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Poslanci schválili
záverečný účet mesta
Na svojom 21. riadnom zasadnutí sa stretli poslanci mestského zastupiteľstva v utorok
27. februára v zasadačke MsKS. Na rokovanie mali pripravených dvadsať päť bodov.
Po úvodných bodoch rokovania sa poslanci oboznámili so
správou o prijatých uzneseniach
mestskej rady za posledné dva
mesiace, zobrali na vedomie informáciu o riešení interpelácií
poslancov a správu o výsledkoch
kontroly hlavnej kontrolórky,
zameranej na kapitálové a bežné príjmy a výdavky mesta. Nasledovala informatívna správa
o činnosti mestskej autobusovej
dopravy v našom meste a prvá
zmena a doplnky územného
plánu mesta Michalovce.
Potom už prišiel na rad najdôležitejší bod programu - záverečný účet mesta Michalovce
za rok 2010, z ktorého sa poslanci
dozvedeli, že mesto v uplynulom
roku hospodárilo s príjmami vo
výške 30 092 tis. €. Celkové výdavky predstavovali 27 357 tis.
€, čo znamená, že mesto hospodárilo dobre a prebytok finančných prostriedkov je viac ako
2 734 tis. €. Táto skutočnosť je
o to cennejšia, že to bolo hospodárenie v čase krízy. Ako sa
uvádza v správe, výpadky podie-

lových daní vo výške 1 607 tis. €
mesto riešilo znížením bežných
a kapitálových výdavkov v priebehu roka a použitím prostriedkov z rezervného fondu. Poslanci
schválili aj rozdelenie prebytku
bežného rozpočtu do peňažných
fondov takto: do fondu ochrany
psov – 9758 €, do fondu pešej
zóny – 2520 €, do fondu rozvoja
bývania 25 986 € a do rezervného fondu 2 318 tis. €.
Zasadnutie
pokračovalo
prerokovaním výročných správ
technických a záhradníckych
služieb a mestského kultúrneho
strediska za rok 2009, ktoré poslanci jednohlasne schválili.
Nasledovala správa o realizovaných a pripravovaných
projektoch zo zdrojov EÚ a dotačných politík, ktorá vyvolala
v poslaneckom zbore podpornú
diskusiu.
Volení predstavitelia mesta odobrili na svojom zasadaní
pripravené návrhy na podanie
žiadostí o nenávratné finančné
prostriedky určené na podporu
cestovného ruchu – vstupná brá-

na turizmu Zemplína a na regeneráciu satelitných uličiek centrálnej mestskej zóny.
Nasledovalo
schválenie
zmeny rozpočtu mesta, majetkoprávne záležitosti a výsledky
výberových konaní na prenájom
nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta.
Poslanci schválili tiež novú
organizačnú štruktúru a organizačný poriadok technických
a záhradníckych služieb, ktorý
nadobúda účinnosť od 1. mája
2010. Zastupiteľstvo uložilo
riaditeľovi TaZS Ing. Oleárovi
uskutočniť
pracovnoporávne
úkony v súvislosti s týmito zmenami.
Ďalším rokovacím bodom
bola prvá zmena VZN o daniach a poplatkoch ktorou
poslanci schválili zmeny v poplatkoch za užívanie verejného
priestranstva na účely prekopávok pre realizáciu inžinierskych
sietí.
Záver už tradične patril interpeláciám poslancov a diskusii.                        Iveta Palečková

Regionálne združenie miest
a obcí „Zemplín“ bilancovalo
Regionálne združenie miest a obcí „Zemplín“ vo štvrtok 15.
apríla hodnotilo svoje dvadsaťročné pôsobenie na svojom
sneme v Michalovciach.
Slávnostný výročný snem
sa začal dopoludnia pracovným rokovaním v zasadačke
Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Hlavným
bodom bola výročná správa
o činnosti za rok 2009, ktorú
predniesol predseda
regionálneho združenia a primátor Michaloviec Viliam Záhorčák. Ako uviedol
vo svojom vystúpení,
predstavitelia združenia sa pravidelne stretávali a „programom
rokovaní boli vždy informácie zo zasadnutí
Republikovej
rady
ZMOS a riešenie aktuálnych problémov,
ku ktorým sme vždy
pozývali aj rôznych
hostí. Na týchto stretnutiach sme sa venovali najmä
problémom regionálneho rozvoja, územného plánu KSK,
problematike vodovodov a kanalizácií, turizmu, autobusovej

doprave, bezpečnosti občanov
i ohrozeniam vyplývajúcim z finančnej krízy.“
Na sneme vystúpili aj pozvaní hostia – zástupca mikroregiónu Drahanskej vrchoviny
z Českej republiky Vladimír

Koutný, predseda ZMOS-u Michal Sýkora, starostovia obcí
Horovce, Budkovce a Malčice a zástupca Dexia banky a.s.
Ing. Marián Vasilišin. Snem

AKTUALITY

schválil plán činnosti a rozpočet RZ Zemplín na rok 2010
a postup rady ZMOS-u k otázke riešenia sociálnych služieb.
V závere pracovnej časti prítomní členovia zvolili delegátov
regionálneho združenia na 20.
snem ZMOS.
V popoludňajších hodinách pokračovalo zasadnutie
snemu slávnostnou časťou.
Ďakovným listom
boli ocenení partneri,
spolupracovníci a súčasní aj
bývalí členovia RZ.
Rokovanie výročného snemu pozdravil aj podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Kultúrny program pre
delegátov a hostí
pripravili ženské
spevácke skupiny
Ondavčanka, Čemerňanka, ľudová
hudba
Oceľare,
mužská
spevácka skupina Lučane, folklórna skupina Porubjan a záver
spestril folklórny súbor Svojina.                                   ivpa

