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Vážení spoluobčania,
milí michalovčania!
Viacerí ešte možno máte v živej pamäti ohňostroj, ktorým
sme na našom námestí vítali rok
2008, a už sme sa s ním pred niekoľkými hodinami ohňostrojom,
verím, že rovnako vydareným,
rozlúčili.
V doznievajúcej atmosfére
Vianoc sa na celom Slovensku
lúčime aj s našou doterajšou menou- slovenskou korunou, plní
očakávania, čo nám všetkým prinesie mena nová – euro.
Dúfame i veríme, že pozitív, vyplývajúcich z tejto skutočnosti bude viac ako negatív,
že tak, ako úspešne Slovensko
zvládlo všetky doterajšie proeurópske integračné procesy,
zvládne i tento náročný krok.
Na všetkých úrovniach, vrátane našej mestskej, sa pre to
urobilo dosť a ja verím, že naša
samospráva, rovnako ako všetci
občania, z ktorých najmä starší
majú skúsenosti z viacerých menových reforiem, aj teraz ukážu
svoju vyspelosť a pripravenosť
zvládnuť túto, pre Slovensko najväčšiu udalosť roka 2009. Želám
nám všetkým, aby to tak bolo,
želám nám všetkým, aby sme
z eura už čoskoro mali rovnako
dobrý pocit ako z nášho vstupu
do Európskej únie a následne
i do shengenského priestoru.
Želajme si, aby aj tento krok posunul naše drahé Slovensko čo
najbližšie k najvyspelejším krajinám Európy i sveta.
Vážení spoluobčania,
rok 2008, s ktorým sme sa práve rozlúčili, bol pre svet i pre našu

krajinu v mnohom významným.
Okrem nepríjemnej finančnej
krízy, politických káuz, či iných
negatívnych udalostí, ktorými
médiá neustále masírujú naše
mozgy, to bol aj rok, najmä pre
Slovensko, veľkých pozitív, a to
isté možno povedať aj o našom
meste. Slovensko i Michalovce
urobili nemálo krokov k svojmu ďalšiemu rozvoju, k ďalšiemu skrášleniu i k spríjemneniu
priestoru, v ktorom žijeme.
Vďaka spoločnosti Yazaki,
významnej pomoci nášho štátu
i vďaka nemalému úsiliu mesta
začal v Michalovciach výrobu
nový závod tejto spoločnosti, čím
sa v meste vytvorili nové pracovné príležitosti. Nové prevádzky v kultúrnejších priestoroch
otvorili aj iné prevažne súkromné spoločnosti podnikajúce tak
v oblasti výroby, ako aj obchodu
či zdravotníctva.
V aktivitách investičného
i neinvestičného charakteru nezaostávalo ani mesto.
V oblasti životného prostredia
sme vybudovali nový melioračný
kanál na Stráňanoch, zrekonštruovali sme časť Kostolného
námestia a autobusového nástupiska, začali sme rekonštrukciu
sídliska Východ, opravili sme
hygienické zariadenia na troch
základných školách. V domove dôchodcov i v dome služieb
sme vytvorili bezbariérové toalety a bezbariérový prístup sme
urobili aj do mestského kultúrneho strediska. Kompletne sme
zrekonštruovali našu budovu C,

čím sa výrazne zlepšili podmienky pre pracovníkov, no najmä pre
klientov sociálnej poisťovne.
Aj v uplynulom roku sme
pokračovali v rekonštrukcii zázemia tzv. novej športovej haly
a začali sme rekonštrukciu zimného štadióna.
Ak hovoríme o športoviskách,
nemôžeme nespomenúť atletické
ihrisko s tartanovou dráhou na IV.
ZŠ a futbalové ihrisko s umelou
trávou na VI. ZŠ, kde navyše, vďaka firme Chemkostav, pribudlo aj
ihrisko na plážovú hádzanú.
Vďaka finančnému príspevku
od predsedu vlády Slovenskej
republiky Roberta Fica vyrástlo
multifunkčné ihrisko aj na VII.
ZŠ, ktoré, veríme, že aj za jeho
osobnej účasti, otvoríme začiatkom tohto roka.
Z investičných akcií uplynulého roka je potrebné spomenúť aj
chodník, spájajúci mestskú časť
Močarany s mestom, kanalizáciu
na Meďovskej ulici, ktorú realizujeme spolu s Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, ale aj
bytové domy, ktorých výstavbu
sme začali na Masarykovej a na
Mlynskej ulici vďaka príspevkom
od štátu.
Za úspech považujeme aj vybudovanie kruhovej križovatky
na Sobranskej ceste, čím sa odstránil jeden z najkolíznejších
bodov na štátnej ceste v smere na
ukrajinskú hranicu. Nedá mi, aby
som aj dnes nevyzdvihol osobný
podiel poslankyne NR SR PhDr.
Roškovej na tomto diele a nepopokračovanie na 2. strane

Detský čin roka

Už deviaty rok sa v predvianočnom čase stretávajú v Bratislave deti z rôznych kútov
Slovenska, aby si prebrali ocenenie za svoje dobro.
V tomto roku napísalo o svojich dobrých skutkoch 8 280 detí
a detských kolektívov. Expertná
skupina dospelých z nich vybrala 30 nominácií a zaslala do
škôl s výzvou, aby deti podporili
v detskej porote tie dobré skutky,
ktoré považujú zo svojho pohľadu
za najcennejšie. V detskej porote
hlasovalo 104 924 detí. Z ich hlasovania vzišli ocenenia v šiestich
kategóriách. V kategórii záchrana
života najvyššie ocenenie získal
Róbert Kunč zo Základnej školy
na Ulici T. J. Moussona v Michalovciach za duchaprítomnú pomoc pri úraze babičky.
V ten deň bol prváčik Róbert
doma spolu so svojou babičkou, pretože mal chrípku. Ležal

v posteli vo svojej izbe, keď zrazu
začul buchot. Prešiel do vedľajšej miestnosti a uvidel na zemi
nehybne ležať svoju babku...“Ani
na chvíľu nezaváhal, nezdržiaval sa obúvaním ani obliekaním
a len tak v pyžame a v papučkách
vybehol von na ulicu a bežal do
obchodu a popri tom volal o pomoc. V obchode povedal pani
predavačke, že babka odpadla
a že treba volať záchranku. Ďalej
to už šlo veľmi rýchlo. Babke v nemocnici zašili rozbitú hlavu, zo
všetkého sa vyliečila i ona i Robko,“ uviedla vo svojom liste pre
projekt Detský čin roka triedna
učiteľka malého záchrancu Mgr.
Mária Zolotová. Robkovi srdečne
blahoželáme k oceneniu.
nč

Už tradične 31. decembra sa
vo výstavnej sieni západného
krídla Zemplínskeho múzea
v Michalovciach konala Silvestrovská vernisáž. Tento
krát však netradične – vtipnou výstavou SRANDA ŇE
- dvoj a trojrozmerného humoru. Svoje recesistické diela
predstavuje autor Ján Leško
v samostatnej expozícii, ktorá mnohým pripomenie časy
minulé aj ukáže satirický pohľad na súčasnosť. Výstava
potrvá do 28. februára 2009.

