piatok, 19. marec 2010

ročník XXI, číslo 6

zdarma

Michalovský Pegas
pristane v rukách ocenených
Dnes, 19. marca vo večerných hodinách odovzdá primátor mesta Viliam Záhorčák sošku Michalovského Pegasa ôsmim jednotlivcom a dvom kolektívom za významné počiny
v roku 2009 v oblasti humanizmu, architektúry, školstva, športu a kultúry.
V zmysle Štatútu mesta
Michalovce udeľuje mestské
zastupiteľstvo raz ročne titul
Čin roka jednotlivcom alebo
kolektívom, ktoré v predchádzajúcom kalendárnom
roku dosiahli mimoriadne
výsledky v oblasti športu,
kultúry, architektúry, humanizmu, školstva, pedagogiky
a zdravotníctva. Návrhy na
udelenie titulu môže podávať poslanec mestského zastupiteľstva, primátor mesta,
mimovládne
organizácie,
stavovské profesné organizácie a občania najneskôr do
31. decembra bežného roka.
V tomto roku mestské zastupiteľstvo udelilo titul Čin
roka 2009 týmto jednotlivcom a kolektívom:
v oblasti humanizmu
si ocenenie prevezmú
ntrm. Peter JAVIĽÁK
a ntrm. Peter HINĎOŠ
Za nasadenie vlastných
životov počas náročnej záchrannej akcie dvoch potápačov, ktorí zahynuli v odstavenom plynovom potrubí
koncom januára 2009. Títo
záchranári pracovali vo veľmi náročných podmienkach
hlboko pod zemou, vo vode
a chlade. V potrubí zostalo
pritom veľké množstvo nebezpečného dusíka. Aj napriek nebezpečenstvu neváhali
podstúpiť túto náročnú akciu
a urobiť všetko pre záchranu
iných životov.
Václav ZÁHORČÁK
Navrhovaný našiel na Ulici P. Horova v Michalovciach
plecniak so značnou finančnou
čiastkou. Všetky peniaze bez
zaváhania a nálezného vrátil
poškodenému, čo si v dnešných
časoch zaslúži ocenenie takéhoto činu.
v oblasti architektúry
si ocenenie prevezmú
Ing. Radoslav HARBUĽÁK
Za stavbu roka – Športová
hala Chemkostav Aréna, Ulica
Kuzmányho, Michalovce a za
stavbu roka – Evanjelický kostol
a.v., Ulica Masarykova, Michalovce.
Ing. arch. Marián SITARČÍK
Za stavbu roka – Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho
srdca Ježišovho, Ulica SNP, Michalovce.

v oblasti športu
si ocenenie prevezmú
Ladislav LECHAN
Člen ŠK Zemplín Michalovce, telesne postihnutý kulturista,
reprezentant Slovenska, súťaží
v disciplíne silový trojboj - tlak
na lavičke. Obsadil 1. miesto vo
váhe do 85,5 kg v tlaku na lavičke
na nominačnom preteku Veľká
cena mesta Trenčín. Na neoficiálnych majstrovstvách Európy
vo Wroclavi obsadil vo svojej
kategórii 2. miesto. Na podujatí
Vianočný pohár mesta Bánovce
nad Bebravou obsadil 1. miesto
a tým získal nomináciu na majstrovstvá sveta telesne postihnutých športovcov v Malajzii v máji
2010.
GYMNÁZIUM
P. Horova Michalovce
Škola sa umiestnila na XVI.
ročníku celoštátnej súťaže
aktivity stredných škôl v oblasti športu v školskom roku
2008/2009 ako ŠKOLA ROKA,
keď dievčatá a chlapci obsadili v rámci Slovenska 1. miesta.
V uvedenej súťaži museli splniť
tri kritériá: účastnícky, výkonnostný a olympijský. Škola sa
zapájala do všetkých športových súťaží Slovenskej asociácie športu na školách, dievčatá
sa stali majsterkami Slovenska
v hádzanej, chlapci sa stali
majstrami Slovenska vo futbale. Popri tom splnili i myšlienku olympizmu, a to aktívnou
účasťou na olympiáde Gaudeamus Igitur a prihlásením družstiev hádzanárok a futbalistov
do súťaže Kolektív Fair play.
v oblasti školstva
si ocenenie prevezmú
Jakub ŠAFIN
Do júna 2009 žiak ZŠ na Ul.
Okružnej, v súčasnosti študent
1. ročníka GPH v Michalovciach.
Jeho najväčším úspechom,
ktorým zavŕšil svoje pôsobenie
v ZŠ, je bronzová medaila z medzinárodnej olympiády mladých
vedcov v Azerbajdžane - Baku,
kde sa dostal po roku intenzívnych príprav a výberových konaní ako zástupca 6-členného
družstva Slovenska. Súťaž konaná pod záštitou MŠ SR pozostávala z troch častí – každá z nich
obsahovala otázky z fyziky, chémie a biológie. Jakub úspešne
pokračuje v rozvíjaní svojho talentu aj na GPH.

AKTUALITY

Marianna VU HONG DIE
Žiačka 9. ročníka ZŠ na Ul.
krymskej – za 1. miesto (Gold
prize) v súťaži Svetovej detskej
výtvarnej tvorby, ktorá sa konala v japonskom Tokiu v marci 2009. Táto nadaná žiačka vo
svojej výtvarnej práci Život
v našom meste zobrazila charakteristické znaky Michaloviec
- architektúru, prírodu, tradície
a život ľudí.
v oblasti kultúry
si ocenenie prevezme
Spevácky súbor PRO MUSICA
Za úspešnú reprezentáciu
v zborovom speve na Celosvetovej súťaži v zborovom speve
v Llangollene (Wales). V roku
2009 sa konal 63. ročník súťaže
pod záštitou princa Charlesa.
Na túto súťaž zbory postupujú
až na základe výberu poroty po
vypočutí videonahrávok a výsledkov medzinárodných súťaží,
na ktorých sa zúčastnili. Počet
súťažiacich bol 3500 z päťdesiatich krajín. Pro Musica obsadila
1. miesto v kategórii Choreografické ľudové tance, 3. miesto
medzi zbormi starších žiakov
a 5. miesto v mládežníckych
zboroch.
Iveta Palečková

