komunikáciou, aby boli
ponechané plochy na prechod pre chodcov a mamičky s kočiarikmi.
4. V  mene obyvateľov obytného bloku 2 - 6 na Ulici kpt. Nálepku
žiadam, aby pred obytným blokom 2 - 6 bolo zabezpečené vodorovné
dopravné značenie umožňujúce parkovanie súbežne s dopravnou komunikáciou.
Na interpelácie uvedené v bode I/2-4 odpovedala vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:
Vstup do telocvične je riešený z budovy exekútorského úradu. Tento
vstup využíva prevažná väčšina návštevníkov. Používa sa aj bočný vstup,
tzv. požiarne dvere, napr. pri ukončení činnosti, keď hlavná budova je už
uzavretá. Pri bočnom vstupe z dvora je vybudovaná odstavná plocha pre
dve vozidlá. Túto plochu využíva v prevažnej miere majiteľ objektu.
Návštevníci - športovci telocvične neparkujú so svojimi vozidlami vo
dvore, využívajú plochu pred samotnou budovou na Ul. kpt. Nálepku. Uvedená problematika bola konzultovaná s p. V. Vajsom, ktorý odporučil, aby
Mestská polícia zvýšila kontrolnú činnosť a vodičov motorových vozidiel
parkujúcich neoprávnene vo dvore pokutovala.
Za účelom zlepšenia dopravnej situácie na Ul. kpt. Nálepku bol odborne spôsobilou osobou spracovaný návrh riešenia odstavných plôch. K návrhu sa kladne vyjadril ODI Michalovce č. ORP-13-79/DI-P-2008 zo dňa
25.07.2008.
Podľa uvedeného návrhu je úsek od križovatky po vjazd do dvoru pri
ex. úrade riešený pozdĺžnym státím motorových vozidiel. Zvislé dopravné
značenie je osadené. Vodorovné dopravné značky obnovuje správca ko-

munikácie TaZS mesta Michalovce, ktorý na zabezpečenie vodorovného
značenia bol upozornený.
II. Obrátili sa na mňa obyvatelia MMB na Ul. obrancov mieru, ktorí
poukazujú na nedostatky a žiadajú nápravu.
1. Na základe akého povolenia sa v súčasnej dobe realizuje parkovacia plocha priamo pred MMB, v bezprostrednej blízkosti bytov? Kto
a akým právom dal na takúto činnosť príkaz?
Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:
Uvedená problematika a požiadavky obyvateľov MMB boli v minulosti
riešené nevhodne. Jednalo sa o vyznačenie vyhradeného miesta pre vozidlá s
osobitným označením (ZŤP) na vjazde do areálu MMB. Pri obsadení vyhradeného miesta autom nebol možný vjazd do areálu.
Poslankyňa Jana Cibereová žiadala MsÚ - odbor výstavby, životného
prostredia a miestneho rozvoja o doriešenie uvedenej problematiky. Pri
komisionálnej obhliadke uvedenej lokality za prítomnosti poslanca Ing. V.
Braníka a zástupcu ODI Michalovce bolo vybraté najvhodnejšie miesto na
zriadenie vyhradeného parkoviska pred objektom MMB. Na základe uvedeného MsÚ - odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
písomne požiadal dňa 2. 5. 2008 TaZS mesta Michalovce o vybudovanie
parkovacej plochy 5,0 x 3,5 m a osadením dopravnej značky D12 s vyznačeným symbolom „O1“. Táto plocha má slúžiť hlavne pre obyvateľov MMB,
ktorí disponujú preukazom osobitného označenia motorového vozidla. Nie
je vylúčené ani využitie pre iných účastníkov cestnej premávky, ktorí sú
držiteľmi takéhoto preukazu.
2. Prečo TaZS, správca verejnej zelene mesta Michalovce a Domspráv
spol. s r.o., ktorý je správcom MMB, nezabezpečia pravidelné kosenie
trávy v okolí MMB a aj v samotnom areáli? Nielen, že vysoká tráva spôsobuje obyvateľom MMB problémy pri pohybe, v nedávnej minulosti
došlo k napadnutiu jednej obyvateľky drobným hlodavcom.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján Džugan:
V roku 2008 TaZS v areáli MMB a jeho okolí previedli tri kosby.
3. Zároveň by som, pán primátor, chcel poukázať na fakt, že 27. 2.
2007 som vás interpeloval vo veci MMB, kde mala moja interpelácia 14
bodov. Bolo by dobré sa k nej, pán primátor, vrátiť a posúdiť, čo všetko
ste vy a spoločnosť Domspráv v odpovedi sľúbili a čo všetko ste z toho
splnili, a ako ste teda za viac ako 12 mesiacov vyriešili problémy obyvateľov MMB , ktorí sa prostredníctvom mňa na vás obrátili.
K uvedenej interpelácii stanovisko zaujal primátor mesta Viliam Záhorčák:
Na Vašu interpeláciu ste dostali odpoveď v marci 2007 a jej súčasťou
boli aj odpovede na Vaše konkrétne otázky. K problémom obyvateľov
MMB sa pravidelne vraciame aj bez toho, aby nás o to poslanci prostredníctvom svojich interpelácii museli žiadať. Dôkazom sú stretnutia, ktoré
sme v MMB uskutočnili v minulom roku (11.9.2007) a ktoré chystáme aj
v roku tomto (2. 10. 2008). Okrem toho na stretnutie Rady seniorov chodí
pravidelne aj zástupca obyvateľov MMB a aj jeho podnety sú predmetom
úloh na poradách primátora, z ktorých mnohé sa aj následne realizujú.
Pri odpovediach na Vašu interpeláciu v roku 2007 sme sľúbili:
- predkladať 1 kópiu montážneho listu poverenému obyvateľovi MMB
(Vaša požiadavka 5). Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby, ktorý bol
poverený touto úlohou, sa vyjadruje, že tieto od apríla 2007 predkladá
kontaktnej osobe, p. Šandrikovej.
- zamrežovať vstup do pivnice (Vaša požiadavka 8). Domspráv s.r.o. byty,
teplo a iné služby, ktorý bol poverený touto úlohou, sa vyjadruje, že mreže boli osadené
- opraviť oplotenie od Masarykovej ulice (Vaša požiadavka 10). TaZS, ktoré boli touto úlohou poverené, sa vyjadrujú, že oplotenie bolo opravené
- vykonať deratizáciu (Vaša požiadavka 12). Domspráv s.r.o.byty, teplo a iné
služby, ktorý bol poverený touto úlohou, sa vyjadruje, že deratizácia bola
vykonaná v 4x v roku 2007 a v roku 2008 doteraz 3x.
Aj keď sme to nesľubovali, zaoberáme sa v súčasnosti možnosťou rekonštrukcie jestvujúceho objektu MMB, v rámci ktorej by sme chceli riešiť zateplenie objektu, výmenu okien, opravu balkónov atď., teda mnoho
z problémov, na ktoré obyvatelia MMB i Vy prostredníctvom svojich interpelácii, poukazujete. Problém chceme riešiť prostredníctvom externých
zdrojov, ktoré, veríme, podobne ako v iných už realizovaných prípadoch,
získame. Veríme, že Vy, ako poslanec NR SR, nám v tom, viac ako doposiaľ,
výrazne pomôžete.
III. Obrátili sa na mňa obyvatelia Kukorelliho ulice so žiadosťou
o pomoc pri riešení dopravnej situácie na tejto ulici. Na Farskej ulici sú
síce osadené značky zákaz odbočenia v oboch smeroch na Kukorelliho
ulicu, avšak - keďže sa jedná o pozostatok značky /zákaz odbočenia pre
nákladné vozidlá/, táto značka nie je príliš rešpektovaná. A keby aj bola,
nerieši to problém jazdy z Ulice Ľ. Štúra.
1. Obyvatelia obytných domov na tejto ulici žiadajú umiestniť dopravnú značku obmedzujúcu rýchlosť vozidiel obojsmerne na úroveň
30 km/h, nakoľko priamo pri ceste je škola a vstup do športového areálu,
prípadne umiestniť spomaľovacie retardéry.
Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:
Tak ako v iných lokalitách mesta, aj v tejto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a dopravnú situáciu postupne riešiť. Tento zámer vyžaduje
dôkladnú prípravu a hlavne finančné zabezpečenie. V danej lokalite je potrebné riešiť opravu vozidlových a peších komunikácií, opravu a rozšírenie
parkovísk a dopravné prepojenie Ul. Ľ. Štúra s Užhorodskou.
Veľkým problémom je doprava pri Okresnom riaditeľstve PZ. Žiada sa
rozšírenie odstavných plôch a riešenie nákladných vozidiel, ktoré v styku s
ODI jazdia v obytnej zóne.
Dopravné značky na Ul. farskej pred križovatkou s Ul. Ľ. Kukorelliho
- zákaz odbočenia vpravo a vľavo - boli osadené za účelom usmernenia
vodičov, aby využívali miestnu komunikáciu Verbovčík a nezaťažovali úsek
pri škole, polícii atď. Spojovacia komunikácia Ul. Ľ. Štúra - Jána Hollého
je účelovou komunikáciou a mala by slúžiť pre OR policajného zboru a
občanov v styku s touto inštitúciou.
2. Obyvatelia ulice žiadajú, aby bola vyriešená situácia s parkovaním
vozidiel, predovšetkým pre SPŠ, nakoľko v súčasnosti dochádza ku kolíznym situáciám jednak z dôvodu pohybu detí, chaotického parkovania
vozidiel a tiež z dôvodu nekvalitnej vozovky, aj keď bol v neďalekej minulosti aplikovaný nový koberec, ktorý však mal pravdepodobne veľmi
krátku dobu životnosti.