Úspešný rok 2009
praje redakcia Michalovčana

Oceneným občanom kraja
tlieskal Trebišov
Tohtoročné posledné slávnostné stretnutie poslancov a zástupcov Košického samosprávneho kraja bolo v stredu 17. decembra v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska
v Trebišove spojené s odovzdávaním verejných ocenení jednotlivcom a kolektívom.
Zastupiteľstvo KSK udelilo
podľa zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Cenu Košického samosprávneho kraja piatim jednotlivcom
a kolektívom. Predseda KSK
udelil svoje ocenenia - Cenu
predsedu piatim a Plaketu predsedu jedenástim jednotlivcom
a kolektívom. Medzi ocenenými bol aj Michalovčan Ing. Ján
Ďurovčík, CSc., ktorému bola
udelená Cena predsedu KSK
za jeho prínos a zásluhy o rozvoj mesta Michalovce, regiónu
Zemplín a zviditeľňovanie Košického regiónu.
„Ľudia, ktorí žijú v našom
kraji, nemajú ľahký život. Množstvo malých obcí má problémy

s hospodárením a vysídľovaním
obyvateľov do miest. Až 34 obcí
má menej ako 200 obyvateľov.
Mnohé z nich majú síce svoju
etnografickú či pamiatkarskú
hodnotu, ale život sa z nich
vytráca, pretože neposkytuje
podmienky hodné začiatku 21.
storočia. Vieme a chceme sa
učiť, spolupracovať s tými, čo to
vedia, vymieňať si skúseností so
zahraničnými regiónmi a predovšetkým rozvíjať domáce
ľudské zdroje,“ povedal v príhovore predseda KSK Zdenko
Trebuľa. „Ženy a muži, ktorí
stoja na čestnom mieste, vytvárajú hodnoty, ktoré sa nedajú
zaplatiť peniazmi. Dávajú príklad ľudskosti, osobnej statočnosti, zanietenosti, pracovitosti.

Zostávajú verní svojim ideálom
a idú za životnými cieľmi. Rozsah ich činnosti je nesmierne
široký. Umelci, športovci, pedagógovia, podnikatelia, lekári,
remeselníci... Množstvo profesií, množstvo osudov, životných
zákrut, ale spoločné ľudské
hodnoty a spoločné miesto,
ktoré je ich dušiam najbližšie je
náš Košický kraj. Dovoľte, aby
som ocenil ich prácu. Aj tú najnenápadnejšiu, pretože prináša
prospech nášmu regiónu a jeho
obyvateľom. Dovoľte, aby som
poďakoval všetkým oceneným
za ich vzťah ku svojmu kraju,
ktorý dávajú najavo nie veľkými
rečami, ale svojou prácou a svojou zodpovednosťou.“
Zuzana Bobriková
Prvou občiankou narodenou
v Michalovciach v tomto roku
sa stala Ninka Jakubíková
(2940 gramov a 49 centimetrov), ktorá prišla na svet v michalovskej Nemocnici Š. Kukuru 4. januára desať minút po
druhej hodine ráno. Hneď na
druhý deň ju s kyticou kvetov
a finančným darom privítali
primátor mesta Viliam Záhorčák, viceprimátor Benjamín
Bančej a riaditeľ NsP Pavol
Kuchta. Na snímke je malá
slečna v náručí svojej mamičky
Andrey Jakubíkovej.

V poradí deviaty ročník súťaže
vo vystreľovaní zátky zo šampanského sa uskutočnil 31. decembra na Námestí osloboditeľov
pred budovou mestského úradu.
Súťažili muži aj ženy s fľašami
originálneho balenia šampanského, s rovnakým obsahom 0,7 l.
Cieľom bolo vystreliť zátku do čo
najväčšej vzdialenosti. Víťazom
sa stal nováčik súťaže – kameraman televízie Mistral - Anton
Mihálik, keď jeho zátka doletela
do vzdialenosti 25,4 metra. Súťaž organizoval Slovenský zväz
záhradkárov.

Silvestrovská noc, kultúrny
program, vatra zvrchovanosti
a ohňostroj prilákali na námestie
okolo štyritisíc ľudí. Michalovčania, ale aj obyvatelia okolitých
miest a obcí sa zhromaždili na
námestí aby sa rozlúčili so starým rokom a privítali nový. Spoločné odpočítavanie posledných
sekúnd roku 2008, odbíjanie
vežových hodín a úžasná ohňostrojová kanonáda podfarbená hudbou, vytvárali jedinečnú
atmosféru. Primátor mesta Viliam Záhorčák zaželal všetkým
úspešný a šťastný nový rok 2009.

pokračovanie z 1. strany
ďakoval jej za to, pretože najmä
v nej máme svojho ozajstného
vyslanca a obhajcu v Bratislave
a jediného v Národnej rade.
Dopravnú situáciu v meste
sme v uplynulom roku zlepšovali
aj na iných úsekoch, a to jednak
ďalšou etapou výmeny zvislého
i vodorovného dopravného značenia i výstavbou spomaľovačov,
najmä pred školami.
V samotných objektoch škôl
došlo k viacerým opravám, k nákupu pomôcok, výpočtovej techniky i kuchynského vybavenia.
Mesto prispelo aj na nákup techniky pre Nemocnicu Š. Kukuru.
V roku 2008 sme pozornosť
venovali aj neinvestičným aktivitám. Rozšírili sme sieť opatrovateľskej služby. Dnes túto pomoc
mesta využíva 130 ľudí. Rozšírili
sme aj možnosti stravovania sa
pre dôchodcov. V objekte MMB
sa dnes stravuje 200 seniorov
a ďalších 100 sa stravuje na základných školách. Do života
sme uviedli Senior karty, vďaka
ktorým už 600 ľudí nad 65 rokov
využíva možnosti symbolických
platieb, či bezplatného vstupu na
športoviská, parkoviská, kultúrne
a športové podujatia, či zľavnenej
mestskej hromadnej dopravy.
Pozornosť naďalej venujeme aj
klubom dôchodcov, ich vybaveniu ale aj vzdelávaniu ich členov
najmä v práci s informačno- komunikačnými technológiami.
Práci s marginalizovanými
skupinami by malo napomôcť
komunitné centrum, ktoré vzniklo v lokalite Angi mlyn, rovnako
ako sieť terénnych pracovníkov,
ktorú sme v tejto oblasti vytvorili
vďaka úspešnému projektu z eurofondov.
Ak hovoríme o eurofondoch,
treba povedať, že úspešní sme boli
so štrnástimi projektmi, vďaka ktorým mesto získalo či získa takmer
160 miliónov Sk a bude môcť,
okrem iného, aj uzavrieť skládku
Lastomír, vybudovať separačnú
linku na triedenie TKO, či kompletne zrekonštruovať VI. ZŠ.
V roku 2008 sme zaviedli
nepretržitú 24-hodinovú službu
Mestskej polície, do Technických
a záhradníckych služieb sme
kúpili novú techniku, vytvorili sme novú spoločnosť- Služby
mesta Michalovce s.r.o. a naďalej
sme podporovali kultúru a šport
v meste, osobitne šport mládežnícky.
Veľmi nás tešia úspechy, ktoré
reprezentanti mesta na všetkých
úrovniach dosiahli, rovnako ako
fakt, že vo všetkých športových
i kultúrnych odvetviach sme
v uplynulom roku zaznamenali
nemalý vzostup. Využívam príležitosť, aby som sa aj touto cestou poďakoval tým, ktorí sa o to
zaslúžili.
Ďakujem tiež všetkým, ktorí
sa zaslúžili o vydanie publikácie
Dejiny Michaloviec, všetkým,
ktorí sa zaslúžili o otvorenie charitného domu v našom meste,
všetkým, ktorí sa zaslúžili o ďalšie budovanie chrámov a ich
okolí, o vybudovanie ďalších nových bytov, nových obchodných
priestorov, všetkým, ktorí sa pričinili o to, že v meste bolo množstvo kultúrnych podujatí, a to tak
tradičných ako Zemplínske slávnosti, Deň na poctu mesta, Ples
mesta, Horovov Zemplín, Srdce
ako dar, jarmoky, ale aj netradičné ako koncerty osobností populárnej i vážnej hudby, vzdelávacie podujatia, kultúrne festivaly
a výstavy, či iné, z ktorých mnohé
majú ambíciu stať sa dlhodobou
súčasťou života v Michalovciach.
Ďakujem tiež všetkým, ktorí
sa v uplynulom roku podieľali na
činnosti Rady cirkví, Rady seniorov, Rady mladých i Rady športových klubov.
Osobitne sa chcem poďakovať
Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, jej košickému a michalovskému vedeniu za to, že
sme spolu vyriešili problém tzv.
II. tlakového pásma na sídlisku
Východ a dokázali tak všetkým,
že i táto dlhoročná problematika
je riešiteľná. Vyslovujem vieru
i presvedčenie, že tento problém
už čoskoro prestane byť prob-

