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NemocNica má Nové prístroje 
z príspevku mesta
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Pacientov na chirurgickom 
oddelení už niekoľko týždňov 
vyšetrujú novým videokolono-
skopom a videogastroskopom. 
Prvé endoskopické vyšetrenia 
na Slovensku vôbec majú korene 
v našej nemocnici. Priekopní-
kom tejto diagnostickej metódy 
bol primár chirurgického od-
delenia nebohý MUDr. Štefan 
Kukura. Odovzdanie nového 
prístroja je späté práve so 40. vý-
ročím prvého gastroskopického 
vyšetrenia.

„Tieto prístroje slúžia 
na skontrolovanie hornej  čas-
ti tráviaceho traktu a hrubé-
ho čreva. Vzhľadom k tomu, 
že v našich podmienkach je 
karcinóm hrubého čreva naj-
častejším a najzávažnejším 
ochorením hneď po kardiovas-
kulárnych chorobách, je prí-
stroj viac ako potrebný,“ po-
vedal námestník riaditeľa pre 

lekársku diagnostickú starost-
livosť a chirurg MUDr. Marián 
Jenčík. Okrem diagnostiky trá-
viaceho traktu slúži prístroj aj 
na  chirurgické zákroky – od-
straňovanie malých nezhub-
ných nádorov, či histolizáciu 
zhubných nádorsov. Kým pri 
starších modeloch gastro a ko-
lonoskopov pozeral vyšetrujúci 
lekár priamo cez prístroj, nové 
zariadenie umožňuje sledovať 
diagnostický, či liečebný pro-
ces na monitore v dvadsaťná-
sobnom zväčšení. Pri zákroku 
je tak o priebehu i situácii obo-
známený aj zdravotnícky per-
sonál, ktorý pri vyšetrení asis-
tuje. „Navyše si videonahrávku 
môžu zopakovať, prípadne sa 
k nej pre porovnanie s odstu-
pom času vrátiť“, dodáva ria-
diteľ nemocnice MUDr. Pavol 
Kuchta. Náklady na nákup 
zariadenia boli 44 tisíc eur. 

K dotácii mesta teda z vlast-
ných zdrojov prispela zvyšnou 
čiastkou nemocnica.

V priebehu roka plánujú 
chirurgovia takto vyšetriť okolo 
4000 pacientov. Keďže záujem 
i potreba o toto vyšetrenie je 
veľká, chirurgická ambulancia 
je pre objednaných pacientov 
k dispozícii šesť dní v týždni 
– teda aj v sobotu. Samozrejme, 
prístroj je k dispozícii 24 ho-
dín denne a svoju úlohu splní 
aj pri akútnych krvácaniach 
z tráviaceho traktu. „Mesto má 
eminentný záujem na tom, aby 
tunajšia nemocnica prospero-
vala a vládli v nej čo najlepšie 
pomery. Snažíme sa teda klad-
ne ovplyvniť to, čo môžeme 
– zlepšovanie materiálneho vy-
bavenia“, povedal pri odovzdá-
vaní prístroja primátor mesta 
Viliam Záhorčák.

Ela Novotná

Každoročne mesto prispieva zo svojho rozpočtu na Nemocnicu s poliklinikou Štefana 
Kukuru. V tomto roku využil manažment nemocnice finančný príspevok vo výške 33 tisíc 
eur (milión korún) na nákup nových prístrojov pre chirurgické oddelenie – videokolono-
skopu a videogastroskopu.

V poslednú októbrovú nedeľu sa v na-
šom meste uskutočnila slávnostná po-
sviacka nového kostola veriacich evan-
jelickej cirkvi augsburského vyznania, 
ktorý sa nachádza na Masarykovej ulici. 
Zúčastnilo sa jej vyše 1 200 veriacich. 

Nový kostol je polyfunkčnou budo-
vou, sú v ňom vyhradené priestory pre 
dospelých, kde sa môžu venovať biblické-
mu štúdiu a s finančnou podporou mesta 
zriadili aj klubovňu pre deti a mládež.  
Kostol má aj vlastnú knižnicu. V pláne 
je ešte dostavba vonkajšieho pódia, ktoré 
sa využije na bohoslužby a cirkevné po-
dujatia.

Od posvätenia základného kameňa 
po záverečnú posviacku ubehlo trinásť 
rokov. Aj keď bol už kostol v dočasnom 
užívaní posledné tri roky, jeho úplné 
dokončenie sa zrealizovalo až teraz. Ar-
chitektonickú štúdiu pripravil  Ing. arch. 
Viliam Lesnáč, autorom vykonávajúce-
ho projektu bol Ing. Radoslav Harbuľák 
a rozpočet stavby sa vyšplhal na takmer 
štyridsať miliónov korún. 

Slávnostnej posviacky kostola sa zú-
častnili mnohí vzácni hostia, medzi kto-
rými nechýbal generálny biskup ECAV 
Miloš Klátik, generálny dozorca ECAV 
Pavel Delinga, predseda NR SR Pavol 
Paška, predseda KSK Zdenko Trebuľa 
a primátor mesta Viliam Záhorčák.     nč

posviacka evanjelického chrámu

LUCIA 2009
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Michalovské občianske fórum
vás pozývajú na

unplugged koncertu skupiny 

PYrAmídA 
k 17. novembru

dňa 16. 11. 2009 o 15,00 hod. 
na tribúne na Námestí osloboditeľov (pri fontáne)

Zasadnutie Mestskej rady 
v Michalovciach sa uskutoč-
nilo v utorok 10. novembra 
v zasadačke na mestskom 
úrade s týmto programom 
rokovania: vyhodnotenie 
plánu opráv a údržby ciest, 
chodníkov a parkovísk v ro-
ku 2009  predkladal Ing. 
Miroslav Prada, poverený 
riaditeľ TaZS mesta Micha-
lovce, výsledky výberových 
konaní na prenájom nebyto-
vých priestorov a pozemkov 
vo vlastníctve mesta Mi-
chalovce predkladal MUDr. 
Benjamín Bančej, predseda 
výberovej komisie MsZ, 
kronika mesta Michalovce 
– ročný zápis za rok 2006 
a 2007 predkladala Mgr. 
Natália Slaninková, vedú-
ca organizačného odboru 
MsÚ. Záver patril diskusii.