pokračovanie na 4. strane

MESTO MICHALOVCE
PONÚKA
do prenájmu nebytové priestory

A) nachádzajúce sa v objekte na Nám. slobody č. 1 v Michalovciach (budova B MsÚ Michalovce)
Ponúkané priestory pozostávajú zo šiestich miestností o celkovej podlahovej ploche 105 m2.
B) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (bývalý sStarý súd)
Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností o celkovej podlahovej ploche 82,60 m2.
C) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností o celkovej
podlahovej ploche 94,31 m2.
D) nachádzajúce sa v objekte na Ul. športovej č. 1 v Michalovciach (zimný štadión)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 94,50 m2.
E) nachádzajúce sa v objekte na Ul. obrancov mieru v Michalovciach (malometrážne byty)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej ploche 46,00 m2.
F) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej
podlahovej ploche 204,50 m2.
Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom sa môžu uchádzať i záujemcovia, ktorí mienia prenajať len
časť z ponúkanej plochy.
Priestory je možné prenajať na akýkoľvek vhodný podnikateľský zámer, ktorý bude spĺňať všeobecne platné normy a predpisy. Vhodnosť zámeru posúdi Komisia na prenájom nebytových
priestorov a pozemkov na svojom zasadnutí za prítomnosti uchádzača.
Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov sú stanovené, Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007 - zverejnené na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk
Znížené sadzby nájomného o 25% je možné uplatniť pri výpočte výšky ročného nájomného za nebytové priestory v objektoch uvedených pod bodmi A) - D).
Termín obhliadky ponúkaných nebytových nebytových priestorov v prípade záujmu je možné dohodnúť priamo so správcami:
- TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890
(objekt pod bodom D))
- MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864271
(objekty pod bodmi A), B), C), F))
- Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802
(objekt pod bodom E))
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na prenájom ponúkaných nebytových priestorov a došlé žiadosti odmietnuť.
Termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom o
právnej subjektivite: do 23. októbra 2008
(termín pre zasielanie žiadosti sa riadi procesnoprávnou lehotou)
Žiadosti zasielajte na adresu:
Mestský úrad
odbor hospodárenia s majetkom
Nám. osloboditeľov č. 30
Michalovce
V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.
Zasadnutie komisie na prenájom nebytových priestorov a pozemkov, na ktorom sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov
pre ponúkané nebytové priestory, sa uskutoční dňa:
30. októbra 2008 o 14.00 hod.
na Mestskom úrade v Michalovciach v zasadačke mestskej
rady - I. poschodie. Účasť uchádzača o prenájom nebytových
priestorov na zasadnutí komisie je nutná.
Komisia umožní účasť vo výberovom konaní len tým uchádzačom, ktorí nemajú voči mestu Michalovce a správcom jeho nebytových priestorov žiadne podlžnosti, a za účasť na výberovom
konaní zaplatia poplatok 300,- Sk. Poplatok je príjmom mesta.
Každý záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov je zároveň povinný zložiť zábezpeku vo výške 100,- Sk/m2,
ak jeho zámerom je prenájom priestorov na podnikateľské účely.
Uchádzač, ktorý najneskôr hodinu pred začatím výberového konania nezloží do pokladne mesta alebo na účet mesta požadovanú
zábezpeku, bude z výberového konania vyradený.
Poplatok za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku je možné
uhradiť prevodom na účet MsÚ Michalovce vedený v Dexia banke Slovensko, a.s., Michalovce, č. ú. 4204223001/5600, prípadne
priamo v pokladni MsÚ Michalovce, umiestnenej na I. poschodí
v novej budove bývalého okresného úradu - číslo dverí 182.
Bližšie informácie o priebehu výberového konania budú podané uchádzačom o prenájom priamo v rokovacej miestnosti.

