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PROJEKTY POMôžU MESTU
V PREVENCII KRIMINALITY
Na základe výzvy vyhlásenej Radou vlády Slovenskej republiky podalo mesto Michalovce dva projekty v rámci verejnej výzvy na rok 2009 v oblasti prevencie kriminality.
Prvý projekt s názvom Quo
vadis človek? je zameraný na
viktimačnú prevenciu v rámci
prevencie, ktorá je orientovaná na rizikové skupiny osôb, u
ktorých je pravdepodobné, že sa
môžu stať páchateľmi alebo obeťami trestnej činnosti. Hlavným
zámerom projektu sú preventívne opatrenia, ktoré zahŕňajú
aktivity na zníženie rizika, že
sa človek stane obeťou trestného činu. Pocit ohrozenia, strach
z delikvencie a osobná skúsenosť
obete prenasleduje mnohých
občanov, najmä deti a seniorov.
Strach z kriminality znižuje dôveru verejnosti, má nepriaznivý
vplyv na rozvoj mesta a znižuje
kvalitu života v ňom. Nosné aktivity projektu sú zabezpečené
prostredníctvom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, so zámerom
zintenzívniť starostlivosť o cie-

ľové skupiny – obete, poskytovaním odborného poradenstva.
Dôležitá je súčinnosť všetkých
zainteresovaných strán – odborníkov, samosprávy, médií aj škôl.
Cieľom druhého projektu Aj keď nesvietia lampy je
zvyšovanie bezpečnosti, predchádzanie rôznym formám
protispoločenskej činnosti a zabezpečovanie preventívnej činnosti prostredníctvom mobilnej
kamery na celom území mesta.
Je štatisticky dokázané, že mestské kamerové systémy znížili
všeobecnú kriminalitu, vandalizmus a znečisťovanie verejných
priestranstiev v každom meste,
kde sú inštalované. To ocenili
predovšetkým občania týchto
miest. Kamerové systémy zvyšujú
kvalitu bezpečnosti, pôsobia ako
odpudzujúci faktor pre prípadných narušiteľov a zjednodušujú
jednoznačnú identifikáciu pá-

Deň južanov
V piatok 5. júna si takmer tisíc obyvateľov sídliska Juh prišlo pozrieť pestrý kultúrny a športový program v areáli IV. základnej školy,
ktorý pre nich pripravili organizátori v rámci siedmeho ročníka Dňa
južanov.Vystúpenie talentovaných detí z materských škôl na Okruž-

nej a Komenského ulici si vyslúžilo potlesk a nadšenie divákov. Rovnako žiaci základných škôl na Okružnej a Komenského ulici sa predviedli v tom najlepšom svetle. Vyvrcholením bola zaujímavá módna
prehliadka študentov SPŠ odevnej. Aj v športovom popoludní si každý našiel to svoje. Niekto si vyskúšal kop na bránu, iný hod kruhom
na cieľ či beh rodičov a detí. Najdôležitejšia bola určite dobrá nálada
a pohoda, ktorú nepokazili ani občasné kvapky dažďa.

AKTUALITY

chateľa. Výstupom projektu budú
vyhodnotené záznamy obrazu s
následným zásahom a riešením
priestupkov.Nasadením mobilnej kamery predpokladáme pozitívnu zmenu v zníženie uličnej
kriminality a trestnej činnosti v
meste, zvýšenie počtu objasnených deliktov, úsporu hliadok
mestskej polície a ich lepšie využitie i v okrajových častiach mesta. Rovnako dôležitým prínosom
je aj zlepšenie postavenia a dôvery príslušníkov mestskej polície.
Schválená finančná čiastka
Radou vlády SR na prevenciu
kriminality je na projekt Aj keď
nesvietia lampy 13 000 € (spolufinancovanie mesta 2 600 €) a
na projekt Quo vadis človek?
- 4 000 € (výška spolufinancovania mesta 800 €). Mesto bude
realizovať obidva projekty do
konca roku 2009.
Svetlana Ľochová
V zasadačke mestského úradu
sa 8. júna uskutočnilo rokovanie
mestskej rady s týmto programom rokovania: informatívna
správa o urbanistickej štúdii
Parku študentov Michalovce vyhodnotenie pripomienkového
konania predkladala Ing. Anna
Mrázová, návrh na vstup mesta
do Občianskeho združenia HK
Dukla Michalovce predkladal
JUDr. Gabriel Dorič, návrh na
výkon správy zimného štadióna
Hokejového klubu Dukla, o.z.

Z rokovania
mestskej rady
Michalovce predkladal JUDr.
Gabriel Dorič, rozpočtové opatrenie č. 3 predkladala Ing. Oľga
Bereznaninová, návrh 1. zmeny
rozpočtu TaZS mesta Michalovce pre rok 2009 predkladal Ing.
Ján Džugan, plán čerpania rozpočtu TaZS mesta Michalovce na
II. – IV. štvrťrok 2009 predkladal
Ing. Ján Džugan, návrh zoznamu
ulíc, na ktorých budú opravy komunikácií realizované pachmatikom predkladal Ing. Ján Džugan, volebný poriadok pre voľbu
hlavného kontrolóra a schválenie
volebnej komisie predkladal Ján
Bumbera, majetkoprávne záležitosti predkladal Ing. Jozef Doležal, výsledky výberových konaní
na prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve

AKTUALITY

Mesto Michalovce v mesiaci máj pristúpilo k realizácii projektu
s názvom Svietime úsporne a spoľahlivo. Už samotný názov naznačuje, že sa jedná o rekonštrukciu zariadení verejného osvetlenia
na Ulici Hollého (hlavný ťah), Ulici SNP, Š. Fidlíka, Partizánskej
ulici a Ulici nad Laborcom. Výmenou jestvujúcich svietidiel s použitím efektívnych svetelných zdrojov a použitím regulácie intenzity
osvetlenia dôjde k úspore elektrickej energie, ako aj k zníženiu nákladov na jeho údržbu a prevádzku. V neposlednom rade sa dosiahne zlepšenie úrovne osvetlenia verejných priestranstiev, s čím
priamo súvisí aj zníženie nehodovosti a obmedzenie nežiaducich
javov, akými sú pouličná kriminalita, vandalizmus, krádeže a násilníctvo. Náklady na projekt predstavujú celkom 172 tisíc €, pričom projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP,
Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Finančná spoluúčasť mesta predstavuje 26 tisíc €. Práce by mali byť
ukončené v januári 2011.

