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Hovorme o drogách
Mesto získalo dotáciu na projekt s názvom Most dôvery vo výške viac ako 8 tisíc eur z Úradu
vlády Slovenskej republiky na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam pre rok 2009.
Význam národnej stratégie
boja proti drogám a drogovým
závislostiam je čoraz viac vnímaný na každej úrovni. Prejavuje sa predovšetkým v prenesení
dôrazu z represie na prevenciu.
Aj vo vyspelých krajinách sa
ukázalo, že efektívnosť represie
je nízka a to nakoniec viedlo
k rozvíjaniu vzťahov a spolupráce polície s občanmi a utváraniu
partnerstiev.
Drogy a drogová závislosť
ako celospoločenský negatívny
jav je neoddeliteľnou súčasťou
nášho každodenného života.
Prevencia je nevyhnutná a potrebná, každý je povinný podľa
svojich možností a schopností
konať tak, aby predchádzal alebo zamedzil vzniku a šíreniu
tejto protispoločenskej činnosti.
Mesto Michalovce v rámci projektu Most dôvery pripravilo
centrálnu platformu protidrogových aktivít. Jeho hlavným
cieľom bolo zníženie dopytu
po drogách prostredníctvom
podpory inovatívnych prístupov
v práci s deťmi a mládežou s využitím masovokomunikačných

a informačných technológií.
Projekt sa bude realizovať
prostredníctvom dvoch nosných aktivít. V prvej z nich „Ne/
hovorme o drogách“ vytvoríme
koordinačný web portál s protidrogovou tematikou, ktorý bude
zjednocovať všetky školy, mládežnícke kluby a organizácie
zaoberajúce sa protidrogovými
činnosťami. Portál umožní vytvorenie virtuálneho priestoru
pre diskusné fóra mladých ľudí,
žiakov, študentov k vybraným
témam. Utvoríme tak priestor
pre vyjadrenie názorov nielen
mladých ľudí, ale celej komunity užívateľov a návštevníkov
k horúcim témam drogovej
závislosti, ľudí s negatívnymi
skúsenosťami, so skúsenosťami
protidrogových aktivít.
Vytvorením
samostatnej
domény portálu sa zabezpečí
prístup k informáciám a diskusným fóram všetkým užívateľom internetu, nielen komunite
v meste, čím aktivita nadobudne
celoslovenský dosah.
Druhá aktivita s názvom
„Nenič svoje múdre telo“ je za-

meraná na zlepšenie spolupráce
s mestskou políciou a zvyšovanie povedomia verejnosti.
Mesto Michalovce zabezpečí
materiálne vybavenie mestskej
polície: protidrogové okuliare
– „Rauschbrille“ ako simulačná
pomôcka negatívnych účinkov
drog a protidrogový kufrík – ako
praktická pomôcka pri prezentáciách negatívnych účinkov drog.
Tým sa vytvorí ucelený systém informácií s možnosťou
efektívneho monitorovania situácie, čím sa zabezpečia reálne
výstupy aktuálneho stavu v rámci protidrogovej prevencie.
Cieľovou skupinou v projekte budú mladí ľudia, študenti základných, stredných
aj vysokých škôl s celoslovenskou pôsobnosťou, peer aktivisti, pracovníci pedagogicko
– psychologických poradní,
učitelia a výchovní poradcovia.
Mesto Michalovce zabezpečí spolufinancovanie projektu
z vlastných zdrojov vo výške
500 €. Všetky aktivity budú realizované do konca roka 2009.
S. Ľochová

Súčasťou Historicko-divadelného
leta pri príležitosti 765. výročia
prvej písomnej zmienky o meste Michalovce, bola hra o živote
a histórii rodiny Sztárayovcov,
ktorá mala v barokovo-klasicistickom kaštieli, dnešnom Zemplínskom múzeu, svoje sídlo.
Foto: Michal Oros

Michalovskí dôchodcovia súťažili v športe
V športových areáloch IV.
a VI. základnej školy bolo 8. júla
veselo. Konal sa 1. športový deň
dôchodcov v Michalovciach alebo Olympiáda seniorov, ako ju
vo svojom úvodnom príhovore
nazval primátor mesta Viliam
Záhorčák. Mestská organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku oslovila primátora s myšlienkou usporiadať športové
podujatie pre dôchodcov mesta. Primátor mesta s naším návrhom súhlasil, podporil túto

myšlienku a výrazne nám pomohol aj s organizáciou. Prečo
sme to urobili? Chceli sme dokázať, že nepatríme ešte do starého železa. V meste je veľa
osamotených dôchodcov, preto
sme chceli, aby sa uvoľnili a prišli do kolektívu, kde sa vymania
z každodenných stereotypov.
Rozhodli sme sa pripraviť športový deň a tým sa otestovať, čo je
v nás a zároveň pridať ďalšie polienko k zlepšeniu nášho zdravia.
To, že sme vitálni a zodpovední,

AKTUALITY

sme dokázali na ihriskách pri
plnení jednotlivých disciplín.
Stolný tenis mužov, beh žien
na 300 m, beh mužov na 300 m
(na snímke dole), petang, hod
„rozvaľkou“ a beh cez prekážky
s kraslicou na lyžici. Súťažilo 53
dôchodcov. Nechceli sme aby
padali rekordy ako na olympiádach, ale v každej disciplíne
vydržať a umiestniť sa čo najlepšie. Veľkú podporu všetkých
prítomných mala 81 ročná pani
Cibíková (na snímke vpravo),
ktorá aj keď v behu žien na 300 m
dobehla posledná, vydržala a zožala najväčší potlesk. Že to bolo
podujatie vydarené, o tom svedčí
radosť športovcov a pocit spolupatričnosti k sebe. Primátor
Viliam Záhorčák ocenil snahu
pretekárov hodnotnými cenami a vyslovením želania, aby 2.
ročník bol ešte lepší a každým
rokom sa zlepšoval vyššou účasťou športovcov – seniorov, ale
aj divákov. Toto športové podujatie prišli pozdraviť aj pracovníci Hasičského a záchranného
zboru Michalovce a predviedli
záchranné vozidlo Mercedes vybavené špičkovou technikou.
Záverom si dovoľujem poďakovať metodikom, ktorí usmerňovali našu prípravu a zároveň