nč

rokovanie 
mestskej 
rady

Tak ako každý rok aj v tom-
to roku vyvrcholil október 
– Mesiac úcty k starším prija-
tím jubilantov – seniorov pri-
mátorom mesta. Vedenie mesta 
pozvalo 652 občanov Michalo-
viec, ktorí sa v roku 2009 do-
žívajú okrúhlych 70., 75., 80., 
85., 90. a 95 narodenín. Naj-
starší pozvaní 95-roční jubilan-
ti boli dvaja – Helena Škitková 
a Michal Mechír. Na slávnost-

nom podujatí v obradnej sieni 
mestského úradu sa v piatok, 
30. októbra, zúčastnilo celkom 
342 oslávencov. Primátor mes-
ta Viliam Záhorčák im osobne 
zablahoželal a vyjadril úprimné 
poďakovanie za doterajšiu prá-
cu. Jubilanti si domov odniesli 
kytičku aj vecný dar. Osláven-
com zaspievala aj nefolklórna 
spevácka skupina Seniora – Vá-
nok.                                          ip

prijatie jubilantov

SUBTEREN 
vás srdečne pozýva na výstavu 

14 obrazov = 14 autorov 

MaľBa MaľBÚca
vystavujú študenti ateliéru maľby a ateliéru grafiky

Fakulty Umení v Košiciach pod vedením
Doc. Adama Szentpeteryho a prof. Rudolfa Sikoru

výstava potrvá do 9. decembra 2009 
galéria je otvorená denne 

od 10,00 do 18,00 hod okrem víkendu

v o ľ T E  S v o j i c H  z á S T U p c o v  D o  v Ú c  K o š i c E



�aktuality – Názory
z pera viceprimátora

17. november – deň boja 
za slobodu a demokraciu

Jedným z najvýznamnejších štátnych sviatkov v novodobých deji-
nách Slovenska je práve 17. november. Už od roku 1939 sa stal symbo-
lom reakcie študentov na totalitný fašistický režim. Reakciou na pro-
testy študentov bolo zatvorenie vysokých škôl. Po druhej svetovej vojne 
sa stal pamätným „Dňom študentov“.

Ako deň študentov ho uctieval aj iný politický režim. Napriek to-
mu každé vyjadrenie postoja študentov eliminoval činnosťou svojich  
orgánov. Sloboda bola deklarovaná v prejave a nesloboda a repre-
sia po prejave.

I oslavy a prejavený názor študentov v deň ich sviatku 17. novembra 
1989 a potlačenie ich akcií sa stali spúšťačom celého radu udalostí, kto-
ré viedli k pádu socialistického režimu. Spoločnosti slobodných obča-
nov sa otvorili nové možnosti. Spoločenský pohyb sa prejavil nielen v pre-
zentácii ale aj uplatňovaní politických, ekonomických, vlastníckych, hos-
podárskych a spoločenských práv.

Vzniklo samostatné Slovensko a Česko z bývalého Československa. 
Slovensko sa postupne začlenilo do európskych štruktúr. Stalo sa sú-
časťou Európskej únie. Prijalo spoločnú menu euro. V priebehu dvad-
siatich rokov sa udiali všetky prevratné udalosti, ktoré od základov 
preorali spoločenský život Slovákov. Samozrejme otvorili aj nové témy 
fungovania spoločnosti. Tí šikovnejší sa stali vlastníkmi, podnikateľmi, 
mediálnymi magnátmi. Obhajovanie ich záujmov v oblasti zveľaďo-
vania majetkov sa často sofistikovane premieta do nových tém. Zabez-
pečujeme pracovné miesta. Staráme sa o rozvoj obcí a miest. Prispieva-
me na charitu. Sponzorujeme množstvo dobrých vecí.

Sloboda a demokracia je pre všetkých jeho občanov. I pre tých, kto-
rých jediným bohatstvom je uplatňovanie svojej pracovnej sily. Len 
ňou majú šancu zabezpečiť dôstojný život sebe a svojej rodiny. Tento 
prerod zo slobody možností do jej realizácie je dlhodobejší proces. Pre-
javuje sa napr. aj využitím volebného práva. Prečo klesá volebná účasť 
v každých voľbách? Nevieme i touto  formou prejaviť svoj názor?

Vzdajme teda aspoň v tomto období hold tým, ktorí videli viac ako 
ostatní a mali odvahu pozdvihnúť hlas za naše práva. Vzdajme hold 
študentom roku 1939 a roku 1989.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

aktivity primátora
2. 11. porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
3. 11. stretnutie s predstaviteľmi Matice slovenskej
4. 11. účasť na konferencii o PPP projektoch
5. 11. rokovanie na Úrade vlády SR
6. 11. účasť na slávnostnom stretnutí Klubu dôchodcov č. 4
6. 11. zastúpenie mesta na odovzdávaní nových prístrojov pre 

NsP Š. Kukuru
8. 11. otvorenie a vyhodnotenie 6. ročníka streleckého trojboja 

o putovný pohár primátora mesta Michalovce
9. 11. tlačová konferencia k II. tlakovému pásmu
9. 11. reprezentácia mesta na otvorení nového polyfunkčného 

objektu
10. 11. zasadnutie MsR
11. 11. zasadnutie školskej komisie ZMOS
12. 11. porada primátora
13. 11. účasť na otvorení Krajského chirurgického seminára

z poslaneckých interpelácií

Zariadenie pre seniorov 
na Hollého ulici (v našom meste 
známe ako Domov dôchodcov) 
oslávilo na sklonku októbra 20. 
výročie svojho založenia. Osláv 
sa zúčastnili klienti, zamestnan-
ci i hostia medzi ktorými nechý-
bal predseda KSK Zdenko Tre-
buľa ani primátor Michaloviec 
Viliam Záhorčák.

Oslava jubilea sa začala pria-
mo v zariadení pre seniorov. 
Primátor mesta tam slávnostne 
otvoril výstavku ručných prác 
obyvateľov. O dobrú náladu sa 
postaral súbor Gaštanka, naj-
staršie obyvateľky zariadenia 
odišli zo slávnosti s kyticou. 
Ďalej už oslava pokračovala 

v Zlatom býku, kde sa k prítom-
ným prihovorili pozvaní hostia 
a s kultúrnym programom vystú-
pil spevácky súbor Seniorka a de-
ti zo Základnej školy na Ulici T.J. 
Moussona. Riaditeľka zariadenia 
prevzala od primátora Michalo-
viec plaketu mesta. Na slávnost-
nej recepcii pre klientov, zamest-
nancov zariadenia i pozvaných 
hostí bol priestor aj na bilanciu.

Michalovské Zariadenie pre 
seniorov patrí kvalitou k jed-
nym z najlepších na východe 
Slovenska. Prispieva k tomu ok-
rem iných služieb aj zabezpeče-
nie samostatného bývania, ktoré 
poskytuje potrebné súkromie 
klientom zariadenia.                nč

Dvadsaťročný jubilant

Odpovede na interpelácie vznesené poslancami MsZ na XVII. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 25. 
8. 2009 – pokračovanie.

Mgr. Ján Várady:
1. Opätovne ma oslovili občania bývajúci na ľavej strane Ul. užhorod-

skej (smerom z centra von) s požiadavkou na opravu a rekonštrukciu chod-
níka. Tento chodník bol pred 6 – 7 rokmi rozkopaný kvôli výmene plyno-
vého nízkotlakového potrubia, ale po zasypaní kanálových rýh zásypový 
materiál nebol zhutnený a po istom čase sa vrchná asfaltová vrstva prepad-
la niekde o 2 – 3 cm, ale inde aj o 5 – 7 cm. Týmto je ohrozená bezpečnosť 
chodcov,  ba  aj  občanov  (obyvateľov  tejto  ulice).  Tento  chodník  je  veľmi 
frekventovaný (žiaci 3. ZŠ, CZŠ, 18 MŠ, Oa, Združenej SOŠ, ŠM-SPoŠ, za-
mestnanci najväčšieho priem. závodu v Michalovciach – yaZaKI). K tejto 
žiadosti  občanov  som  podal  interpeláciu  na  MsZ  ešte  v  decembri  2008. 
Vo februári mi riaditeľ TaZS odpovedal písomne listom, že rekonštrukcia 
chodníka bude zaradená do plánu údržieb a opráv na rok 2009. doposiaľ 
sa tak ale neudialo. Medzitým došlo k zmene na poste riaditeľa, preto opäť 
žiadam povereného zastupujúceho riaditeľa, aby túto oprávnenú žiadosť 
občanov  pozitívne  vyriešil.  V  predošlej  interpelácii  (z  decembra  2008) 
som navrhoval aj iné alternatívne riešenie, aby sa finančné zdroje na re-
konštrukciu chodníka zaplánovali do projektu druhej etapy rekonštrukcie 
a revitalizácie verejných priestranstiev, parkovísk, miestnych komunikácií 
a zelene na sídlisku Východ. Odpoveď odboru výstavby, ŽP a Mr som však 
tiež dodnes neobdržal).