mesta Michalovce predkladal
MUDr. Benjamín Bančej, návrh
organizačnej štruktúry predškolských zariadení bez právnej
subjektivity k 1. 9. 2009 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Michalovce predkladala Ing. Katarína Poláková, dodatok č. 5 organizačnej štruktúry základných
škôl, základnej umeleckej školy
a strediska služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce predkladala Ing. Katarína
Poláková, stanovisko k zriadeniu

súkromného konzervatória na
Ul. okružná 3552 v Michalovciach predkladala Ing. Katarína
Poláková, vyhodnotenie rozpočtu IX. jarných trhov 2009
a návrh rozpočtu 40. zemplínskeho jarmoku 2009 predkladal
MUDr. Benjamín Bančej, návrh
na udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja predkladal
Viliam Záhorčák, návrh plánu
rokovaní MsR, MsZ, komisií
MsZ, Redakčnej rady novín
Michalovčan a harmonogramu
zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na II. polrok 2009 predkladal
Ing. Zdenko Vasiľ, návrh programu XVI. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach
predkladala Mgr. Natália Slaninková. Záver patril diskusii.

otázky a odpovede

z verejných zhromaždení
Na tomto mieste postupne uverejňujeme otázky občanov a odpovede zástupcov vedenia mesta, ktoré zazneli
na verejných zhromaždeniach v jednotlivých volebných
obvodoch v apríli tohto roku.
Otázka: Neuvažuje mesto
o úprave podmienky pre vydanie Senior karty, konkrétne
– zníženie veku z terajších 65
rokov na 60, alebo 55?
Odpoveď: V súčasnosti mesto
považuje túto požiadavku za neopodstatnenú, nakoľko vek pre
odchod do dôchodku sa naopak
zvyšuje a Senior karta je určená
pre ľudí, ktorí už nie sú v produktívnom veku, ale užívajú si
zaslúžený dôchodok.
Otázka: V ostatných rokoch sme zaznamenali teplé
jarné dni už počas mesiacov
apríl a máj. Nie je možné povoliť prevádzkovanie letných
terás v skoršom termíne?
Odpoveď: Mesto pripravuje
novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia o letných terasách na území mesta, ktorá
bude zahŕňať aj túto požiadavku majiteľov letných terás.
Otázka: Prečo mesto nezriadi záchytku?

AKTUALITY
Mestský úrad Odbor školstva,
kultúry a športu v spolupráci so
Základnou školou na Okružnej
ulici v Michalovciach organizujú počas mesiacov júl – august
2009 I. ročník prázdninovej
ligy žiakov v malom futbale
O pohár primátora mesta Michalovce. Hrať môžu ľubovoľné uličné, sídliskové družstvá
chlapcov, ktorí sú narodení po
1. 1. 1994 a mladší. Záujemcovia bližšie informácie obdržia
na Mestskom úrade Michalovce
– OŠKaŠ, I. Pšenko č. kancelárie
126, č. t. 6864126, 0908322342.

Odpoveď: Zdravotné výkony
v záchytnej stanici nie sú hradené zdravotnými poisťovňami.
Tieto zariadenia aj v minulosti
prevádzkovali štátne inštitúcie.
Na zriadenie a prevádzkovanie
takéhoto zariadenia sú potrebné značné finančné prostriedky. Mesto má v súčasnosti stanovené iné priority a venuje sa
predovšetkým rekonštrukcii
sídlisk, športovísk, škôl, výstavbe nájomných bytov a oprave
verejného osvetlenia.
Otázka: Prečo je v meste
zrušená pohotovosť lekární?
Odpoveď: O zriadení pohotovosti rozhoduje farmaceut
kraja. Napriek tomu mesto
opakovane rokovalo so zástupcami lekární o možnosti
zriadiť pohotovostnú službu,
ale neúspešne. Väčšina lekární v meste nie je technicky
vybavená pre zriadenie pohotovostnej služby. V prípade
potreby pacient dostane nevyhnutné množstvo lieku od
ošetrujúceho lekára.

AKTUALITY

LETNÝ DENNÝ MESTSKÝ TÁBOR
NA MICHALOVSKÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V ROKU 2009
1. turnus
2. turnus
3. turnus
4. turnus
5. turnus
6. turnus
7. turnus

1. 7. – 3. 7.
6. 7. – 10.7.
13. 7. – 17. 7.
20. 7. – 24. 7.
27. 7. – 31. 7.
3. 8. – 7. 8.
10. 8. – 14. 8

ZŠ, T. J. Moussona
ZŠ, Komenského
ZŠ P. Horova, kpt. Nálepku
ZŠ, Krymská
ZŠ, Školská
ZŠ, Moskovská
ZŠ, J. Švermu

Prihlášky a podrobnejšie informácie o LDMT
vám poskytnú na základných školách,
v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 14.30 hod.

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora

Svetový deň darcov krvi

1. 6.
3. 6.

porada k materiálom do mestskej rady
prijatie víťaziek majstrovstiev Slovenska v hádzanej
dievčat
4. 6.
rokovanie na Ministerstve výstavby SR v Bratislave
5. 6.
porada primátora
8. 6.
rokovanie mestskej rady
9. 6. – 12. 6. pracovná cesta ZMOS v zahraničí