Rokovanie
MsR

Mestská rada zasadala v utorok 16. marca s týmto programom rokovania:
zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie mesta Michalovce Zariadenie pre seniorov
– zmenu predkladal RSDr. Ján
Juhás, vedúci odboru sociálnych
vecí, majetkoprávne záležitosti
predkladal Ing. Jozef Doležal,
vedúci odboru hospodárenia
s majetkom, výsledky výberových konaní na prenájom nebytových priestorov a pozemkov
vo vlastníctve mesta Michalovce predkladal MUDr. Benjamín
Bančej, predseda komisie, návrh
rozdelenia finančných prostriedkov na podporu mládežníckeho
športu predkladala Ing. Katarína Poláková, vedúca odboru
školstva, kultúry a športu, návrh
na vystúpenie Mesta Michalovce z občianskych združení
predkladal JUDr. Gabriel Dorič,
zástupca prednostu MsÚ. Záver
patril diskucii.
ip

AKTUALITY

Ministerstvo ocenilo úrad práce
Svetový deň sociálnej solidarity je príležitosťou na slávnostné odovzdanie vyznamenaní Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR.
Ministerka práce, sociálnych
vecí a rodiny SR Viera Tomanová odovzdala 4. marca 2010
v Miestodržiteľskom paláci
v Bratislave rezortné vyznamenania - zlaté, strieborné a bronzové medaily a ďakovné listy
ľuďom, ktorí sú uznávanými
autoritami v pôsobnosti tohto
rezortu, ale aj mimo neho a ktorí sa svojou prácou a aktivitami
podieľali na pozdvihnutí úrovne, ale aj samotného vnímania
sociálnej práce verejnosťou.
Na slávnostnom podujatí ministerka Viera Tomanová

zdôraznila: „Vyznamenania vnímame ako prestížne morálne
ocenenia. Ich udeľovanie je krokom nášho ministerstva k nevyhnutnému zvyšovaniu spoločenského statusu zamestnancov
rezortu práce, sociálnych vecí a
rodiny. Veľmi sa teším, že dnes
ich odovzdávame už po druhý
raz. V roku 2010, ktorý je Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, to
považujem za obzvlášť dôležité.
Chcela by som zdôrazniť, že nesmieme zabúdať a nezabúdame
na hlavnú zodpovednosť spo-

AKTUALITY

Matica Slovenská, Mestský úrad a MsKS Michalovce
Vás pozývajú na

Zemplínske osvetové stredisko Michalovce
kultúrne zariadenie KSK

Benefičný koncert

Vás pozýva na výstavu

ločnosti: spoločnosť, teda štát sa
musí postarať o svojich občanov.
Nemôže ignorovať ich oprávnené požiadavky a potreby.“
Takéto prestížne morálne
ocenenia boli udelené aj zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach, a to konkrétne:
Strieborná medaila – PhDr.
Márii Hargašovej – za celoživotné aktivity a mimoriadne zásluhy v sociálnej práci a Ďakovné
listy – JUDr. Eduardovi Kotorovi – za dlhoročnú aktívnu
prácu v sociálnej oblasti a Ing.
Vladimírovi Tkáčikovi – za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti
služieb zamestnanosti.
Mgr. Adriana Krepelková

AKTUALITY

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
v rámci Týždňa slovenských knižníc
Vás pozýva
na besedu so spisovateľkou

OZVENY RODNEJ ZEME

Veľkonočné variácie

20. marca 2010 o 18. hodine vo veľkej sále MsKS

16. - 31. 3. 2010

Evou Evitou Urbaníkovou

Účinkujú:
Ľudová hudba Miroslava Dudíka a sólisti opery SND
Jolana Fogašová, Martin Babjak, Mária Eliášová
Ján Babjak, Slávka Horváthová, Katarína Töröková

v salóniku galérie
Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce

22. marca 2010 o 16.00 hod.

Otvorené: pondelok – piatok 9.00 – 17.00

Beseda sa uskutoční v priestoroch knižnice.

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
8. 3.
8. 3.
8. 3.
9. 3.
9. 3.
9. 3.
10. 3.
10. 3.
11. 3.
11. 3.
11. 3.
12. 3.
14. 3.
15. 3.
15. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.
19. 3.
20. 3.

porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
účasť na rozbore výsledkov činnosti v TaZS
stretnutie so zamestnankyňami mesta pri príležitosti MDŽ
prijatie reprezentantky SR a mesta na ZOH 2010
Nikol Čupkovej
účasť na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov
účasť na výročnej členskej schôdzi kresťanského klubu
dôchodcov
účasť na výročnej schôdzi klubu dôchodcov
rokovanie akcionárov MFK Zemplín, a.s.
rokovanie s vedením michalovského závodu VVS, a.s.
rokovanie Rady regionálneho združenia ZMOS
prijatie verejného ochrancu práv JUDr. Kandráča
rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva
otvorenie mini maratónu v aerobiku
rokovanie na KŠÚ v Košiciach
rokovanie s vedením KSK
rokovanie s partnermi v projektoch EÚ
rokovanie mestskej rady
rokovanie s dekanom FZaSP TU
rokovanie zástupcov akcionárov a vedenia NsP Š. Kukuru
porada primátora
rokovanie s rektorom VŠE
odovzdávanie ocenení Čin roka 2009
reprezentácia mesta na Benefičnom koncerte