AKTUALITY

Rímskokatolícky farský úrad v Michalovciach
vás pozýva na

Farský majáles
sobota 8. máj 2010 o 18.30 hod.
v reštaurácii Dúha (na Špitálskej ulici).
Bližšie info na tel. č.: 0902 233 658

30. apríla 2010 – piatok
8.00 hod. – Súťaž vo varení kotlíkového guľášu
(gazdovský dvor)

10.00 hod. – Slávnostné otvorenie jarmoku
FS Klubovanka (tribúna – MsÚ)
11.00 hod. – Vyhodnotenie súťaže vo varení
kotlíkového guľášu
17.00 hod. – Stavanie mája
FS Svojina a Zemplínik
30. apríla - 1. mája 2010
Ulička remesiel
parkovisko pri MsKS

1. mája 2010 – sobota
9.00 - 11.00 hod. –
			
11.00 - 12.00 hod. –
			
			
11.00 hod. –
			
13.45 hod. –
			
14.00 hod. –
			
			
			

Oslavy 1. mája
(mítingy politických strán)

Vystúpenie dychových hudieb:
DH Sečovce
DH Vychodňare z Humenného
IX. ročník jazdeckých pretekov
Jarná cena Michaloviec
Štart V. ročníka In-line
maratónu na korčuliach
Štart XXVI. ročníka Podvihorlatského maratónu a
X. ročníka Michalovského
polmaratónu

Študentský šperk roka 2010
Cech zlatníkov 
a klenotníkov  Slovenska zorganizoval v dňoch
13. a 14. apríla v Bratislave už
14. ročník celoslovenskej súťaže Študentský šperk roka 2010.
Zúčastnili sa jej žiaci stredných
odborných škôl zameraných
na výrobu šperkov. Témou
tohto ročníka bolo navrhnutie
a výroba náramku.
Každoročne sa tejto súťaže úspešne zúčastňuje aj
Cirkevná stredná odborná
škola sv. Cyrila a Metoda

v Michalovciach. I tento rok
sme potvrdili svojou účasťou
silnú pozíciu medzi školami, zameranými na výrobu
šperkov. Zuzana Hartošová,
žiačka 3. ročníka, pod odborným vedením majsterky
odbornej výchovy Eleonóry
Žeňuchovej obsadila 3. miesto. Odborná porota, zložená
z významných osobností
z oblasti šperkárstva, umenia, kultúry a politického života, hodnotila výtvarný návrh, originálny nápad a cel-

AKTUALITY

15. rokov
francúzskych a českých
šansónov
v Michalovciach
2. 5. 2010 od 19.00 hod.
galéria ZOS Michalovce

kové kvalitné spracovanie
výrobku. Náročnosť súťaže
spočíva aj v tom, že šperk je
zhotovovaný priamo počas
jej trvania vo veľmi krátkom
časovom limite.
Originalita
výtvarných
nápadov i remeselné vypracovanie súťažných šperkov
žiakov CSOŠ sv. Cyrila a Metoda si získali uznanie a pevné miesto medzi zlatníckymi
školami i odborníkmi v rámci Slovenska.
Eleonóra Žeňuchová

AKTUALITY

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

DRAŽBA predajných miest
v tržnici na Športovej ulici a na trhoviskách v meste
na Špitálskej ulici, Moskovskej ulici a Ulici nad Laborcom
5. máj 2010 o 9.00 hod
predajné miesta pre predaj zeleniny, ovocia, kvetov
o 13.00 hod
predajné miesta pre predaj priemyselného tovaru
na tržnici (Športová ulica)
Zasadačka TaZS, Partizánska 55, Michalovce

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
zasadnutie Predstavenstva VVS,a.s.
stretnutie so zástupcami podnikateľských subjektov
v meste
20. 4. 	
kontrola implementácie projektu Inedu gov
20. 4. 	
účasť na otvorení medzinárodného projektu Aqua
na GPH Michalovce
20. 4. 	
účasť na otvorení výstavy obrazov Pavla Olšavského
21. 4. 	
rokovanie s partnerom v projektoch EÚ
21. 4. 	
rokovanie s dôverníkmi vchodov bytových domov
sídliska Východ
22. 4. 	
pracovný obed s predsedom vlády SR Robertom Ficom
23. – 25. 4. reprezentácia mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu vo Varšave
26. 4. 	
rokovanie s predstaviteľmi SARIO
27. 4. 	
rokovanie mestského zastupiteľstva
27. 4. 	
rokovanie s predstaviteľmi spoločnosti Nafta
28. 4. 	
prijatie účastníkov Medzinárodného maliarskeho
a sochárskeho plenéra
29. 4. 	
prijatie delegácie z družobného mesta Vila Real
30. 4. a 1. 5. 	 účasť na podujatiach 10. jarných trhov

Pozvánka na desiaty
jarný jarmok

19. 4. 	
19. 4. 	
20. 4. 	

V dňoch 23. až 25. apríla sa na pozvanie primátora družobného mesta
Jaroslaw zúčastnila delegácia nášho mesta vedená primátorom Viliamom Záhorčákom na XV. trhoch turizmu a rekreácií „Lato 2010“ vo
Varšave. V spoločnom stánku miest Jaroslaw – Vyškov – Michalovce sa
mohli návštevníci poľskej výstavy dozvedieť viac o turistických zaujímavostiach týchto troch miest. Práve spoločná prezentácia troch družobných miest bola až prekvapujúco silným lákadlom pre prítomných
hostí. Na snímke (zľava) J. Ďurovčík, predseda Regionálneho združenia
turizmu Zemplín, L. Kadlec člen Rady a Zastupiteľstva mesta Vyškov,
V. Záhorčák primátor Michaloviec, A. Wyczawski primátor mesta Jaroslav, Z. Vasiľ prednosta MsÚ Michalovce.
ip