lémom v celom našom meste,
k čomu, verím, prispejú nielen
spoločnosti Domsprav a OSBD,
ale aj všetci občania, ktorých sa
toto dotýka.
Vážení spoluobčania,
aj uplynulý rok naše mesto
poctili návštevou viaceré významné osobnosti - podpredseda Národnej rady SR Miroslav
Číž, ministri Tomanová, Kašický,
Baška, vrcholní predstavitelia armád SR, Rakúska a Poľska a viackrát aj predseda KSK Zdenko
Trebuľa. Návštevy ich všetkých
sú dôkazom priazne inštitúcií,
ktoré riadia i ich samotných, čo
si veľmi ceníme a veríme, že si
ich náklonnosť ako aj náklonnosť
všetkých ústavných i iných činiteľov zachováme aj do budúcnosti. Veríme, že spolupráca nášho
mesta s KSK, ktorá bola vďaka jej
predsedovi Zdenkovi Trebuľovi,
no najmä vďaka podpredsedovi
Emilovi Ďurovčíkovi na mimoriadne vysokej úrovni, sa prejaví
v blízkej dobe i v ďalších stavbách podobných športovej hale
na Gymnáziu P. Horova, ktorá je
dnes, vďaka nim, jednou z ozdôb
nášho mesta.
Milí Michalovčania!
Rok 2008 je teda za nami
a pred nami je rok 2009 s mnohými výzvami. Aj teraz budeme
chcieť, aby sa mesto budovalo,
aby sa v ňom všeličo opravovalo
a v dobrom menilo. Určite budeme pokračovať v rozostavaných
dielach a veríme, že začneme aj
mnohé ďalšie plánované stavby.
Verím, že nám nič už nebude brániť v tom, aby sme začali výstavbu nového cintorína, že začneme
uzatvárať skládku Lastomír, že
v meste vybudujeme ďalšie ihriská, že prispejeme k skrášleniu
priestoru pri nemocnici a pri
starej športovej hale, že začneme
s rekonštrukciou objektu MMB,
VI. ZŠ i iných škôl, že budeme
pokračovať v ďalších rekonštrukciách našich športových zariadení i objektu Služieb mesta Michalovce, v ktorom chceme vytvoriť
vysokoškolské centrum.
Určite sa budeme snažiť získať
externé finančné zdroje na to, aby
sme čím skôr mohli začať rekonštruovať aj ďalšie sídlisko, či ďalšiu časť mesta. Rovnako ako sa
budeme usilovať získať prostriedky na ďalší proces upokojovania
dopravy v meste výstavbou ďalších spomaľovačov.
No, najmä, veríme, že už
v tomto roku začneme komplexnú rekonštrukciu verejného
osvetlenia v meste.
Rok 2009, ako vidíte, by mal
byť v tomto smere bohatý. Bohatý by mal však byť aj na kultúrne
a spoločenské podujatia, v ktorých by popri tradičných i nových mali dominovať jubilejné
ročníky Zemplínskeho jarmoku
a Zemplínskych slávností.
Som presvedčený, že všetko
to, čo sme si pre tento rok naplánovali, sa nám vo veľkej miere
podarí splniť. Verím, že každý,
kto k tomu bude môcť pozitívnym spôsobom prispieť, tak aj
učiní, pretože mesto je mestom
nás všetkých a my všetci by sme
mali mať záujem na tom, aby sa
nám tu žilo čo najlepšie.
Viem, nie každý môže prispievať k stavebnej činnosti, nie
každý môže prispievať ku kultúrnemu, duchovnému či športovému rozvoju mesta. Každý však
môže prispieť k dobrému spolunažívaniu, každý môže prispieť
k tomu, aby sa z nášho života
vytrácali zloba, nenávisť či závisť,
každý môže prispieť k tomu, aby
naše dni boli bohaté na príjemné úsmevy a srdečné stisky rúk.
A toto je to najmenšie no zároveň
i najväčšie, čo si môžeme v roku
2009 ale i vždycky dávať.
Želám preto všetkým nám,
vážení spoluobčania, aby sa nám
všetkým v čo najväčšej miere
dostalo práve toho - úprimnej
ľudskej priazne i nezištnej lásky. Želám nám všetkým tvorivý a pritom pokojný a radostný
rok 2009. Želám nám všetkým
čo najviac spokojnosti, zdravia
a úspechov.
Viliam Záhorčák
primátor mesta