Michalovskí kádeháci
oceňovali
Najstaršia ponovembrová strana na Slovensku žije, okrem iného, oslavami 20. výročia svojho
vzniku. Aj v Michalovciach v tom
čase vzniklo Okresné centrum
KDH a kresťanskodemokratické kluby v celom michalovskom
a sobraneckom okrese. Dovtedy
stránický nezaradení ľudia spontánne a s dávkou entuziazmu sa
angažovali pri vzniku KDK, pričom viacerí z nich bojovali za
slobodu a ľudskú dôstojnosť už
počas totality. Preto sa stali prirodzenými piliermi aj pri založení
kresťansko demokratických klubov. Stáť v nových spoločenských
pomeroch v prvej línii bolo pre
nich úplne logické a samozrejmé.
Je dobré, že to platí aj po dvadsiatich rokoch.
Svojich zakladajúcich členov
v Michalovciach si KDH uctilo
na slávnostnom rokovaní okresnej rady KDH. Predseda OC
KDH Andrej Hajduk v úvodnom príhovore zrekapituloval
uplynulých dvadsať rokov. Výsledkom je, že aj na okresnej
úrovni sa vyprofilovali ľudia,
ktorí si konkrétnou prácou

a postojmi získali rešpekt nielen
v radoch KDH.
Nezostalo však iba pri spomienkach. Z rúk predsedu OC
KDH prevzali ocenenie: Ing.
Michal Goč st., Štefan Tury,
Anna Telekyová, Jozef Cenkner
in memoriam, Štefan Halás.
Bohatá diskusia smerovala
k budúcnosti KDH. Na jednej
strane bolo cítiť pevné odhodlanie naďalej sa držať svojej hodnotovej kontinuity. Na strane
druhej však bolo cítiť odhodlanie byť tvorcami udalostí a
nie iba na ne reagovať. Delegáti
okresnej rady prejavovali svoje
odhodlanie k väčšej otvorenosti
pre ľudí. Svoje ambície opierali
o výsledky, ktoré KDH dosiahlo
či už na celoštátnej, krajskej, ale
aj na okresnej a miestnej samosprávnej úrovni. Dôvodom pre
optimizmus je aj skutočnosť, že
po šiestom mieste vo voľbách
v roku 2006 vyzerá cieľ predsedu KDH Jána Figeľa, byť v tohoročných voľbách medzi trojicou najsilnejších strán - veľmi
reálny.
Ing. Jozef Bobík, poslanec MsZ

M E S T O M I C H A L O V CE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

zverejňuje
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

priamy prenájom
– predĺženie doby nájmu
Mesto Michalovce týmto zverejňuje
svoj zámer predĺžiť dobu nájmu nebytových priestorov,
nachádzajúcich sa v objektoch na:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovce (Starý súd)
Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika)
Nám. osloboditeľov č. 9 v Michalovciach (Obchodné priestory)
Ul. M. Rázusa č. 10 v Michalovciach (Kotolňa)
Ul. J. Hollého č. 9 v Michalovciach (Dom penzión pre dôchodcov)
Mesto Michalovce týmto zverejňuje svoj zámer
na priamy prenájom nehnuteľnosti na:

A) Prenájom časti pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Michalovce za účelom umiestnenia reklamných zariadení: 1 ks ITH
– trojhran pred Zlatým býkom, 8 ks minibilboardy na územi
mesta Michalovce.
B) Prenájom časti pozemku v lokalite Michalovce – Duklianska v smere na Ul. A. Sládkoviča p. E-KN č. 2779, za účelom
umiestnenia 1 ks reklamného zariadenia.
C) Prenájom stĺpov VO za účelom umiestnenia 4 ks smerových
a informačných tabúľ o rozmeroch 120 x 80 cm pre spoločnosť Yazaki.
D) Prenájom časti pozemku p.č. 92, k.ú. Močarany za účelom
umiestnenia reklamného zariadenia o rozmeroch 5,1 x 2,4 m.
E) Prenájom časti pozemku na nástupišti Autobusovej stanice
v Michalovciach na Kostolnom námestí za účelom umiestnenia 4 ks mobilných reklamných lavičiek.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 9.4.2010 do 12,00 hod.,
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke
www.michalovce.



Odovzdávanie cien
„Čin roka 2009“

Vo štvrtok 11. marca navštívil naše mesto na pozvanie primátora Viliama Záhorčáka verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč,
CSc. V malej sále mestského kultúrneho strediska sa stretol s viac ako
tridsiatimi občanmi mesta. Témou diskusie boli rôzne problémy prítomných, od reštitučných nárokov, cez problémy v susedskom spolužití, vlastnícke vzťahy až po riešenie súdnych sporov. Ombudsman si
trpezlivo vypočul všetkých prítomných, ktorí mali záujem o jeho radu
a v prípade potreby riešenia zložitejších otázok poskytol kontaktné
údaje na svoju kanceláriu.
ip

Seniori hodnotili
Na rozmedzí mesiacov
február a marec sa uskutočnili
vo všetkých siedmich Kluboch
seniorov, ktoré spadajú pod
MsÚ v Michalovciach a ktoré združujú dohromady skoro
900 seniorov, výročné členské
a hodnotiace schôdze.
Prebiehali väčšinou v podobnom duchu. Najprv zhodnotenie
uplynulého roka a následne sa
schvaľoval plán činnosti na rok
nasledujúci.
V diskusii mnohokrát zaznela
spokojnosť s doterajšou činnosťou klubov a tiež bol vyslovený
záujem o rozširovanie okruhov
činností podľa záujmov členskej
základne.
Takisto zaznelo poďakovanie
mestskej samospráve, ktorá prevádzku klubov plne financuje
a výrazne podporuje aj rôzne

klubové aktivity. Či už ide o každodennú činnosť, alebo o rôzne
podujatia a výlety. S pozitívnou
odozvou sa stretla 1.športová
olympiáda seniorov, ktorú zorganizovala Jednota dôchodcov
za finančnej podpory mesta.
Účastníci schôdzí sa pochvalne
vyjadrovali aj o možnosti využívania Senior kariet, ktorými
mesto poskytuje občanom Michaloviec nad 65 rokov množstvo výhod a zliav.
Dôležitosť týchto výročných
členských schôdzí potvrdili
svojou osobnou účasťou aj zástupcovia mesta Michalovce, či
už išlo o pracovníkov odboru
sociálnych vecí alebo primátora
Viliama Záhorčáka a zástupcu
primátora MUDr. Benjamína
Bančeja.
Ing. Martin Štunda