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, 
životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:

Odpovedané bolo, možno len odpoveď nebola dostatočne uspokojujú-
ca. Nemôžeme realizovať Vaše návrhy na zmenu projektovej dokumentácie, 
pokiaľ je projekt vydodaný a prevzatý. Vstupovať do zadania je možné počas 
predkladania návrhov. Táto projektová dokumentácia prešla schvaľovacím 
procesom v príslušných  komisiách a rovnako bola zverejnená na web stránke. 
Rekonštrukcia chodníka na ulici Užhorodskej nie je zahrnutá do rekonštrukcie 
a revitalizácie verejných priestranstiev sídliska Východ. V rámci II. etapy, ktorá 
je v rozpočte roku 2009, sa zrealizuje iba časť tejto etapy, nakoľko je rozpočto-
vý náklad vyšší ako finančné prostriedky schválené v rozpočte. 

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Blíži sa dvadsiate výročie Než-
nej revolúcie. Pripomenieme si dni, 
v ktorých sa rodila sloboda a de-
mokracia. Sú však aj takí, ktorí sa 
snažia túto skutočnosť znevažovať 
a vysmievať sa jej:

Po prvé: Pri michalovskom Tes-
cu visí bilbord Komunistickej strany 
s heslami: „Ste spokojní s vývinom 
po roku 1989?“ a „Sme tu aj po 20 
rokoch“. Podpísaná KSS (viď obrá-
zok). Táto kulminačná provokácia 
je umocnená kosákom s kladivom 
a červenou hviezdou. Symbolmi, 
ktoré by mali byť zakázané. My si 
November vážime a oslávime ho. Aj 
bez premiéra tohto štátu, ktorý sa 
v ten deň symbolicky rozhodol ísť 
práve do Moskvy. 

Teraz je ten správny čas na naj-
lepší darček k Novembru. A to po-
danie na Prokuratúru na zrušenie 
KSS. Postaviť ich mimo zákon, tak 
ako to urobil svojho času v Rusku 
Boris Jeľcin. 

Po druhé: 28. októbra oslávila 
Česká republika svoj štátny sviatok 
- Deň vzniku Československa. My 
ho bohužiaľ nezvykneme oslavovať. 
Tentoraz však naša vláda urobila 

výnimku a oslávila ho. Po svojom. 
Ako povedal v príhovore vo Vla-
dislavskej sále pán prezident Václav 
Klaus, komunisti v tento deň radšej 
oslavovali Deň znárodnenia. Teda 
deň, keď zoštátnili súkromným fir-
mám výrobné prostriedky. A pres-
ne v tento deň vláda Róberta Fica 
prijala zákon o strategických pod-
nikoch. Po šesťdesiat jeden rokoch 
sa teda pokúsila opäť odštartovať 
ďalšie znárodnenie. 

Po tretie: Európsky súdny dvor 
v Strasburgu prijal uznesenie, v kto-
rom konštatuje, že kríže v školách 
sú neprípustné. Obmedzuje vraj 
týmto ateistov. My už nezabúdame 
len na to, čo bolo pred dvadsiatimi 
rokmi, ale aj na korene európskej ci-
vilizácie. Bez kresťanstva by neexis-
tovala ani súčasná Európa. Mosli-
movia si svoje chránia aj na našom 
kontinente. Uvoľňujeme územie. 
A privádzame na seba skazu. 

Nedalo mi o týchto troch uda-
lostiach posledných dní nenapísať. 
Musíme zdvihnúť zástavu spra-
vodlivosti a rozumu. Iba tak pravda 
a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou.                                                                                       
                       MVDr. Július STANKO 

podnet na zrušenie kss

Prvého novembra uplynulo 
30 rokov od otvorenia 60 – lôž-
kového onkologického oddele-
nia v Michalovciach. Oddelenie 
bolo umiestnené v budove ba-
rakovitého typu spolu s odde-
lením tuberkulózy a pľúcnych 
chorôb na mieste terajšieho 
nedokončeného pavilónu. Pr-
vým primárom oddelenia bol 
MUDr. Lörinc. Začiatky boli 
veľmi ťažké, nemali sme prak-
tické skúsenosti s liečbou on-
kologických ochorení. Absol-
vovali sme množstvo školení, 
stáži v Košiciach a Bratislave, 
aby sme čím skôr získali odbor-
né atestácie. I napriek prvým 
ťažkostiam sme boli výborný 
kolektív s množstvom mimo-
pracovných aktivít. Postupne 
sme sa odborne zdokonaľovali 

a naše oddelenie si získalo kre-
dit v rámci celého Slovenska. 
V máji 1991 sme sa presťaho-
vali do zrekonštruovanej  teraj-
šej budovy a v decembri 1991 
sme otvorili rádioterapeutické 
a brachyterapeutické pracovis-
ko, takže sme už poskytovali 
komplexnú onkologickú liečbu.

Dnes je to moderné kom-
plexné pracovisko, kde sa uvá-
dzajú do praxe stále novšie 
liečebné metódy. Dovoľte mi 
ako bývalej primárke tohto od-
delenia zablahoželať terajšiemu 
kolektívu, zaželať mu veľa pra-
covných úspechov, pohody na 
pracovisku aj v súkromí a po-
ďakovať im za spoluprácu po-
čas môjho pôsobenia na tomto 
oddelení.

MUDr. Anna Bubanová

onkológia má 30-ku

poďaKovaNiE

Žijú medzi nami
Chcela by som sa s vami podeliť o zážitok, ktorý sa mi nedáv-

no stal a ktorý sa mohol stať hocikomu z vás.
Pri vyplácaní zálohy za plastové okná vo firme Profil Invest 

sa mi stratilo 500 €, o ktorých som bola presvedčená, že som ich 
mala. Keďže nejde o malú sumu hlavne pre mňa – dôchodkyňu, 
iste si viete predstaviť s akým zármutkom som predajňu opúš-
ťala.

O to väčšiu radosť som mala, keď ešte v ten istý deň po prícho-
de domov mi pani Kamenická – z už spomínanej firmy telefonic-
ky oznámila, že moje bankovky našla v predajni pod stolom.

Týmto sa jej chcem úprimne poďakovať s vedomím, že medzi 
nami ešte stále žijú aj čestní ľudia.