AKTUALITY

MESTSKÉ KÚPALISKO
BUDE OTVORENÉ AJ V LETNÝCH MESIACOCH

od 1. júla do 30. augusta

Tri júlové piatky sa nesú v našom meste v znamení histórie.
Obyvatelia aj návštevníci Michaloviec si mohli pozrieť barokovú
svadbu a spoznať históriu grófskej
rodiny Sztárayovcov. Prvé predstavenie sa uskutočnilo na tribúne
na Námestí osloboditeľov desiateho júla, kedy bola pre návštevníkov pripravená baroková svadba
grófa Jána Filipa Sztáraya a grófky
Barbory Migazzi. Obrad a modlitby prebiehali presne ako pred 200
rokmi v latinčine. Sedemnásteho
júla bola v Zemplínskom múzeu
zasa divadelná hra zobrazujúca
život rodiny Sztárayovcov. Dnes
vyvrcholí divadelné leto upálením

bosorky, ktoré sa naplní v celej svojej dramatickosti na tribúne pred
mestským úradom. Ide o proces
so ženou obvinenou z bosoráctva,
ktorý sa odohral v roku 1703. Súd
starobylej uhorskej Zemplínskej
stolice, do ktorej patrili aj Michalovce, vtedy súdil skupinu bosoriek z južnej časti regiónu Zemplína. V programe vystupujú študenti Prešovskej univerzity. Sériu
podujatí pod názvom Historickodivadelné leto organizuje Mestské
kultúrne stredisko a Zemplínske
múzeum po prvýkrát. Tieto podujatia sa konajú pri príležitosti 765.
výročia prvej písomnej zmienky
o meste Michalovce.
nč

otázky a odpovede

z verejných zhromaždení
Otázky občanov a odpovede zástupcov vedenia mesta,
ktoré zazneli na verejných zhromaždeniach v jednotlivých volebných obvodoch v apríli tohto roku.
boli aj organizátormi jednotlivých disciplín – Mgr. Pšenkovi
referentovi pre šport MsÚ Michalovce, Mgr. Ivanovi Čollákovi a Mgr. Milanovi Olajcovi.
Ďakujeme aj sponzorom Breza Stavotrans s.r.o. Michalovce,
firme Minimax Michalovce, Hypernove a súkromnému podnikateľovi Miroslavovi Lochovi, ktorí
nám svojimi finančnými príspevkami pomohli zorganizovať toto
podujatie. Celé podujatie bolo
ukončené guľášom, ktorý nám
pripravili v kuchyni IV. ZŠ so súhlasom pána riaditeľa Činčára.
Ing. Ľudovít Egry

AKTUALITY

Mestský úrad Michalovce
Organizačný výbor XXXX. ročníka Zemplínskeho jarmoku
vás pozývajú na jubilejný

S MOŽNOSŤOU OPAĽOVANIA SA NA TRÁVNATEJ
PLOCHE V AREÁLI KÚPALISKA

40. ročník Zemplínskeho jarmoku

OTVÁRACIE HODINY: UTOROK – NEDEĽA
od 10.00 hod. do 18.00 hod.

50. ročník Zemplínskych slávností

VSTUPNÉ ZA 1 OSOBU: 2,00 EUR

14. – 16. august 2009

Rodič s dvoma a viac deťmi do 15 rokov má vstup zdarma

Dnes upália bosorku

Otázka: Myslíte si, že prebiehajúca rekonštrukcia sídliska Východ vyrieši problémy s parkovaním? Prečo sú
niektoré parkoviská také úzke
ako boli pred úpravou?
Odpoveď: Niektorí občania
chcú viac parkovísk, iní viac
ihrísk, ďalší by boli radi, keby
bolo na sídlisku viac zelene.
Nie je možné mať v danom
priestore všetko, jedno je na
úkor druhého. Rekonštrukcia
sídliska vyrieši časť problémov
s parkovaním, budú vybudované nové, hygienicky vyhovujúce
pieskoviská, vysadené desiatky
stromov. Niektoré parkoviská
boli však plánované iným spôsobom, no situácia si vyžiadala
zmenu v plánoch. Zúženie parkoviska je spôsobené uzlom inžinierskych sietí v danom priestranstve.Našou snahou bolo
komplexne zrekonštruovať túto
lokalitu, vrátane zvýšenia estetickej úrovne sídliska, sfunkčnenia nevyužitej plochy na
športové a relaxačné účely, ale
aj riešenie parkovania v existujúcom priestore. Nakoľko sa
jedná o zastavanú lokalitu, nie
je možné tento priestor zásadne meniť a všade zväčšovať parkovacie plochy.

Otázka: Bude riešená
problematika parkovania pri
úrade práce, kde parkujú autá
z troch okresov?
Odpoveď: Súčasťou rekonštrukcie starej športovej
haly je aj vznik nových parkovacích miest, ktoré budú
môcť využívať aj klienti úradu práce. Dokončené by mali
byť už v tomto roku. Mesto
viackrát vyzvalo úrad práce,
aby si problematiku parkovania svojich klientov vyriešil
v rámci svojho areálu, avšak
neúspešne.
Otázka: Občania z celého
mesta sa sťažujú na znečisťovanie prostredia, ktoré vzniká
vyberaním kontajnerov.
Odpoveď:
Uzamykateľné prístrešky pre kontajnery
budú vybudované na skúšku
v rámci rekonštrukcie sídliska Východ na niekoľkých vybraných miestach ako vzorka.
Čas potom ukáže, akým spôsobom sa bude situácia vyvíjať
zo strany vyberačov kontajnerov. Neskôr budeme rokovať
so správcami ďalších bytových
domov, či aj oni chcú urobiť
prístrešky.

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
13. 7.
14. 7.
15. 7.
15. 7.
22. 7.
22. 7.
24. 7.

Občianske aktivity
a samospráva

účasť na slávnostnom otváraní rekonštruovanej cesty
I. triedy
rokovanie k úprave rozpočtu na rok 2009
stretnutie s komunitnými pracovníkmi k rómskej problematike
rokovanie k II. tlakovému pásmu
rokovanie so zástupcami Matice slovenskej
rokovanie s predstaviteľmi obce Lastomír
účasť na oslavách obce Vinné

Z poslaneckých interpelácií
Odpovede na interpelácie poslancov MsZ, ktoré boli predložené na XVI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 23. 6. 2009.
Mgr. Rudolf Ivan:
Obyvatelia bloku A9, Masarykova ul., Michalovce žiadajú riešiť
pretrvávajúci problém týkajúci sa vylepovania reklamných plagátov a oznamov firiem, ale aj súkromných osôb na bytovom dome
(vstupné platové dvere, múriky ...).
V ostatnom období sa objavil aj plagát nabádajúci pripojenie
sa na stránku www.nacionalisti.net, na ktorej sa propaguje fašizmus a hanobí rasa. Uvedený leták bol a je vylepovaný aj v iných
lokalitách mesta Michalovce.
Aké opatrenia budú prijaté na odstránenie týchto neduhov
v našom meste, keď minimálne v prvom prípade sú majitelia
reklám známi?
Na interpeláciu odpovedal náčelník mestskej polície JUDr. Bartolomej Kudroč:
Pri znečisťovaní súkromných objektov, fasád bytov a vchodových
dverí mestská polícia môže konať iba na základe oznámenia majiteľov bytov, bytových spoločenstiev, bytového družstva a Domsprávu.
Ide o súkromný majetok a prípadný súhlas alebo nesúhlas výlepu
oznamov je vecou zmluvných strán mimo dosah MsP. Od začiatku
roka 2009 nebol doposiaľ podaný žiaden oznam o nedovolenom
výlepe oznamov na súkromnom majetku od poškodených osôb
resp. od zodpovedných osôb, t. j. predsedu združenia alebo spoločenstva.
Mestská polícia Michalovce počas výkonu služby problematike
vylepovania plagátov mimo výlepných plôch na verejných priestranstvách venuje patričnú pozornosť. Pri prejednávaní priestupku je
priestupca zo strany MsP zároveň upozornený na to, že výlepnú plochu, ktorú plagátmi znečistil, je povinný dať do pôvodného stavu. Zo
strany MsP je vykonávaná spätná kontrola a pri nedodržaní termínu
sú vyvodené následky v zmysle priestupkového zákona.
Vaše oznámenie o výskyte plagátu, na ktorom sa propaguje fašizmus a hanobí rasa, sme zdokumentovali a spisový materiál bol
v zmysle § 60 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch
v platnom znení odovzdaný OR PZ Michalovce, Odbor kriminálnej
polície ako podozrenie z trestného činu podpory a propagácie skupín
smerujúcich k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd.