M E S T O M I C H A L O V CE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v objektoch na:

A) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach
(budova B MsÚ Michalovce)
B) Ul. obrancov mieru č. 4 v Michalovciach
(Malometrážne byty)
C) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach
(Základná umelecká škola)
D) Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach (bývalá materská škola)
E) Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach (bývalé SOU stavebné)
F) Ul. Vajanského č. 5 v Michalovciach (Materská škola)
G) Ul. špitálskej č. 20 v Michalovciach
(bývalá ubytovňa Zekon – prízemná časť)
H) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
I) Ul. športovej č. 31 v Michalovciach (Nová športová hala)
J) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
K) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika)
L) Ul. muškátovej v Michalovciach (Kotolňa)
M) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
N) Ul. kpt. Nálepku v Michalovciach (Základná škola P. Horova)
O) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
P) Ul. konečnej č. 3563 v Michalovciach (bytový dom H)
a na prenájom pozemkov:
A) Prenájom časti pozemku p.C-KN č.1335/1, k.ú. Stráňany do
výmery 50 m2 za účelom osadenia drobného predajného zariadenia chlieb-pečivo z vlastnej výrobne,
B) Prenájom časti pozemku p.C-KN č.4645/1, k.ú. Michalovce
na Ul. Leningradskej v Michalovciach do výmery 500 m2,
za účelom výsadby okrasných drevín a trávnatých povrchov.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 9. 4. 2010 do 12,00 hod.,
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke
www.michalovce.sk.

Mimoriadne rokovanie
Na 7. mimoriadnom zasadnutí sa stretli poslanci Mestského
zastupiteľstva Michalovce v piatok 12. marca v zasadačke MsKS.
Jediným bodom rokovania bolo
schválenie návrhu na podanie
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci Regionálneho
operačného programu prioritnej
osi č. 1 Infraštruktúra vzdeláva-

nia na realizáciu rekonštrukcie
a modernizácie stavby Základnej školy na Ulici školskej 2
v Michalovciach. Požadovaný
objem finančných prostriedkov
z ROP je viac ako jeden milión
eur, podiel spolufinancovania
zo strany mesta je 54 tisíc eur.
Poslanci podanie žiadosti jednohlasne schválili.
ip

Každý deň prináša do života každého človeka i jeho okolia množstvo udalostí. Vo svojej pestrosti sa premietajú do správ, informácií,
zážitkov. Nerezonujú len ako jednorazový akt, ale zanechávajú stopu
do budúcnosti.
Každá oblasť spoločenského života prináša informácie o špecifických
udalostiach. Mnohé zaniknú vytlačené novými, aktuálnejšími. Viaceré
si zaslúžia podchytiť, zaznamenať a v príhodnú chvíľu pripomenúť.
Nezastupiteľnú úlohu v tomto procese má samospráva – na území každého mesta sa v priebehu roka uskutoční množstvo stavebných
zmien, športových, pedagogických i humanitných aktivít, ktoré stoja
za povšimnutie. Ovplyvňujú život všetkých nás, či si to chceme alebo
nechceme priznať. Prejavy ich pozitívneho príkladu je potrebné dať na
vedomie čo najširšiemu okoliu. Tak sa v roku 2008 zrodil a mestským
zastupiteľstvom schválil akt oceňovania pod názvom „Čin roka“.
Návrhy na toto ocenenie môžu podávať všetci občania, ale i organizácie, športové kluby, profesné združenia. Jednoducho každý, kto
zaregistroval vo svojom okolí v priebehu kalendárneho roka niečo výnimočné, čo si zaslúži pozornosť a ocenenie. Na základe štatútu tohto
ocenenia sa návrhy spracovali a za rok 2009 schválili na rokovaní
mestského zastupiteľstva. Ich odovzdávanie bude 19.3. 2010 vo veľkej
sále MsKS v spojení s hodnotným kultúrnym programom.
Dovoľte mi zagratulovať všetkým oceneným a týmto pozvať vás, milí
Michalovčania, o 18. hodine na slávnostné odovzdávanie ocenení.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral,
ŠPORTOVÉ SPRÁVY
a MAGAZÍN KSK
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

ŽIHADLO

Hosť: Ján Varga
bývalý futbalista TJ Zemplín Vihorlat Michalovce

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

záznam

z odovzdávania ocenení Čin roka

denne od soboty o 14.00 hod.
sledujte vysielanie

televízie mistral michalovce
na www.michalovce.sk

Modlitby za Kamerun
Biblický text: Nech všetko,
čo dýcha, chváli Hospodina, nás
prizval v slnkom zaliate sobotné
popoludnie 5. marca na Svetový
deň modlitieb za krajinu Kamerun. V prívlastku „Afrika v miniatúre“ je obsiahnutá rozmanitosť a rôznorodosť tejto hladom,
chorobami, nedostatkom vody
ťažko skúšanej krajiny.
Modlitby aj sprievodné slovo pripravili Kamerunčanky
a v Michalovciach prezentáciu
a priebeh mali v réžii ženy rímskokatolíckeho vyznania. Spolu
so sestrami iných vyznaní a do

posledného miesta obsadená
kaplnka u sestričiek FMA, kňazi, primátor mesta Viliam Záhorčák pomohli vytvoriť dôstojnú a nezabudnuteľnú atmosféru
s veľkou vierou, že modlitby
budú vyslyšané.
Súčasťou akcie bola aj finančná zbierka na pomoc krajiny, tentokrát adresne pre vdovy Kamerunu. Vyzbieralo sa
406 eur. Pán dekan Kaminský
požehnaním ukončil slávnosť
a zúčastnení prijali pozvanie na
malé agapé.
Ľudmila Poláková