Z poslaneckých interpelácií
Odpovede na interpelácie poslancov MsZ, ktoré boli predložené na XV. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 28. apríla
2009
MUDr. Jozef Makohus:
Občania mesta so stavebnou kvalifikáciou ma upozornili na
nekvalitu prác dodávateľa opráv výtlkov na cestách a chodníkoch.
Vyfrézovanie výtlkov je plytké, oneskorením asfaltovania sú zašpinené, nevykonáva sa penetrácia. Tým vzniká nekvalita prác opráv,
čím môžeme očakávať, že opravy vydržia maximálne jednu sezónu. Preto interpelujem TaZS na zvýšenie kontrolnej činnosti prác
dodávateľa opráv, a ak nie je, zakomponovať do zmlúv dodatočnú
záručnú dobu prác s následnou reklamáciou nekvalitných opráv.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Džugan, riaditeľ TaZS:
Opravu výtlkov realizujeme na základe technológie, ktorá je overená. Hĺbka výrezu, resp. vyfrézovanie poškodenej asfaltovej ploch,
je závislá od rozsahu poškodenia. Podotýkame, že minimálna hĺbka
výrezu resp. vyfrézovania je 10 cm, čo zodpovedá poklade asfaltovej
hmoty na cestné komunikácie. Rovnako vykonávame pred pokladkou penetraciu, ktorá je nutnou súčasťou pri oprave. Kontrolu vykonáva vedúci strediska MK a občasnú námestník technického úseku.
Aj napriek uvedenému veľmi radi prijmeme hodnotenie, ak by realizácia nebola vykonávaná kvalitne. V závere chcem podotknúť, že
opravy výtlkov realizujeme s pracovníkmi TaZS a asfaltovú hmotu
nakupujeme od firmy Eurovia-Cesty, a. s. Zbudza.
MUDr. Benjamín Baťalík, CSc.:
1. Žiadam riaditeľa TaZS Michalovce o vyčíslenie nákladov na
likvidáciu divokých skládok na území mesta za rok 2008 a porovnanie týchto nákladov s nákladmi na trvalé uloženie veľkokapacitných kontajnerov na zber TKO a ich vývoz. Ich trvalé osadenie
by mohlo pomôcť k zníženiu výskytu čiernych skládok, občania
by mali možnosť zbaviť sa nadmerného TKO počas celého roka a
nedevastovať životné prostredie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Džugan, riaditeľ TaZS:
V meste Michalovce je vytvorený systém zberu komunálneho odpadu, pri obytných domoch na sídliskách sú umiestnené 1100 l kontajnery, pri rodinných domoch 110 l nádoby. Na Ulici mlynskej a na
cintorínoch na zber komunálneho odpadu sú umiestnené 6 ks VOK.
Cykličnosť vývozu pri rodinných domoch je 1x týždenne pri bytových
domoch 2 – 3x týždenne. Vývoz VOK z Ulice mlynskej je pravidelne
každé 2 týždne. V čase jarného a jesenného upratovania sú v meste
rozmiestnené VOK /spolu 8 týždňov/, kde obyvatelia mesta si môžu
uložiť veľkoobjemový odpad a väčšie množstvo TKO. Celoročne na
Ulici partizánskej a na Ulici lastomírskej sú v prevádzke dva zberové
dvory, kde obyvatelia mesta si môžu bezplatne uložiť separovaný odpad a drobný stavebný odpad v množstve do 1 m3. Na zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu je vytvorený systém separovaného zberu. Priemerne na jedného obyvateľa mesta pripadne 260 kg
zmesového komunálneho odpadu. Podnikatelia a organizácie v meste
majú zavedený množstevný zber odpadu, kde uzatvárajú obchodné
zmluvy s organizáciou určenou na vývoz odpadu, v ktorých deklarujú
množstvo odpadu a objednávajú si jeho vývoz a likvidáciu.
Napriek tomu, že sú vytvorené dostatočné kapacity na zvoz a likvidáciu odpadu, sú obyvatelia mesta, ktorí nerešpektujú VZN č. 84
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností. Predovšetkým pri rekonštrukciách bytov, výmene okien ukladajú odpad k stojiskám kontajnerov pri
bytových domoch. Obyvatelia susedných obcí a majitelia rekreačných
chát odpad donášajú do mesta a ukladajú ho v lepšom prípade do 1
100 l nádob na sídliskách, častejšie vyhadzujú z okien áut do priekop
pozdĺž ciest. V čase jarného a jesenného upratovania podnikatelia
mesta sa snažia znižovať množstvo svojho odpadu a ukladajú ho do
VOK určených pre obyvateľov mesta.
Na základe nášho dlhodobého sledovania sme zistili, že najväčšie
množstvo divokých skládok vzniká v čase, keď sú v meste rozmiestnené VOK. V roku 2008 bolo z mesta vyvezených 1 616 VOK, z toho
v čase jarného upratovania 252 VOK.
Náklady TaZS na likvidáciu divokých skládok v roku 2008 boli vo
výške 6 140,8 € (185 tis. Sk). Náklady na vývoz jedného VOK predstavujú 109,59 € (3 300,- Sk). Náklady na trvalé rozmiestnenie VOK
sú podstatne vyššie ako náklady na likvidáciu divokých skládok. Sme
toho názoru, že tvorenie divokých skládok nie je problémom systému zberu komunálneho odpadu v meste Michalovce, ale problémom
malého množstva nedisciplinovaných a nezodpovedných obyvateľov,
ktorým nezáleží na prostredí, v ktorom žijú.
2. Interpelujem náčelníka MsP, aby hliadky mestskej polície
častejšie kontrolovali vodičov, ktorí napriek značke „Zákaz zastavenia“ často parkujú pred hypermarketom Hypernova – na jej
pravej strane, tesne pred vstupom na parkovisko, čím tento úsek
cesty zužujú a navodzujú kolízne situácie medzi prichádzajúcimi
a odchádzajúcimi vozidlami.
Na interpeláciu v bode 2 odpovedal JUDr. Kudroč, náčelník MsP:
Zintenzívnime kontrolu predmetnej lokality s tým, že problém
s nedodržiavaním DZ budeme signalizovať i OR PZ Michalovce.
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.:
Je žiadúce, aby parková úprava v CMZ bola doplňovaná a vypadnuté
rastliny sa pravidelne doplňovali. Ide predovšetkým o trvalé rastliny.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Džugan, riaditeľ TaZS:
V mesiaci máj 2009 zamestnanci TaZS vykonali inventarizáciu trvaliek vysadených v centrálnej mestskej zóne. Bolo zistené, že niektoré
sadenice vymrzli, vyschli alebo ukončili svoje vegetačné obdobie. Na
základe prevedenej inventarizácie TaZS v roku 2009 plánujú podsadiť
115 ks trvaliek a 25 ks zelených kríkov druhu Juniperus sabina a Lonicera pileata.
pokračovanie v nasledujúcom čísle



Komplexná revitalizácia sídliska Východ je v plnom prúde. V najbližších týždňoch bude ukončená I. etapa – ohraničená ulicami Hollého
– Jilemnického – Okružná – Čajkovského (na snímke). V súčasnosti dodávateľ stavby finišuje so sadovými úpravami v medziblokových priestoroch a pokládkou zámkovej dlažby. Rekonštrukciou sa zvýši estetická
úroveň sídliska, sfunkčnia sa nevyužité plochy na športové a relaxačné účely a našou snahou bolo aj riešenie parkovania v existujúcom
priestore. Pri úprave parkovísk máme na zreteli nie len zvýšenie počtu
parkovacích miest, ale aj ich povrchovú úpravu a odvodnenie plochy.
V júli bude nasledovať II. etapa ohraničená ulicami Sobranecká cesta
– Moskovská – Užhorodská – Hollého. S realizáciou III. etapy rekonštrukcie sídliska Východ, ohraničenej ulicami Moskovská – Hollého
– Užhorodská, chceme začať v jarných mesiacoch budúceho roka.