Ing. Mirko Gejguš:
Viacerí občania nášho mesta ma oslovili s otázkou, v akom rozsahu sa realizuje investičná akcia – stavba bytového domu v lokalite Angi mlyn I. a II. etapa?
Zaujímajú sa o informácie, ako sú:
1.	Aký bude celkový počet bytových jednotiek?
2. Budú prideľované nové byty občanom už teraz bývajúcim v tejto lokalite?
3. Budú nové byty poskytované ako náhradné bývanie pre neplatičov v rámci mesta Michalovce, alebo sú pripravované podmienky na poskytnutie bývania občanom, ktorí t. č. nie sú obyvateľmi mesta?
Na uvedenú interpeláciu v bode 1 odpovedala vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja Ing. Anna Mrázová:
V roku 2010 bude v bytových domoch blok D a E k dispozícii 40
nových nájomných bytov.
Na body 2 a 3 uvedenej interpelácie odpovedal vedúci odboru hospodárenia s majetkom Ing. Jozef Doležal:
Pripomienky prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej
v bytovom dome D a E sú stanovené VZN č. 105/2008, ktoré bolo
schválené Mestským zastupiteľstvom Michalovce dňa 5. 2. 2008.
Žiadateľom o byt môže byť každý občan mesta Michalovce, nielen
občan bývajúci na Ulici mlynskej, ktorý je prihlásený k trvalému pobytu v meste nepretržite minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti
a MsÚ voči žiadateľovi a osobám, ktoré s ním budú bývať neevidujú
pohľadávky po termíne ich splatnosti súvisiace s bývaním a zároveň
splní ďalšie kritériá stanovené platným VZN.

Ing. Ján Ďurovčík, CSc.:
Na Námestí osloboditeľov pred ZOS je kruhové reklamné zariadenie, ktoré neslúži svojmu účelu a je v dezolátnom stave už
niekoľko mesiacov. Prosím o jeho opravu.
Na interpeláciu odpovedal vedúci odboru hospodárenia s majetkom
Ing. Jozef Doležal:
Mestský úrad Michalovce – odbor hospodárenia s majetkom zabezpečí opravu kruhového reklamného zariadenia, umiestneného
pred ZOS na centrálnej pešej zóne, v termíne do konca augusta 2009.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Učme deti pravde
Na konci školského roka prišli moje deti tak ako každý rok
za mnou s požiadavkou a zápisom v „zrkadielku“, že potrebujú
doniesť do školy „peniaze na nezistené škody“.
Som presvedčený, že táto požiadavka sa nezakladá na pravde.
Pravda je, že škody sú zistené, ale
nezistený je páchateľ škôd. Ak si
toto uvedomíme, tak nezistených

páchateľov škôd, ktorí nám strpčujú náš život či už v meste, prírode, alebo aj v našich školách, bude
čo najmenej. Len správne pomenovanie veci povedie k tomu, že si
aj naše deti uvedomia, aká je skutočnosť, a že za každú škodu musí
niekto zaplatiť. To znamená, že ak
nepomenujeme páchateľa škody,
musíme ju zaplatiť my všetci.
M. Stričík



Bojová skupina EÚ
pripravená na nasadenie
Slávnostným nástupom Česko – slovenskej bojovej skupiny
EÚ vyvrcholila 10. júla v Michalovciach viac ako trojročná
práca na príprave tohto spoločného bojového zoskupenia.
Súčasne sa skončil mimoriadne náročný takmer dvojročný
výcvikový cyklus deklarovaných
jednotiek, ako aj vyčleňovaného
vojenského a civilného personálu do veliteľských štruktúr bojovej skupiny a EÚ. Príprava tohto
kontingentu je jednou z hlavných priorít náčelníka Generálneho štábu OS SR.
Jednotky začlenené do Česko-slovenskej bojovej skupiny
patria spolu s jednotkami nasadzovanými priamo do operácií medzinárodného krízového manažmentu momentálne
k najlepšie vycvičeným jednotkám OS SR a predstavujú garanciu splnenia našich medzinárodných záväzkov vo vzťahu
k EÚ. Dňom 1. júla 2009 bola
táto bojová jednotka zaradená do operačnej pohotovosti
– tzv. stand-by fázy. Čaká ju
mimoriadne náročný polrok,
počas ktorého musí byť nielen
pripravená na rýchlu aktiváciu
a nasadenie, ale súčasne udržať

a zvýšiť dosiahnutý stupeň výcviku a pripravenosti.
Ide o pomerne malý kontingent síl rýchlej reakcie, okamžite
dostupných pre expedičné operačné použitie prakticky kdekoľvek na zemeguli. Tieto jednotky
musia byť vybavené a vycvičené
tak, aby ich bolo možné prakticky
nasadiť vo všetkých klimatických
pásmach, pričom pre účely predbežného plánovania sa počíta s ich
nasadením na strategickú vzdialenosť do 6000 km od Bruselu. Táto
vzdialenosť však nie je ohraničujúca a bojové skupiny môžu byť
nasadené prakticky kdekoľvek.
Bojové skupiny EU nie sú
stále jednotky, ale sú založené
podobne ako NATO Response
Forces na rotačnom princípe, t.j.
členské krajiny postupne deklarujú a vyčleňujú svoje jednotky
do BG EÚ. Jedna rotácia trvá 6
mesiacov, pričom v rámci jednej
rotácie má EÚ k dispozícii celkom 2 bojové skupiny.
kpt. Mgr. Lenka Bušová

V autobuse platíme
najviac 10 mincami
Od januára tohto roku sme
boli oboznámení s faktom,
že vodičovi autobusu nesmieme dať 4-násobne vyššiu sumu
ako je naša cena lístka. Toto
pravidlo platí aj dnes. Využili
sme tak aspoň drobné, ktoré
sa nám od nového roku začali
povaľovať v peňaženkách.
,,Prekvapilo ma, keď sa ma
šofér spýtal, či mám v ruke viac
než 10 mincí. Po mojej kladnej
odpovedi ich odmietol vziať.
Doteraz sa mi to ešte nestalo.
Vraj to platí od januára a do júla mi žiaden šofér neodmietol
vziať 10 mincí“, pohoršovala sa
stála cestujúca. Rozhodnutie
záleží od vodiča autobusu, či
príjme 10 mincí alebo štvornásobok cestovného. Cestujúci sa
dozvedajú nové pravidlá každý
deň, hoci boli vydané v januári
2009, málokto venuje čas ich
čítaniu.