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora



Novoročné skutočnosti

Hnojňaňe v národnej rade
Neopakovateľnú atmosféru
pripravila pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na ich ostatnom minuloročnom rokovaní mužská folklórna spevácka skupina Hnojňaňe
z Mihaľovec, ktorá sa priamo na
pôde Národnej rady predstavila svojím programom. Zazneli
v ňom staré zemplínske zvyky
a obyčaje s atmosférou predvianočného času.
Národnou radou sa ozýval
búrlivý potlesk, ktorým poslan-

ci ocenili krásu zemplínskych
piesní a hovoreného slova. Ako
darček s prianím šťastných vianočných sviatkov a úspešného
nového roku obdarovali na záver speváci poslancov sladkou
oblátkou v podobe euromince
s novoročným vinšom.
Aj týmto programom prispela folklórna skupina k prezentácii zemplínskej ľudovej piesne
na Slovensku.
Mgr. Jana Cibereová
asistentka poslankyne NR SR

Efektívnejšia separácia
aj vďaka eurofondom

Pred niekoľkými dňami skončil rok 2008. Nostalgicky sa môžeme
obzrieť za všetkým, čo sme v toku času v priebehu tohto roka urobili.
Môže nám prísť aj ľúto za tým, čo sme nestihli urobiť. Záver roka 2008
nám priniesol aj rozlúčku so slovenskou korunou. Od nového roka prechádzame na menu člena Európskej únie – euro.
Celý druhý polrok roka 2008 sme prinášali v našich novinách Michalovčan vysvetľujúce články k tomuto kroku. Teraz sa táto nová
skutočnosť stáva realitou. Pocity obáv a neistoty vystriedajú skúsenosti
z dennodenného používania nového platového a menového obeživa.
Pre mladšiu generáciu Michalovčanov bude možno táto zmena menej
zaťažujúca. Určité obavy sú prirodzené u staršej generácie, ktorá už
bola na cenové kalkulácie v slovenských korunách zvyknutá. Obraciam
sa preto na všetkých, ktorí či už v obchodoch, na úradoch, poštách či
iných miestach prídu do kontaktu so staršími ľuďmi, aby boli zhovievaví a trpezliví pri týchto transakciách.
V závere roka 2008 svetom začali hýbať aj témy ekonomickej krízy, ktorá sa na prelome rokov pretavila aj do príznakov hospodárskej
krízy. Tieto prejavy sa nedotknú len sveta, Slovenska, ale s určitými
prejavmi musíme počítať aj v meste. Príchod eura na Slovensko ich
môže zmierniť.
Ambiciózne rozvojové programy, ktoré sme naštartovali v roku
2008 chceme aj v roku 2009 realizovať. Veľmi nám záleží na dobrom
hospodárení mesta a určite budeme hľadať cesty k splneniu nášho rozvojového programu na roky 2007 - 2010.
Chcem ubezpečiť všetkých Michalovčanov, že chceme pokračovať
v začatých investičných aktivitách. Pomôcť nám môže každý svojou
otvorenosťou, dobrými nápadmi a vytváraním žičlivého prostredia
s pochopením, že naraz sa všetko nedá zvládnuť. Len premyslený
a zmysluplný hospodársky poriadok povedie k neustálemu zveľaďovaniu nášho mesta a v konečnom dôsledku zlepšeniu existujúceho stavu
v meste.
Chcem vám všetkým na prahu nového roka 2009 popriať, aby optimizmus, dobrá nálada, pevné zdravie nechýbali v tomto roku. Sme Slováci a máme v krvi trpezlivosť, húževnatosť, skromnosť a šporovlivosť,
ktoré nám budú nápomocné pri prekonávaní všetkých ťažkostí.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Mesto Michalovce reagovalo na výzvu Ministerstva životného prostredia SR v rámci operačného programu Životné
prostredie prioritnej osi č. 4 – Odpadové hospodárstvo a podalo projekt „Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia
triediacej linky odpadov“.
Žiadosť bola 18. 11. 2008
schválená, čím mesto získalo
NFP vo výške 808 817 € (24,3
mil. Sk), mesto sa bude podieľať
5% spolufinancovaním vo výške
40 441 € (1,2 mil. Sk).
Odpady sprevádzajú takmer
všetky činnosti ľudí, ohrozujú
zdravie, životné
prostredie, ekosystémy. Jedným
z
najprijateľnejších riešení
odpadového
hospodárstva je
triedenie a zhodnocovanie komunálnych odpadov.
V našom meste sa s triedením
komunálneho odpadu začalo v roku 1995 zriadením dotrieďovacej
linky na Lastomírskej ulici. Separovanie odpadu sa v súčasnosti
realizuje jednak do plastových
vriec v rodinných domoch, do
kontajnerov v bytových domoch
a tiež donáškovým systémom na
zberné dvory Technických a záhradníckych služieb. Do separovania odpadu je zapojených 45%
domácností v rodinných domoch,
na území mesta je rozmiestnených
336 kontajnerov na separovaný
odpad pri bytových domoch.

Cieľom projektu je zmodernizovať triediacu linku, vybaviť
ju novými technológiami dotrieďovania vyseparovaných zložiek
odpadu, vytvoriť podmienky pre
triedenie biologicky rozložiteľného odpadu, zvyšovať zapojenie
občanov do separovaného zberu,
zlepšiť ich informovanosť v oblasti separácie.
S realizáciou
projektu sa začne
po podpise zmluvy medzi
ministerstvom ŽP
a mestom začiatkom roku 2009. Projekt prinesie
navýšenie počtu zberných nádob,
napomôže obnoveniu haly triediacej linky, modernizácii a rozšíreniu jestvujúcej technológie
triediacej linky, rozšíreniu vozového parku, vytvorí vhodné prevádzkové a hygienické podmienky pre zamestnancov, zefektívni
sa prevádzka separačnej linky.
Projekt je v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce
a napĺňa opatrenia v rámci strategického cieľa – Zvýšiť účinnosť
manažmentu odpadového hospodárstva.
Jana Machová

Minister Baška oceňoval

Na Námestí osloboditeľov v Michalovciach sa 19. decembra konal slávnostný nástup multifunkčnej ženijnej
jednotky Ozbrojených síl SR a príslušníkov národného
podporného prvku (NSE), ktorí plnili úlohy na základni
KAF (Kandahár Air Field) v provincii Kandahár v operácii ISAF Afganistan.

Na slávnostnom ceremoniáli
bol prítomný minister obrany
SR Jaroslav Baška, náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl
SR generál Ľubomír Bulík, primátor mesta Viliam Záhorčák
a ďalší zástupcovia ministerstva obrany, ozbrojených síl SR
a miestnej samosprávy.
Za príkladné plnenie úloh
minister obrany odmenil päťdesiatich deviatich príslušníkov
ozbrojených síl SR Pamätnými
medailami za účasť vo vojenskej
operácii.
Cesta do ďalekého Afganistanu opäť utvrdila ministra obrany Bašku v názore, že
bezpečnostná a humanitárna
situácia v tejto ázijskej krajine

si vyžaduje bezpodmienečnú
pomoc a asistenciu mnohých
medzinárodných organizácií,
najmä však Severoatlantickej
aliancie a Organizácie spojených národov.
V rámci 9. rotácie príslušníci
multifunkčnej ženijnej roty vykonávali v priestore nasadenia
odmínovacie práce na plochách
a cestných komunikáciách, elimináciu nevybuchnutej munície, rekonštrukciu vzletových
a pristávacích dráh, opravy
a budovanie ostatných letiskových plôch a úpravy terénu
v priestore základne Kandahár
pod velením kapitána Františka
Mihaloviča.
Markéta Grácová