Európsky imunizačný
Výročná schôdza ZVI
týždeň – EIT
V dňoch 24. apríla až 1. mája
2010 sa v Európe uskutočňuje
v poradí piaty ročník kampane
„Európsky imunizačný týždeň
(EIT)“ zameraný na zvýšenie povedomia laickej verejnosti o význame
a bezpečnosti očkovania. Slovenská republika sa rovnako ako aj iné
krajiny EÚ aj v tomto roku zapája
do tejto kampane. Jej hlavným cieľom je eliminácia osýpok a rubeoly
do konca tohto roka. Ďalšou úlohou EIT je zvýšiť úroveň zaočkovanosti pri ochoreniach, ktorým sa
dá predísť očkovaním, hlavne u rizikových a ťažko dosiahnuteľných
skupín obyvateľstva.
Sedem hlavných dôvodov,
prečo je očkovanie prioritou vo
WHO regióne:
1. Očkovanie zachraňuje životy.
2. Očkovanie je základným právom – ale nie všetkým deťom
je očkovanie umožnené.

3. Hrozba epidémií a závažných poškodení zdravia sa
očkovaním znižuje. 	 
4. Infekčné choroby sú tichým
zabijakom.
5. Ochorenia sú kontrolované
a eliminované.
6. Očkovanie je nákladovo
efektívne.
7. Deti sú závislé od kvality
zdravotného systému, ktorého úlohou je zabezpečiť
bezpečnú, efektívnu a nenákladnú imunizáciu.
Dôležitosť kampane podčiarkuje skutočnosť, že v ostatnom čase stále viac zaznamenávame negatívny vplyv
„mediálnych protiočkovacích
kampaní“ vyvolávajúc strach
z očkovania. Ďalším dôvodom
je, že očkovanie v dnešnej dobe
nepatrí medzi priority v zdravotníctve.                         RÚVZ

V priestoroch Klubu dôchodcov na Ul. obrancov mieru
v Michalovciach sa 15. apríla
konala výročná členská schôdza
neziskovej organizácie – Združenia vojnových poškodencov,
invalidov a ich sympatizantov.
Na schôdzi sa zúčastnili aj
vzácni hostia – Mgr. Milan Géci,
poslanec NR SR, zástupca ústredného výboru ZVIP Košice pán
Sedlák, za Zväz protifašistických
bojovníkov pán Šaranič, za okresnú organizáciu Ing. Štunda
a za MsÚ Michalovce zástupca
primátora mesta MUDr. Bančej.
Predseda združenia Ján Kundrát zhodnotil celkovú činnosť
združenia a zároveň pripomenul dlhoročnú históriu organi-

zácie, siahajúcu do dôb po prvej
svetovej vojne.
Prítomní v diskusii kladne hodnotili prácu združenia,
najmä aktívnu účasť členov pri
významných spoločenských akciách v meste Michalovce, ako
aj ozdravných a rehabilitačných
pobytoch členov združenia. Vyjadrili poďakovanie tak ústrednému výboru združenia, ako aj
mestu Michalovce za finančné
príspevky, aj vďaka ktorým bolo
možné zabezpečiť tieto aktivity.
Na schôdzi sme privítali aj
osem nových členov. Jubilujúcim členom združenia boli odovzdané blahoprajné listy.
Ján Kundrát
predseda ZVI Michalovce

šieho hospodárskeho rastu, než
s akým sa počítalo v prognózach
pre tieto krajiny. Hospodársky
rast Poľska bol počas tohto obdobia o 8 % vyšší než prognóza, zatiaľ čo hospodársky rast
Slovenska bol o 10,8 % a Českej
republiky o 7,5 % vyšší, než sa
očakávalo.  
RPIC

Monitoring verejných
a štátnych inštitúcií
Inštitút filozofie a etiky Filozofickej fakulty PU v Prešove získal
medzinárodný grand na projekt
Etický monitoring fungovania
verejnej správy v rámci regiónu
východného Slovenska, ktorý
je podporovaný inštitúciou The
Trust for Civil Society in Central
and Eastern Europe so sídlom
v Sofii (Bulharsko).
Pri realizácii tohto projektu
som v uplynulých dňoch absolvovala odbornú prax na Mestskom úrade v Michalovciach.
Som študentkou tretieho ročníka filofozickej fakulty odboru
etiky. Počas mojej praxe som
získala množstvo poznatkov
a skúseností. Jednou z mojich
úloh bol prieskum názorov klientov a zamestnancov v úrade.
Prístup vedúcich zamestnancov
k realizácii môjho prieskumu
bol mimoriadne dobrý a priateľský. Boli ochotní spolupracovať
a poskytnúť mi všetky potrebné
materiály. Pokiaľ ide o klientov,
spočiatku sa prejavila ich nechuť spolupracovať. Pri prosbe
o vyplnenie môjho dotazníka
väčšina z nich nemala čas, čo
je na druhej strane v dnešnej
dobe pochopiteľné. Zaujal ma
pozitívny prístup zo strany zamestnancov na vyšších riadia-

cich pozíciách, bola som milo
prekvapená ich vzdelanostnou
úrovňou a z toho vyplývajúcou
komunikáciou na vysokej profesionálnej úrovni.
V rámci kolegiálnych vzťahov ma upútal hlavne vľúdny
a ohľaduplný prístup zamestnanca voči zamestnancovi, čo
atmosféru primerane odľahčilo, no napriek tomu zachovalo
v správnom pracovnom tempe.
Napriek mnohým povinnostiam bol vzťah zamestnancov
ku klientom veľmi diplomatický
a profesionálny. Niektoré výkyvy možno prisúdiť vysokému
pracovnému nasadeniu, operatívnemu riešeniu a upokojovaniu individuálnych problémov
zo strany klientov.
Moje niekoľkodňové pôsobenie na Mestskom úrade v Michalovciach vo mne zanechalo
iba pozitívne dojmy. Očakávam,
že uvedený projekt zvýši etickú
úroveň činností tejto inštitúcie
v regióne východného Slovenska a profesijnú etickú úroveň
zamestnancov. Zvýši informovanosť verejnosti v regióne,
ktorá sa týka etických aspektov
pôsobenia verejných a štátnych
inštitúcií.
Veronika Blahutová