Mária Didirková

Zájazd zorganizovaný Klu-
bom vojenských dôchodcov 
v spoluúčasti členov SZPB by sa 
mohol nazvať aj zájazdom poslov 
mieru. Nie iba preto, že hneď pri 
prvej zastávke v obci Tokajík sa 
skutočne stretol s prebiehajúcou 
mierovou štafetou, ale celkovo 
pre svoju organizačnú náplň. 
Cieľom bolo navštíviť päť pa-
mätných miest bojov z čias 1. 
a 2. svetovej vojny a položením 
kytíc kvetov si uctiť padlých, 
ktorí obetovali svoje životy. Ve-
dúci zájazdu pplk. Ing. Sidor 
a pplk. Šaranič sa postarali pre 
42 účastníkov zájazdu o bohatý 

program návštevou múzea a bo-
jiska vo Svidníku a na Dukle, 
ďalej návštevou bojiska z 1. sve-
tovej vojny a cintorína v Zboro-
ve, ale tiež návštevou Bardejov-
ských kúpeľov, kde lákal nákup 
kúpeľných oplátok a tiež liečeb-
nej vody priamo z prameňov. 
Zájazd sa uskutočnil vojenským 
autobusov za čo vyjadrili účast-
níci vďaku aj prítomnej nadpo-
ručíčke Mgr. Sakáčovej, ktorá 
zhotovovala aj fotodokumentá-
ciu. Hoci sme sa ho zúčastnili 
v uplynulom mesiaci, poznanie 
a zážitky zostanú na celý život.

Miroslav Krejčirík

zájazd poslov mieru

nOVIny MISTral
ŠPOrTOVé SPráVy a MagaZín KSK

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 
a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽIhadlO
Téma: Organizačná príprava volieb do VÚC

hosť: JUdr. gabriel dorič, zástupca prednostu MsÚ 
a anna hodáňová, referentka MsÚ pre voľby

repríza v piatok 13. 11. 2009 o 18.00 hod.

ZáZnaM
z hokej. stretnutia dukla Michalovce – hK Trebišov

záznam zo dňa 13. 11. 2009
od nedele denne o 14.00 hod.

SledUJTe VySIelanIe

TeleVíZIe MISTral MIChalOVCe
na www.michalovce.sk

v programe TV raJa denne o 7:20, 19:20 a 1:20
v programe TV PaTrIOT: 

sobota: premiéra 16:45, repríza 20:45
nedeľa: reprízy 00:45, 04:45, 08:45, 18:45

pondelok: reprízy 02:45, 06:45, 10:45, 14:45

V súvislosti s blížiacou sa 
chrípkovou sezónou 2009/2010 
RÚVZ Michalovce odporúča 
zaočkovať  sa proti sezónnej 
chrípke.
Kto by mal byť zaočkovaný?
Vo všeobecnosti každý, kto chce 
zamedziť chrípke. Niektorí ľudia 
by mali byť zaočkovaní každý 
rok. Sú to:
1. ľudia s vysokým rizikom 

komplikácií z chrípky:
- ľudia vo veku 60 rokov a viac
- ľudia, ktorí žijú v domovoch 

opatrovateľskej starostlivosti 
a v liečebniach pre dlhodobo 
chorých

- osoby, ktoré majú chronické 
srdcovo-cievne ochorenia, 
pľúcne ochorenia, vrátane as-
tmy, metabolické ochorenia

Kto by nemal byť zaočkovaný?
Sú to:
- ľudia, ktorí trpia vážnou aler-

giou na kuracie vajcia

- ľudia, ktorí mali ťažkú reak-
ciu na očkovanie proti chríp-
ke v minulosti

- deti do 6 mesiacov (vakcí-
na nie je overená na pou-
žitie pre túto vekovú sku-
pinu)

- ľudia, ktorí majú mierne ale-
bo vážne ochorenie s horúč-
kou, by mali počkať na očko-
vanie, kým sa zmiernia alebo 
úplne vymiznú príznaky 
ochorenia

Príznaky chrípky:
- horúčka (zvyčajne vysoká)
- bolesť hlavy
- bolesť svalov
- extrémna únava
- suchý kašeľ
- bolesť hrdla
- žalúdočné príznaky, ako sú 

napr. nútenie na zvracanie, 
zvracanie, hnačka (častejšie 
u detí ako dospelých)

MUDr. Janka Stašková

chrípková sezóna 
�009/�010

• V jeden krásny deň čakalo na de-
ti Materskej školy na Ulici F. Kráľa 
prekvapenie. V škôlke ich čaka-
li krásne nové hračky. Bolo tam 
množstvo nových kníh a hračiek 
zameraných hlavne na prevenciu 
a včasné rozpoznanie a odstra-
ňovanie chýb a porúch dorozu-
mievania. Tieto hračky a knihy 
boli zakúpené jednak z vlastných 
zdrojov, ale hlavne z nenávratného 
finančného príspevku z rozpočtu 
mesta Michalovce, ktoré na tieto 
pomôcky a knihy prispelo sumou 
300 €. 
• Deti z MŠ na Švermovej ulici si 
pozvali na návštevu svoje babky 
a dedkov. Po privítaní sa zapojili 
do pripravených aktivít. Spoločne 
zhotovili šarkana, farebný plášť 
pani Jesene, upiekli koláč a posta-
vili rôzne stavby z kociek. Po hrách 
a občerstvení sa deti veselým prog-
ramom poďakovali svojim starým 
rodičom za ich lásku, trpezlivosť 
a spoločne strávený čas. Prekva-
pením bol darček zo slaného cesta 
– srdiečko a anjelik. Potom si spo-
ločne oddýchli pri rozprávke, ktorú 
deťom čítali striedavo staré mamy. 
• Vzdať sa pohodlia svojej postieľ-
ky, spoznať školu v noci a prežiť 
fantastický večer v školskej knižni-
ci sa podarilo 31 tretiakom zo Zá-
kladnej školy na Ul. T. J. Mousso-
na. Pani učiteľky využili príležitosť 
- Medzinárodný rok astronómie 
a blížiaci sa Medzinárodný deň 
školských knižníc - a pripravili 
hviezdnu noc s hviezdnymi úlo-
hami. Vstupenkou na ňu sa stala 
prvá úloha: priniesť knihu od zná-
mej detskej spisovateľky M. Ďu-
ríčkovej. Potom už len presvedčiť 
doma rodičov, zbaliť karimatky 
a spacáky a priniesť si dobrú ná-
ladu. O šiestej večer sme nasadli 
na tri vesmírne lode Zem, Mesiac 
a Slnko a odštartovali. 
• Základná škola, J. Švermu 6 zor-
ganizovala v tomto školskom roku 
2. ročník obvodného kola Olym-
piády zo slovenského jazyka a li-
teratúry v kategórii C (8. a 9. roč-
níka ZŠ). Do súťaže sa prihlásilo 