2 0 r o k o v zm o s - u

Regionálne združenie
Regionálne združenie ZMOS
sa v našom kraji začalo formovať
v rokoch 1991 až 1992. Združenie pracovalo na dobrovoľnej
báze, keď sa na rokovaniach
stretávalo iba zopár starostov
a primátorov. Na sklonku roka
1992 bol vytvorený prípravný
výbor, ktorý pracoval na základných dokumentoch a jednotných zásadách. V máji 1993
boli potom schválené stanovy
združenia a uskutočnili sa prvé
voľby do orgánov Regionálneho
združenia miest a obcí Zemplín
– Michalovský región.
Za predsedu bol zvolený vtedajší primátor mesta Michalovce
Ing. Milan Matejovič a za tajomníka regionálneho združenia
Pavol Derfényi. Zároveň bolo
odsúhlasených sedem členov
predsedníctva a traja členovia
kontrolnej komisie. Zasadania
predsedníctva sa konali pravidelne raz mesačne a pracovné porady starostov podľa schváleného
harmonogramu.
Predmetom
stretnutí boli otázky prechodu

kompetencií zo štátu na obce aj
za účasti zástupcov štátnej správy a poslancov NR SR. Združenie sa zaoberalo aj problematikou verejno-prospešných prác,
prerozdeľovania dotácií zo Štátneho fondu životného prostredia
a vytvárania tzv. poradovníkov
na okresnom úrade ŽP, pravidelne bolo združenie informované
aj o výsledkoch rokovania Rady
ZMOS či o otázkach financovania miest a obcí. Jednou z aktivít,
ktoré regionálny ZMOS pripravoval, boli aj tematické pobyty
v Rakúsku a Nemecku, zamerané
na získanie skúseností v oblasti
odpadového hospodárstva a kanalizácií.
Od roku 1995 má regionálne
združenie volené nové orgány:
snem starostov, predsedníctvo,
predseda, podpredseda a kontrolná komisia. Obce sú rozdelené do piatich obvodov, každý obvod má v predsedníctve
po dvoch zástupcov a jeden zástupca je za mesto Michalovce.
Zdroj: ZMOS



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších:

45. ročník Michalovskej
hudobnej jari

Filip Hajdu

Quasars Ensemble – Bratislava
Koncert sa koná aj v rámci projektu „Hudba v slovenských mestách“ a je podporený Ministerstvom kultúry SR.
25.3.2010 o 18.00 hod. – Veľká sála MsKS.

Emma Jenčiková

Výstavy
Zuzana Pristášová

návrhy kostýmov, makety a návrhy scén
15. 3. - 30. 3. 2010 – Malá galéria MsKS

VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE

výstava medovníčkov a veľkonočných kraslíc
16. 3. - 31. 3. 2010 – salónik galérie ZOS Michalovce

Hvezdáreň
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA
PRE VEREJNOSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
v stredu a v piatok

Základná umelecká škola
Regionálna prehliadku
v sólovej klavírnej hre

24. 3. 2010 – Koncertná sála ZUŠ, Štefánikova 20, Michalovce

Zemplínske osvetové stredisko
ZEMPLÍNSKA SCÉNICKÁ JAR
regionálna prehliadka divadiel
23. 3. 2010 o 10.00 hod. – MsKS Michalovce

Program kina Centrum
19. – 20. 3. piatok, sobota – 20,00 hod.
21. 3. nedeľa – 19,30 hod.
STARÍ PSI
USA /2009 /89 min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
21. 3. nedeľa – 16,00 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2
USA /2009/ 88 min./
/animovaná rodinná komédia/
Vstupné: 2.20€
Mládeži prístupný
Český dabing
24. - 25. 3. streda, štvrtok – 19,30 hod.
MORGANOVCI
USA /2009 /103 min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
26. - 28. 3. piatok, sobota, nedeľa – 16,00 hod.
PRINCEZNÁ A ŽABA
USA /2009/ 95 min./
/romantická komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing
26. 3. piatok – 20,30 hod.
27. – 28.3. sobota, nedeľa – 19,30 hod.
VALENTÍN
USA /2010 /90 min./
/romantická komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
31. 3 a 1. 4. streda, štvrtok – 19,30 hod.
DOKONALÝ ÚNIK
USA /2010 /90 min.
/akčný thriller/
Premiéra
Vstupné: 2.30€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky
Celoslovenská premiéra filmu pre celú rodinu!
1. - 6. 4. vždy o 17,00 hod.
AKO CVIČIŤ DRAKA
USA /2010 /90 min.
/animovaný film/
Vstupné: 2.80€
V pondelok a utorok vstupné 2,30€
Slovenský digitálny dabing Nevhodné pre maloletých do 7 rokov

Opäť úspechy v ZENIT-e
Tak ako v minulých aj v tomto školskom roku sa žiaci Strednej odbornej školy technickej
v Michalovciach zúčastnili súťaží ZENIT v strojárstve a elektronike. Vyhlasovateľom týchto
odborných súťaží je Ministerstvo školstva SR.
Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Krajského
kola súťaže ZENIT v strojárstve sa zúčastnili žiaci Stanislav
Žofčák a Tomáš Vojtek. V konkurencii šiestich súťažiacich
Stanislav Žofčák obsadil tretie
a Tomáš Vojtek štvrté miesto.
Krajského kola súťaže ZENIT v elektronike sa zúčastnili
Dávid Pataky a Ján Bachňák.
Žiaci navrhli plošný spoj pod-

ľa schémy a osadili súčiastky.
Hlavným kritériom hodnotenia
bola funkčnosť výrobku. V konkurencii trinástich súťažiacich
Dávid Pataky obsadil prvé a Ján
Bachňák štvrté miesto. Na celoslovenskom kole Dávid Pataky
obsadil prvé miesto, čím nadviazal na úspechy svojich predchodcov v posledných dvoch
ročníkoch.
Všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a predovšetkým Dávidovi Patakymu, ktorý súčasne
splnil náhradu praktickej časti
odbornej zložky maturitnej
skúšky.
Ing. Ján Kraus
zást. riad. školy

Začiatkom marca navštívil naše mesto Predseda vlády SR a predseda
strany SMER SD Robert Fico so svojimi spolupracovníkmi aby pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vzdal hold a úctu všetkým ženám.
Sociálna demokracia nepovažuje Medzinárodný deň žien za prežitok,
ale za stále aktuálny sviatok a preto aj tento rok pokračovala v sérii
kultúrno-spoločenských podujatí pri príležitosti osláv MDŽ v mestách
po celom Slovensku.