Podľa článku 12 v 15.bode
Prepravného poriadku autobusovej dopravy sa za vhodné
platidlá nepovažujú bankovky
svojou hodnotou prevyšujúce
4 a viacnásobne cenu cestovného lístka a mince v množstve 10 a viac kusov.
Kedže aj šoférov dopravných liniek otravovali kôpky
centov, dali do popredia čipové karty, a to ešte pred zavedením novej meny. Cena čipovej
karty sa stále mení, preto jej
kúpu neoddiaľujte. Na začiatku predaja bola jej cena
niekoľkonásobne nižšia (2 €).
A dnes? 5,30 €. Platnosť tejto
elektonickej peňaženky nie je
večná, ale 5 rokov. Každopádne pri jej používaní ušetríte
nejaké centíky. No so stále sa
zvyšujúcim cestovným ušetríte
viac na vlastnom aute.
Veronika Cholewová

Sluchovo postihnutí
vo Vysokých Tatrách
Za finančnej podpory mesta Michalovce výbor Zväzu
sluchovo postihnutých ZOND
Michalovce pripravil pre svojich členov trojdňový sociálno
rehabilitačný pobyt vo Veľkom
Slavkove pri Vysokých Tatrách.
Pobytu sa zúčastnilo 21 členov
organizácie, ktorí mali možnosť
absolvovať odbornú prednášku
o špeciálnych produktoch, určených zdravotne postihnutým
a tiež o zmenách v zákonoch
a vybavovaní kompenzačných
pomôcok. Prednášky do posunkovej reči tlmočil dobrovoľný

tlmočník Ján Lastovka. Počas
voľných chvíľ sme navštívili
AQUA-CITY v Poprade, relaxovali v liečivej vode a tiež absolvovali zopár túr po nádherných
tatranských končiaroch. Sme
veľmi radi ,že naše mesto svojou dotáciou podporuje takéto
programy, aby sa aj sluchovo postihnutí mohli stretávať a oboznamovať so všetkým okolo seba,
čo potrebujú k naplneniu svojho
života, lebo svojim handicapom v komunikácií sú ukrátení
o bežnú informovanosť.
Valéria Mitrová

Pre dobre fungujúcu samosprávu je základným motivačným a limitujúcim prvkom predovšetkým uspokojovanie verejného záujmu
vo všetkých podstatných ukazovateľoch.
Jednotlivé regulačné pravidlá vo forme všeobecne záväzných nariadení pripravuje mestský úrad. Záväzným pre definovanie jeho základnej litery sú platné zákony schválené parlamentom Slovenskej republiky
alebo parlamentom Európskej únie. Slovensko je jeho súčasťou. Všetky
pripravené VZN sú prerokované v komisiách mestského zastupiteľstva
a v mestskej rade. Pred samotným prerokovaním v mestskom zastupiteľstve sú zverejnené na úradnej tabuli v budove mestského úradu
a od roku 2007 aj na internetovej stránke mesta. Ich zverejnenie pred
prerokovaním v mestskom zastupiteľstve vytvára priestor na reakcie
a pripomienky zo strany občanov. Rokovania mestského zastupiteľstva
sú verejné a môže sa ich zúčastniť každý občan. Ak požiada zastupiteľstvo, aby mohol na rokovaní vystúpiť, po súhlase zastupiteľstva môže
občan predniesť vlastný príspevok alebo názor.
Po schválení všeobecne záväzného nariadenia v mestskom zastupiteľstve a podpísaní primátorom mesta nastupuje v zákonnej lehote jeho
právoplatnosť. Dodržiavanie sledujú príslušní pracovníci mestského
úradu a mestskej polície. V ostatnom období niektoré dotknuté skupiny
občanov reagujú na kroky, ktoré sú v zmysle platných VZN realizované
pracovníkmi mestskej polície petičnými pripomienkami adresovanými
vedeniu mesta.
V zmysle platného petičného zákona môže byť petícia občanov,
spĺňajúca právne náležitosti iniciátorom k vypísaniu miestneho referenda so zadefinovanou otázkou, alebo formuláciou právnej záväznosti. Samotnou petíciou nie je možné meniť platné všeobecne záväzné
nariadenia. Rovnako petíciou občanov nie je možné meniť rozpočet
schválený mestským zastupiteľstvom nielen vcelku, ale ani v jednotlivých kapitolách. I keď tieto občianske aktivity nemajú relevantnú formu a nespĺňajú všetky potrebné právne náležitosti, berieme ich ako dôležitý názor občanov a jeho obsahom sa bude vedenie mesta zaoberať.
Vnímame všetky aktivity občanov podávané ústne, písomne, telefonicky ako dôležité prvky, ktoré majú v sebe racionálne jadro pre zlepšenie poriadku a kvality života na území mesta. Tento proces neustále sa
skvalitňujúceho fungovania mesta je nikdy nekončiaci.
Len dobrá vzájomná súhra a pochopenie prispejú k neustálemu
skvalitňovaniu životných podmienok a koexistencie bez vzájomného
obťažovania.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral
Športové správy
a dotyky viery

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

Žihadlo

Hosť: MUDr. František Farkaš
primár ortopedického oddelenia NsP Michalovce
(repríza z 2. 10. 2008)

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

záznam

od soboty denne o 14.00 hod.
Záznam z vystúpenia Tí najlepší...
zo dňa 20. 11. 2008
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

Pripomenuli si
90. výročie bojov
Aj keď vieme, že mesiace jún
– júl bývajú každoročne najteplejšie, a často sprevádzané
povodňami, v dôsledku ktorých prichádza k obetiam na
ľudských životoch, tak rok 1919
bol celkom výnimočný. Bol necelý rok po skončení I. svetovej
vojny a na celom území našej
novo vzniknutej samostatnej
republiky ČSR dochádzalo
k urputným bojom proti maďarskej armáde, ktorej občania,
ale hlavne politickí predstavitelia, sa nevedeli zmieriť s reálnou
situáciou. V bojoch za zachovanie územnej integrity mladého Československa položilo
svoje životy 1018 príslušníkov
československých ozbrojených
zložiek. Je chvályhodné, že občania Kysaku dokázali uskutočniť na začiatku leta pietnu

spomienkovú slávnosť pri pamätnom obelisku, kde je pochovaných 10 padlých hrdinov.
Ich kolegovia – bojoví druhovia
z II. práporu talianskych legionárov tu neskôr postavili travertínovú mohylu s tabuľou, na
ktorej je napísané: „Za svobodu
vaši a vašich dětí obětovali sme
s láskou svuj život. Bratři Slováci, chraňte si ji a milujte svou
krásnou Československou vlast
tak, jako my ji milovali a život
za ni dali.“
Po skončení slávnostného
aktu miestna mládež zorganizovala v kultúrnom dome bohatý
program. Na tejto akcii sa zúčastnili aj naši príslušníci Klubu
rehabilitovaných vojakov z Michaloviec, ktorí si vzali odkaz
bojovníkov za vlastné poučenie.
Miroslav Krejčiřík



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších:

Historicko – divadelné leto
Upálenie bosorky

Ema Salátková

24. 7. 2009 – 18.00 hod. – tribúna MsÚ
divadelná hra na základe autentickej historickej udalosti