interpelácie

Z poslaneckých interpelácií
pokračovanie z 3. strany
Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:
Za účelom riešenia dopravnej situácie na Ul. Ľ. Štúra objednáme spracovanie dopravnej štúdie pre potreby postupného zabezpečenia projektovej
dokumentácie pre územné a stavebné konanie a samotnú realizáciu navrhovaných a požadovaných potrieb týkajúcich sa dopravy.
IV. Obrátili sa na mňa obyvatelia ulíc Jilemnického a Čajkovského
s problémom veľkého množstva vrán, ktoré sa v tejto lokalite vyskytujú.
Dôrazne žiadajú, pán primátor, o urýchlené riešenie tohto problému,
o ktorom ste boli informovaní aj na verejnom zhromaždení občanov.
Pre ostatných kolegov: Jedná sa o vysoký výskyt vrán a tým pádom aj
nadmerného množstva vtáčieho trusu. Tieto vrany predtým mali svoju
lokalitu v parku KERTA, no po necitlivom zásahu sa z tejto lokality odsťahovali do centra mesta.
Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:
Mestský úrad Michalovce, odbor V,ŽPaMR sa uvedenou problematikou
zvýšeného počtu havranov poľných (Corvus frugilegus) zaoberá od roku
2007. Keďže ide o chráneného živočícha, požiadali sme v septembri 2007
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany
prírody o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 písm.
c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
Ministerstvo ŽP SR uvedenú výnimku udelilo 30.11.2007 s tým, že
v termíne do 29.2.2008 bola povolená likvidácia prázdnych hniezd za prítomnosti zamestnanca Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Latorica.
Po zhodení prázdnych hniezd malo mesto Michalovce zabezpečiť sčítanie
hniezdnej populácie havranov pre posúdenie ďalších alternatív riešenia.
Odstránenie hniezd bolo zrealizované v termíne 11.-15.2.2008, pričom
bolo odstránených 45 ks hniezd. Zároveň v jarným mesiacoch sme uskutočnili zistenie početnosti hniezdnych párov havrana poľného, ktorých
bolo 120. Vzhľadom na zistenie tejto početnosti sme v máji 2008 požiadali
Ministerstvo ŽP SR o navrhnutie opatrení na elimináciu negatívneho vplyvu havrana poľného v intraviláne mesta Michalovce. Ministerstvo na našu
žiadosť reagovalo v júli 2008, pričom nám odporučilo podať novú žiadosť
o výnimku z podmienok ochrany chránených druhov živočíchov - vtákov
havrana poľného na ničenie, zhadzovanie hniezd a zároveň na plašenie
uvedeného živočíšneho druhu.
Vzhľadom na hore uvedené sme zisťovali iné efektívnejšie možnosti riešenia uvedeného problému. ŠOP SR, Správa CHKO Latorica nám odporučila
použiť laserový plašič typu DESMAN. Zistili sme však, že uvedené zariadenie
nie je na našom trhu dostupné a zatiaľ nebolo ani vo východnej Európe použité. Oslovili sme firmu zaoberajúcu sa uvedenou problematikou (Babolna Bio
Slovensko s.r.o., Lučenec), ktorá nám v termíne do 30.9.2008 zašle ponuku na
zariadenie na plašenie havranov certifikované pre Slovenskú republiku.
Zároveň odbor V,ŽPaMR tunajšieho úradu v termíne do 30.10.2008
opätovne požiada MŽP SR o udelenie výnimky na plašenie horeuvedeného
živočíšneho druhu pre rok 2009.

V. Ďalej sa vás, pán primátor, chcem opýtať na niektoré veci v súvislosti s naším mestom:
1. Kto rozhodol a na základe čoho, že sa priechody pre chodcov budú
označovať dvojitým farebným vyhotovením? Prečo bol vybratý tento
model? Koľko stojí jeden priechod pre chodcov označený takýmto farebným prevedením a priechod vyznačený len bielou farbou? Aký má
efekt takéto značenie pred bielym? Aké sú štatistické ukazovatele, čo sa
týka zvýšenia bezpečnosti pre chodcov pri použití takéhoto značenia?
Aká je účinnosť takéhoto značenia v noci? O koľko sa zvýši viditeľnosť
priechodu vďaka tomuto farebnému značeniu v nočných hodinách?
Prečo mesto, ak už chce zvýšiť pasívnu bezpečnosť chodcov, neumiestni
pred priechodmi pre chodcov blikajúce výstražné svetlo, alebo nepoužije priamo do vozovky svetlá, alebo nepoužíva reflexný farebný náter
aplikáciou reflexného prášku balotina?
To, čo je realizované teraz, je len vezenie sa na módnej vlne, ktorú kedysi začal primátor mesta Poprad, aby si zvýšil svoju popularitu, avšak
iný efekt v podobe zvýšenej bezpečnosti chodcov to neprinieslo (to sú aj
skúsenosti z iných miest). Okrem toho, že to značne predraží vodorovné dopravné značenie, súvislá vrstva laku na vozovke zvyšuje možnosť
pokĺznutia sa chodcov, a tým aj ich zranenia či kolíznej situácie, nehovoriac o zvýšenej pravdepodobnosti dopravnej nehody. Takže nie zvýšenie
bezpečnosti, ale opak je pravdou.
K uvedenej interpelácii zaujal stanovisko riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Ing. Ján Džugan a vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho
rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová.
Stanovisko TaZS:
Na pravidelnom zasadnutí komisia dopravy, verejných priestranstiev
a životného prostredia pôsobiaca pri MsZ Michalovce v marci 2007 rozhodla, aby sa čo najviac predišlo dopravným nehodám, na najnebezpečnejších a najfrekventovanejších priechodoch pre chodcov, na doporučenie
DI a združenia organizácií VPP pôsobiacich na území celého Slovenska,
vykonať zvýraznenie týchto priechodov pre chodcov.
V prvej etape sa priechody pre chodcov mali zvýrazniť tak, ako to spomínate červenou výstražnou farbou, čím sa zároveň rozšíri šírka samotného priechodu. Za týmto účelom vyrába výrobca špeciálnu farbu, ktorá
sa vo veľkom používa aj v zahraničí, ktorá má licencovaný atest o kvalite
a spĺňa podmienky určené EUN a STN pre umiestnenie komunikácie. Ich
viditeľnosť pri zhoršenom počasí alebo v noci je zakomponovaná v daných
normách. To znamená, že váš argument o možnosti úrazu pošmyknutím
na povrchu s touto úpravou a neefektívnosťou v noci vylučujú uvedené
normy. Dôraz sa pritom dával na priechody pre chodcov v blízkosti škôl,
kde je riziko najväčšie. So zreteľom na túto skutočnosť sú v podstate mierne
zvýšené náklady ( 2 000,- Sk/priechod) vyrovnané znížením rizika dopravnej nehody a zvýšením bezpečnosti chodcov. Čo sa týka evidencie dopravných nehôd, od realizácie týchto úprav nám do dnešnej doby príslušný DI
neohlásil žiadnu dopravnú nehodu alebo dopravnú kolíziu. Balotina sa na
tento povrch neaplikuje z dôvodov, že pri dopade svetelných lúčov dochádza k zmene farby na nepravidelnú ružovú, kde by zaniklo samotné biele
značenie priechodu.
V druhej etape sa mali montovať zvislé dopravné značenia (D6a) s reflexným žltým rámom, taktiež schválené vyhláškou o doprave na komuni-