26 žiakov - víťazov školských kôl, 
z 19 základných škôl nášho okre-
su. Na prvom mieste sa umiestnil 
J. Kovaľ (ZŠ s MŠ Rakovec nad 
Ondavou), druhé miesto obsadila 
D. Braníková (ZŠ T.J. Mousso-
na) a tretie miesto získala G. (ZŠ, 
Okružná). Víťazi si odniesli knižné 
a vecné odmeny. Jakub Kovaľ- ví-
ťaz obvodného kola nás bude re-
prezentovať 3. decembra na kraj-
skom kole v Košiciach. 
• Do hlavičiek malých prváčikov 
zo ZŠ na Školskej ulici sa 27. októ-
ber zapíše ako deň, keď boli pánom 
riaditeľom a jeho zázračnou ceru-
zou pasovaní za prvákov. Najprv 
však museli všetkých presvedčiť, 
že titul PRVÁK si naozaj zaslúžia. 
Prváčikovia v krátkom kultúr-
nom programe spievali v našom 
rodnom jazyku, ale aj po anglicky. 
Bez akéhokoľvek zaváhania a plní 
odhodlania zvládli aj svoj prvác-
ky sľub. Domov si prváčikovia 
odniesli pamätný list a milú spo-
mienku na túto peknú udalosť. 
• V závere októbra deti zo Spojenej 
školy internátnej a detského do-
mova potešili kultúrnym progra-
mom klientov Charitného domu aj 
Zariadenia pre seniorov v Micha-
lovciach. Radosť bola obojstran-
ná. Klienti prejavili veľkú vďač-
nosť za program a tiež za to, že si 
na nich deti spomenuli. Podujatie 
bolo pripravené v rámci mesia-
ca úcty k starším. Deti odovzdali 
klientom vlastnoručne zhotovené 
darčeky.    
• VII. ZŠ na Krymskej ulici v Mi-
chalovciach zriaďuje výtvarnú diel-
ňu vďaka finančnej pomoci spo-
ločnosti Nafta a.s., Gbely. Hlavným 
cieľom zriadenia výtvarnej dielne 
je zapojiť do tvorivej činnosti rodi-
čov spolu deťmi a umožniť deťom 
i týmto spôsobom rozhodnúť sa 
o ďalšej profesijnej orientácii. Žia-
ci VII. ZŠ na Krymskej ulici dosa-
hujú vo výtvarnej oblasti mnohé 
celoslovenské úspechy, ale najväč-
ším ocenením ich práce bolo prvé 
a tretie miesto na medzinárodnej 
súťaži v Tokiu.

správy zo škôl 



3 kultúra – školstvo

na SKle MaĽOVané
Kočovné divadlo DRAK z Prešova

Účinkujú: Petra Humeňanská, Zdenka Kvasková,
Janka Humeňanská, Alexandra Bilasová a ďalší.

Vstupné 4 €. Vstup aj na senior karty.
20. 11. 2009 o 18.00 hod. – Veľká sála MsKS

65. VýrOčIe OSlObOdenIa 
MeSTa MIChalOVCe

26. 11. 2009 – Cintorín Červenej armády – Hrádok

Výstavy
JÚlIUS KráĽ 

do 30. 11. 2009 – galéria MsKS

17. rOčníK regIOnálneJ PrehlIadKy
CIrKeVnýCh SPeVáCKyCh ZbOrOV

15. 11. 2009 – Evanjelický kostol, a.v., Masarykova ulica

aSTrOnOMICKé POZOrOVanIa 
Pre VereJnOSŤ

bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
v stredu a v piatok so začiatkom:

13. 11. o 17.30 hod., 18. 11. a 20. 11. o 17.30 hod., 
25. 11. a 27. 11. o 17.30 hod.

13. – 15. 11 piatok, sobota, nedeľa 19,30 hod. 
SIrOTa  USA, KANADA / 2009 /123min./
/mysteriózny horor/ Premiéra
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

13. 11. piatok 17,00 hod.
14. – 15. 11. sobota, nedeľa  17,00 hod. 
g – FOrCe: VeĽMI ZVláŠTna JednOTKa  USA / 2009 /89 min./
/rodinná akčná komédia/ Premiéra
Vstupné: 2.50€    Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

18. – 19. 11. streda, štvrtok 19,30 hod.   
hOdInU neVIeŠ  ČR, SR / 2008 /95 min./
/dráma/ Premiéra
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

21. – 22. 11.  sobota, nedeľa 19,30 hod.
COCO Chanel  FRANCÚZSKO / 2009 /105 min./
/životopisno-romantický/ Premiéra 
Vstupné: 2.30€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

22. 11. nedeľa 16,00 hod. 
dOba ĽadOVá 3 ÚSVIT dInOSaUrOV  USA /100 min./
/animovaná rodinná komédia/
Vstupné: 2.20€                Ml. prístupný! Slovenský dabing

25. – 26. 11. streda, štvrtok 19,30 hod. 
nOC OŽIVenýCh MŔTVOl 3d USA / 2006 /80 min./
/horor/ Premiéra
Vstupné: 2.30€    Nevhodné pre maloletých do 18 rokov České titulky

mestské kultúrne stredisko

program kina centrum

Dva tÝŽDNe v kultúre

zemplínske osvetové stredisko

S p o m i e n k y

michalovčan informuje

spoločenská rubrika
NavŽDy sme sa rozlúčili s tÝmito občaNmi Nášho mesta

Eva Rofárová, 58-ročná
Juraj Ondrik, 63-ročný
Mária Artimová, 84-ročná
Róbert Fedorko, 63-ročný
Mária Sisáková, 93-ročná
Anna Baťková, 79-ročná
Margita Galambová, 76-ročná
Andrej Bardiovský, 80-ročný
Michal Janočko, 53-ročný
Štefan Moskal, 71-ročný
Zuzana Budišová, 90-ročná

vítame meDzi Nami Našich NajmeNších:

Mária Lakomá

Marcel Fedorčák

Samuel Sabo

Jakub Košík

Dňa 13. novembra uplynú štyri roky od smrti 
môjho drahého manžela, otca a dedka

 
andreJa bOŽenKU

Dotĺklo Ti srdce a utíchol Tvoj hlas, navždy 
si odišiel, zanechal všetkých nás. Všetci si na 

Teba s láskou spomíname. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka, dcéra Klára 
s manželom, syn Peter s manželkou, dcéra Alena 

s manželom a vnúčatá Marek, Daniela, Peter, 
Martin, Oto a Martinka.

So smútkom v srdci si 18. novembra 
pripomenieme 5. výročie úmrtia 

andreJa čOPáKa

Keď dotĺklo srdce, stíchol hlas, 
spomienky zostávajú v nás. Sviečku i 

kvety mu na hrob dáme, s úctou a láskou 
v modlitbách na neho spomíname. 

manželka, deti, vnúčatá 
a celá ostatná rodina

Dňa 12. novembra uplynulo päť rokov, 
čo nás navždy opustil 

náš drahý manžel, otec a starý otec 

Ján STanKOVSKý

s láskou spomína smútiaca rodina

Detská ľudová hudba pri Zá-
kladnej umeleckej škole Micha-
lovce bola založená medzi pr-
vými ľudovými hudbami vo vý-
chodoslovenskom kraji. V krát-
kom časovom období získala 
viacero ocenení na krajských 
i celoslovenských súťažiach. Me-
dzi najvýraznejšie úspechy patrí 
reprezentácia ZUŠ v galaprog-
rame Staré nôty mladých strún 
v Habovke, na folklórnom festi-
vale Východná a vysoké ocene-
nie na medzinárodnom folklór-
nom festivale Ambert a Issoire 
vo Francúzsku. Predstavila sa 
spolu s detským speváckym 
zborom Pro Musica aj na Festi-
vale Internacional de Música de 
Cantonigros v Španielsku.