Dominik Kužma

Výstavy

Etela Krištofová – výstava portrétov

do stavu manželského vstúpil tento snúbenecký pár:

do 31.7.2009 – galéria MsKS

Program kina Centrum
24. – 25. 7. piatok, sobota - 19,30 hod.
26. 7. nedeľa – 17,00 a 19,30 hod.
NOC V MÚZEU 2
USA /100 min./
/komédia/
Premiéra
Bývalý nočný strážca Larry Daley (Ben Stiller) je opäť zatiahnutý
do ťažko predstaviteľného dobrodružstva, v ktorom ožíva história. Zdá sa, že má konečne všetko, po čom túži, no i tak mu niečo
v živote chýba. Niečo ho ťahá späť do múzea, tam kde to mal rád,
kde kedysi zažil neopakovateľnú magickú noc.
Vstupné: 2.40€ Ml. prístupný!
Český dabing
29. – 30. 7. streda, štvrtok 19,30 hod.
MILIONÁR Z CHATRČE	
VB/USA /120 min./
/dráma/
Premiéra
Hlavný hrdina Jamal Malik je chlapec, ktorý sa narodil do sveta
bez budúcnosti, do chudobného prostredia bombajských slumov.
Teraz ale sedí v televíznom štúdiu oproti moderátorovi indickej
verzie súťaže Chcete byť milionárom a čaká na poslednú otázku,
ktorá ho delí od rozprávkovej výhry 20 miliónov indických rupií.
Vstupné: 2.20€ Ml. prístupný do 12 r. nevhodný!
České titulky
31. 7. piatok - 19,30 hod.
1. 8. sobota - 19,30 hod.
2. 8. nedeľa - 17,00 a 19,30 hod.
HANNAH MONTANA
USA /104 min./
/hudobná romantická komédia/
Premiéra
Miley Stewart (Miley Cyrus) zápasí so školou, priateľmi a
svojou tajnou druhou identitou – popovou hviezdou menom
Hannah Montana. Keď hrozí, že popularita Hannah Montany obráti jej život úplne hore nohami, neostáva iné, ako sa jej
vzdať.
Vstupné: 2.50€ Ml. prístupný!
Slovenský dabing
5. - 6. 8. streda, štvrtok - 19,30 hod
ANJELI A DÉMONI	
USA /135min./
/Suspense thriller/
Robert Langdon objaví dôkazy o znovuobnovení starovekého
tajného bratstva známeho ako Ilumináti – najmocnejšej tajnej organizácie v histórii – a zároveň musí čeliť smrteľnému
nebezpečenstvu, ktoré ohrozuje najnenávidenejšieho nepriateľa tejto tajnej organizácie: katolícku cirkev. Keď sa Langdon
dozvie, že hodiny na nezastaviteľnej časovanej bombe, ktorú
predstavujú Ilumináti, stále tikajú, odlieta do Ríma, kde spoja svoje sily s Vittoriou Vetra, krásnou a záhadnou talianskou
vedkyňou.
Vstupné: 2.20€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

Záverečné skúšky
na ESO Euroškole
Všeobecne sa vo svete šíri
trend stravovať sa nezdravo.
Rovnako sa to rozmáha aj na Slovensku. Vláda sa proti tomuto
problému rozhodla bojovať aj
v školách, pre ktoré spracovali
Národný plán boja proti obezite.
Stačí to? My, na Súkromnej hotelovej akadémii ESO Euroškola
Slovensko v Michalovciach, sme
sa rozhodli tomu pomôcť ešte
intenzívnejšie.
Žiaci hotelových akadémií
majú šancu počas štúdia získať v treťom a vyššom ročníku
štúdia výučný list v odboroch
kuchár/kuchárka alebo čašník/
servírka. Nie je tomu inak ani
u nás. Každoročne prebiehajú
na našej škole záverečné skúšky. Ich najzaujímavejšou časťou,
tak pre skúšobnú komisiu ako aj
pre študentov, je praktická časť.
Každý študent pripraví nejakú
časť pokrmu alebo nápoja, ktorý
potom prezentuje pred porotou.
Avšak tohtoročné skúšky neboli celkom obyčajné. Tentokrát
sme sa rozhodli zakomponovať
do záverečných skúšok aj jedlá,
ktoré by reprezentovali racionálnu stravu. Firma ALFA BIO,
s ktorou spolupracujeme už tretí
rok, vyšla s iniciatívou podieľať
sa na financovaní praktickej časti záverečných skúšok formou
dodania svojich produktov,
z ktorých by sme pripravili rôzne časti menu. Myšlienka oslo-

vila vyučujúcu odborných predmetov, Máriu Čisarovú, ktorá je
sama zástancom zdravej výživy.
Pre tento rok si vybrala TOFU
syry na tri spôsoby – biely, údený a lahôdkový, a sójové nátierky z ponuky firmy ALFA BIO.
A tak študenti pripravili známe
jedlá na nové a netradičné spôsoby.
Zdravé ingrediencie dodali
chuť, zmenili a doplnili známe
jedlá. Študenti, porota a aj rodičia si na recepcii, ktorá pokračovala po skúškach, mohli pochutiť na brokolicovej polievke
s údeným tofu, chuťovkách so
sójovými nátierkami, lahôdkovej sekanej s bielym tofu, či vyprážaných kroketách s hroznom
a bielym tofu.
Na ozdobených misách vyzeralo všetko lákavo a na prekvapenie tých, čo v reštaurácii
bežne prehliadnu jedlo s tofu,
aj chutne. Úsmevy a pochvaly zo všetkých strán svedčili
o tom, že každý bol spokojný.
Pre nás pedagógov z toho vyplynula jedna dôležitá skúsenosť. Mladí sa budú zdravo
stravovať, keď si zdravé jedlá
budú vedieť aj chutne pripraviť. A to by mohol byť jeden
z najefektívnejších spôsobov
boja proti obezite a nezdravému stravovaniu.
Mgr. Marcela Harmanová,
zástupkyňa riaditeľa školy

V nedeľu 19. júla sa vo veľkej sále MsKS v Michalovciach uskutočnil
jeden zo série koncertov Medzinárodného festivalu mládežníckych
orchestrov a zborov. Michalovskému publiku sa predstavil Japonský
mládežnícky symfonický orchester pod vedením dirigentky – Yuri Kishimoto. Diváci si vypočuli skladby popredných svetových skladateľov
vážnej hudby. Podujatie bolo veľkým prínosom v rámci kultúrneho života nášho mesta v tomto letnom období.

Úspešný letný denný
tábor na Hrádku
Štafetu letných denných
mestských táborov v Michalovciach začala Základná škola
na Ulici T. J. Moussona. Vďaka finančnej podpore mesta
Michalovce a nadšenému prístupu pedagógov sa prostredie
školy stalo na tri dni miestom zábavy, smiechu, relaxu
a tvorivých nápadov. Učiteľky
pripravili pre deti zaujímavý
program, v ktorom si každý
mohol nájsť to svoje. Každý
deň sa začínal tanečno - pohybovými a športovými hrami,
neskôr nechýbali tvorivé dielne, kde sa deti naučili používať

netradičné výtvarné techniky
ako batikovanie, servítkovú techniku a maľovanie na
plátno. Fantázii sa medze nekládli. Veľký ohlas u detí mali
špiónske hry, dekódovanie šifier a hľadanie pokladu. Podľa
indícií deti zistili, že poklad
stráži vodník, ktorý je symbolom átria našej školy a pánom
nášho nového jazierka.
Deti odchádzali domov nadšené. Znova sa potvrdilo, že škola môže byť miestom zmysluplného využitia voľného času detí
aj počas prázdnin.
Mgr. Ivana Porvazníková

Čím poslúžime my?