Množstvo zvykov Zemplína je spojených s tradíciou jari. Hlavne v našom prostredí s prvými jarnými prácami. Zakladanie novej
úrody, ošetrovanie nových prírastkov domácich zvierat, rozkvitnutých sadov a lúk. To všetko v spojení s radosťou a teplom jarných
dní pri nadobúdaní sily slnka poznamenalo aj množstvo ľudových
zvykov a obyčají. Spoločenské podmienky sa zmenili, no množstvo
tradícií ostane v povedomí ľudí. Niektoré zachytili nadšenie ľudovej
kultúry a umelecky sa preniesli do repertoáru ľudových umeleckých
telies. Všetko to neodvial čas. Znovuobjavujeme krásno ľudovej slovesnosti.
Nie je to jednoduché spojiť tradičné s novým. No pred desiatimi rokmi sa spojila tradícia stavania mája v predvečer prvého mája na Zemplíne s tradíciami jarných jurmarkov z minulosti. Postupne sa program
jarného jarmoku obohacoval. Hľadali sa nové atrakcie pre spestrenie
programu. Určite nie tak dávno a pamätníci si spomenú na „výstavu
psov„ na jarnom jarmoku. Nesmelé boli aj začiatky pretekov v parkúrovom skákaní v Parku študentov. Postupne sa objavila aj kvalita
súťažiacich koní a rástla aj divácka atraktivita. Na Bani rybárska spoločnosť usporadúva atraktívne preteky pre svoju mládež. Tradičné sú
aj mítingy politických strán k pripomenutiu si sviatku práce - prvého
mája. Po nich pred obedom vystúpia s koncertným programom dychové hudby.
Prvomájové odpoludnie má športový charakter. Po piatykrát bude
mesto Michalovce mestom maratónu na kolieskových korčuliach.
Po nich o štrnástej hodine odštartuje 26. ročník Podvihorlatského
maratónu a desiaty ročník Michalovského polmaratónu. S určitým
predstihom pred jarmokom sú v Parku študentov tradičné jarmočné
kolotoče a iné atrakcie. Sú zároveň nepísanou predzvesťou blížiacej sa
letnej turistickej sezóny na Zemplínskej šírave, veď po skončení jarmoku pokračujú na Zemplínsku šíravu.
Aj tohtoročný desiaty jarmok je programovo pestrý. Okrem nákupov, atrakcií a občerstvenia je pripravený bohatý sprievodný program.
Dovoľte mi týmto pozvať Vás všetkých Michalovčanov k jeho návšteve. Spojme príjemné jarné počasie s nákupmi, zábavou, ale i oddychom k naberaniu nových síl.
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: Viliam Záhorčák
poslanec KSK

Štrukturálne fondy
Poľsko, Česká republika
a Slovensko si v rokoch 2011 −
2013 rozdelia navyše 1 miliardu
EUR zo štrukturálnych fondov.
Poľsko dostane zo štrukturálnych fondov navyše 633 miliónov eur, Česká republika 237
miliónov eur a Slovensko 138
miliónov eur. Toto navýšenie
je priamym dôsledkom silnej-



piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

záznam

Výročie francúzskych a českých šansónov

denne od soboty o 14.00 hod.
sledujte vysielanie

televízie mistral michalovce
na www.michalovce.sk

V aule Ekonomickej univerzity Bratislava, Podnikovohospodárskej fakulty Košice so sídlom v Michalovciach, sa 22. apríla so študentmi fakulty i študentmi Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach stretol premiér SR Robert Fico. Po prednáške na tému „Dodržiavanie ľudských
práv“ v srdečnej debate odpovedal na množstvo otázok, ktoré sa týkali
ľudských práv a ochrany osobnosti či už na Slovensku alebo vo svete.
So želaním všetkéhonajlepšieho sa pán premiér rozlúčil so študentmi,
ktorí ho za jeho povzbudivé slová odmenili potleskom. Na snímke (zľava) R. Gadomský riaditeľ GPH, Ľ. Rošková poslankyňa NR, R. Fico
premiér SR, M. Stričík, riaditeľ pobočky EU.
eu

Modrý gombík
Už šiesty ročník verejnej
zbierky Modrý gombík sa uskutoční od pondelka 17. mája
do nedele 23. mája 2010. Týždeň Modrého gombíka je celonárodná dobrovoľná zbierka v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom
v rozvojových krajinách, ktoré
trpia podvýživou, nedostatkom
zdravotníckej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu.
Tohtoročný výťažok zo zbierky
je určený na dopravu vakcín

proti novorodeneckému tetanu
do Laosu a ich zaočkovanie.
Týždeň Modrého gombíka budú
realizovať dobrovoľníci UNICEF,
materské centrá a skauti za pomoci škôl a ďalších dobrovoľníkov. Prispieť bude možné do pokladničiek UNICEF, zaslaním
prázdnej SMS alebo vkladom/
prevodom na účet 2629726297,
banka 1100, variabilný symbol
0310. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra SR pod číslom
SVS- 233004-2010/05506.