Zelené barety
v Michalovciach
Michalovský prápor úspešne
absolvoval jedno z najdôležitejších taktických cvičení v rámci Ozbrojených síl SR s témou
FAST ARROW. Tým bol zaradený do kategórie vysokej pripravenosti a je schopný pôsobiť sa-

ný baret ako jedno z najvyšších
ocenení. Slávnostný akt sa
uskutočnil 2. júna v priestoroch
vojenského útvaru 1102 v Michalovciach. Jednotku tvoria
skúsení vojaci, ktorí pôsobili vo
viacerých mierových misiách a

Od čias objasnenia podstaty krvných skupín uplynulo veľa času.
Napriek poznaniu zloženia a funkcie jednotlivých zložiek krvi sa doteraz nepodarilo vyrobiť plnohodnotnú náhradu tejto pre život dôležitej
tekutiny. Jej náhla strata pri úraze alebo ochorení bezprostredne hrozí
smrťou postihnutého človeka. Existuje aj množstvo ochorení krvi a krvotvorných orgánov, kde popri inej liečbe je nutná náhrada od darcu.
Mnohé operácie sa nezaobídu bez krvných strát a aj tam jediným liekom je včasné podanie krvi alebo krvných prípravkov. Jednoducho ani
moderná medicína túto liečebnú metódu nemôže vypustiť zo svojho
liečebného programu.
Bez ohľadu na spory vedené ohľadom bezpečnosti podávania krvi
alebo rôznych etických a náboženských otázok je indikované podanie
krvi prostriedkom k záchrane ľudského života v kritických situáciách.
Jednou z organizácií, ktorá si problematiku organizovania darcovstva krvi zobrala do vienka, je Slovenský Červený kríž.
V spolupráci s transfúznymi oddeleniami organizuje a vedie obyvateľstvo k tejto humanitnej činnosti. Spoločne vedú databázu darcov krvi
v príslušnom regióne. Spoločne šíria informácie pre občanov o potrebe
darovať krv. Vyhodnocujú darcovstvo krvi a oceňujú viacnásobných
darcov. Darcovia krvi, a zvlášť viacnásobní darcovia, musia prekonať
viaceré prejavy nepohody, súvisiace s režimom stravovania. Niekedy
majú pozvania na odber v nočnú hodinu, v čase keď vykonávajú iné
činnosti. Sú často vytrhnutí z pracovného procesu a samotný odber nie
je neškodnou zábavkou. V prevažnej miere sú to ľudia skromní, ochotní pomôcť svojim blížnym, dobrosrdeční až veľkodušní k svojím humanitným činom. Ich častým argumentom je zdôvodnenie „veď neviem, či
takúto pomoc zajtra nebudem ja potrebovať. „
I preto bol pred viacerými desaťročiami 14. jún označený medzinárodným spoločenstvom ako Svetový deň darcov krvi. Poobzerajme sa aj
vo svojom okolí, určite v ňom nájdete ľudí, ktorí sa touto humanitnou
myšlienkou nadchli a venovali jej časť svojho ja na záchranu iných.
Poďakujme im za ich humanitný čin a popremýšľajme, či by sme
aj my nemohli obohatiť ich rady. Prajem všetkým darcom krvi pevné
zdravie a podporu zo svojho okolia.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral
a Športové správy

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

Dokument
ROK ZÁHRADKÁRA – LETO
v piatok, v pondelok a stredu
vždy o 18.00 hod.

záznam

od nedele denne o 14.00 hod.
Záznam z benefičného koncertu ZUŠ
zo dňa 15. 5. 2009
mostatne v intenzívnej bojovej
činnosti a to aj v komplikovaných operáciách mimo územia
Slovenska.
Pri tejto príležitosti veliteľ
práporu a predstavitelia štátnej
správy a samosprávy odovzdali
príslušníkom 22. mechanizovaného práporu Michalovce Zele-

bojových operáciách v zahraničí. Sú pripravení plniť bojové
úlohy kdekoľvek na svete a patria medzi vojenskú elitu v rámci
Ozbrojených síl Slovenskej republiky a NATO. Súčasťou práporu je aj rota, ktorá je zaradená
do bojovej skupiny Európskej
únie.
nč

Právo na život
V stredu 3. júna sa v saleziánskom stredisku uskutočnila zaujímavá beseda s Janou Tutkovou, riaditeľkou Centra pre bioetickú reformu
(CBR) na tému Zápas o kultúru života v Európe.
Michalovskú rodáčku Janu
Tutkovú ešte ako študentku
ekonómie zaujala téma ochrany
práv počatých detí. Mala možnosť lobbovať v oblasti bioetiky aj v Európskom parlamente
a niekoľko rokov pracovala v organizácii pre rozvojovú pomoc.
Po ukončení štúdia v zahraničí
sa vrátila na Slovensko, aby tu
začala verejné vzdelávanie o realite potratu. Je zakladateľkou
Centra pre bioetickú reformu,
ktoré ako nezávislé občianske
združenie bojuje o zrovnoprávnenie počatých v zákone, uznaním ich práva na život. Cieľom
aktivít je vzbudiť solidaritu
s nevinnými a najmenšími
členmi našej spoločnosti. Záro-

veň CBR bráni ženy, ktorým je
podsúvaný potrat ako legitímna
voľba. Druhou obeťou potratu
je totiž žena, v ktorej tele sa toto
násilie deje. Vo vzdelávacích
aktivitách sa CBR opiera o vedecké fakty z oblasti medicíny,
ktoré poskytuje pre širokú verejnosť prostredníctvom vizuálnych materiálov. Ľudia nemôžu
pochopiť zlo umelého potratu,
pokiaľ ho neuvidia. Zlo, ktoré je
neviditeľné, ostáva tolerované.
CBR Europe sa usiluje o mobilizáciu verejnosti proti násiliu
dnešnej doby prostredníctvom
známych projektov ako bilboardová kampaň Právo na život, či
putovná výstava Stop genocíde.
(www.pravonazivot.sk)

Krst knihy
Územný spolok Slovenského
Červeného kríža v spolupráci so
Zemplínskym múzeom v Michalovciach zorganizovali vo štvrtok
4. júna krst zaujímavej knihy História Červeného kríža v Michalovciach. Na slávnostnom uvedení publikácie do života sa v Portrétnej sále Zemplínskeho múzea
zúčastnili MUDr. Peter Potocký,
predseda Územného spolku SČK

v Michalovciach, Mgr. Mária
Pavluvčíková, riaditeľka sekretariátu, MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora mesta a ďalší pozvaní hostia. Autori knihy
Peter Kolnya a Martin Molnár
mapovali vývoj Červeného kríža
v našom meste od jeho vzniku
až do roku 1945. Vydanie publikácie finančne podporilo mesto
Michalovce.
nč

Noviny Mistral sledujte na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

aj prostredníctvom satelitu vo vysielaní TV staníc
CETV
denne o 09:00, 21:00, 03:00
TV PATRIOT
sobota o 16:45, 20:45, nedeľa o 0:45, 4:45, 8:45, 12:45, 18:45
pondelok o 2:45, 6:45, 10:45, 14:45