Ako laureát krajskej súťaže 
detského folklóru v Košiciach 
v roku 2008 a držiteľ 2. miesta 
na celoslovenskej súťaži v Rimav-
skej Sobote bola škola ako jediná 
zo Slovenska oslovená Národným 
osvetovým centrom v Bratislave 
zúčastniť sa medzinárodnej tvo-
rivej dielne v Strážnici v Českej 
republike s názvom Muzičky.

Tvorivé dielne prebiehali 
v októbri na zámku v Strážnici. 
Ich cieľom bolo priblížiť ľudovú 
pieseň oblastí, z ktorých pochá-
dzajú ľudové hudby. 

Ocenením výkonu našich 
mladých folkloristov je pozván-
ka na najväčší český folklórny 
festival v Strážnici v júni 2010. 

Ivan Žecik, vedúci DĽH

medzinárodný úspech 
mladých folkloristov

B l a h o ž e l a n i e
Dňa 28. 10. 2009 sa dožil 70. narodenín 

úžasný človek s veľkým srdcom 

Vendelín baŠISTa
z Michaloviec 

Prajeme mu pevné zdravie, lásku, šťastie, 
Božie požehnanie. Ďakujeme za spoločné 
prežité láskavé roky a tešíme sa na ďalšie. 

blahoželajú dcéry Gabika, Eva, Jana, 
zaťovia Ľubo, Števo, Miloš, vnúčatá Lenka, 
Ivana, Michala, Martin, Števo, Miro, Marek

P o ď a k o v a n i e
Ďakujem tímu lekárov pod vedením 

MUdr. Milana hrešana 
a pracovníkom chirurgického oddelenia 

nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach 
za ich profesionálny výkon a ľudský prístup 

v čase mojej operácie a liečby.

pacient Miroslav Monhart

hvezdáreň

Tretieho novembra sa usku-
točnil na Cirkevnej základnej 
škole sv. Michala Celodiecéz-
ny metodický deň. Začal sláv-
nostnou sv. omšou v Rímsko-
katolíckom kostole narodenia 
P. Márie, ktorú celebroval J.E. 
otec biskup S. Stolárik, pomoc-
ný biskup Košickej arcidiecé-
zy. Ku všetkým prítomným 
sa prihovoril riaditeľ Arcibis-
kupského školského úradu M. 
Jacko, ktorý vyzdvihol význam 
katolíckeho školstva a potrebu 
výmeny skúsenosti pri výcho-
ve a vzdelávaní na katolíckych 
školách. Podujatia sa zúčastnili 
pedagógovia z 33 cirkevných 

škôl (materské, základné, spo-
jené a stredné) a 2 centier voľ-
ného času Košickej arcidiecézy. 
Pracovali v  16 pracovných sek-
ciách. Súčasťou tohto poduja-
tia bolo aj pracovné stretnutie 
22  kňazov z farností Košickej 
arcidiecézy s otcom biskupom. 
Účastníci metodického dňa si 
mali možnosť pozrieť putovnú 
výstavu - Novinárska abeceda, 
venovanú 160. výročiu založe-
nia Katolíckych novín. Meto-
dický deň prispel k obohateniu 
pedagógov o nové poznatky a 
skúsenosti pri realizácii škol-
skej reformy.

Štefan Korinok

metodický deň 

Koniec októbra už niekoľko 
rokov tradične patrí všetkým 
priaznivcom duchovnej poézie 
a prózy, ako aj tým, ktorým uča-
rila duchovná pieseň. Základná 
škola na Ulici Švermu v spo-
lupráci s občianskym združe-
ním Rodina prof. Hlaváča, za 
finančnej podpory mesta Mi-
chalovce organizovali v poradí 
už štvrtý ročník súťaže v pred-
nese duchovnej poézie a prózy 
s názvom Zemplínske zvončeky 
a súťaže v speve náboženských 
piesní s názvom Chváľme Pána. 
Obe súťaže sú určené pre žia-
kov michalovských základných 

škôl na oboch stupňoch. Mera-
nie síl sa nieslo v ekumenickom 
duchu, nakoľko sa súťaží zú-
častnili žiaci rôznych vierovyz-
naní, pričom ich celkový počet 
prekročil 80 účastníkov. Hľadať 
dobro, krásu, lásku, múdrosť... 
To bol neoficiálny cieľ tohto zá-
polenia. Organizátori dúfajú, že 
sa im to podarilo a budú veľmi 
radi, ak sa tieto a ďalšie pozi-
tívne hodnoty dostanú zo slov, 
príbehov a piesní do všedného 
života detí. Aj to je dôvod, pre 
ktorý sa oplatí v začatom diele 
pokračovať.

M. Hajdučko

zemplínske zvončeky 
opäť zazvonili

V Zemplínskom múzeu pri-
pravili pre verejnosť opäť dvojité 
podujatie. V jeden podvečer otvo-
rili výstavu reprodukcií známeho 
českého maliara i koncert popu-
lárnej československej dvojice.

Obe podujatia pripravilo 
v spolupráci s múzeum České 
centrum v Košiciach v rámci dní 
českej kultúry. V galérii ľavého 
krídla sa mohli návštevníci s nos-
talgiou ponoriť do obdivovania 
podmanivých krajiniek známeho 
českého maliara Josefa Ladu.

Poetika jeho diel sa prelína 
s melanchóliou a láskou k do-
movu, čím sa Ladova tvorba 
stáva nadčasovou a sugestívnou. 

Súčasťou podujatia bol aj 
neskorší koncert dvojice Zuza-
na Bérešová a Pavel Burdych, 
ktorí predstavili diela Bedřicha 
Smetanu, Antonína Dvořáka, 
Bohuslava Martinú a Josefa 
Suka. 

Výstava obrazov v Zemplín-
skom múzeu potrvá do 20. no-
vembra.                                      nč

lada v múzeu
Zemplínsku knižnicu Goraz-

da Zvonického v  Michalovciach 
27. októbra navštívili strašidiel-
ka. Nie ozajstné, ale o to milšie. 
Deti pod vedením knihovníčok 
podľa knihy Daniela Heviera 
Strašidelník prekonávali strach. 
Zážitkové čítanie je interaktív-
ny spôsob práce s literárnym 
textom . Rozvíja širokú škálu 
vnímavosti pri čítaní. Dieťa je 
schopné stotožniť sa s textom, 
prijať z neho čo najviac pod-
netov a skúseností. Uspokojuje 

jeho estetickú potrebu , motivu-
je čitateľský záujem o literatúru. 
Vhodne vybrané texty z kni-
hy dali deťom príležitosť, aby 
o svojom strachu porozmýšľali, 
aby sa o tom porozprávali medzi 
sebou, ale aj s dospelými. Pro-
tistrašidelné cvičenia boli plné 
humoru, ale naučili deti ako sa 
zbaviť strachu, pochopiť jeden 
druhého. Nechýbali výtvarné 
keativity, pohybová aktivita, 
dramatizácia.