Narcis dával nádej

Po dlhej zime ulahodí oku
každý kvietok, ale s prívlastkom
„naj“ je asi jeden, jediný - žltý
narcis. Už 14-ty krát   sa v 16.
apríla konala zbierka na pomoc
onkológii. Neviem, kto vybral
takýto symbol, ale viem, že urobil dobre, lebo nesie v sebe vieru,
lásku, nádej. Patrí sa poďakovať
dobrovoľníkom, ktorí vyšlo do
ulíc aj v chladnom upršanom
dni. S úctou   a bázňou vysloviť

ďakujem všetkým organizátorom aj darcom. V priebehu dňa
aj naše mesto rozkvitlo. Narcis
sa pyšne niesol na chlopniach
kabátov, vo vlasoch, na taškách
a milým príhovorom a úsmevom dobrovoľníkov privábil aj
to ozajstné slniečko, ale dával aj
veľkú a potrebnú nádej chorým.
Ďakujeme.
v mene redakcie novín
Ľudmila Poláková

Projekty materského
centra Drobec
Projekt materského centra
Drobec s názvom „Cvičme
hravo - žime zdravo“, podporený Nadáciou Pontis v rámci
Zamestnaneckého
programu ČSOB, sa úspešne dostal
do druhej polovice. Od začiatku tohto roka sa projekt realizuje v troch rovinách – cvičenia pre mamičky s deťmi, besedy s odborníkmi a cvičenia
pre ženy. Zábavné cvičenia pre
mamky s deťmi pod vedením
PaedDr. Adriany Repelovej sa
tešia veľkej popularite a z týždňa na týždeň narastá počet
záujemcov o veselé utorkové
dopoludnia v malej telocvični
7. základnej školy (ZŠ Krymská) v Michalovciach. Stredajšie popoludnia sú v materskom centre vyhradené pre
besedy s odborníkmi na rôzne
zaujímavé témy týkajúce sa
zdravého štýlu života, relaxačných metód a odborných rád.
MC Drobec v rámci týchto
besied už privítalo neurológa
MUDr. Mareka Makaru, psychologičky Mgr. Henrietu Boruchovú – Sochovú a Máriu
Marcinovú – Vanátovú, ale aj
Magdalénu Balogovú (CEPTRA – Centrum pupočníkových transplantátov), Beátu
Novakovskú (SHA – Slovenská homeopatická asociácia)

a Marcelu Vincovú s Martou
Kunkovou (SČK - Slovenský
červený kríž), ktoré vysvetlili aj názorne predviedli, ako
správne poskytnúť prvú pomoc dieťaťu. Všetkým odborníkom, ktorí sa našich besied
doteraz zúčastnili, chceme
týmto poďakovať za cenné
rady týkajúce sa starostlivosti
o dieťa, o jeho zdravie a bezpečnosť, ako aj za objasnenie
nevyhnutných
podmienok
pre zdravý duševný vývin
dieťaťa a dobrú výchovu.
Okrem besied s odborníkmi
mali návštevníci materského
centra možnosť dozvedieť sa
viac o rozličných relaxačných
metódach, akými sú napr. aromoterapia, akupresúra, magnetoterapia, ale aj o pitnom
režime, priaznivých účinkoch
čaju a liečivých rastlín. Každý
štvrtok podvečer sa v materskom centre môžu ženy venovať cvičeniam v telocvični
alebo v relaxačnom a posilňovacom štúdiu školy. O ďalších
pripravovaných akciách MC,
nielen v rámci projektu „Cvičme hravo – žime zdravo“, sa
dozviete viac na internetovej
stránke www.mcdrobec.detailne.sk.
Mgr. Adriana Jacečková
štatutárka MC Drobec



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších:

OPERA GALA

Alex Horvát

XXXXV. ročník Michalovskej hudobnej jari
4. 5. 2010 – o 18.00 hod. – Veľká sála MsKS
Talianske ľúbostné piesne a árie v podaní
vynikajúcich spevákov z Opery di Roma.
Účinkujú: Fabio Andreotti – tenor (Taliansko), Hae Young Hyun
– soprán (Južná Kórea), Dagmar Duždová – klavír (Slovensko)
Vstupné: 2 €
Obvodný úrad Michalovce, mesto Michalovce
a Zväz protifašistických bojovníkov vás pozývajú na

pietny akt kladenia vencov

pri príležitosti 65. výročia víťazstva nad fašizmom
7. 5. 2010 – o 10.00 hod. Cintorín Červenej Armády – Hrádok

Zhasnite lampióny

7. 5. 2010 – 19.00 hod. – Veľká sála MsKS
Divadlo v podpalubí Bratislava
Tatiana Vilhemová a Mariána Miezga
v československej divadelnej komédii
Vstupné: 7 €, Vstup aj na senior karty.

Stretnutie dôchodcov

pri príležitosti Dňa matiek
V programe vystúpi folklórny súbor PUĽS z Prešova
12. 5. 2010 – 17.00 hod. – Veľká sála MsKS

Výstavy
Výstava účastníkov IX. ročníka medzinárodného
maliarskeho a sochárskeho sympózia
6. 5. 2010 - 14. 5. 2010

Zemplínske osvetové stredisko
MICHALOVCE OČAMI MLADÝCH VÝTVARNÍKOV
3. 5.- 14. 5. 2010 - galéria ZOS Michalovce

Program kina Centrum
30. 4. piatok – 19,00 hod.
2. 5. nedeľa – 19,00 hod.
PREKLIATY OSTROV 	
USA / 2009 /138 min./
/thriller/
Premiéra
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky
2. 5.  nedeľa – 16,00 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2 	
/animovaná rodinná komédia/
Vstupné: 2.10€
Mládeži prístupný