Obchod v minulosti
Zemplínske múzeum otvorilo 8. júla výstavu exponátov,
pochádzajúcich zo zbierkového
fondu Múzea obchodu Bratislava. Návštevníkom približujú
nezabudnuteľnú
spomienku
a nostalgickú atmosféru, ktorá
panovala na území bývalého
Československa v období 1. polovice 20. storočia.
Vzácne sú medzi zbierkami
takmer kompletne zachované
zariadenia obchodíkov so zmiešaným tovarom – pulty, regále
a vitríny z Tvrdošoviec. Vystavený je pôvodne zariadený interiér
obchodíka so zmiešaným tovarom zo začiatku 20. storočia.
Bohatú výpovednú hodnotu majú papierové, kartónové,
drevené a plechové obaly, ktoré
v snahe upútať zákazníka, niesli okrem informácií o výrobcovi a výrobku i pestrú výzdobu
a nápaditú grafickú úpravu.
Významnú skupinu exponátov tvoria mechanické pracovné
pomôcky nevyhnutné pri predaji. Z nich napríklad registračná
príjmová pokladnica – ľudovo
nazývaná „Nacionálka“. Neod-

Slniečko
Tanečný súbor Slniečko sa
4. júla zúčastnil garden párty spoločnosti U. S. Steel pri príležitosti
Dňa nezávislosti v USA. Slniečko
sa predstavilo tromi country tancami a zároveň si pripravilo dva
vstupy tanečnej školy pre účastníkov oslavy. Súbor vhodne zapadol
do programu, ktorý otvorili sokoliari príletom orla s americkou
vlajkou. Celé popoludnie bolo popretkávané atrakciami kovbojov,
klaunov a rôznymi súťažami pre
deti i dospelých. Vo večerných hodinách všetko vyvrcholilo ohňovou šou. Vstupy Slniečka boli mimoriadne atraktívne, s tanečníkmi
si všetci veľmi radi zatancovali,
či už na country alebo modernú
nôtu. Úspech súboru potvrdilo aj
osobné pozvanie prezidenta spoločnosti US Steel na budúci rok.

mysliteľnou súčasťou výmeny
tovaru boli už v staroveku váhy.
Návštevník má možnosť vidieť
jednoduchšie rovnoramenné
a balančné miskové váhy.
Široká je tiež škála rozmanitých zásobníkov na tovar: na kávu, cukrovinky, semená a iné
suroviny. Mnohé sú starostlivo
zdobené plastickou i maľovanou
dekoráciou, čím popri praktickom využití skrášľovali interiéry
obchodíkov.
Adekvátnu formu propagačných prostriedkov zachytáva
súbor plagátov, na základe ktorých je možné pomerne súvislo
sledovať vývoj tlačenej reklamy.
Obchodníci sa museli vyznačovať nielen tým, že poznali
tovary a ich výmennú hodnotu,
najvýhodnejšie cesty a formy
prepravy, ale aj poznatkami
o dobových ekonomických
problémoch a o spôsobe života
ľudí mimo rámca svojej krajiny a najmä jazykovými vedomosťami. Výstava v západnom
krídle hlavného kaštieľa potrvá
do 4. septembra.
D. Barnová

Marián Kmec
a Dana Vargová

Projekt Comenius
za polárnym kruhom
V júni sa v nórskom meste
Finnsnes – za severným polárnym kruhom - uskutočnilo
záverečné projektové stretnutie v rámci medzinárodného
projektu COMENIUS. Našu
krajinu zastupovali učitelia zo
Základnej školy s materskou
školou F. J. Fugu vo Vinnom jej riaditeľka Mgr. Jana Gaňová,
učiteľka Mgr. Mária Michvocíková a koordinátorka projektu
Mgr. Slávka Pasteľáková.
Cieľom projektového stretnutia bola výmena záverečných
produktov, zhodnotenie projektovej činnosti a vypracovanie
spoločnej časti záverečnej správy
projektu. Partnerská škola v Nórsku pripravila bohatý program
– pracovné stretnutia s učiteľmi,
žiakmi, vedením školy, rodičmi,
ktorí sa stretli v rámci ukončenia
školského roka na slávnostnej
školskej akadémii.

Zároveň sme zhodnotili vzájomnú spoluprácu ako vynikajúcu a spracovali sme spoločnú
časť záverečnej správy. Každá
zo škôl vyjadrila prínos projektu COMENIUS pre svoju školu
a to najmä v multikultúrnej oblasti, vyučovaní cudzích jazykov,
literatúry, histórie, geografie, výtvarnej výchovy, IKT a možnosti
zapojenia takmer každého žiaka
do projektovej činnosti a učiteľa
do projektovej mobility. Abslovovali sme aj návštevu strednej školy, zameranej na rybolov a poľnohospodárstvo, ktoré sú pre tento
severský kraj veľmi typické.
Táto cesta prispela k výmene skúseností z vyučovania
cudzích jazykov a ostatných
školských predmetov, využitia
dramatickej výchovy a interdisciplinárnych vzťahov v školskom kurikule.
Mgr. Slávka Pasteľáková

Zemplínske múzeum v Michalovciach
organizuje

Denný detský letný tábor
10. 8. – 14. 8. 2009

Viac informácií na www.zemplinskemuzeum.sk

t. č. 056/ 644 10 93

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Ján Lovás, 53-ročný
Margita Kilianová, 90-ročná
Mária Koreňová, 85-ročná
Mária Stanková, 88-ročná
MUDr. Margaréta Tomášová, 61-ročná
Ing. Eduard Spišák, 77-ročný

Spomienky
Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život
a všetkých nás.
Dňa 28. júla 2009 si pripomenieme
prvé výročie úmrtia nášho otca a dedka

Jozefa Dobiáša
Spomínajú manželka, deti a vnuci
24. júla 2009 uplynuli tri roky, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otecko a dedko

Andrej GAVULA
V našich srdciach navždy zostane
spomienka na tohto starostlivého
a obetavého človeka.
S láskou spomínajú manželka Mária,
dcéry Marta, Eva, Táňa, syn Andrej
a vnúčatá Marcel, Ján, Katka a Zuzka

šport – inzercia

Až začiatkom augusta
Michalovská
prvoligová
Dula sa v hokeji zatiaľ pripravuje na suchu. Keďže sa robí
rekonštrukcia chladiarenského
systému a modernizácia kotolne, nevie sa presný štart prípravy na ľade. Podľa všetkého by
to malo byť začiatkom augusta.
V príprave majú naplánovaných
deväť prípravných stretnutí
doma i von. Plánujú odohrať
po dva zápasy s Prešovom, Trebišovom, Bardejovom – všetko účastníkmi I. ligy a potom
v Maďarskom Miškolci. Posledný by mal byť zápas doma s Kry-

Malý oznamovateľ

nicou z Poľska. Uvidíme, ako to
bude s ľadom. Do prípravy je zapojených 24 hráčov – prevažne
z hráčov domácich. Okrem nich
trénuje s mužstvom aj útočník
Stríž z Košíc, ktorý vlani hrával
v Trebišove. Súťaž sa začne prvým kolom v nedeľu 13. septembra a Michalovčania privítajú
Dolný Kubín. V druhom kole
hneď v utorok 15. septembra
hrajú znovu doma s Kežmarkom, ktorý vlani hrával extraligu
a vypadol. Trénerom družstva je
vlaňajší úspešný kormidelník
Dušan Kapusta.
ka