Hnúšťanský akord
Dvanásty ročník vedomostnej súťaže ZUŠ v hudobnej náuke Košického kraja sa konal
po druhýkrát na ZUŠ v Spišskej
Novej Vsi. Tohto roku sa jej
zúčastnili základné umelecké
školy z Michaloviec, Rožňavy,
Krompách, Spišskej Novej Vsi
a Trebišova.
Súťažilo sa v štyroch oblastiach, ktoré boli zamerané
na stupnice, intervaly, akordy, harmóniu, rytmus, dejiny
hudby a poznávanie ukážok
z hudobných diel. Každoročne
stúpajúci počet družstiev potvrdzuje, že súťaž žiakov baví a spĺňa svoj cieľ – motivuje, spestruje

vyučovanie a využíva prirodzenú súťaživosť detí.
V kategórii A – 1. - 3. ročník
získalo družstvo ZUŠ Michalovce v zložení Klára Kačurová,
Anna Mária Kocevová a Zuzana
Trusová druhé miesto.
V kategórii B – 4. - 5. ročník,
sa na 1. mieste umiestnilo družstvo ZUŠ Michalovce v zložení
Lenka Elefantová, Štefan Goras a Ľubomír Papcun. Víťazné
družstvo sa zúčastní aj celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 22. marca 2010 v Hnúšti.
Obidve družstvá pripravila učiteľka Anetta Vargová.
A. Vargová

Olympiáda
v ruskom jazyku
V Základnej škole na Ulici
T. J. Moussona v Michalovciach
sa 8. marca uskutočnilo krajské
kolo Olympiády v ruskom jazyku. Zúčastnilo sa ho 42 žiakov
a študentov základných a stredných škôl Košického kraja, ktorí
súťažili v šiestich kategóriách.
Náročná súťaž preverila nielen
vedomosti ale hlavne schopnosti žiakov a študentov dohovoriť sa v ruskom jazyku.
V kategórii A1 si prvenstvo
vybojovala žiačka ZŠ na Ulici
T. J. Moussona v Michalovciach

Dominika Jenčiková, v kategórii A2 Nina Žolnová z tej istej
školy, v kategórii A3 Volodymyr Trofymovyč zo Súkromného gymnázia v Košiciach.
V kategóriách stredných škôl si
prvenstvá vybojovali študenti
Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach: B1 – Michal Guza,
B2 – Peter Mráz, B3 - Anna
Schnitzerová.
Všetci títo víťazi budú reprezentovať Košický kraj v celoštátnom kole v Bratislave.
Nemjová

Nové centrum pre
medzinárodné skúšky
V záujme zvýšenia jazykovej
gramotnosti sa 8. marca 2010 na
Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach uskutočnilo slávnostné otvorenie akreditovaného centra britskej vzdelávacej
inštitúcie City & Guilds Institute
of London pri Gymnáziu P. Horova. Zástupkyňa spoločnosti
City & Guilds pre Slovensko,
Ing. Ildikó Pathóová, odovzdala
osvedčenie o akreditácii riaditeľovi školy Rudolfovi Gadomskému. Slávnostného otvorenia
sa zúčastnili pozvaní hostia zo
základných a stredných škôl
nášho mesta, ale aj blízkych
okresov. Na michalovskom
Gymnáziu P. Horova sa môžu
odteraz záujemcovia rôznych
vekových a jazykových kategórií z celého regiónu prihlásiť na
jazykové skúšky, ktoré sa budú
konať dvakrát ročne - v júni
a decembri. Skúšky sú v kompetencii fundovaných angličtinárov a v gescii koordinátorky
Mgr. N. Demkovej. Budúci
maturanti širokého okolia majú
zároveň možnosť otestovať si
získané jazykové kompetencie
a zručnosti na úrovni B1/B2
v akreditovanom centre a získať tak certifikát z anglického
jazyka - Diplom City & Guilds,
ktorý je uznávaný ako náhrada
maturitnej skúšky z anglického
jazyka. Gymnázium P. Horo-

va ponúka svojim študentom
možnosť prípravy na tento
certifikát v rámci voliteľných
hodín školského vzdelávacieho
programu.
Získanie certifikátu City &
Guilds zvyšuje šance širokej verejnosti uplatniť sa na trhu práce
vďaka vyššiemu kvalifikačnému
potenciálu.
Viac na stránke www.gphmi.
sk, www.cityandguilds.sk.
Mgr. Katarína Olšavová

Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach
vás pozýva
na hudobno-zábavné improvizačné posedenie

PARTIČKA
Účinkujú: Petra Polnišová, Daniel Dangl, Roman Pomajbo,
Marián Miezga, Lukáš Latinák, Robert Jakab.
26. marca o 17. a 19. hod. vo veľkej sále MsKS

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Alžbeta Hrindová, 90-ročná
Michal Šimko, 88-ročný
Mgr.Juraj Sabolčík, 80-ročný
Ing.Pavol Balogh, 60-ročný
Dorota Kotalová, 81-ročná
Valerij Babjak, 57-ročný

Poďakovanie
Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme
milovali, zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život a všetkých nás.
Oznamujeme všetkým, že vo veku 64 rokov nás
26. februára 2010 navždy opustil náš drahý manžel a otec

PaedDr. Ján Hrivnák
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary
manželka a syn