káciách. Toto riešenie by sa malo robiť až v tretej etape dodávky a montáže
nového zvislého DZ, ktoré v súčasnom období sa vykonáva na území mesta. To znamená, že tento druh značenia by sa mal uskutočniť v roku 2009.
V tretej etape, ktorá bola pre nedostatok finančných prostriedkov zatiaľ presunutá na neskoršie obdobie, sa pojednáva o montáži výstražných
svetelných zvislých DZ, prípadne o montáži vodorovných svetielkujúcich
prvkov priamo na cestné teleso. Musíme podotknúť, že tieto zariadenia sú
finančne náročné, napr. náklady na jeden priechod pre chodcov pri zvislom značení presahujú len pri dodávke a montáži 100 tis. Sk bez nákladov
na prevádzku. Vodorovné značenie jedného priechodu by predstavovalo
čiastku 30 – 48 tis. Sk (podľa dĺžky priechodu), nehovoriac o neefektívnosti
tohto značenia v zimnom období.
Stanovisko odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
MsÚ:
Uvedená problematika bola opakovane prerokovaná na zasadnutiach
komisie dopravy VPaŽP MsZ v Michalovciach. A správca komunikácií bol
požiadaný na vyznačenie najfrekventovanejších priechodov v meste bielo
- červeným značením. Mesto Michalovce na najbližšie plánovacie obdobie
r. 2009-20011 plánuje ďalej riešiť „Upokojenie dopravy v meste“. Jedná sa
o riešenie formou senzorických priechodov pre chodcov, doplnenie verejného osvetlenia pri priechodoch pre chodcov, vyvýšenie priechodov pre
chodcov v rámci dlhých priečnych prahov a ďalších prvkov upokojovania
dopravy v zmysle platných predpisov.
Jedným z pilotných projektov v súčasnosti je upokojenie dopravy na Ul.
Okružnej, na ktorý sme získali dotáciu vo výške 380 tis. Sk.
K uvedenej problematike sa písomne vyjadril aj ODI Michalovce č.
ORP-13-106/DI-P-2008 zo dňa 19.09.2008 (opis)
Požiadavka na dvojité farebné vyhotovenie priechodov pre chodcov
bola vznesená ODI Michalovce a podporená dopravnou komisiou mesta
Michalovce na základe Národného programu bezpečnosti cestnej premávky. Toto dvojité farebné vyhotovenie sa v súčasnosti vyhotovuje buď
náterom alebo termoplastickým dopravným značením. Tieto farebné kombinácie značiek V6-priechod pre chodcov s dopravnými značkami A11pozor priechod pre chodcov, A12-pozor chodci a A13-pozor deti sa v praxi
osvedčili. Požiadavka na realizáciu farebného vyhotovenia priechodov pre
chodcov bola vznesená na najfrekventovanejšie priechody pre chodcov. Zatiaľ na takto vyhotovených priechodoch pre chodcov nebol zaznamenaný
prípad pokĺznutia sa chodca. Čo sa týka zvýšenia bezpečnosti chodcov na
frekventovaných priechodoch pre chodcov v nočných hodinách, kde ani
existujúce dopravné značenie podľa platných právnych noriem nedostatočne upozorňuje vodičov motorových vozidiel na prítomnosť chodcov na vozovke, bola ODI Michalovce vznesená požiadavka na realizáciu doplnkového osvetlenia a zvýraznenia chodeckého priechodu pre chodcov a súčasne
presvetlenia dopravnej značky D6a – priechod pre chodcov a to najmä na
uliciach Markuša, Hollého, kpt. Nálepku, Okružná. Taktiež bolo odporúčané riešenie priechodov dopravným zariadením SIGNALFLASH, ktoré
reaguje intenzívnym blikaním LED polí len v prípade prítomnosti chodcov
v zornom uhle chodeckého priechodu. Činnosť zariadenia je zabezpečená
špeciálnym pohybovým senzorom a solárnym článkom dobíjajúcim AKU
pre nočnú činnosť.

pokračovanie v ďalšom čísle Michalovčana
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kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

MICHALOVČAN INFORMUJE
Neplač, že zapadlo slnko,
lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...

Mestské kultúrne stredisko

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:
Pavlom Durkaiom 56-ročným
Jánom Ferencom 67-ročným
Máriou Margovou 75-ročnou
Milanom Gindom 68-ročným
Magdalénou Mašlankovou 77-ročnou
Jozefom Fetterikom 85-ročným
Eduardom Olexom 62-ročným
Máriou Kováčovou 74-ročnou
Júliusom Lazukom 73-ročným

Čakanie na Godota

divadelná hra (pre stredoškolákov)
13. 10. 2008 o 8.30, 11.00 hod. – Veľká sála MsKS

Vďaka vám

koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pre dôchodcov
15. 10. 2008 o 17.00 hod. – Veľká sála MsKS

Skleróza multiplex

Benefičný koncert
17. 10. 2008 o 16.30 hod. – Veľká sála MsKS

Honza a Vojta Nedvědovci
koncert folkového speváka s novým programom
18. 10. 2008 o 19.00 hod. – Veľká sála MsKS

Výstavy:

Myron Špenik – výstava obrazov
október 2008 – Malá galéria MsKS

Program kina Centrum
15. – 16.10. streda, štvrtok – 19,30 hod.		
DOSTAŇTE AGENTA SMARTA	
USA /110 min./
/akčná komédia/
Premiéra
Organizácia CONTROL posiela agenta Smarta (Steve Carell) na jeho
najnebezpečnejšiu a najdôležitejšiu misiu – musí zabrániť tomu, aby
svet ovládol zločinecký syndikát známy pod menom KAOS.
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
17.10. piatok – 19,30 hod.		
19.10. nedeľa – 19,30 hod. 		
AKO UKRADNÚŤ NEVESTU	
USA /101 min./
/romantická komédia/
Premiéra
Hrdina filmu spoločnosti Columbia Pictures Ako ukradnúť nevestu, Tom (Patrick Dempsey), si užíva život: je sexy, je úspešný
a vie, že sa môže kedykoľvek spoľahnúť na Hannah (Michelle Monaghan), svoju okúzľujúcu najlepšiu kamarátku, ktorá je jediným
nemenným prvkom v jeho živote. Všetko dokonale funguje až do
chvíle, kedy Hannah odíde na šesť týždňov pracovne do Škótska...
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
19.10. nedeľa – 16,00 hod. 		
ZAMILOVANÉ ZVIERATÁ	
FR /85 min./
/dokumentárny film/
Premiéra
Pri príležitosti Svetového dňa zvierat (4.10.) máte jedinečnú možnosť vidieť dokument, v ktorom sú zobrazené zvieratá v rôznych
štádiách hľadania si partnera.
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky
22. – 23.10. streda, štvrtok – 19,30 hod. 		
BOBULE	
ČR /90 min./
/komédia/
Premiéra
Letná komédia, ktorá nás zavedie na moravské vinice, je príbehom
dvoch kamarátov - Honzu a Jirka.
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Česká verzia
24. – 26.10. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.		
TOBRUK	
ČR /102 min./
/vojnová dráma/
Premiéra
Druhá svetová vojna, jeseň roku 1941. Do Nemcami a Talianmi
obliehaného mesta Tobruk v severoafrickej Líbyi sú odvelení vojaci 11. východného československého práporu.
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. do 15.r. neprístupný!
Česká verzia
26.10. nedeľa – 16,00 hod. 		
KUNG FU PANDA
USA /90 min./
/komédia/
Aj keď sa príbeh odohráva v stredovekej Číne, jeho kulisami by
mohla byť akákoľvek éra a oblasť. Jeho hlavnou náplňou je totiž
posolstvo, že aj tomu najväčšiemu zúfalcovi sa môže splniť sen.
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€

IHF
CONSULTING
Ponúka prácu pre Vás, ktorí máte chuť
pracovať v príjemnom prostredí
v oblasti finančného poradenstva.
Ak máte minimálne stredoškolské
vzdelanie, ste komunikatívni, flexibilní
a máte potrebu kvalitného finančného
ohodnotenia a vlastného kariérneho
rastu, volajte na č. t.: 056/ 628 27 98
a zašlite svoj profesný životopis
na adresu:
IHF Consulting
Okružná 74
071 01 Michalovce

Úspech našich študentov
V priestoroch Prešovskej
univerzity v Prešove sa pod
záštitou Spoločnosti Michala
Bosáka uskutočnila prezentácia úspešných podnikateľských
projektov študentov stredných
a vysokých škôl. Do oboch
sekcií bolo zaslaných 196 podnikateľských projektov, z toho
11 od študentov slovenských
vysokých škôl.
Medzi študentmi vysokých
škôl boli aj dve študentky denného štúdia študijného odboru Ekonomika a manažmentu
podniku - pobočky Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity Bratislava
v Michalovciach - študentka
štvrtého ročníka denného štúdia Mária Bánociová a študentka tretieho ročníka denného
štúdia Andrea Stankovičová.
Na základe hodnotenia prác
a prezentácie súťažiacich vy-

brali porotcovia víťazov. Prvé
miesto si so svojim podnikateľským plánom – Oranžová dielňa, kreatívne kurzy vybojovala
Mária Bánociová. V práci rozvinula nielen marketingovú
a finančnú časť, ale do hĺbky sa
venovala aj riziku, ktoré vyvoláva vstup na trh, zmena ceny
výstupov či vstupov.
Druhé miesto patrí Andrei
Stankovičovej, ktorá vypracovala
podnikateľský plán – Café Point.
Rozpracovala v ňom myšlienku
„rýchlej kávy“ prostredníctvom
malých predajných miest v meste
Košice. Prednosť týchto predajných miest vidí predovšetkým
v ich širokom sortimente, rýchlosti obsluhy a otváracích hodín.
Našim študentkám blahoželáme a želáme im veľa ďalších
študijných úspechov.
doc. Ing. Bohuslava Mihalčová,
PhD., mim. prof.

Súťaž v Maďarsku

V dňoch 2. až 4. októbra
žiaci Združenej strednej školy
Michalovce – pracovisko Kapušianska 6, úspešne reprezentovali Slovensko na súťaži poľnohospodárskych škôl v Maďarskom Nyíregyházi.
Prvý deň – štvrtok sme sa
ubytovali a prezreli mesto Nyíregyháza. Samotné súťaženie pod
názvom LIPPAIHO DNI bolo
v piatok a sobotu. Našu školu reprezentovali žiaci: Maroš Karch,
Vladimír Rybnícky a Ján Hluška. Piatok sa súťažilo v odhade
hmotnosti, určovaní semienok
a v krušení kukurice. Ďalšou piat-

kovou disciplínou bola príprava
jedla, ktoré ochutnávala a hodnotila porota. My sme varili guľáš.
V sobotu pokračovala súťaž v disciplínach - čistenie
paznechtov, kosenie lucerny
a jazde na poníkoch. Súťažilo
14 trojčlenných družstiev zo
Slovenska, Poľska, Rumunska,
Maďarska a Českej republiky.
Celkove sa žiaci našej školy
umiestnili na peknom druhom
mieste za víťaznou SPoŠ z Kežmarku. Tretie miesto obsadila
poľnohospodárska škola z Rumunska.
Ján Hluška, 2.L ZSŠ