USA /88min./
Český dabing

5. 5. streda - 19,30 hod.
PROTEKTOR 	
ČR / 2009 /100 min./
/dráma/
Premiéra
Vstupné: 2.30€
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
V pôvodnom znení (česky, nemecky) s českými titulkami
6. a 9. 5.  štvrtok a nedeľa – 19,30 hod.
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSA FR/KANADA/UK/2009/122 min./
/dobrodružný, fantasy, mystery/ 	
Premiéra
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
9. 5. nedeľa – 16,00 hod.
AVATAR
/akčný sci-fi/
Vstupné: 2.40€
Mládeži prístupný

USA/2009/ 166 min./
Slovenský dabing

12.- 15. 5. streda, štvrtok, piatok, sobota – 19,30 hod.
16. 5. nedeľa – 16,00 a 19,30 hod.
SÚBOJ TITANOV
USA/2010/106 min./
/dobrodružný, fantasy/
Premiéra
Vstupné: 3.00€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Škola pomáha chorým
16. apríl je Dňom narcisov,
keď si všetci ľudia dobrej vôle
pripomínajú možnosť prispieť
na podporu liečenia a na výskum nádorových ochorení.
Učitelia a žiaci 3. ZŠ na Moskovskej ulici v Michalovciach už
niekoľko rokov robia finančnú
zbierku a aj v tomto roku odovzdali 151 € Lige proti rakovine.
Nie je to veľa, ale možno aj táto
kvapka pomôže chorým ľuďom.
V tento deň však urobili ešte
čosi naviac - pripravili kultúrny
program pre pacientov a zamestnancov onkologického oddelenia michalovskej nemocnice.
V dopoludňajších hodinách
navštívili toto oddelenie a zmesou piesní, tancov a umeleckého
slova aspoň na krátky čas spríjemnili liečenie pacientov a prácu lekárov, sestier.
Na záver svojho vystúpenia
darovali pacientom srdiečka
a zamestnancom anjelov, ktoré vlastnoručne vyrobili deti v
školskom klube a pánovi primá-

rovi ikebanu zo žltých narcisov,
aby im pripomínali vystúpenie
detí z tejto školy.                     mp

Ivana Mikuličková
Mária Novotná

Môj domov
Európsky týždeň AQUA
V uplynulých dňoch (17. 4.
- 24. 4. 2010) sa na Gymnáziu
Pavla Horova v Michalovciach
uskutočnil medzinárodný projekt s názvom AQUA, cieľom
ktorého bolo spoznávať naše
mesto, krajinu, reč. Študenti
spoločne riešili úlohy, týkajúce
sa problematiky vody. Do projektu boli zapojené európske
krajiny Francúzsko, Holandsko,
Nemecko, Slovensko, Rumunsko a Španielsko. Kvôli nedávnym výbuchom sopky na Islande sa, bohužiaľ, nepodarilo
prísť do Michaloviec študentom
a učiteľom z Francúzska a Španielska. V rámci Európskeho
týždňa sa pracovalo v 6 works-

hopoch (dejepis - Rieky ako
hranice štátov, chémia – Voda,
zázračný nápoj, biológia – Voda,
miesto vzniku života, geografia Hospodárske využitie riek v krajine, jazyk - Voda v ľudskej pamäti a vo výtvarných prejavoch
- Namaľujme si európsku rieku).
Súčasťou práce v jednotlivých
workshopoch boli aj exkurzie
a výlety v našom regióne, vďaka ktorým hostia spoznali krásy
našej prírody. Finálne produkty
jednotlivých workshopov boli
odprezentované na slávnostnom
záverečnom programe, ktorý sa
uskutočnil v piatok 23. apríla.
Gabriela Matejová
študentka GPH

Metodický deň
V uplynulých dňoch sa
v Spojenej škole internátnej
v Michalovciach v spolupráci
s Krajským školským úradom
v Košiciach uskutočnil metodický deň pre pedagogických
zamestnancov špeciálnych škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ v Košiciach. Na metodickom dni sa zúčastnilo 80 učiteľov z týchto škôl: ŠZŠI Michalovce, ŠZŠ Pavlovce nad Uhom,
ŠZŠ Trhovište, ŠZŠ Sobrance,
SŠ Prakovce, SŠ Košice – Opatovská , CPPPaP Michalovce.
Metodický deň prebiehal
podľa časového harmonogra-

mu, ktorý mal dve časti. V prvej časti programu zrealizovalo
CPPPaP v Michalovciach „Intervenčné techniky a stratégie
zamerané na elimináciu agresívneho správania u žiakov ŠŠ
formou zážitkového učenia“.
V druhej časti metodického dňa
sa uskutočnili otvorené hodiny.
Súčasťou metodického dňa
bola aj výstavka prác z výtvarnej
výchovy a pracovného vyučovania, ktoré zhotovili na vyučovacích hodinách žiaci variantu
A, B, C a žiaci s autizmom.
Mgr. Tatiana Giraltošová,
SŠI Michalovce

Pytagoriáda
V prvej polovici apríla sa
v priestoroch 4. ZŠ na Komenského ulici v Michalovciach
uskutočnil 31. ročník Pytagoriády. Svoju rýchlosť a logické zmýšľanie si tu vyskúšalo 123 žiakov
šiesteho, siedmeho a ôsmeho
ročníka z 26 základných škôl michalovského obvodu. Žiaci riešili
pätnásť príkladov za 60 minút.