Spomienky
Tá rana v srdci veľmi bolí a zabudnúť
nedovolí. Stratil sa Tvoj úsmev, stíchol
hlas, zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 15. marca uplynulo deväť rokov
od chvíle, keď nás navždy opustila drahá
manželka, mamka a babička

Božena Bajusová
Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí jej venujú tichú spomienku
Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal
a v našich srdciach ostala len bolesť a žiaľ.
Dňa 24. marca uplynie rok, kedy nás
opustil náš milovaný manžel, otec a syn

Ing. Marián Sopko
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 17. marca uplynulo 20 rokov
od smrti nášho drahého manžela,
otecka, dedka

Jána Sabovika
Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka Anna, syn Ján
a dcéra Marianna s rodinami
Dňa 12. marca uplynulo 10 rokov
od náhlej a nečakanej smrti nášho
milovaného manžela, otca, dedka,
zaťa a švagra

Tichomíra Rózsu
Kto ste ho poznali, prosím,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Jana,
synovia Erik a Tichomír s rodinami

šport – inzercia

DVA TÝŽDNE V športe

Malý oznamovateľ

BASKETBAL

Služby
• Práca cez internet, zaškolenie, časová sloboda.
www.extra-job.eu

1. BK – Tydam UPJŠ Košice,
I. liga juniorov, 20. 3. 2010, 16. 00 hod.

• Chcete schudnúť? – poradím. www.chudnete.sk/klik
• Pomoc pre vás s angličtinou. www.speakuj.com
( 0910 123 776

1. BK – ŠKP Filozof Bratislava
I. liga mužov-nadstavbová časť, 27. 3. 2010, 16. 00 hod.

Kúpa – predaj – prenájom

• Predám 2-izbový byt – výhodne! v Michalovciach s rozlohou

1. BK Michalovce – MBK Prírodovedec Bratislava
I. liga mužov-nadstavbová časť, 28. 3. 2010, 13. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

FLORBAL
O pohár primátora mesta
I. ročník Mestskej florbalovej ligy dospelých
Renoma team – Sales, 22. 3. 2010, 19. 00 hod.
Dream team – FRK, 25. 3. 2010, 17. 00 hod.
Tigri Zalužice – Renoma team, 31. 3. 2010, 18. 00 hod.
Sales – Dream team, 1. 4. 2010, 18. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

FUTBAL
ŠK Vrbovec – Lekárovce
III. A trieda mužov M-ObFZ-16. kolo, 21. 3. 2010, 15. 00 hod.
Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483
MFK Zemplín – MFK Snina
I. LS/MŽ-15. kolo, 27. 3. 2010, 10. 00 hod. a 12. 00 hod.
MFK Zemplín – AS Trenčín
I. LS/MD- 18. kolo, 27. 3. 2010, 11. 00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405
TJ Sokol Močarany – Pusté Čemerné
II. B trieda mužov-15. kolo, 28. 3. 2010, 15. 00 hod.
Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

HÁDZANÁ
HK Iuventa „B“ – Vranov
KMSŽ, 6. kolo, 27. 3. 2010, 11. 00 hod.
HK Iuventa – Bernolákova Košice
I. LSD-23. kolo, 19. 3. 2010, 18. 30 hod.
HK Iuventa – Zlín
WHIL žien-22. kolo, 24. 3. 2010, 18. 00 hod.
Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

STOLNÝ TENIS
ŠKST „A“ – TJ Družba Bardejov
I. liga mužov-11. kolo, 20. 3. 2010, 10. 00 hod.
ŠKST „A“ – Štart VD Prešov
I. liga mužov- 11. kolo, 20. 3. 2010, 16. 00 hod.
ŠKST „B“ – MKST Veľké Kapušany „B“
III. liga mužov sk. Juh-21. kolo, 21. 3. 2010, 10. 00 hod.
Info: JUDr.Jozef Bľaško, č. tel. 0905600840

TURISTIKA
Humenský sokol-Hrad Jasenov
21. 3. 2010, 8. 00 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 090550243
54. jarné kilometre-Brekov
27. 3. 2010, 8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603



V multifunkčnej telocvični Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach
sa v nedeľu 14. marca 2010 uskutočnil II. ročník Minimaratónu v aerobicu. V piatich cvičiacich blokoch a to v stepaerobicu, zumbe, kick
boxe aerobicu, v 5 Tibeťanoch a pilatese sa predstavilo pod odborným
vedením cvičiteliek a cvičiteľov celkovo 106 cvičiacich účastníkov, z toho boli traja muži. Podujatie, ktoré otváral primátor mesta Viliam Záhorčák, sa stretlo s veľkou odozvou medzi cvičiacimi ženami a mužmi.
V závere minimaratónu bola žrebovaná tombola, ktorú pre účastníkov
minimaratónu venovali jednotliví sponzori.
nk
Foto: Michal Oros

Úspech stolných tenistov
Na tohtoročných Majstrovstvách Košického kraja v stolnom tenise stredoškolákov
pekný úspech zaznamenali stolní tenisti z Gymnázia na Ulici
Ľ. Štúra v Michalovciach, ktorí
sa umiestnili v konkurencii deviatich najlepších škôl v kraji
na 2. mieste. Premožiteľa našli
až vo finále, keď po dramatickom boji prehrali so Športovým
gymnáziom v Košiciach 3:4. Na
tomto úspechu sa podieľali žiaci:
Ján Šoltés, Michal Brnčal, Miron
Rapáč a Michal Ivančo. Michal
Brnačal sa stal zároveň najúspešnejším jednotlivom, keď celý