Rozvoj životných zručností
V tomto školskom roku pracujeme na rozvoji životných
zručností vo všetkých triedach
1. stupňa. Získali sme finančný
príspevok z grantového programu Hodina deťom a súčasný projekt sme nazvali Víla Dobruľka.
Obsahom projektu je rozvíjanie
životných zručností žiakov mladšieho školského veku a vytvorenie
uceleného programu ich rozvoja,
ktorý sa bude aplikovať priamo
do vyučovacieho procesu.
V každom ročníku vyhlásila
dobrá víla Dobruľka jednu tému.
V prvom ročníku sa triedy premenili na Kratuľkovo, druháci
sa ocitli v Mravčekove, tretiaci sa
plavia na Ostrov pokladov, štvrtáci
objavujú Záhady modrej planéty.
Momentálne
prebiehajú
tréningy učiteliek a vychová-

vateliek, ktoré sú zamerané na
používanie metodiky pod vedením renomovanej lektorky
z Nadácie pre deti Slovenska
Mgr. Hany Bartovej.
Učitelia čoraz častejšie poukazujú na problém zvládať disciplínu v triede. Tento program
napomáha udržiavať disciplínu
nie cez zvyšovanie kontroly a
represívne opatrenia, ale prostredníctvom vedenia žiakov
k sebakontrole a využívania ich
zručností pri efektívnom a zodpovednom fungovaní počas vyučovania.
Týmto projektom chceme
dosiahnuť to, čo už dávno chýba na našich školách – naučiť
deti byť nielen múdrymi, ale
najmä dobrými ľuďmi.
Mgr. Marta Paligová

Sviatok folku

Aj takto možno nazvať 18.
október, kedy sa vo veľkej sále
mestského kultúrneho strediska
predstaví so svojím programom
Honza Nedvěd. Jeho spoločníkom bude synovec Vojta, ktorý
tiež zostáva verný folkovému
hudobnému prejavu. Tento
koncert sa vždy teší veľkej obľube obecenstva. Odráža totiž atmosféru pokoja a pohody a neraz „naštartuje“ aj emocionálnu

bázu. Nedvěd na každom koncerte vydá svojimi piesňami
veľmi silné svedectvo o tom, že
je vytrvalým hľadačom pravdy
a lásky v živote. Tento fakt v istom zmysle vníma aj obecenstvo
a preto dochádza síce ku komunikácii bez slov, ale zato piesňou. Príďte si vychutnať atmosféru neopakovateľného večera.
Koncert sa uskutoční o 19.00
hodine.
demoa

Spomienky
Ako čestne žil, tak čestne odišiel.
Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 8. októbra 2008 by sa náš otec,
manžel a dedko

VOJTECH VAŠKO

dožil 73 rokov.
Každý, kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami
V mesiaci august došlo v našej rodine k smútočnej udalosti,
kedy nás navždy opustili naše sestry

Marcela Kostovčíková /rod. Lapšanská/
a Marta Wurtz /rod. Lapšanská/
Každý, kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.
Ďakujeme za účasť pri poslednej rozlúčke, prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
S úctou brat Róbert a sestra Božena
Dňa 16. septembra 2008 nás navždy
opustil vo veku 66 rokov
náš drahý manžel, starostlivý otec
a dedko, brat a švagor

JOZEF NEMEC

Každý, kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku. Ďakujeme
za účasť na poslednej rozlúčke, prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Smutný je náš dom a prázdno je stále v ňom. Len cestička
k hrobu ostala. Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa im v rodnej zemi
odpočinúť. Srdce prestalo biť, nebolo lieku, aby ste mohli žiť.
Už vás neprebudí slnko, ani krásny deň.
Dňa 12. októbra si pripomíname 2. smutné výročie úmrtia
drahej mamičky, babičky a prababičky

Márie HAJDUKOVEJ z Laškoviec
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku
synovia Milan, Vladimír a Michal s rodinou

Abstrakcia a realita

Galéria MsKS sprístupnila
milovníkom výtvarného umenia
výstavu obrazov Myrona Špenika. Jeho tvorba je známa nie len
v regióne Zemplína, ale aj v iných
kútoch Slovenska, či v zahraničí.
Hoci autor výstavy prezentoval
svoju tvorbu v priestoroch galérie už niekoľko krát, jeho tvorba oslovuje mnohých a teší sa
tak úspechu. V priebehu rokov

vyskúšal viac štýlov a techník.
Mnohým je dobre známa realita
prírody a krajiny. Tá tvorí časť
expozície. Tou druhou časťou je
v istom zmysle spojenie abstrakcie a reality, v ktorej sa Špenik našiel a ustálil. Expozícia je zostavená z olejomalieb, ktoré sú charakteristické pestrosťou a žiarivosťou
farieb. Výstava potrvá do konca
mesiaca.
demoa

EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta
v Košiciach, pobočka Michalovce
pripravuje
prípravné prijímačkové kurzy z predmetov:
MATEMATIKA, CUDZÍ JAZYK /A, N, R/ a EKONOMIKA
Vyberať si môžete z nasledovnej ponuky:
1. Dlhodobý dvojsemestrálny kurz

Termín konania: október 2008 – apríl 2009 (počas sobôt)

2. Jarný dlhodobý kurz

Termín konania: február 2009 – apríl 2009
(počas pracovných dní od 15,00 do 18,15 hod.)

3. Intenzívny kurz

Termín konania: marec 2009 – apríl 2009 (cez víkend)

4. Last minute kurz

Termín konania: jún 2009 – dva týždne pred prijímacími skúškami
Prihlášky zasielajte na adresu: Pobočka Podnikovohospodárskej
fakulty EU, Masarykova ul. č. 9, 071 01 Michalovce
Informácie: 056/64 313 33

DVA TÝŽDNE V športe
BASKETBAL

1.BK-D Michalove - Cassovia Košice
I. liga junioriek-3.kolo
18.10.2008, 10.00 hod.
1.BK-D Michalovce - Cassovia Košice
I. liga žien-3.kolo
25.10.2008, 10.00 hod.

HÁDZANÁ

HK Iuventa Michalovce B - HK Iuventa Michalovce A
krajské majstrovstvo starších žiačok-5.kolo
18.10.2008, 10.00 hod.
HK Iuventa Michalovce - ŠKP Banská Bystrica
I. dorastenecká liga mladších a starších dorasteniek- 8.kolo
26.10.2008, 13.00 hod. a 15.00 hod.

FUTBAL

MFK Zemplín Michalovce - Inter Bratislava
I. liga starších a mladších dorastencov-13.kolo
18.10.2008, 11.15 hod. a 13.15 hod.
MFK Zemplín Michalovce Lučenec
I. futbalová liga mužov-12.kolo
18.10.2008, 14.00 hod.
MFK Zemplín Michalovce - Snina
I. liga starších a mladších žiakov-13.kolo
25.10.2008, 10.00 hod. a 12.15 hod.
Info: PaedDr. Igor Remák, tel.0904454254

ĽADOVÝ HOKEJ

HK Dukla Michalovce - Bardejov
I. hokejová liga mužov-12.kolo
14.10.2008, 17.30 hod.
HK Mládež Michalovce - Dolný Kubín
I. dorastenecká liga-13.kolo
18.10.2008, 14.00 hod.
HK Mládež Michalovce – Žilina
I. dorastenecká liga-14.kolo
19.10.2008, 10.30 hod.
HK Dukla Michalovce – Detva
I. hokejová liga mužov-14.kolo
21.10.2008, 17.30 hod.
HK Mládež Michalovce – Poprad
I. liga starších a mladších žiakov-12.kolo
25.10.2008, 9.00 hod. a 11.00 hod.