Iveta Majvitorová

strašidielka

So začiatkom jesene sa v na-
šom materskom centre udialo 
niekoľko zmien. Sychravé poča-
sie, kedy ubúda možností na to, 
aby rodičia trávili s deťmi dlhší 
čas prechádzkami, nás núti pre-
mýšľať nad tým ako im zaují-
mavo vyplniť čas. Preto sme sa 
rozhodli, že herňa materského 
centra Drobec bude otvorená 
už štyri dni v týždni, od pondel-
ka do štvrtka. Program na jed-
notlivé dni bude vždy niečím 
špecifický. Pripravujeme rôzne 
zaujímavé akcie pre rodičov 
s deťmi. Začali sme Minišarka-
niádou, pokračovali sme pred-
náškou o odbere pupočníkovej 
krvi v spolupráci s CEPTRA 
a tvorivou dielničkou, v ktorej 
sme si spolu s deťmi vyrobili 
niekoľko nápaditých jesenných 

dekorácií. Ešte nás do konca 
roka čaká zdobenie servítko-
vou technikou, modelovanie, 
maľovanie a nalepovanie, ale aj 
čítanie knižiek a učenie sa rie-
kaniek, pesničiek a tančekov, 
Veľká narodeninová oslava, di-
vadielko, mikulášsky karneval, 
kurz masáží bábätiek a cvičenie 
pre rodičov s deťmi, Pilates cvi-
čenie pre mamky, výroba via-
nočných dekorácií a vianočné 
posedenie... 

Príďte sa do našej herne po-
zrieť a zapojte seba aj vaše detič-
ky do činností plných inšpirácie 
a radosti. Viac sa o pripravova-
ných akciách dozviete na našej 
internetovej stránke www.mcd-
robec.detailne.sk, prípadne nás 
môžete kontaktovať telefonicky 
na t. č. 0903884364.                aja

jesenné akcie v mc 
Drobec

Televízny program 

nájdete na 

www. tv-program.sk

alebo na stránkach teletextu
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služby
• Čistiareň peria ponúka svoje služby: čistenie peria a výrobu 

paplónov a vankúšov na počkanie. Odvoz a prívoz v rámci mes-
ta zdarma.

  0915 325381, 056/ 6497735

kúpa – predaj – prenájom
• Predám garáž na Špitálskej ulici.
  0903 492 877
• Prenajmem espresso a klubové priestory v centre Humenného, 

oproti VÚB.
 0905 515094
• Ponúkam do podnájmu 1,5 izbový byt v centre Michaloviec. 

Čiastočne zariadený, upravený – presklený balkón. Mesačne 
220 €. Záloha na 2 mesiace. Prednosť nefajčiari.

  – SMS 0910 178508

malý oznamovateľDva tÝŽDNe v športe
atletika

XVII. rOčníK behU O ŠTíT MeSTa MIChalOVCe
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342

basketbal
1. bK – SVIT

KMMŽ – 4. dvojkolo   14. 11. 2009   9. 00 hod. a 11. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

1. bK-d – danaX KOŠICe
I. liga žien – 5. kolo   14. 11. 2009   11. 00 hod.

1. bK-d – SPIŠSKá nOVá VeS
I. liga žien – 6. kolo   15. 11. 2009   10. 00 hod.

Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0902597990

Futbal
MFK ZeMPlín – FK PÚChOV

I. liga mužov – 16. kolo   21. 11. 2009   13. 00 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

háDzaNá
hK IUVenTa – drábOVá KOŠICe

KMS/MŽ – 9. kolo   14. 11. 2009   10. 00 a 11. 00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

O POhár PrIMáTOra
Turnaj v minihádzanej 3. – 4. ročníkov ZŠ mesta Michalovce

16. 11. 2009   10. 00 hod.
Info: Mgr. Jozef Porvaz, č. tel. 0908998070

hK IUVenTa – hK SlOVan dUSĽO ŠaĽa
I. LS/MD – 11. kolo   21. 11. 2009   13. 00 a 15. 00 hod.

hK IUVenTa – hK SláVIa ParTIZánSKe
WHIL žien – 8. kolo   14. 11. 2009   18. 00 hod.

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893
haK – TrebIŠOV a, b

KMS/MŽ – 9. kolo   24. 11. 2009   9. 00 a 10. 00 hod.
Info: Ing.Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

ĽaDovÝ hokej
hK MládeŽ – dOlný KUbín

I. dorastenecká liga   14. 11. 2009   14. 00 hod.
hK MládeŽ – ŽIlIna

I. dorastenecká liga   15. 11. 2009   10. 30 hod.
hK MládeŽ – hK hUMenné

I. LS/MŽ – 13. kolo   21. 11. 2009   9. 00 hod. a 11. 30 hod.
hK dUKla – MŠhK PrIeVIdZa

I. liga mužov – 23. kolo   20. 11. 2009   18. 00 hod.
hK MládeŽ – hK TrebIŠOV

I. dorastenecká liga   21. 11. 2009   14. 00 hod.
hK dUKla – hK 95 POVaŽSKá bySTrICa
I. liga mužov – 20. kolo   8. 11. 2009   17. 00 hod.

Info: Jaroslav Kločanka, č. tel. 0905300695

soFtteNis  
O POhár PrIMáTOra

II. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov 
3. – 5. kolo   13. 11. – 26. 11. 2009

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342

šach
ŠaK ZeMPlín – MladOSŤ ŽIlIna jun.

I. liga mužov sk. Východ – 3. kolo
Info: Ing. Richard Gerbery, č. tel. 0903105090

volejbal
O POhár PrIMáTOra

II. ročník mestskej volejbalovej ligy chlapcov a dievčat SŠ
3. a 4. kolo dievčat, 5. a 6. kolo chlapcov   16. 11. – 26. 11. 2009

Info: Mgr. Ivan  Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342 

vybíjaNá
TUrnaJ ŽIaKOV a ŽIačOK 3.-4. rOčníKOV ZŠ 

pri príležitosti 65. výročia oslobodenia mesta Michalovce
20. 11. 2009   9. 30 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel. 6864126, 0917650912, 0908322342

turistika
POZdIŠOVSKý ChrbáT

14. 11. 2009   8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

vypisuje výberové konanie na funkcie:

finančný poradca, finančný manažér
pre oblasti MICHALOVCE, HUMENNÉ, SOBRANCE, KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

 
Požadujeme:  -  minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
                          -  cieľavedomosť, komunikatívnosť, flexibilitu
                          -  schopnosť vytvorenia a vedenia tímu
                          -  práca vo finančníctve alebo v priamom predaji je výhodou
 
Ponúkame:   -  perspektívnu prácu v renomovanej a stabilnej finančnej spoločnosti
                          -  možnosť kariérneho  a profesionálneho rastu
                          -  nadpriemerný a motivujúci finančný príjem
                          -  profesionálne bezplatné zaškolenie
                          -  vysokú profesionalizáciu v oblasti financií ako je: stavebné sporenie, úverové produkty,
   finančné produkty s krátkou dobou viazanosti, životné poistenie, investičné životné poistenie,  
  neživotné poistenie, poistenie motorových vozidiel 
Žiadosti a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Agentúrne riaditeľstvo, 
Kukorelliho 2314/58, 066 01 Humenné, mail: jkridla@wustenrot.sk, tel.: 0915762505, 057/7757583, fax: 057/7883780

Nástu
p:

 októ
ber –

 november 2
009 !!! Nečakajte, že práca príde 

za Vami - Vy príďte za ňou !!!

darujem krásne šteniatka labradora.
 0907 931 724

mesto  michalovce, mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Ob-
chodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

oBcHoDNÚ vEREjNÚ SÚŤaŽ

na prenájom priestorov Amfiteátra Hrádok a súvisiaceho okolia 

Znenie súťažných podmienok a základné informácie o pred-
mete nájmu je možné získať na úradnej tabuli Mestského úradu, 
alebo na internetovej stránke mesta Michalovce (www.micha-
lovce.sk).