Víťazmi v jednotlivých ročníkoch sa stali: P6 (6. ročník)
Peter Dragúň zo ZŠ Krymská
5, Michalovce, v kategórii P7
(7. ročník) zvíťazil Matúš Andrejov zo 4. ZŠ, Komenského 1,
Michalovce a v P8 (8. ročník) 1.
miesto obsadil Rudolf Blahuta
zo 4. ZŠ, Komenského 1, Michalovce.                                  sb

Záujem o ruský jazyk
V Základnej škole na Ulici
T. J. Moussona sa 9. apríla uskutočnilo krajské kolo súťaže
Ruské kolo. Táto súťaž pozostáva z niekoľkých kategórií:
prednes poézie a prózy, sólový
a skupinový spev ruskej piesne
a dramatizácia – divadlo. Zúčastňujú sa jej žiaci a študenti
základných aj stredných škôl.
Každoročne zaznamenávame
rastúci záujem žiakov a učiteľov
nielen o túto súťaž, ale aj o štúdium ruského jazyka. Svedčí

o tom aj veľký počet zúčastnených – 110. Odborná porota
pozostávajúca z učiteľov ruského jazyka hodnotí primeranosť
a umelecko-estetickú hodnotu
vybranej ukážky, pochopenie
a úroveň umeleckej i jazykovej interpretácie. Súťažiaci,
ktorí sa umiestnili na prvých
troch miestach v každej kategórii, postupujú na celoštátne
kolo súťaže, ktoré sa uskutoční
v Košiciach 28. apríla.
PhDr. Anna Kaputová

Tichučko jak vánok
V týchto dňoch vyšlo druhé, rozšírené vydanie druhej
básnickej zbierky Cesta za Pánom Michalovčanky Bernardíny Kramárekovej. Autorka
sa v nej zamýšľa nad zmyslom
človečenského utrpenia, ktoré
zdanlivo paradoxne otvára cesty k duševnej rovnováhe a vyrovnanosti.
K žriedlam jej poézie nepochybne patria aj osudové stretnutia so stratou najbližších,
ktoré otriasli citovým svetom
matky, no hlboká viera v zmy-

sel ľudského utrpenia posúva jej
žiale do sfér nadčasovosti. Ale
aj súčasný spoločenský vývoj je
dôvodom pre znepokojenie, ba
aj apelom na driemajúce svedomie, na toleranciu zla a vzájomnej nevraživosti.
V tichu prežívané strasti,
ktoré často doliehajú na človeka, nepochopiteľne posúvajú
kresťana do blízkosti ozajstnej
radosti. Z toho prýšti číra nádej,
že hĺbka človečenského trápenia
je úmerná odmena vo svete večného svetla.            E. Sirochman

Vo výstavných priestoroch
západného krídla hlavného
kaštieľa Zemplínskeho múzea je sprístupnená výstava
obrazov Pavla Olšavského,
občana SR & USA pod názvom Slovensko - Môj domov
– USA.
Výtvarník, umelec Pavol
Olšavský od roku 1993 žije
a pôsobí v USA v štáte New
Jeresy, kde mu v roku 2001
bolo udelené štátne občianstvo USA. Pavol Olšavský je
cieľavedomý umelec, ktorý sa
výtvarnej tvorbe začal venovať
pomerne neskoro, a to vo veku
27. roku svojho života. V jeho
tvorbe prevláda intuícia, spontánnosť, farebný optimizmus
a stvárňovanie duchovných
tém. Slovák žijúci roky v zahraničí ďaleko od rodnej zeme, vo

svojich dielach výtvarne zhodnocuje svoje pocity súvisiace
s rodnou krajinou, s rodinou,
s krajinou v ktorej žije (USA),
ale najmä s nostalgiou za rodným Zemplínom. Za posledné
dva roky svoju paletu využíva
najmä na tvorbu abstraktných
diel. Vo svojich kresbách robených technikou japonského
tušu ponúka divákovi výtvarnú
jednotu obsahu a formy a sebe
samému cestu, ktorou sa  cieľavedome uberá. U Pavla Olšavského okrem talentu vidieť aj
radosť z tvorby, schopnosť citlivo vnímať a „opísať“ realitu,
ktorá v jeho interpretácii nadobúda viacrozmerové umelecké
posolstvo.
Výstava potrvá do 20. mája
2010.    
       Mgr. Dana Barnová

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Mgr. Juraj Guľa, 80-ročný
František Potocký, 81-ročný
Alena Maňová, 46-ročná
Michal Čisár, 57-ročný
Mária Mindžáková, 85-ročná
Vierka Martinková, rod. Bérešová,
48 ročná
Margita Gičová, 81- ročná
Anna Ochodnícka, 63-ročná
Alžbeta Beneová, 80-ročná
Helena Lastomírska, 72-ročná

Spomienky
Dňa 9. mája uplynú tri roky,
kedy nás navždy opustil
milovaný manžel, otec a dedko

Jozef Steranka
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S hlbokým žiaľom spomínajú
manželka, syn a dcéra
Dňa 1. mája 2010 uplynie rok od smrti
našej milovanej mamičky a babky

Márie Klacikovej
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo nám bolo
drahé, osud vzal. Spi sladko, mamka
naša, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
Deti Kveta, Pavol, Valika, Marián, Eva
a Peter s rodinami
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká,
no každý deň Ti, drahý manžel, otecko
a dedko, patrí naša spomienka.
Dňa 3. mája 2010 si pripomenieme
nedožité 75. narodeniny

Michala Tkáča
Kto poznal – spomenie si,
kto mal rád – nikdy nezabudne.
Manželka Anna a dcéra Eva s rodinou
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú
okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.
5. mája 2010 uplynie rok, keď dotĺklo
šľachetné srdiečko našej milovanej
mamky, babky a prababky