SOFTTENIS

I. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
O pohár primátora mesta Michalovce -1.kolo
17.10.2008, 16.00 hod.
I.ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
O pohár primátora mesta Michalovce -2.kolo
24.10.2008, 16.00 hod.

STOLNÝ TENIS

ŠKST Michalovce – Trebišov
III. liga mužov sk.Juh-3.kolo
19.10.2008, 10.00 hod.
ŠKST Michalovce - VSTK Vranov n/T.
II. liga mužov-4.kolo
26.10.2008, 10.00 hod.

TURISTIKA

Pieniny, Tri koruny, Sokolica
18.10.2008, 7.00 hod.
Info: Ing. Ivan Ballo, tel.0915620630
Opálové bane - Dubník
25.10.2008, 8.00 hod.
Info: Anton Hasák, tel.0908027603
Výstup na Krivoštianku
26.10.2008, 8.00 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, tel. 0905 550 243

JUDO

ŠK Zemplín Michalovce-oddiel judo, 3. kolo krajskej ligy dorastencov
11.10.2008, 9.00 hod.
Inf.: Mgr.Anna Kittanová, tel.0904123147

Michalovčania na MMM

Tohtoročný jubilejný 85.
ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý
je najstarším maratónom na európskom kontinente, sa konal 5.
októbra. Ohlasované vypredanie
súťaží polmaratónu a následne
maratónu bolo veľkou výzvou aj
pre michalovských vytrvalostných bežcov. Ich pripravenosť
preverilo chladné počasie so
silným severným vetrom, o ktorom po maratóne staronový
majster Slovenska Imrich Pástor
povedal, že to bolo akoby ste
bežali proti stene. V neľahkých
podmienkach Michalovčania
dosiahli nasledovné výsledky: V.
Hirjak 3:12:58, G. Sabo 3:27:05, J.

Doležal 3:34:21, L. Rada 3:37:42,
J. Malejčík 4:06:19, P. Mačičák
4:37:08 . Priemerný čas dosiahnutý na tohtoročnom MMM
predstavoval 3:44:17. Pričinilo
sa oň 703 pretekárov a pretekárok, ktorí úspešne zvládli celú
trať tejto 42 km dlhej kráľovskej
bežeckej disciplíny.
Celkovo z michalovského okresu súťažilo 17 bežcov,
najlepšie sa ukázali J. Tomko
zo Strážskeho 3:00:05 a J. Juro
z Vinného 3:01:50. Pozoruhodný
výsledok na polovičnej trati, na
polmaratóne, dosiahol v silnej
konkurencii T. Ruskovský, ktorý
časom 1:16:55 obsadil pekné 10.
miesto.
JD

IUVENTA NA ČELE TABUĽKY
Hádzanárky michalovskej
Iuventy odohrali vo WHIL
ďalšie majstrovské stretnutie.
Zatiaľ sa im darí. Po víťazstve
v domácom prostredí nad Zlínom si poradili aj v ďalších
dvoch stretnutiach. Ich súpermi boli české celky. Najprv porazili doma Písek 30:22/16:18.
Potom predohrávali ďalšie
kolo a hostili najlepší celok
českej skupiny a druhý celok z
tabuľky – Zoru Olomouc. Po-

radili si aj v tomto ťažkom zápase, ktorý bol šlágrom kola.
Vyhrali nad súperom zaslúžene 24:21. Po piatom kole Michalovčanky vedú tabuľku s 10
bodmi a skóre 141:118. Najnovšie 15. októbra pocestujú
do Banskej Bystrice. Potom 1.
novembra sa predstavia doma
a privítajú Jindřichuv Hradec,
zo začiatkom o 18:00 hod.
Čaká ich aj stretnutie v európskej pohárovej súťaži.
ka

Strelecká súťaž
o pohár veliteľa
Slovenský klub vojakov v
zálohe v spolupráci s veliteľom
22.mspr. pripravili a 5. októbra
uskutočnili na strelnici za záhradkárskou osadou Laborec
streleckú súťaž zo samopalu
a veľkorážnych pištolí ako 4.
ročník O putovný pohár veliteľa. Súťažili strelci z Michaloviec, Poruby pod Vihorlatom,
Košíc a Prešova v počte 27.
Každý strelec vykonal streľbu
zo samopalu vz 58 v polohách
poležiačky, postojačky a pokľačiačky – v každej polohe 5
výstrelov do terča 135P-1 na

vzdialenosť 50 m. Ďalšia streľba bola z pištolí do terča 135P postojačky na vzdialenosť
25 m spolu 15 rán. Poslednou
disciplínou bola streľba do 5
kovových figurín rozmiestnených na vzdialenosť 30, 35, 40,
45 a 50 metrov, keď pred tým
prekonal 3 prekážky behom
vzdialenosť 50 m pred palebnou čiarou. Zvíťazil Ing. K.
Hruška z Košíc so 413,25 bodmi. Druhý bol P. Beca s 388,20
bodmi a tretí M. Hamadej
s 371,22 bodmi, obaja z Michaloviec.
I. Galský

Jubilejný 30. slovenský zraz
cykloturistov (SZC) KST sa
konal zhodou okolností práve
na miestach, kde bola 1. SZC
v Novej Stráži, dnes súčasť Komárna, začatá táto tradícia.
Členovia KST OT TJ Turista
Michalovce po minuloročnom
domácom XXIX. SZC na Zemplínskej šírave, ktorého boli
aj organizátormi, sa tentokrát
premiestnili na druhý koniec
republiky, do Komárna.
Organizátori zo sekcie
cykloturistiky KST, mesta
Komárno a KST TJ Javorinka
Levoča pripravili pre 220 cykloturistov z Poľska, Maďarska,
Čiech, Rakúska ale hlavne zo
Slovenska okrem cyklotúr
v dĺžke 25, 65, 84 a 99 km aj
zaujímavý kultúrny program.
Naši turisti okrem iného boli
pri národnej kultúrnej pamiatke (NKP) vykopávkach
rímskeho tábora v Iži či na
vyvýšenom mieste bývalého
dievčieho hradu (Leántvár).
Zastavili sa v Patinciach, kde
je najjužnejšie miesto SR, a
termálnych kúpaliskách, ako
aj pri parnej prečerpávajúcej
stanici v obci Virt. Vyskúšali
si jazdu po dunajskej cykloceste, ba zašli aj do CHKO
Dunajské luhy k Čičovským