Ocenenia
VsFZ

turnaj absolvoval bez jednej prehry. Svojimi výsledkami a hrou
sa mu priblížil aj Ján Šoltés, ktorý zaznamenal na turnaji iba jedinú prehru.
Výsledky: Gymnázium, Ľ.
Štúra Michalovce – Obchodná
akadémia Rožňava 4:0, Gymnázium, Ľ. Štúra Michalovce
– Gymnázium T. Akvinského,
Košice 4:1, Gymnázium, Ľ. Štúra Michalovce – Gymnázium,
Poštová Košice 4:2.
Finále: Gymnázium, Ľ. Štúra
Michalovce – Športové gymnázium Košice 3:4.
L. Palovčík
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51 m2, sídl. SNP, 2. posch., bytový dom je zateplený. Byt je v OV.
V 2 - izbách plastové okná, zasklený balkón, plávajúca podlaha,
ROLDOOR, dlažba, murované jadro, zrekonštruovaná obývacia izba, kuchynská linka v cene. K bytu patrí murovaná pivnica.
Byt je bez ďalších investícií. ( 0903 882 933
Predám SÚRNE 3-izbový čiastočne prerobený byt, na Ul. nad
Laborcom. Dohoda istá. ( 0918287766.
Vezmem do prenájmu garáž na Stráňanoch, Školská ulica.
( 0907 291 944
Vo Vinnom ponúkame na predaj dva pozemky v lokalite KRUHY – novo budovaná ulica. Pozemky na budovanie majú kompletné inžinierske siete – plyn, voda, elektrika a kanalizácia.
Pozemky na predaj sú vo výmere – šírka 19 metrov a dĺžka 200
metrov. Je možné ich odkúpiť aj o výmere – šírka 19 m a dĺžka
50 m – 60 m, resp. podľa dohody. Cena dohodou.
( 0905 334 909
Predám chatu so záhradkou v záhradkárskej osade Hôrka v obci
Trnava pri Laborci. Ideálne miesto pre relax v tichom prostredí
s nádherným výhľadom. Cena dohodou (po obhliadke).
( 0905 475 531
Predám teleobjektív CANON EF–S, 55 – 250 mm. Cena 200 €.
( 0910 204 728
Prenajmem garsónku v Michalovciach. ( 0949 361 459

Patria k sebe

V Spoločenskom pavilóne
v Košiciach sa na sklonku februára 2010 uskutočnila konferencia Východoslovenského futbalového zväzu. Na programe
mala správy o činnosti orgánov
Východoslovenského futbalového zväzu a správu o hospodárení zväzu. Na programe boli
aj voľby do orgánov VsFZ a Slovenského futbalového zväzu. Do
funkcie predsedu VsFZ bol zvolený Ing Richard Havrilla.
Na konferencii boli odovzdávané aj ocenenia osobnostiam
Východoslovenského futbalového zväzu. Pri príležitosti životného jubilea boli ocenení dvaja
Michalovčania - Ing. Štefan Varga a Fridrich Bliščák za dlhoročnú funkcionársku prácu.
Oceneným srdečne blahoželáme.
mp

Magio internet
na optike
na 6 mesiacov
zadar mo!

krátko zo športu
n Iuventa dvakrát naplno
Hádzanárky michalovskej Iuventy odohrali vo
WHIL dve majstrovské stretnutia. V oboch triafali naplno do čierneho a pripísali si plný počet
štyroch bodov. Najprv v Partizánskom vyhrali
23:31 (9:15) a potom aj doma s Interom Bratislava 42:17 (25:5). Celkovo na svojom konte majú 20
bodov a patrí im šieste miesto v tabuľke. Ďalšie
stretnutie hrajú v sobotu 20. 3. s Olomoucom na
jeho palubovke.
n Zemplín s Trenčínom
Po prvom odloženom kole sa I. futbalová liga
rozbehla naplno. V druhom jarnom kole futbalisti MFK Zemplín hostili Trenčín. Domácim
nevyšiel úvod a prehrávali dvoma gólmi. Hoci
sa vzchopili a snažili sa, boli to hostia, ktorí
pridali ďalší gól a tak Trenčín zvíťazil 0:3 (0:2).
V treťom kole mali Michalovčania voľno, keďže ich súper Podbrezová zo súťaže odstúpil. Na
svojom konte majú 24 bodov a patrí im šiesta
priečka. V ďalšom kole sa Michalovčania predstavia v Lučenci.

n V Košiciach prehra basketbalistov
Basketbalisti 1. BK Michalovce v nadstavbe v boji
o postup do extraligy nastúpili v Košiciach proti
celku TU. Zápas mal dobrú úroveň, domáci boli
posilnení hráčmi z A celku. Michalovce teda
v odvete prehrali 91:64 (54:30). Bolo to stretnutie
8. kola a po ňom majú Michalovčania 11 bodov
a patrí im v 8 členom peletóne 6. miesto. O dva
týždne sa v 9. a 10. kole predstavia doma. V sobotu 27. marca budú hostiť ŠKP Bratislava a v nedeľu 28. marca ďalší bratislavský celok Karlovku.
n Beh Olšavskou dolinou
Už 35. ročník behu Olšavskou dolinou a 7. ročník
Memoriálu Dr. Pavla Ruščáka sa bežal v Blažiciach
za účasti 121 bežcov. Z okresu Michalovce štartovalo
14 bežcov, z toho Michalovčanov šesť, z nich jedna
žena. Z našich bol na trati dlhej 16 km najlepší Peter
Bazár z ŠKC Michalovce. Skončil na 19. mieste časom 1:00:37 hod. Druhý bol Jozef Doležal. Umiestnil sa na 47. mieste (AC Michalovce) časom 1:10:01
hod. Zo žien Ľudmila Falisová časom 1:48:20 hod.
obsadila 121. priečku. Počasie bežcom prialo. ka

Objednajte si
Magio TV spolu
s Magio internetom
0800 123 456 www.t-com.sk T-Centrum
Ponuka Magio internetu Optik na 6 mesiacov zadarmo platí pri súčasnom objednaní služieb Magio TV Optik
(okrem programu Magio TV Optik Start) a Magio internet Optik (okrem programu Magio internet Optik 1)
s viazanosťou na 24 mesiacov. Časová platnosť ponuky je deﬁnovaná platným cenovým výmerom spoločnosti
Slovak Telekom, a. s.
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