Návrat k eurovoľbám

Minulý víkend sme mohli po
druhý krát ovplyvniť zloženie európskeho parlamentu. Konkrétne
sme mohli rozhodovať o tom, kto
zo Slovenska bude našim hlasom
v Európe. Ja som okrem možnosti aktívne hlasovať, prijal aj ponuku KDH byť kandidátom na poslanca európskeho parlamentu.
V rámci predvolebnej kampane
som uprednostnil predovšetkým
osobné stretnutia s občanmi, ktorých nevidím a nestretávam sa
každý deň. Preto som bol v okre-

soch Sobrance, Trebišov, Vranov,
Prešov, Košice okolie, Michalovce a samozrejme aj v meste Michalovce. Názory ľudí na život
a súčasnú politiku sú zväčša kritické, ale aj podnetné a poučné.
Pre mňa boli poučením a obohatením do ďalšej poslaneckej práce
v mestskom a krajskom zastupiteľstve. Som presvedčený, že mi
pomohli k posunu na kandidátke
z dvanásteho na šieste miesto. Za
čo všetkým úprimne ďakujem.
Ing. Jozef Bobík

I. vínna cesta – Deň
otvorených pivníc
Pri príležitosti Urbana, ktorý je patrónom vinohradníkov,
cestovná agentúra TATRAVEL
TOUR, s.r.o. Michalovce, Ul.
prof. Hlaváča, zorganizovala v máji zaujímavú akciu pod
názvom I. zemplínska vínna
cesta – Deň otvorených pivníc. Na tejto akcii sa zúčastnilo
19 milovníkov vzácneho moku
z vinnej révy, ktorí degustovali
vybrané sorty červeného, bieleho a tokajského vína vyprodukované v zemplínskej (východoslovenskej) vinohradníckej oblasti.

Prihlásení milovníci vína
absolvovali trasu Michalovce
– Vinné – Tibava (Sobrance)
– Orechová – Veľká Tŕňa – Michalovce (cca 190 km).
Organizátori
vzhľadom
na úspešný priebeh tejto akcie
zamýšľajú v roku 2010 zorganizovať aj II. zemplínsku vínnu cestu a sú presvedčení, že sa
z tejto akcie môže stať príjemná
každoročná tradícia, na ktorú
všetkých záujemcov už teraz pozývame a tešíme sa na stretnutie.
Ing. Jozef Ivančo, CSc.



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších:
Filip Procházka
Richard Rabinčak
Šimon Sýkora
Kristína Kostovčíková
Nela Godová
Filip Capulič
Michal Lopuch

HAVRANA 2009 – mestské finále súťaže
v speve populárnych piesní
12. 6. 2009 o 9.30 hod. – tribúna pri MsÚ

vystúpenie víťazov súťaže v speve
populárnych piesní
17.00 hod. – tribúna pri MsÚ

Ryba v trojke

kriminálnu komédiuWolfganga Kohlhaaseho a Rity Zimmer
21. 6. 2009 o 16.30 hod. a 19.30 hod. - Veľká sála MsKS
Hrajú: Jozef Vajda, Zdena Studenková, Zuzana Kocúriková,
a Mária Kráľovičová

Výstavy
Abstrakcie – výstava obrazov
Renáty Fialovej
17. 6. 2009 – 30. 6. 2009

Program kina Centrum
12. – 14.6. piatok, sobota, nedeľa 19,30 hod.		
SPOVEĎ NÁKUPNEJ MANIAČKY	
USA /120 min./
/romantická komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.40€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
14.6. nedeľa 16,00 hod.		
CESTA NA MESIAC 3D
USA, BELGICKO /85 min./
/rozprávka/
Vstupné: 2.20€
Ml. prístupný!
Slovenský dabing
17.6. streda 19,30 hod.
MILK	
USA /128 min./
/dráma/
Premiéra
Vstupné: 2.40€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky
18. – 20.6. štvrtok, piatok, sobota 19,30 hod.
X-MEN ORIGINS :WOLVERINE	
USA /97 min./
/akčný/
Premiéra
Vstupné: 2.40€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
24. – 25.6. streda, štvrtok 19,30 hod.
ZNOVU 17
USA /102 min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.40€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

Škôlkarska olympiáda
Najlepší športovci michalovských materských škôl sa už od
rána 2. júna schádzali v telocvični Materskej školy J. Švermu 8,
aby spoločne s učiteľkami, hosťami a zástupcami mesta otvorili VIII. ročník športovej olympiády. Každú MŠ reprezentovali
štyri deti v štyroch disciplínach
– beh na 20 metrov, skok z miesta, hod kriketkou a lezenie.
V úvode zaznela slávnostná
zvučka a nastúpení súťažiaci z
ôsmich materských škôl čakali na
otvorenie. Všetkých prítomných
privítala riaditeľka MŠ J. Švermu

8, Bc Koribaničová a deti pozdravil aj zástupca primátora MUDr.
Bančej. Olympijský oheň zapálil
Richard Šechný, ktorý aj ako jeden z rozhodcov zložil s ostatnými Sľub rozhodcov a malí športovci Sľub športovcov.
Súťažiaci plnili jednotlivé disciplíny pod vedením svojich učiteliek a rozhodcov. Olympiáda prebehla v príjemnej atmosfére. A tu
sú výsledky:1. miesto – 4. MŠ so
šiestimi umiestneniami, 2. miesto
-13. MŠ so štyrmi a 3. miesto 2. MŠ s tromi medailami.
Bc. Daniela Blašková

Letná čitáreň
Zemplínska knižnica G. Zvonického v spolupráci so ZOS
a Zemplínskym múzeom otvorila 22. mája letnú čitáreň v Mestskom parku (dopravné ihrisko).
Čitáreň bude otvorená od pondelka do piatku od 14.00 do 18.00
hod. do konca septembra. Každé
piatkové popoludnie bude spríjemnené kultúrnym programom.
Pri otvorení vystúpili deti IV. MŠ

a VI. ZŠ s kultúrnym programom.
12. júna vystúpia žiaci základnej
umeleckej školy a19. júna náladu
v letnej čitárni spríjemnia klienti DDS ANIMA. ZKGZ ponúka
v letnej čitárni takmer 30 titulov
časopisov, ale aj knihy pre deti a
dospelých, ktoré si čitatelia môžu
zadarmo prečítať. Súčasťou čitárne je burza kníh a časopisov.
Mgr. Marianna Maruničová

V máji sa v ZŠ na Ul. T. J. Mousona v Michalovciach uskutočnil 1. ročník mestskej súťaže v nemeckom jazyku Goetheho deň.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách (I.
kategória 5.-7. ročník, II. kategória 8.-9. ročník) v dvoch častiach
– v prednese poézie a prózy a vo
vlastnej tvorbe. Žiaci – germanisti v prednese nemeckej poézie
a prózy predviedli svoje umelecké cítenie a v druhej časti ukázali

spisovateľské vlohy a schopnosti.
Žiaci 6. ročníka im spestrili súťaž
divadielkom v nemčine pod názvom „Hänsel und Gretel.“
Prostredníctvom prezentácie
sa súťažiaci dozvedeli množstvo
nových informácií zo života
a literárnej tvorby významného nemeckého spisovateľa J. W.
Goetheho, ktorého 260. výročie
narodenia si pripomíname práve v tomto roku.