mŕtvym ramenám. Tak isto
maďarský Komárom prejazdiac krížom-krážom, miestami po cyklochodníkoch
s vlastnými semaformi stál
zato, no interesantná bola
pomerne zachovalá najväčšia
novodobá pevnosť v strednej
Európe postavená v r. 1850 –
1871. K úspešnému podujatiu
okrem ideálneho slnečného
počasia pri cca 25 °C teplote
počas všetkých 4 dní určite
prispeli okrem iných aj sponzori z nášho regiónu. Sú to
Europenzión Salaš a Penzión
Slniečko na Šírave, autoškola Ženčák, tlačiareň Renoma
s. r. o., či televízia Východ,
ktorej dokument z minuloročného 29. SZC v Klokočove
na „Zemplínskom mori“ bol
počas tohtoročného 30. SZC
odprezentovaný.
K účasti našich členov na
najvýznamnejšej cykloturistickej akcii v roku veľkou mierou
prispela aj dotácia na toto podujatie od mesta Michalovce.
Budúcoročný XXXI. SZC organizujú Vranovčania na Domaši
v stredisku Dobrá, kam sa už
teraz všetci tešíme.
Anton Hasák
predseda KST OT TJ Turista
Michalovce

šport – inzercia



Malý oznamovateľ
Služby:

• Ponúkam vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
spracovanie miezd, ekonomické a daňové poradenstvo. Tel:
0918 859 928
• Chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 913
• Požičiavam lešenie – háky. Tel: 0905 709 134
• Čistiareň peria poskytuje svoje služby čistenie peria a výrobu
vankúšov a paplónov na počkanie. Odvoz a prívoz v rámci Michaloviec zabezpečíme. Mobil: 0915 325381, Tel: 056/64 97 735

Rôzne:

• Predám veľmi pekné svadobné šaty pre nevestu krémovej farby,
veľkosť 38-40. Pôvodná cena 21 tis. Sk, nová cena 12 500 Sk.
K šatám pridám závoj a rukavičky. Možnosť odskúšať v Michalovciach. Tel. kontakt: 0902/104 364, e-mail: weruschka@
orangemail.sk
• Dám do prenájmu garáž v Michalovciach - Ulica nad Laborcom za V. ZŠ. Tel. kontakt: 056/6433349
• Predám jablká 1 kg za 5 Sk. Telefón: 057/4422900
• Kúpim garsónku bez rekonštrukcie, v pôvodnom stave.
Telefón: 0902/ 636 843
• Predám 3-izbový byt so zariadením. Cena 1 700 00,- Sk.
Tel: 0908/ 287 598, 0911/ 275 082
• Kúpim psa bez PP, americký buldog alebo bullmastif, brazílska
fila, argentínska doga, vek do 6 mesiacov. Cena do 3 000 Sk
v okolí Michaloviec. Tel: 056/ 649 7735, mobil: 0915/ 633 472

Memoriál Vincenta Franka
Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch trialových súťaží v Kysaku, sa tento rok konal
posledný pretek MM SR v triale
a MACEC-u práve na tomto
mieste.
Celé podujatie nieslo názov
Memoriál Vincenta Franka,
ktorý bol dlhoročným predsedom trialovej komisie a posunul trial na Slovensku o dobrý
kus dopredu.
V chladnom a miestami aj
daždivom počasí, sa organizátorom podarilo pripraviť sekcie

na vysokej úrovni na ktorých
si počas dvoch dní, zmerali
svoje sily pretekári zo Slovenska, Poľska, Čiech i Talianska.
Celý pretek bol rozdelený do
3 kôl, pričom v každom bolo
osem sekcií.
Asi najväčším prekvapením
soboty sa stal Jaro Čech, motokrosár, pre ktorého to bol vôbec prvý pretek v triale a hneď
vyhral kategóriu Open. Okrem
neho nastúpili aj ďalší traja noví
pretekári, čo je pre tento krásny
šport určite prínosom. J. Čech

Koordinačná komisia mestských športových súťaží MsÚ
Michalovce je organizátorom
I.ročníka dlhodobej mestskej
softtenisovej ligy mužov O pohár primátora mesta Michalovce pre ročník 2008/2009.
V súťaži je zapojených celkove
18 družstiev, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín po 9 účastníkov. Súťaž začína 17. októbra
základnou časťou, v ktorej sa
hrá systémom každý s každým
jednokolovo a potrvá do 19.
12. 2008. Po základnej časti prvých päť družstiev z obidvoch
skupín postúpi do finálovej
skupiny, ktorá potrvá od 11.

1. 2009 do 7. 3. 2009. Družstvá
umiestnené v skupinách na
6.-9. mieste budú hrať v tom
istom termíne o záverečné
umiestnenie.
Vyžrebovanie
1.kola dňa 17. 10. 2008 so začiatkom od 16.00 hod.:
skupina „A“: TJ VrbovecPohoďáci, SOŠ Školská 4-JS
Team, TO ŠK Zalužice-Mistrál, SoZŠ-MsÚ, ZŠ Švermu
6-voľno
skupina „B“: HAK- Altin
klub, ZŠ Komenského 1-Limetka, ZŠ Moskovská 1-Odeta
Malex Family, ZŠ P. Horova
16-STB Tím, ZŠ Budkovcevoľno.
-nk-

Jubilejný zraz cykloturistov Začína mestská softtenisová liga

Basketbalisti víťazne
I. basketbalová liga mužov,
1. kolo: Kapybary Košice-1.BK
Michalovce 56:83 (30:50)

Michalovčania prvý majstrovský zápas odohrali na pôde Kapybary Košice, s ktorým v rámci
prípravy na nový súťažný ročník
vyhrali len o jediný bod. Preto
sa očakával veľmi zaujímavý zápas z obidvoch strán. Hosťujúce
družstvo so základnou päťkou
Biganič, Šimko, Svitlica, Mižák
a R. Rakovský však od začiatku

pristupovalo k stretnutiu zodpovedne, výsledkom čoho bolo
neustále vedenie. V druhom
polčase už dostávali príležitosť
i hráči z lavičky, rozdiel sa neznižoval, dokonca narástol na
konečných 27 bodov.
Body za hosťujúce družstvo:
Svitlica 25, R.Rakovský 14,Šimko 11, M.Rakovský 9, Biganič
7, Mižák 6, Tebeľák 5, Kubovčík 4, Holda 2. Zisky: Mižák 5,
M.Rakovský 3 Doskoky: Svitlica
12, Mižák 5.
nk
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