Noviny Mistral

a Športové správy
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo

v piatok, v pondelok
a stredu vždy o 18.00 hod.

záznamy
denne od 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

Rady rodičom detí,
ktoré sú šikanované

Určité príznaky alebo prejavy správania sa dieťaťa môžu naznačiť,
že vaše dieťa môže byť šikanované. Oboznámte sa s nasledujúcimi
príznakmi správania sa. Ak sa niektoré u vášho dieťaťa vyskytujú, porozprávajte sa s nim. Pokiaľ sa pri rozhovore dozviete, že vaše dieťa sa
správa takto preto, lebo je šikanované, začnite konať.
Vaše dieťa je s veľkou pravdepodobnosťou šikanované, keď:
- sa bojí cesty do školy a zo školy
- nechce ísť do školy
- prosí vás, aby ste ho odviezli do školy autom
- zmení svoju pravidelnú cestu do školy
- začne v škole podávať horšie výkony
- stále prichádza domov so zničenými šatami alebo knižkami
- prichádza domov neprimerane hladné
- stáva sa skľúčené, prestáva jesť
- zaspáva s plačom
- má nevysvetliteľné modriny, škrabance
- stále stráca svoje vreckové alebo nejaké veci
- odmieta povedať čo sa mu stalo
- používa k vysvetleniu hore uvedených skutočností
nepravdepodobné výmysly
- pokúša sa o samovraždu
JUDr. Bartolomej Kudroč, náčelník MsP

Televízny program
nájdete na

www.tv-program.sk
alebo na stránkach teletextu



kultúra – školstvo

Zdobenie medovníkov

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Tak ako každoročne, v polovici decembra uplynulého roka
sa v I. ZŠ na Ulici T. J. Moussona v Michalovciach uskutočnilo zdobenie medovníkov. Deň
predtým pani učiteľky upiekli
vyše 700 kúskov.
Vkusne naaranžované stoly,
príjemná atmosféra a vianočná
hudba umocnili zdobenie. Plná

Program kina Centrum
9. – 11. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod. 		
RALLYE SMRTI		
USA /105 min./
/akčný/		
Premiéra
Internetové stránky projektu Rallye smrti patria medzi najnavštevovanejšie. Beží na nich on-line prenos najbrutálnejších automobilových pretekov v histórii. Ich aktérmi sú „obyvatelia“ jednej
z najťažších amerických väzníc. Pravidlá sú jednoduché – rýchlo,
zbesilo a čo najbezohľadnejšie dôjsť do cieľa ako prvý. Stačí päťkrát vyhrať a miesto medaile vám dajú slobodu.  
Vstupné: 2.32€/ 70,- Sk Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenské titulky
14. – 15.1. streda, štvrtok – 19,30 hod. 		
ZRKADLÁ		
USA /110 min./
/horor/		
Premiéra
Ben Carson (Kiefer Sutherland) zažil už lepšie dni. Pred rokom
bol tento ľahkovážny policajt postavený mimo službu kvôli zastreleniu kolegu. Táto nehoda ho stála nie len miesto, ale vniesla mu
do života alkohol a zlosť. Žena a deti sa mu odcudzili a on skončil
na gauči u svojej sestry. Carson sa zo všetkých síl snaží získať
rodinu nazad a vezme preto prácu nočného strážnika v bývalom
obchodnom dome.
Vstupné: 2.32€/ 70,- Sk Ml. do 15.r. neprístupný! České titulky
16. – 18.1. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod. 		
PAVUČINA LŽI		
USA /128 min./
/akčný thriller/		
Premiéra
Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) je najlepším agentom amerických tajných služieb. Pôsobí na miestach, kde informácia má väčšiu hodnotu ako život človeka, od ktorého ju získal. O tom, či sa
Ferrisovi podarí akciu prežiť, často rozhoduje len hlas na druhom
konci bezpečnej telefónnej linky. Ten patrí veteránovi CIA, Edovi
Hoffmanovi (Russell Crowe).
Vstupné: 2.32€/ 70,- Sk Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenské titulky
17. – 18.1. sobota, nedeľa – 16,00 hod. 		
VESMÍRNI OPIČIACI	
USA /79 min./
/animovaná komédia/ 		
Premiéra
NASA, ktorá príde o sondu, sa rozhodne pre záchrannú misiu a vysiela kozmickú loď do veľmi vzdialenej galaxie. Čo je zvláštne na
jej posádke? Sú to traja opičiaci, ktorí musia podstúpiť náročný
a nebezpečný výcvik a vydať sa do vesmíru na ešte nebezpečnejšiu
cestu za stratenou loďou.
Vstupné: 2.32€/ 70,- Sk Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Český dabing
21. – 22.1. streda, štvrtok – 19,30 hod.		
MALÉ OSLAVY		
SR/ČR/TAL /94 min./
/dráma/		
Premiéra
Film o krutosti a absurdite všedného dňa, o salse, ktorá je vraj lepšia ako sex, ale aj o nehe, láske a nádeji v živote 14-ročnej Agáty
krátko po tom, ako sa jej matke zrútil svet.
Tínedžerka Agáta žije so svojou mamou Magdou, ktorú vyhodili
z práce. Magda sa rozhodne podnikať, otvorí si kaderníctvo. Vďaka podvodníkovi a nešťastnej hre osudu však príde o všetky investované peniaze i o strechu nad hlavou. Sťahujú sa do sociálnej ubytovne, kde 14-ročná Agáta objavuje zakázaný svet. Hrajú: Tereza
Nvotová, Anka Šišková, Agnes Gubíková, Bolek Polívka
Vstupné: 2.32€/ 70,- Sk Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenská verzia

Materská škola na Komenského ulici v Michalovciach týmto ďakuje
mestu Michalovce za finančný príspevok na realizáciu projektu Dopraváčik. Cieľom projektu je sprostredkovať deťom základy dopravnej
výchovy, pomôcť im zvládnuť ich a zorientovať sa v cestnej premávke.
Pomocou dopravnej výchovy sa darí viesť deti k správnemu, bezpečnému a obratnému správaniu sa v cestnej premávke, pochopiť princípy
cestnej premávky a uvedomovať si zodpovednosť za zdravie a život svoj
a ostatných.