Ponuka práce
• 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
• Kvalitné nátery striech – rodinné domy a iné objekty.
Záruka, dohoda. Kontakt: 0905 513 618
• Staviame strechy – rekonštrukcie, odstraňovanie vlhkosti.
Kontakt: 0911 929 039

Ďalší triumf mladých Výsledky športových
futbalistov
hier dôchodcov
V druhej polovici júna sa
v Banskej Bystrici konali neoficiálne majstrovstvá Slovenska
mladších žiakov športových
tried vo futbale. Za účasti ôsmich mužstiev si ďalší výrazný
úspech pripísali mladší žiaci
siedmeho ročníka ŠT MFK
Zemplín Michalovce na Základnej škole na Ulici okružnej 17. Počas dvoch dní v náročnom turnaji, na ktorom sa
hralo systémom každý s každým, podľahli iba celkovému
víťazovi - mužstvu Ružomberka 0:2 a po zásluhe sa umiestnili na vynikajúcom druhom
mieste. Cenné sú víťazstvá

predovšetkým nad rovesníkmi
zo Slovana Bratislava, Tatrana
Prešov a Dubnicou.
Výsledky našich mladých
nádejí boli nasledovné: MFK
Zemplín – Banská Bystrica 0:0,
MFK Zemplín – 1.FC Košice
0:0, MFK Zemplín – Senica
1:0, MFK Zemplín – Ružomberok 0:2, MFK Zemplín – Tatran Prešov 3:2, MFK Zemplín
– Spartak Dubnica 3:0.
Dosiahnuté výsledky chlapcov pod vedením trénerov
Mgr. Martina Melníka a Mgr.
Jozefa Mareca sú ďalším dôkazom kvalitnej práce mužstva
v tejto vekovej kategórii. nk

Návraty 2009

Splavovanie Laborca
Začiatok júla a štátny sviatok Deň Sv. Cyrila a Metoda si
v Michalovciach pomaly už ani
nevieme predstaviť bez Laborca
plného lodiek. Aj tento rok 10.
júla sme pri stráňanskom moste
pozorovali asi stovku vodákov
a 30 člnov ako sa pripravovali
na plavbu dlhú 70 km, ktorá sa
12. júla skončila za našou južnou hranicou. Štrnásty ročník
splavovania zemplínskych riek
- Návraty 2009 otvoril zástupca
primátora MUDr. Bančej. Krátke
príhovory, organizačné pokyny,
výmena darčekov a všetci sa pobrali vodami Laborca na juh. Prví
vodáci dorazili do tábora v areáli
klapkovej hate elektrárne Vojany o 15.00 hod. Rýchlo postavili
stany a táborový život mohol
začať. Atmosféra bola vynikajúca, tak ako všade, kde sa po roku
zišla stovka priateľov. K dobrej
nálade prispeli aj Lučane na čele
s Mgr. Váradym, pikantný guľáš
a rybacie špeciality. Podobná

slávnosť sa uskutočnila aj v starodávnej obci Zemplín. Po skonzumovaní rekordného množstva
1500 „holúbkov“ si účastníci vyniesli svoje stoličky pred kultúrny
dom, kde vystúpili súbory z Bežoviec a Poruby pod Vihorlatom.
V nedeľu sme prekročili štátnu
hranicu, čo sa stalo len druhýkrát v 14-ročnej histórii nášho
podujatia. Na kompe, v pekne
upravenom plážovom kúpalisku, pri obci Felsoberecki nás už
čakala starostka obce Klin nad
Bodrogom so svojimi ľuďmi a samozrejme tradičnými makovníkmi. Eva Balogová mala práve 50
rokov. Keď sme začínali, bolo to
mladé 35 – ročné dievča.
Slovenka – starostka obce,
kde sa rozprávalo takmer výlučne po maďarsky. Vždy sme sa
tu dohovorili a rozumeli sme si.
Preto sa sem radi vraciame. Pýtate sa prečo Návraty. To je jedna
z odpovedí a ešte sto ďalších.
Ing. František Džupa

Na prvej strane našich novín
sme vás informovali o priebehu
1. športového dňa dôchodcov.
Na tejto strane vám prinášame
výsledky prvých troch pretekárov v jednotlivých disciplínach:
Rýchla chôdza ženy 300 m:
1. Monika Jakubová KD č.2,
2. Anna Olexová KD č.2,
3. Margita Sabová, KD Jednota.
Beh muži 300 m :
1. Ivan Čollák, KD Jednota,
2. Milan Olajec KD Jednota,
3. Jozef Ihnacík KD č.4.
Beh s vajíčkom ženy:
1. Helena Lošková KD č.4,
2. Ružena Ihnacíková KD č.4,
3. Mária Hrehovčíková KD Jednota.

Hod s „rozvaľkou“ ženy:
1. Helena Lošková KD č.4,
2. Mária Olexová KD č.2,
3. Mária Hrehovčíková KD Jednota.
Stolný tenis muži:
1. Ivan Čollák KD Jednota,
2. Ján Čižmár KD č.2,
3. Milan Olajec KD Jednota.
Petangue ženy:
1. Mária Tóthová KD Jednota,
2. Alžbeta Tomajková KD Jednota,
3.Mária Olexová KD č.2.
Petangue muži:
1. Miroslav Ľoch KD Jednota,
2. Jozef Vasiľ neorganizovaný,
3. Alexander Lajtner.

Letný zraz turistov
Takmer päťdesiat účastníkov
z KST Strážske, PM KST, Klubu rodinnej turistiky KRTKO
z Košíc, zo Šarišských Michalian
(cykloturistika), neorganizovaných turistov a, samozrejme,
početnú skupinu členov KST
OT TJ Turista Michalovce privítalo v Remetských Hámroch
nádherné slnečné sobotné ráno.
Po otvorení novej turistickej
značenej trasy Krivec – Strihovská Poľana prestrihnutím pásky
sa prítomní vydali na niektorú
z 9 peších a 3 cyklotrás pripravených organizátormi. Náš oddiel sa vybral na túru do Strihovského sedla, križovatky červenej a žltej turistickej značky.
Pohodové kráčanie neustálym
miernym stúpaním, narušil tesne pred cieľom spočiatku hustý, no ďalej už len mierny ale
zato vytrvalý dážď. Ostatným
putujúcim po iných trasách sa
prihodilo to isté, takže niektoré
túry boli mierne skrátené. Večerný program v spoločenskej
sále obecného úradu sa niesol

v družnej debate pri premietaní
fotodokumentácie z predchádzajúcich podujatí a v závere
zlosovaním tomboly. Slnkom
zaliate nedeľné ráno bolo priam
ako vyšité na pokračovanie
v ďalších naplánovaných túrach.
Poniektorí išli na okružnú túru
cez Starú koniareň, Malé trstie
a Lysák, časť našich členov si
to namierila do okolia Malého
Morského oka a Jedlinky, a zvyšok si vyskúšal novú turistickú
značenú trasu z Remetských
Hámrov do Ruskej Bystrej.
Perličkou na tejto trase bola
prírodná rezervácia Machnatý
„vrch“ vyhlásená v roku 1985
na výmere 3,18 ha so 4 stupňom
ochrany. Tento deň sa vydaril,
aj teplota bola prijateľná, môžeme preto konštatovať, že ďalšie
trojdňové spoločné podujatie
všetkých regionálnych KST
bolo v globále úspešné.
Vďaka patrí organizátorom
z PM KST, ale aj všetkým zúčastneným.
Anton Hasák