Goetheho deň

Škola oslávila 60-ku

Metamorfózy slova
Krajská súťaž v umeleckom
prednese v rámci 55. ročníka
Hviezdoslavovho Kubína pod názvom Metamorfózy slova sa konala v Michalovciach už pätnásty
krát. V bohatom trojdňovom
programe prví súťažili v troch kategóriách detskí interpreti. Z nich
sa z nášho okresu najlepšie darilo
Márii Schumerovej, ktorá obsadila druhé miesto. V próze skončil Antoni Grifo tretí a Ľubomír

Jurko bol ocenený diplomom za
výborný prednes. V piatej kategórii dospelých interpretov sa na
druhom mieste umiestnila Iveta
Burášová, ktorú porota odporučila aj do národného kola súťaže
v Dolnom Kubíne. Tretí súťažný
deň patril detským recitačným
kolektívom. So zaujímavou kompozíciou Na streche zvíťazil súbor
SOFRKA zo Základnej umeleckej
školy v Košiciach.
jet

Mladí zdravotníci v Turecku
Deväť študentov Strednej odbornej školy zdravotníckej v Michalovciach sa v apríli zúčastnilo
stáže v štátnej nemocnici v tureckom meste Eregli. Stáž bola
realizovaná ako súčasť Programu celoživotného vzdelávania,
podprogram Leonardo da Vinci.
Názov projektu je Rehabilitačná
a ošetrovateľská starostlivosť
- poúrazové stavy. Projektu sa
zúčastnili študenti tretieho ročníka odboru zdravotnícky asistent
a masér. Cieľom bolo porovnanie
systému rehabilitačnej a ošetrovateľskej starostlivosti pri poúrazových stavoch u nás a v Turecku,
jeho úrovne, materiálneho zabezpečenia a hygienických štandar-

dov zdravotníckej starostlivosti.
Študenti mali možnosť spoznať
systém rýchlej zdravotníckej služby, jej úlohy a funkcie v jednotlivých krajinách, porovnať náplne a
činnosti praktického vyučovania
slovenských a tureckých študentov a učebných plánov v Turecku.
Okrem zlepšenia profesionálnych
zručností a zvýšenia odbornej
pripravenosti mali slovenskí študenti možnosť spoznávať kultúru, zvyky a históriu hosťujúcej
krajiny. Každý z účastníkov získal
v Európe uznávaný certifikát Europas – Mobility, ktorý prispeje
k ich lepšiemu uplatneniu sa na
trhu práce.
Mgr.Marcela Bödiová

Špeciálna základná škola internátna v Michalovciach oslávila 22. mája významné jubileum
– 60 rokov. Počas svojej existencie
prešla mnohými zmenami, ale to
najdôležitejšie ostalo a stále trvá:
poskytnúť základné vzdelanie
zdravotne znevýhodneným deťom a pripraviť ich na začlenenie
sa do spoločnosti. Vďaka pritom
patrí pedagógom, lebo milovať to,
čo je krásne, nie je ťažké. Ale priznať sa k jedincom, ktorým osud
vtisol znak menejcennosti, si
vyžaduje ľudí obetavých, trpezlivých, ľudí vysokej kultúry srdca.
Slávnostnú atmosféru zvlášť
umocnili pozvaní hostia: po-

Abstrakcie

Každý umelec má vlastný proces tvorby a možno obdobia alebo
chvíle, ktoré využíva veľmi aktívne a obdobia, počas ktorých tvorí
menej. Podobne je to aj v prípade
Renáty Fialovej – Antolíkovej. Vo
svojich obrazoch sa snaží o zachytenie momentálnych pocitov
a nálad. Jej snahou je docieliť,
aby bol pohľad na jej obrazy príjemným spestrením obyčajného
dňa. Snaží sa o to, aby milovníci
a znalci umenia našli v obrazoch
hĺbku a laici napríklad estetický
bytový doplnok. Preferuje uvoľnenosť línií a dynamiku maľby,
aby obrazy vzbudili dojem akcie
a neustáleho pohybu. Hlavným
cieľom výtvarníčky je, aby tvorba
spôsobovala radosť. Výstavu Renáty Fialovej – Antolíkovej môžete navštíviť v galérii MsKS od
17. júna.
demoa

slankyne NR SR Ľubica Rošková, Monika Smolková, štátna
tajomníčka MŠ SR B. Obrimčáková, primátor mesta Michalovce V. Záhorčák, riaditeľ NsP
Š. Kukuru P. Kuchta, riaditelia
škôl a bývalé kolegyne a kolegovia.
Celá slávnosť sa uskutočnila
pod vedením riaditeľky V. Kravetzovej. Oslavy spestril kultúrny program terajších i bývalých
žiakov našej školy a bolo sa veru
na čo pozerať. Počas slávnostného obeda zahrala a zaspievala
folklórna skupina Hnojňaňe z
Mihaľovec.
Mgr. Rastislav Varga

do stavu manželského vstúpil tento snúbenecký pár:
Róbert Pavlov
a Mgr. Marta Sinčáková
Bohuš Jamriška
a Daniela Dlouhá

Niekto to rád slovenské

Hru Radošinského naivného divadla Niekto to rád slovenské
od Stanislava Štepku, si môžete pozrieť v priestoroch MsKS.
Predstavenie sa uskutoční 29. júna 2009 o 19.00 hod.

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Fabián Orgován, 52-ročný
Mária Smišková, 89-ročný
Juraj Pavlík, 51-ročný

Poďakovanie
Dňa 18. 5. 2009 dotĺklo šľachetné
srdce nášho milovaného manžela, otca,
dedka a dobrého priateľa

Ing. Dušana PODOLCA
Touto cestou chceme poďakovať
všetkým, ktorí ste ho prišli vyprevadiť
na jeho poslednej ceste.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Manželka a dcéry s rodinami

Spomienky
Dňa 10. júna uplynulo sedem rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý

Anton Marga
S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami

Dňa 5. júna uplynulo päť rokov od smrti
môjho drahého
manžela, otca, dedka

Michala Pleceníka
S láskou a úctou na neho spomína
manželka Margita, dcéra Emília s rodinou a syn Miroslav s rodinou
Neuveriteľných 20 rokov uplynulo,
čo sa kniha života zatvorila na 54. strane
nášho drahého manžela, otecka a dedka

Michala Tkáča
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.
Za tichú spomienku všetkým,
čo ho poznali a mali radi, ďakujeme
manželka a dcéra s rodinou
Dňa 2. 6. 2009 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš kolega

MUDr. Karol Lysina
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Kolektív oddelenia patológie
NsP Š. Kukuru v Michalovciach, n.o.