TV Lux v Michalovciach
Spoločenstvo veriacich vo
farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov – saleziáni, privítalo v polovici decembra medzi
sebou „comediálny“ tím novovzniknutej kresťanskej TV LUX.
Rastislav Hamráček a Pavol
Dzivý tvoria komunitu najväčšej mužskej rehole saleziánov,
v súčasnosti pracujú v mediálnej
oblasti. Možno povedať, že mali
misijné poslanie, nakoľko prišli
medzi nás s úmyslom rozprávať
o vplyve médií na život človeka.
Tým zároveň upriamili pozornosť veriacich na vysielanie novej kresťanskej televízie Lux.
Ich homília, ktorú spoločne
predniesli, (preto „comediálny“

tím) mala však hĺbku. Ak chceli
hovoriť o vplyve médií na človeka, museli sa odraziť od toho, čo
robil ich zakladateľ Don Bosco.
On ako prvý svojím spôsobom
„mal v rukách médiá“, nakoľko
v tlačiarni zamestnával chlapcov, ktorí navštevovali jeho oratórium. Tlačou letákov a kníh
si chlapci zarábali na živobytie.
Ďalšou podstatnou myšlienkou bol vplyv médií, počítačov
a internetu na mladého človeka. V závere v nás rezonovala
myšlienka spoluzodpovednosti
za médiá. Možno iba konštatovať, že toto stretnutie bolo pre
všetkých povzbudením.
Ivana Mochorovská

Spoločná fotografia účastníkov projektového stretnutia pred slávnou
mešitou Hagia Sofia.

Stretnutie učiteľov
v Istanbule
Integrácia slovenských škôl
do celoeurópskeho vzdelávacieho rámca sa realizuje prostredníctvom medzinárodných projektov školských partnerstiev
podporovaných
Európskou
komisiou v Bruseli a národnými kanceláriami v jednotlivých
členských krajinách EÚ.
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v Bratislave, garant
Programu celoživotného vzdelávania podporila projekt medzinárodnej kooperácie Strednej odbornej školy na Školskej
ulici v Michalovciach, ktorá sa
zapojila do podprogramu multilaterálnych školských partnerstiev. Spolu so strednými školami v Španielsku a Turecku realizujú projekt pod názvom: Ako
sa odlišujú problémy tínedžerov v jednotlivých regiónoch
a krajinách EÚ.
Počas prvého roka spolupráce si tri partnerské školy naplánovali vytvoriť spoločnú webovú
stránku. Na nej sa budú zhromažďovať údaje o jednotlivých
školách a krajinách, informácie
o projekte, ďalej pripravia spoločný dotazník na zistenie prob-

lémov študentov a návrhy na ich
riešenie. Súčasťou projektovej
spolupráce bude príprava projektového loga zapojených škôl.
Prvé spoločné stretnutie
partnerských škôl sa uskutočnilo v tureckom Istanbule, kde
bola hostiteľom koordinátorská
škola Sehremini Anadolu Lisesi. Účastníci tejto projektovej
mobility predstavili svoje krajiny, mestá a školy a dohodli sa
na spoločnom postupe projektových aktivít. Slovensko a naše
mesto zastupovalo vedenie SOŠ
v Michalovciach s jej riaditeľom
Ing. Miroslavom Sivým a zástupkyňa riaditeľa školy pre mimoškolskú činnosť PaedDr. Eva
Pažinková, učiteľka ekonomických predmetov Ing. Erika Kotorová a koordinátorka projektu
Mgr. Slávka Pasteľáková.
Okrem návštevy partnerskej
školy, stretnutia s tureckými
učiteľmi a študentmi mali všetci
úťastníci mobility možnosť prezrieť aj historické a moderné
časti Istanbulu s jeho famóznou
architektúrou a tradíciami, spätými s islamským, kresťanským
a židovským náboženstvom.
Mgr. Slávka Pasteľáková

Vytrvalosť potrebujeme
aj v tomto roku
Vytrvalosť je jedna z dobrých
vlastností dobrého kresťana na
ceste svojej spásy. V evanjeliu
nájdeme mnoho klasických príbehov, ktoré sú nám povzbudením, aby sme sa nedali ničím
a nikdy odradiť od dobrých zámerov.
My všetci kresťania by sme
si mali brať príklad vytrvalosti
a aj vzor veľkej viery v našich
modlitbách a dobrých zámerov, z týchto príkladov. Taktiež
aj na ceste našej spásy, lebo sme
všetci k tomu pozvaní. Nielen
v Starom zákone ale aj v Novom
zákone nájdeme vzory a príklady na ceste vytrvalosti. Nájdeme
ich aj v samotnej Božskej prírode, ktorú stvoril Boh. Aj tu sa
nám takéto príklady ponúkajú.
Napríklad mladé stromy sa neľakajú vetrov a snehu. Mravcom
darmo rozbúrajú mravenisko, oni usilovne budujú nové.
Lastovičke rozbúrajú hniezdo,
hneď sa púšťa a buduje nové.
Alebo aké sú len vytrvalé včely,
dňom a nocou pracujú a vykonávajú veľké dielo, ktoré vzbudzuje obdiv každého mysliaceho človeka.
Aj od nás Boh vyžaduje
vytrvalosť a len vytrvalí ľudia dosahujú úspechy, tak vo
svojej práci, v rodine, farnosti, ako aj v modlitbe a každej
dobrej a statočnej práci. Na
ceste k dobrému sa stretávame
s rôznymi prekážkami, ktoré musíme prekonávať práve
svojou vytrvalosťou. Niet na
svete práce, kde by sme vytrvalosť a pevnú vôľu nepotrebovali, a niet prekážok, ktoré
by vytrvalosť neprekonala.
Demosthenes, slávny rečník,

sa na slávneho rečníka vypracoval svojou vytrvalosťou. Aj
Sväté Písmo ponúka pekné
klasické príklady vytrvalosti. Abraháma vo viere, Jozefa
v múdrej svedomitosti, Joba
v trpezlivosti, Dávida v pokání
a iných.
Buďme vytrvalí aj v tomto roku vo všetkom dobrom,
nedajme sa odstrašiť ničím,
žiadnymi prekážkami a problémami života. Zdokonaľujme
sa vo viere, povolaní a v práci
v našej sv. Cirkvi. Všade buďme vytrvalí a úspechy sa ukážu. Lebo kto sa chytil pluhu,
nech sa neobracia späť, lebo
len verný až do konca dostane
korunu života.
ThDr. Štefan Horkaj

jedáleň starých rodičov, rodičov,
malých škôlkarov z MŠ na Masarykovej ulici a žiakov našej školy
doplnili charakter akcie. Deti si
dali veľmi záležať na zdobení.
Najkrajšie perníky boli súčasťou
výstavky vo vestibule školy. Na
ďalší deň sa všetky perníky rozdali deťom. Tie si na nich veľmi
pochutnali. Mgr. M. Kolesárová

Nadácia profesora Čolláka v Michalovciach
ďakuje všetkým podporovateľom
a sponzorom
za ich priazeň v roku 2008
a všetkým ľuďom dobrej vôle
praje veľa úspechov
v nastávajúcom roku 2009

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

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:
František Bádal 76-ročný
Dionýz Nack 67-ročný
Jozef Peterčík 87-ročný
Gabriel Kisty 43-ročný
Alžbeta Lazurová 77-ročná
Jozef Ščupak 80-ročný
Milan Kufa 59-ročný
Terézia Ondová 71-ročná
Štefan Ivanko 82-ročný