Bližšie informácie o nebytových priestoroch a pozemkoch, 
vrátane vzoru návrhu zmluvy pre prihlásenie sa do súťaže, po-
skytne Odbor hospodárenia s majetkom MsÚ Michalovce na po-
žiadanie súťažiaceho – č.t. 6864284.

Termín obhliadky je možné dohodnúť na odbore HsM, MsÚ 
Michalovce – č.t. 6864284

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 25. no-
vembra 2009 o 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota).

Na jubilejnom podujatí OZ 
Návraty sa členovia najstaršieho 
aktívneho michalovského Klubu 
slovenských turistov (KST) OT 
TJ Turista zúčastnili tiež jubilej-
ný desiatykrát.

Po skoro dvoch týždňoch 
nepriaznivého daždivého poča-
sia sa konečne koncom októbra 
ukázalo slniečko, takže o 14.00 
hod mohol šarkaniádu predseda 
OZ Ing. Milan Duška slávnost-
ne otvoriť. Niekoľko stoviek de-
ťúreniec, rodičov ba aj nemálo 
starých rodičov sa v slabučkom 
vánku snažilo dostať svoj lieta-
júci výtvor čo najvyššie od zeme. 
Organizátori po starostlivom 

rozhodovaní na čele s predse-
dom poroty prednostom Ob-
vodného úradu Michalovce Ing. 
Mariánom Lukáčom ocenili 
darčekmi najvyššie i najdlhšie 
lietajúci, najkrajší, najväčší, či 
najmenší doma vyrobený drak. 
O občerstvenie sa postaral sám 
majiteľ Totálky, a dobrú náladu 
z pekne prežitého popoludnia 
umocnil aj vynikajúci guláš 
pripravený občianskym zdru-
žením Návraty pre všetkých za-
registrovaných účastníkov. Tak 
ako povedal na záver prednosta 
OU zvíťazili všetci, lebo aj keď 
nevyhrali, za účasť dostali balíč-
ky.                            Anton Hasák

michalovská šarkaniáda

i. mestská Florbalová liGa 
o pohár primátora mesta michalovce

Vyhlasovateľ súťaže:
Florbalový klub Michalovce, MsÚ – Odbor školstva kultúry a športu, 

Základná škola, T.J. Moussona 4, Michalovce

1. TERMÍN: december 2009 – apríl 2010
2. USPORIADATEĽ: Florbalový klub Michalovce
3. MIESTO KONANIA: Telocvičňa – ZŠ Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce
4. ÚČASTNICI: Ľubovoľné minimálne 6-členné družstvá od dátumu narodenia 

r. 1994, povolená výnimka na turnaj (jedno dievča v družstve). Žiadame vedúcich  
družstiev, aby svoju účasť na turnaji záväzne potvrdili do 25. novembra 2009 uspo-
riadateľovi telefonicky na tel. č. 0903604195 alebo mailom puchirg@zoznam.sk

5. HRACÍ SYSTÉM: určí usporiadateľ podľa počtu prihlásených družstiev 
6. PRAVIDLÁ: Hrá sa podľa pravidiel malého florbalu. 
7. NÁKLADY: Štartovné na osobu 10 €, delegovaných rozhodcov na zápas hradí orga-

nizátor. Predpokladané hracie dni streda, štvrtok od 18.00 hod.

CENY:
1. miesto – putovný pohár, vecné ceny

2. miesto – pohár, diplom 
3. miesto – pohár, diplom  

Súťažný poriadok si môžete vyzdvihnúť osobne u Gerharda Puchíra na mailovej adrese: 
puchirg@zoznam.sk alebo na stránke wwww.zsmoumi.edupage.org

víťazstvo nad posledným 
V stretnutí priemernej úrovne futbalisti Michaloviec v I. 

lige zvíťazili nad posledným celkom tabuľky s Ružomberkom 
„B“ 2:0. O góly sa podelili Gramkrelidze a Ľubarskij. Bolo to 
„povinné“ víťazstvo, ale výkonom nepresvedčili. Michalovčania 
sú tak po 14. kole na 3 mieste tabuľky s 21 bodmi. Prvý je Pú-
chov (29 bodov) a druhé Zlaté Moravce (25). Štvrté miesto patrí 
Trenčínu s 20 bodmi.

Naším najlepším strelcom je D. Sninský, ktorý zaznamenal 6 
gólov. Tabuľku strelcov vedie M. Luhový z Púchova, ktorý dal 
už 9 gólov.

Počas víkendu bude v súťaži prestávka. Michalovce sa predsta-
via v sobotu 21. novembra doma o 13. hod., keď privítajú vedúci 
Púchov. Potom ich čaká ešte stretnutie v Liptovskom Mikuláši 
a 5. decembra privítajú Dolný Kubín. Tým sa jesenná časť končí.

iuventa vypadla z pohára
Hádzanárky michalovskej Iuventy zohrali dvojzápas 3. kola 

Pohára víťazov pohárov. Doma sa s poľským účastníkom Zag-
lebie Lubin rozišli zmierlivo 27:27. Mali však na víťazstvo, ktoré 
im ušlo. U súpera Iuventa prehrala hladko 32:24 (17:12). Najviac 
gólov: Semeninková 8/2, Pieleszová 5, Skľaruková 7, Bachyrevo-
vá 4/4. Do osemfinále tak postúpil poľský celok. Iuventa sa s toh-
toročným účinkovaním rozlúčila.

hokejisti prehrali
Hokejisti Dukly Michalovce hostili v ďalšom majstrovskom 

zápase I. ligy celok Považskej Bystrice. Ťahali však za kratší ko-
niec, hoci nastúpili už s posilami, zápas vyhrali hostia 2:4. Naše 
góly zaznamenali: Macík a Bodnár. Michalovčania doteraz v se-
demnástich nazbierali 16 bodov. Patrí im 12 miesto v 14 – člen-
nom peletóne.

Michalovčania ďalší zápas odohrajú znovu doma. V piatok 
13. novembra (dnes) o 18.00 hod. privítajú v susedskom zem-
plínskom derby Trebišov, ktorý je v tabuľke druhý s 32 bodmi. 

iuventa siedma
Pre povinnosti v Pohári víťazov pohárov hádzanárky micha-

lovskej Iuventy predohrali dve stretnutia. Doma remizovali so 
Šaľou 23:23 a vonku v Bratislave prehrala 37:23 hoci mal víťaz-
stvo na dosah ruky. Michalovčanky tak po 7. kole nazbierali iba 
5 bodov. Patrí im 7 miesto v tabuľke. Súťaž vedie ŠKP Bratislava 
s 13 bodmi pred Veselé na Morave a Sláviou Praha po 12 bodov. 

ka

správy zo športu 