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

DVA TÝŽDNE V športe
ATLETIKA

Ponuka práce

Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov v kategórii
najmladšieho žiactva
17. 6. 2009 8. 30 hod. ZŠ Komenského 1
Info: Mgr. Jaroslav Semko, č. tel. 0903 189 312

• Brigády a práca v Stredomorí a v EÚ s 5-ročnou tradíciou.
Kontakt: 0905 861 245
• Ponúkam prácu v ČR ako zatepľovač, aj partie. 250,- Čk/m2
Kontakt: 0948 401 355

Kúpa – predaj – prenájom

FUTBAL
FK Topoľany – Ruskov
V. liga dorastu sk. J-V – 25. kolo 13. 6. 2009 14. 00 hod.
FK Topoľany – Sobrance
III. liga mužov-29. kolo 14. 6. 2009 16. 00 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0911 749 037
MFK Zemplín B – KAC Košice
II. liga S/MŽ/Juh-26. kolo 20. 6. 2009 9. 00 hod. a 11. 00 hod.
MFK Zemplín B – Čirč
III. LS/MD-30. kolo 21. 6. 2009 10. 00 hod. a 12. 00 hod.
Info: PaedDr. Igor Remák, č. tel. 0915 840 414

KARATE
Turnaj nádejí v karate
14. 6. 2009 10. 00 hod. Združená stredná škola, Partizánska 1
Info: Beáta Hasprová, č. tel. 0908 073 608

PLÁVANIE
O pohár primátora mesta
I. ročník súťaže žiakov a žiačok 4.ročníkov ZŠ
24. 6. 2009 8. 00 hod. Mestská plaváreň
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 0908 322 342

ŠACH
Zemplínska veža Fide Open
XXII. ročník medzinárodného šachového turnaja
20. – 26. 6. 2009 Zemplínska Šírava,
stredisko Kamenec-hotel Chemes
Info: Ing. Richard Gerbery, č. tel. 0907 889 968

TENIS
Medzinárodný tenisový turnaj
juniorov a junioriek ITF do 16 rokov
12. – 17. 6. 2009 9. 00 hod. Teniscentrum
Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905 217 341
VII. ročník michalovskej
tenisovej ligy veteránov
8. kolo 16. 6. 2009 Enel – Q-team
18. 6. 2009 GPH - Fénix
20. 6. 2009 Minimax – Lobax
21. 6. 2009 BaB – Family
9. kolo 23. 6. 2009 SOŠT – Enel
25. 6. 2009 Lobax – BaB, GPH - Minimax
Info: Ing. Radomír Trčka, č. tel. 0905 971 101
Tenisový turnaj mužov triedy A
20. 6. 2009 9. 00 hod. Teniscentrum
Info: Ing. Štefan Laurinčík, č. tel. 0905 644 415

TURISTIKA
XXIX. ročník letného oddielového
zrazu turistov
13. 6. 2009 Podhradík - Pavlovce
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908 027 603
Regionálny zraz turistov
13. – 14. 6. 2009 8. 00 hod. Remetské Hámre
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905 547 486
Letná cyklotúra
20. 6. 2009 8. 00 hod. Michalovce – Streda n/B – Veľké Trakany
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908 027 603
Výstup na Kriváň
24. 6. 2009 Vysoké Tatry – Kriváň
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905 547 486

Futbalisti skončili
Futbalová I. liga v jej závere
nenašla majstra MFK Zemplín
v pohode. Bol odvolaný tréner I.
Komanický a vedením poverili jeho asistenta V. Rusnáka ml.
V závere MFK Zemplín prehral
hladko v Podbrezovej 0:3 a do-

ma s bratislavským súperom 2:5.
Mužstvo vďaka dobrej jeseni je zachránené. Bude znovu hrať I. ligu.
Zatiaľ sa však nevie kto mužstvo
povedie, kto bude novým trénerom. A naviac bude sa už hrať na
zrekonštruovanom štadióne. ka



Okresná rada SAŠŠ Michalovce a ZŠ Okružná 17 v Michalovciach
boli v dňoch 18.-19.5.2009 organizátormi Majstrovstiev Slovenska
v hádzanej dievčat základných škôl. V športovej hale HK Iuventa Michalovce súťažilo osem víťazov krajských kôl o najlepšie dievčenské
družstvo Slovenska. Suverénne si počínalo domáce družstvo zastúpené
žiačkami ŠT ZŠ Okružná 17, keď v priebehu celého turnaja nestratili
ani bod a po zásluhe sa stali majsterkami Slovenska pre školský rok
2008/2009.

Úspešní judisti
V uplynulých dňoch sa
v Pezinku konali majstrovstvá
Slovenska v jude v súťaži jednotlivcov mladšieho a staršieho
žiactva, ako i v súťaži družstiev.
Vynikajúci úspech dosiahli mladí judisti ŠK Zemplín Michalovce. V súťaži družstiev v kategórii
starších žiakov obsadili 1. miesto.

V desiatich váhových kategóriách porazili družstvá Bratislavy, Banskej Bystrice a Pezinka.
Darilo sa i v súťaži jednotlivcov,
keď Dominika KINCEĽOVÁ vo
váhe do 32 kg obsadila 1.miesto
a Kristián ŽENČÁK vo váhe do
30 kg obsadil 3. miesto.
nk

• Predám trojizbový byt, resp. vymením za menší. Cena dohodou
možná. Tel: 0904 299 775.
• Predám HYUNDAI GETZ 1,1 rok výr. 2007, 21 760 km, rok
v záruke, kúpené v SR. Viac info: 0910 533 221
• Dám do prenájmu garáž pri V. ZŠ na Stráňanoch MI.
Kontakt: 056/64 33 349
• Ponúkam do prenájmu jednoizbový byt na Ul. okružnej.
Kontakt 67 83 462, volať po 19,00 hod.
• Predám 1,5 izbový byt na Švermovej ul. v Michalovciach.
Cena: 30 000 EUR. Kontakt: 0905 108 157
• Kvalitné nátery striech – rodinné domy a iné objekty. Záruka,
dohoda. Kontakt: 0905 513 618
• Hľadáme šikovných ľudí na pozíciu finančný poradca. Prax vítaná! Kontakt: 0905 941 327 - Griščík
0911 070 733, 0915 046 039 – Lukáčová
• V júni 2009 otvárame v Michalovciach kurzy:
- Opatrovateľstvo
- Nemecký jazyk pre opatrovateľov
Po skončení kurzov práca v Rakúsku.
Kontakt: 0905 357 424, 0915 544 915, e-mail: denka@stonline.sk

Bujdošová a Brnčal
majstri Slovenska
V uplynulých dňoch Fitness
centrum Jána Berdyho bolo organizátorom medzinárodných
majstrovstiev Slovenska v naturálnej kulturistike mužov
a fitness žien. V silnej konkurencii 67 pretekárov vynikajúce
umiestnenia dosiahli domáci
pretekári. V súťaži šport model a šport figurína absolútnou
víťazkou sa stala Iveta BUJDO-

ŠOVÁ, v súťaži master 1 nad
40 rokov prvenstvo získal Jozef
BRNČAL. Strieborné medaily získali Martin HRUŠČÁK
v kategórii do 174 cm a Maroš
GROBELNÍK v kategórii nad
180 cm.
Tieto výsledky sú výrazným
úspechom trénerov a športovcov tohto fitness centra.
nk

LOGO SK LOGISTICS, s.r.o.