Spomienky
Srdce prestalo biť, nebolo lieku,
aby si mohol ešte žiť.
Tá rana v srdci strašne bolí
a zabudnúť nám nedovolí
Dňa 19. januára uplynie rok od smrti
nášho milovaného syna, brata, strýka,
švagra, synovca a príbuzného

Mikuláša KLIMKU
S láskou spomína mamička,
sestra s rodinou a ostatná rodina

Dňa 30. januára uplynie šesť rokov,
kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, ocko, dedko,
pradedko a príbuzný

Mikuláš KLIMKO

Radi sme Ťa mali, tíško odpočívaj,
v tichu večnosti si pokojný sen snívaj.
Manželka a dcéra s rodinou

Dňa 6. januára uplynulo 10 rokov,
keď nás navždy opustil milovaný manžel a príbuzný

Michal MATEJČÍK
S láskou na neho spomína
manželka Milka s celou rodinou

2. decembra 2008 na 96 strane sa zatvorila kniha života

Pani Gizely Kleinovej
rod. Grünfeldovej

Smútočná rozlúčka bola za účasti priateľov a známych.
Odišla očiam,
ostáva v srdciach a spomienkach
Úprimné ďakujem patrí

kolektívu pracovníkov ZOS
Masarykova ulica
za dlhodobú starostlivosť a opateru,
najmä v poslednom období života.
Marcela Pošmourná

Poďakovanie
Ďakujem všetkým, ktorí vyjadrili spoluúčasť
s úmrtím môjho manžela, otca a starého otca

Františka BADALA
a ďakujem za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Božena Badalová

šport – inzercia

DVA TÝŽDNE V športe
HÁDZANÁ
HK Iuventa Michalovce – Slávia Praha
WHIL ženy, 13. kolo, 17. 1. 2009, 17.30 hod.
HK Iuventa Michalovce – ŠKP Bratislava
I. liga mladších dorasteniek, 17. kolo, 24. 1. 20009 13.00 hod.
HK Iuventa Michalovce – ŠKP Bratislava
I.liga starších dorasteniek, 17.kolo, 24.1.2009 15.00 hod.

FUTBAL
15. ročník Majstrovstiev OZMF MI 2008/2009
mužov v malom futbale v hale
11. 1. 2009 od 12.45 hod. do 20.55 hod. Nová športová hala
18. 1. 2009 od 12.45 hod. do 20.55 hod. Nová športová hala
3. ročník halového turnaja
Oblastného futbalového zväzu
v kategórii mužov
17. 1. 2009 od 8.00 hod. do 17.00 hod. Nová športová hala
Info: Ing.Jaroslav Bendzák, 056/6423890, 0907902068

ĽADOVÝ HOKEJ
HK Mládež Michalovce – Bardejov
I. liga starších žiakov, 10.1.2009, 9.00 hod.
HK Mládež Michalovce – Bardejov
I. liga mladších žiakov, 10.1.2009, 11.30 hod.
HK Dukla Michalovce - Prešov
I. liga mužov, 36.kolo, 13.1.2009 17.30 hod.

Oznámenie o vypísanom výberovom konaní
Primátor mesta Michalovce dňa 23.12.2008 podľa zákona
č.552/2003 Z.z. v platnom znení o výkone práce vo verejnom
záujme vypísal výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

• vedúci (a) organizačného odboru Mestského úradu
v Michalovciach
Stanovený kvalifikačný predpoklad je ukončené vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa a prax minimálne 8 rokov. Vítaná je
prax v riadiacej činnosti.
Okrem zákonom stanovených ďalších kritérií ako je bezúhonnosť, doložená výpisom z registra trestov a spôsobilosťou na
právne úkony, uchádzači by mali spracovať a predložiť projekt
organizácie a riadenia odboru a absolvovať písomný test a pohovor.
Predpokladá sa, že uchádzači budú ovládať prácu s výpočtovou
technikou v prostredí Windows textový a tabuľkový procesor,
mali by poznať právne a ekonomické normy v oblasti samosprávy a náplne činnosti odboru a znalosť anglického jazyka
minimálne na komunikačnej úrovni.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, štruktúrovaným pracovným životopisom
s podrobným vymedzením dosiahnutej praxe, čestným vyhlásením, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace a
projektom organizácie a riadenia odboru je potrebné doručiť
na Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01
Michalovce v termíne do 19.1.2009 do 1200 hodiny .
Úplné znenie vypísaného výberového konania, podrobnejšie informácie, kritériá a požiadavky nájdete zverejnené na
úradnej tabuli mestského úradu, webovej stránke mesta
www.michalovce.sk a infotexte TV Mistral.

Turisti v roku 2008

HK Mládež Michalovce – Prešov
I. liga dorastencov, 35. kolo 24.1.2009 14.00 hod.
HK Mládež Michalovce – Humenné
I. liga dorastencov, 36. kolo 25.1.2009 10.30 hod.

SOFTTENIS
I. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
O pohár primátora mesta Michalovce
1. kolo finálovej skupiny 16.1.2009 16.00 hod.
1. kolo skupiny o umiestnenie 16.1.2009 16.00 hod.
2.kolo finálovej skupiny 23.1.2009 16.00 hod.
2.kolo skupiny o umiestnenie 23.1.2009 16.00 hod.

STOLNÝ TENIS
ŠKST Michalovce – ŠKST Humenné
II. liga mužov, 14.kolo 18.1.2009 10.00 hod.

VOLEJBAL
VK Štart Odeta Michalovce – VK Strážske
Majstrovstvá mužov Zemplínskeho regiónu
9. kolo 10.1.2009 16.00 hod.

ŠACH
Zemplín Michalovce – BGK Edymax Bardejov
I. liga mužov sk.Východ, 7. kolo 11.1.2009 9.00 hod.

TURISTIKA
Výstup na Sninský kameň
10. 1. 2009 8.00 hod.
Info: Ing.Zdeno Šteliar, č. tel.0905550243
27. oddielový zimný zraz
OT TJ Turista Michalovce
17. 1. 2009 8.00 hod.
Info: Anton Hasák, č.tel. 0908027603



Malý oznamovateľ
Rôzne

• Predám DAEWO ESPERO, r.v. 1996, 115 tis. km, EK – 1/2010,
STK 11/2010. Cena dohodou. Kontakt: 0905 260982
• Predám šteniatka – nemecký ovčiak s rodokmeňom v type
REX. Kontakt: 0903 120135

Druhá prehra IUVENTY
Hádzanárky michalovskej
Iuventy v česko- slovenskej
lige WHIL okúsili už druhú
prehru a po zápase v Šali teraz
v Česku – vo Veselí na Morave
rozdielom troch gólov 22:25.
Podali dobrý výkon, robili aj
chyby, ale najväčším problémom im bola rozhodcovská
dvojica Kohout – Novák. Náš
celok značne poškodila. Keďže
zo súťaže odstúpil celok Ban-

skej Bystrice riadiaci orgán
odpočítal mužstvám zápasy
s týmto súperom. Michalovčanky sú na prvom mieste so
16 bodmi. Za nimi rozdielom
dvoch bodov sú až tri celky –
ŠKP Bratislava, Veselí na Morave a Trenčín. Práve s týmto
súperom zohrajú prvé tohtoročné stretnutie. Je na programe na našej palubovke 14. januára o 18,00 hodine.
ka