Topoľany
začínajú
doma

Iuventa
vytvorila
rezervu
V michalovskej Iuvente je, ako sme už nedávno
spomínali, vytvorená rezerva. Chceli, aby hrávala
v I. lige, ale bude to iba
druhá liga. Došlo k fúzii
s Vranovom nad Topľou.
Budú hrávať u nich a niekedy v Michalovciach. Vytvorí sa tak dobrá základňa, v ktorej sa budú môcť
úspešne pripravovať hráčky pre WHIL. Okrem nich
to bude aj prvá dorastenecká liga mladších a starších
žiackych družstiev.
ka

Polovičný úspech
Prvá futbalová liga je už v plnom prúde. Odohrali sa dve
kolá. Keďže v Michalovciach
ešte nie sú dokončené práce
na rekonštrukcii štadióna, naši
futbalisti hrávajú zatiaľ vonku.
V prvom kole sa predstavili
na Gemeri v Lučenci a priniesli
si po víťazstve 0:1 tri body. Druhý zápas mali hrať doma, ale pre



spomínané príčiny hrali opäť
na Gemeri v Rimavskej Sobote.
Nezopakovali víťazstvo z prípravného zápasu a prehrali 1:0.
Po druhom kole majú na svojom konte tri body a v 12 člennom peletóne im patrí 9. miesto.
V treťom zápase sa predstavia
v Prievidzi 25. júla o 17.30 hod.
ka

Mužstvá v III. futbalovej
lige poznajú svojich súperov.
V nej Michalovce majú svojho zástupcu – FK Topoľany.
Prvé kolo je na programe 2.
augusta o 16.30 hod. Topoľany v ňom privítajú na svojom trávniku celok Sabinova.
V druhom kole sa Topoľany
predstavia na ihrisku Vysokých Tatier a v treťom doma
privítajú Giraltovce. Zápas sa
hrá 9. augusta. Všetko sú to
ťažkí súperi. Verme, že Topoľany budú teraz úspešnejší ako
vlani.
ka

Kúpa – predaj – prenájom
• Predám gazdovský RD v Závadke pri Michalovciach vo výbornom stave, ihneď obývateľný, 33 a. Cena: 29 900, €
Kontakt: 0905 835 473, 0948 555 735
• Predám 1,5 izbový byt na Švermovej ul. v Michalovciach.
Cena: 30 000 EUR. Kontakt: 0905 108157
• Výhodne predám 6-izbový byt v Michalovciach. Rozumná cena.
Dohoda možná. Tel.: 0904 739 458
• Predám 3-ročnú lištovú kosačku zn. ALKO-BM/II FARMER.
Cena dohodou. Dohoda istá. Kontakt: 0908 604 355
• Predám nový cestný skúter Cetos 125 za 900 €. 0904 859 336
• Predám drevo na palivo zo stodoly + domáce tkané koberce.
Kontakt: 0918 560 118
• Na prenájom 50 m2 v centre Michaloviec.
Kontakt: 0915 864 655
• Predám pšenicu z tohoročnej úrody. Cena dohodou.
Kontakt: 0908 266 649
• Predám detský kočík X-LANDER, moderný dizajn, málo používaný, vhodný pre chlapca aj dievča. Cena : 100 €
Kontakt : 0915 870 753
• Predám horský bicykel. Lacno. Cena 20 €.
Kontakt: 056 6281 033.

Rôzne
• Prosíme poctivého nálezcu o vrátenie digitálneho fotoaparátu
PLYMPUS (modrý metalický), ktorý sa stratil na Morskom oku
28. 6. 2009. Sú v ňom cenné rodinné snímky. Odmena istá (50 €).
Kontakt: 0915 111 486

Letná prázdninová
liga v malom futbale
Mestský úrad Michalovce Odbor školstva, kultúry a športu
organizuje počas letných prázdnin I. ročník letnej prázdninovej ligy žiakov v malom futbale
O pohár primátora mesta Michalovce. V uvedenej súťaži štartuje 6 družstiev, sú to ľubovoľné
uličné a sídliskové družstvá
chlapcov, ktoré hrajú systémom
každý s každým na multifunkčnom ihrisku VI.ZŠ v Michalovciach. Po dvoch kolách je na čele
mužstvo FC Devils, ktoré v prvých dvoch kolách získalo plný
počet bodov i napriek zdramatizovaniu zápasu s Bielym baletom, keď už v prvom polčase
viedlo trojgólovým rozdielom.
Výsledky prvých dvoch kôl boli
nasledovné:
1.kolo, hrané dňa 9.7.2009:
Východ - FC III.ZŠ 11:0 (6:0) góly
Gregušiak 5, Toder 3, Fedor 3,
FC Kusek - FC Devils 2:6 (1:2)

góly Jeney, Furster-Mancoš 2,
Kanca 2, Vall 2,
Biely Balet - OFK Hatalov 8:1
(3:0) góly Liška 3, Škody 3, Geermuška 1, Mihálik 1 Sabovčík
1.
2.kolo hrané dňa 14.7.2009:
FC Devils - Biely balet 3:2 (3:1)
góly Mancoš 2, Vall 1 – Liška 1,
Škody 1,
FC III.ZŠ - FC Kusek 0:11 (0:5)
góly Furster3, Kuchta 3, Karlik
2, Varmeďa 2, Paľo 1,
FC Kusek - Východ 7:3 (4:0)
góly Paľo 3, Varmeďa 2, Furster
1, vlastný-Mazúr 2, Toder 1.
Tabuľka po 2.kole:
1. FC Devils		 2 2
2. FC Kusek		 3 2
3. Východ		 2 1
4. Biely balet		 2 1
5. OFK Hatalov 1 0
6. FC III.ZŠ		 2 0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2

9:4		 6
20:9		 6
14:7		 3
10:4		 3
1:8		 0
0:22		 0
nk

1. Basket klub Michalovce a mesto Michalovce

pozývajú priaznivcov streetballu

na 1. ročník letného michalovského streetballu,
ktorý sa uskutoční v rámci 40. ročníka Zemplínskeho jarmoku
dňa 15. 8. 2009 o 8.00 hod.
na Námestí slobody v Michalovciach
Na štyroch ihriskách sa bude hrať v kategóriách chlapci a dievčatá od 10
do 14 rokov, od 14 do 18 rokov, v kategórii muži nad 40 rokov a v kategórii Open-muži bez obmedzenia veku. Každý účastník obdrží tričko
a malé občerstvenie, víťazné družstvá vecné ceny. Prihlášku, pravidlá
a podmienky registrácie záujemcovia nájdu na www.1bkmi.sk

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza zadarmo každý párny piatok. Vydáva Mestský úrad Michalovce. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej,
redaktorka: Ing. Iveta Palečková, e-mail: paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: pazicova@msumi.sk, tel.: 6864 105,
členovia redakčnej rady: Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Ľudmila Poláková, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v párnom týždni – do 12.00 hod.
Adresa redakcie: Michalovčan, budova mestského úradu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje
redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Sadzba a tlač: Media Group, s.r.o. Registrované okresným úradom, oddelením regionálneho rozvoja, registračné č. 93/1992.