Zasielateľsko-logistická spoločnosť
príjme do HPP pracovníka na pozíciu

špeditér/ka – obchodník/čka
Výhody: flexibilná pracovná doba,
výborné platové podmienky, práca v mladom kolektíve
Podmienky: prax v odbore, aktívna znalosť nemeckého
alebo anglického (iné výhodou)
Kontakt: Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou,
www.logosk.sk
0905 605 262, 057 48 89 482, office @logosk.sk

Cyklojarné kilometre
Stalo sa už dobrým zvykom,
že na otvorenie cyklosezóny
v KST OT TJ Turista Michalovce si členovia „vyšľapnú“ do Humenských vrchov v časti Hiriač.
Za rána pri úplne bezoblačnej oblohe s hrejúcim slniečkom v chrbte, no zato s dosť
nepríjemným pomerne silným
protivetrom, načali prvé kilometre z naplánovanej túry do
už spomínanej lokality v predhorí Vihorlatu. Krátka prestávka na moste cez Šíravský kanál
napájajúci Laborčankou naše
more a poďme ho ďalej s minimálnym stúpaním do Zbudze. Zopár kilometrov ďalej sa
turisti ocitli pri vodnej nádrži
Oreské. Letmý pohľad na z roka
na rok viac napadnuté listnáče
cudzopasným imelom a je čas

hotoviť sa na ďalšiu púť. Tradícia však nemôže byť porušená,
a tak ako po iné roky aj teraz,
v polovici výletu sa z ničoho
nič nad neďalekým lesom objavili hrozivé dažďové chmáry.
Neostávalo im iné, keď nechceli zmoknúť do nitky, len otočiť
svoje „tátoše“ a „ufujadziť“ pred
blížiacim sa dažďom. Podstatnú
časť cesty sa im to aj darilo, no
za osadou Žabany, necelé 3 km
od vytúženého cieľa, ich tmavé
mraky dostihli.
Úvodná tohtoročná cykloturistická akcia sa síce nevyvíjala
podľa očakávania, no sezóna bicyklovania je ešte len pred nami,
a tak dúfajme, že ďalšie túry už
budú mať omnoho pozitívnejší
priebeh.
Anton Hasák

Televízny program
nájdete na
www.tv-program.sk

Klub Tassinu (1994/1995), Peter Gotzmann s číslom 6.

Hádzanárska sviečka
Petra Gotzmanna nevyhasla
Keď som našla na internete
spomienku na môjho nebohého manžela, mala som radosť že
michalovskí čitatelia si spomenuli na 10. výročie jeho smrti.
Každý rok je tento deň pre
nás, ktorí máme nezabudnuteľné
spomienky, strašne ťažký. Peťo
stále sníval o Saint Tropez. Myslím, že to bolo pre neho najkrajšie
mesto vo Francúzsku a tam si aj
23. mája 1999 o 19. hodine našiel
posledný výdych. Je to hrozné,
keď spomínam na finále medzinárodného turnaja, aký bol šťastný na palubovke, húževnatý a za

každú cenu chcel vyhrať, ale, bohužiaľ, v druhom polčase už nenastúpil a zápas sa nedohral.Mám
malého vnúčika Maevana, a je mi
strašne ľúto, že nespozná dedka.
Určite by mal z neho veľkú radosť.
Aj keď má len osem mesiacov, už
teraz rozmýšľam, či preberie dedkovú štafetu a bude taký fantastický hádzanár, ako bol Peter.
Z ďalekého Francúzska prajeme všetkým čitateľom a hádzanárskym fanúšikom veľa úspechov a všetko naj, naj...
Ingrid, Petra a Tatiana
Gotzmannové

Hokejisti v príprave
Hokejová Dukla Michalovce
bude hrať I. ligu v novom ročníku. Trénerom je aj naďalej Dušan Kapusta. Káder sa momentálne pripravuje na suchu. Na
ľad by sa mal dostať v auguste.
V súčasnosti prebiehajú rokovania s viacerými novými hráčmi.
Chcú, aby nový káder bol ešte
údernejší ako vlaňajší. Pravdepodobné je, že liga bude mať
iba 14 účastníkov (neprihlásil
sa Ružinov Bratislava a Nové

Ostrý rez

V uplynulom ročníku Iuventa
nesplnila svoje ciele, ktoré si dala
pred sezónou. Ako povedal tréner R. Lamač, družstvo potrebuje
ostrý rez. Už sa rozhodlo, že hráčky Rubcová, Drávaiová, Vlaškaličová ako legionárky nespĺňali
predstavy. Spolu s nimi sa s družstvom rozlúči aj najlepšia strelkyňa Tóthová hrajúca takmer desať
rokov. Cieľom je budovať perspektívny káder. Na posilách vedenie už plne pracuje. Zaujímajú
sa nielen o hráčky zo Slovenska,
ale aj zo zahraničia. ka

Zámky). V najbližších dňoch by
malo byť v Bratislave zasadnutie
a o všetkom sa rozhodne. Zároveň vyžrebujú nový ročník. Aj
zimný štadión je v rekonštrukcii, ktorú zabezpečuje mesto.
Rekonštruuje sa chladiarenské
zariadenie a modernizuje sa
kotolňa. Rozhodlo sa, že novým
prezidentom klubu bude Milan Mráz a viceprezidentom sa
stane Jaroslav Kanoc spolu so
Zdenkom Vasiľom.
ka
Vedenie michalovskej Iuventy zaslalo na Slovenský hádzanársky zväz prihlášku “B“ družstva do I. ligy. Teraz bude záležať
už iba na rozhodnutí, či vedenie
zväzu akceptuje našu prihláš-

Bude aj „B“?
ku. Bolo by to pre Michalovce
prínosom. Radi by sme stavali
na vlastných odchovankyniach.
Máme kvalitný výber hráčok
z dorasteneckých súťaží a máme
dobrú základňu v dorasteneckých I. ligových súťažiach starších i mladších.
ka
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