Úspešný záver roka
Záver roka 2008 bol pre džudistov Michaloviec opäť úspešný. O medaily bojovali všetky
vekové kategórie. V Galante sa
stretli najúspešnejšie mužské
kolektívy Slovenska, medzi ktorých sa prebojoval aj oddiel Judo
club Gama. Tento klub sa prebojoval na Play off z predchádzajúcich kôl 1. ligy, kde obsadil veľmi
pekné 3. miesto.
Tretie miesto si vybojovali aj
dorastenci ŠK Zemplín Michalovce v lige SR. Juniorky hosťovali za Vranov, ktorý v lige junioriek obsadil 2. miesto.
Žiaci ŠK Zemplín Michalovce
si vysokým bodovým náskokom
pred Bardejovom a Vranovom
opäť obhájili prvenstvo z predchádzajúcich rokov v oblastnej
lige (Prešovský a Košický kraj).

Prvýkrát sa po skončení súťaže konalo vyhlasovanie najlepších športovcov Východoslovenského regiónu v kategórii
žiakov. Aj tu väčšia časť ocenení
patrila džudistom zo Zemplínu
ŠK Michalovce.
Medzi ocenenými boli:
Anna Urbančíková a Adrián
Iľko za starších žiakov, Lukáš
Mižák, Radka Mullerová Robert Hanko za mladších žiakov
a Dominika Kincelová, Matej
Pakán, David Olejár, Sylvia
Maťašová za kategóriu mini
žiakov.
Poslednou žiackou súťažou
bol Vianočný turnaj v Prešove,
kde si naši zverenci vybojovali
najviac medailových umiestnení. Spolu ich bolo 21.
Anna Kittanová

Hokejisti Michaloviec v I. lige si počínajú so striedavými
úspechmi. V záverečnom zápase uplynulého roka sa predstavili doma a privítali hokejistov
z Dolného Kubína. Po dobrom
výkone zvíťazili zaslúžene 4:2.
S týmto súperom sa stretli už
tretíkrát a ešte neokúsili prehru.
Zatiaľ Michalovčania získali
36 bodov a patrí im posledná

15. priečka tabuľky. Na svojich
súperov pred sebou nemajú
veľký rozdiel. Verme, že sa im
bude v záverečných zápasoch
dariť a dokážu ich predstihnúť.
Na domácom ľade ich uvidíme
9. januára v susedskom zemplínskom derby s celkom Trebišova a 13. januára zas vo východoslovenskom derby privítajú
Prešov.
ka

Porazili Dolný Kubín
Členovia OT TJ Turista Michalovce pri opálových baniach v Dubníku.
Ani tentokrát v odbore
turistiky (OT) TJ neporušili
tradíciu a v závere roka na výročnej členskej schôdzi (VČS)
zhodnotili svoju činnosť za posledných 12 mesiacov.
Naplánovaných mali 22 akcií, z ktorých sa až 5 neuskutočnilo hlavne kvôli nepriazni
počasia, ale namiesto troch
pripravili náhradné túry, takže plán vcelku splnili skoro na
100% (91%). Medzi najatraktívnejšie patrilo určite pešie putovanie juhovýchodným cípom
SR (jún) s názvom Dve rieky
(Latorica, Tisa) a dve hranice
(Ukrajina, Maďarsko), či trojdňové podujatie v Národnom
parku Slovenský kras (august).
Hodnotný bol aj 26. oddielový
zimný zraz (január), kde brodiac sa hlbokým snehom obišli
kopec Šútova. Cykloturisti si
najviac pochvaľovali účasť na
ich jubilejnom 30. slovenskom
zraze v Komárne, kde navštívili veľa zaujímavých lokalít,
napr. najjužnejšiu obec SR Patince. Nie veľmi sa vydaril 18.
ročník cyklotúry okolo Šíravy
(máj), kde okrem nepríjemného mrholenia bola aj najnižšia
účasť členov (12,5%). Musíme
však konštatovať, že oproti minulému roku, keď nepriaznivé
počasie bolo snáď iba na dvoch
akciách, tento rok to bolo skoro naopak. K najaktívnejším
turistom v OT patria M. Baloghová, A. Kandalová, manželia
Hasákovci a L. Kanóc. VČS

prijala zase dvoch nových členov, no dvere nezatvárajú ani
pred ďalšími potencionálnymi
záujemcami o túto nenáročnú,
vekom neobmedzenú telesnú
aktivitu. Realizovať sa je možné v presunoch pešej, lyžiarskej, či cykloturistiky alebo
v turistickom oddieli mládeže
(TOM). O činnosti v KST OT
TJ Turista Michalovce sú celoročne uverejňované príspevky
v mestskej (Michalovčan) krajskej (Korzár, Extra Zemplín), či
celoštátnej tlači (Pravda, Krásy
Slovenska, ako aj Slovenské
národné noviny, ktoré vydáva
Matica slovenská). Informácie
o živote v OT sa dajú získať aj
z vysielania mestskej TV Mistral, regionálnej TV Východ, či
celoslovenských TV JOJ a STV
1 (teletext). Samozrejmosťou
sú už aj relácie v mestskom
rozhlase, Rádiu Regina (KE)
alebo Rádiovíkende (soboty
po 8.00 hod, na Slovensko 1
z Banskej Bystrice). Celoročne sú k dispozícii kalendár
podujatí ako aj foto a články
z uskutočnených akcií vo vývesnej skrinke Cyklošportu na
budove Obvodného úradu na
pešej zóne v Michalovciach, či
na webových stránkach: www.
kstottjturista.infozemplin.sk,
www.michalovce.sk, www.kst.
sk, www.sirava.sk, www.vyzva.
sk.
Anton Hasák
predseda KST OT TJ Turista
Michalovce

www.chudnete.sk/rika
www.pracedoma.sk/rika

REALIZUJE
•
•
•
•

priemyselné stavby
občianske stavby
inžinierske stavby
odlievané železobetónové konštrukcie spojené so zemnými 		
prácami
• výrobu a montáž jednoduchých zámočníckych výrobkov
• vodovody a kanalizácie
• ostatné stavby pozemného staviteľstva

DRŽITEĽ CERTIFIKÁTU ISO 9001: 2000
• ponúka komplexné zabezpečenie stavby
vrátane vypracovania projektu a inžinierskej činnosti
• disponuje dostatočným strojovým a dopravným parkom
• vlastní centrálnu betonáreň s certifikátom
pre hlavné druhy betónových zmesí a výrobu prefa výrobkov
Jaroslawská 7, 071 01 Michalovce, Slovensko
Tel.: ++421/56/643 11 25
Fax.: ++421/56/688 60 62
e-mail: scorp@scorpmi.sk
www.scorpmi.sk
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