Magdalény Farkašovej
S láskou spomína smútiaca rodina

šport – inzercia

DVA TÝŽDNE V športe

Malý oznamovateľ

ATLETIKA

Služby
• Práca cez internet, zaškolenie, časová sloboda. www.extra-job.eu
• Chcete schudnúť? – poradím. www.chudnete.sk/klik
• Staviame strechy – altánky, parkovacie dlažby a chodníky
( 0911 929 039
• Čistiareň peria ponúka svoje služby, čistenie peria a výrobu vankúšov a paplónov na počkanie. Odvoz a prívoz v rámci mesta
zabezpečíme. ( 056/649 77 35, 0915 325 381
• REVOLUČNÝ SPÔSOB ZATEPLENIA. Zateplenie zvnútra! Jednoducho, lacno a účinne si sami zateplíte a zbavíte sa plesní pomocou
termoizolačnej hmoty Q-THERM INTERIER. Certifikovaný výrobok, ktorý sa jednoducho aplikuje maľovaním alebo stierkovaním.
Zateplite si váš byt, chatu, garáž za cenu 6,2 EUR/m2. Viac info na (
053/441 44 82, 0902 477 937 alebo www.emtrade.sk

XXVI. ročník Podvihorlatského maratónu a
X. ročník Michalovského polmaratónu
1. 5. 2010, 14. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

BASKETBAL
1. BK – Iskra Petržalka
I.liga mužov - nadstavbová časť, 1. 5. 2010, 16. 00 hod.
1. BK – Inter Bratislava „B“
2. 5. 2010, 13. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

Kúpa – predaj – prenájom

FUTBAL
MFK Zemplín – Liptovský Mikuláš
I. liga mužov - 29. kolo, 1. 5. 21010, 16. 30 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405
MFK Zemplín – senica
I. LS/MD - 24. kolo, 2. 5. 2010, 11. 00 hod. a 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907
Topoľany – Lokomotíva Košice
III. liga mužov - 24. kolo, 2. 5. 2010, 10. 30 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524
ŠK Vrbovec –Klokočov
III. A trieda mužov M - ObFZ - 22. kolo, 2. 5. 2010, 16. 30 hod.
Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483
MFK Zemplín – Slavoj Trebišov
I. LS/MŽ - 21. kolo, 7. 5. 2010, 14. 00 hod. a 16. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
TJ Sokol Močarany – Kapušanské Kľačany
II. B trieda mužov - 21. kolo, 9. 5. 2010, 16. 30 hod.
Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758
Spartak Trnava – Slovan Bratislava
Finále Slovenského pohára, 11. 5. 2010, 16. 30 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík. č. tel. 0915840405

HÁDZANÁ
HAK – Nové Zámky
I. LSD - 20. kolo, 1. 5. 2010, 13. 00 hod.
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725
HK Iuventa – ŠKP Bratislava
3. finálový zápas o majstra Slovenska, 8. 5. 2010, 18. 00 hod.
Poprípade 4. finálový zápas o majstra Slovenska, 9. 5. 2010, 11. 00 hod.
Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

IN-LINE KORČUĽOVANIE
V. ročník In-Line maratónu
1. 5. 2010, 13. 45 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0908322342, 0917650912

JAZDECTVO
Jarná cena v parkúrovom skákaní
1. 5. 2010, 10. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Bulík, č. tel. 0905284244

TENIS
Medzinárodný turnaj seniorov Scorp CUP 2010
kategória 35+
Info: Ing. Štefan Laurinčík, č. tel. 0905644415

TURISTIKA
9. cyklojarné kilometre
1. 5. 2010, 9. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603
Spriechodnenie chodníka Remetské Hámre
2. 5. 2010, 8. 00 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 090550243



V nedeľu 18. 4. 2010 sa v partnerskom meste Sátoraljaújhely konalo
bežecké podujatie 20. Kossuth staféta, ktorého sa na pozvanie maďarskej strany zúčastnili aj naši bežci. Trať vedúcu zo Sárospataku, dlhú
12,5 km, štafetovým spôsobom alebo ako jednotlivci, bolo pripravených
zdolať celkom 434 bežcov rôznych výkonnostných a vekových kategórií.
Bežci michalovského okresu dominovali predovšetkým v kategórii jednotlivcov nad 45 rokov, keď v poradí G. Varga-Eštok, Z. Papp a V. Hirjak obsadili všetky stupne víťazov. V kategórii jednotlivcov do 45 rokov
obsadil J. Doležal štvrté miesto.
Foto: G. Sabo

krátko zo športu
n LEN POLOViČNÝ ÚSPECH
Prvoligoví futbalisti michalovského MFK ZEMPLÍN sa v ostatnom majstrovskom dvoj kole predstavili na trávnikoch súperov v Ružomberku a v Púchove. Získali iba polovičný úspech. Naplno
bodovali v Ružomberku s výsledkom 2:0. V Púchove nechali body
domácim 1:2. Z 22 stretnutí majú na svojom konte 26 bodov a skóre 20:24. Patrí im v priebežnom hodnotení siedma priečka. Ďalšie
stretnutie odohrajú v sobotu 1. mája o 16:30 hod v domácom prostredí. Privítajú susedov z tabuľky - Liptovský Mikuláš.

• Predám 2-izbový byt – výhodne!
V Michalovciach s rozlohou 51 m2, sídl. SNP, 2. posch., bytový
dom je zateplený. Byt je v OV. V 2 – izbách plastové okná, zasklený balkón, plávajúca podlaha, roldor, dlažba, murované jadro,
zrekonštruovaná obývacia izba, kuchynská linka v cene. K bytu
patrí murovaná pivnica. Byt je bez ďalších investícií.
( 0903 882 933
• 	 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 Mazdu 323 1600i, r. v. 1989, STK + EK do r. 2011 v dobrom stave, strešné okno, centrálne zamykanie, ťažné zariadenie,
zimné + letné pneumatiky na diskoch. Cena 500 €.
( 0903 120 135
• Predám rekreačnú chatku v Prímestskej oblasti.
( 0905 638 299
• Predám 2-izbový murovaný byt po úplnej rekonštrukcii oproti
Zlatého býka, 1. poschodie. Cena: 60 000,- €. Dohoda.
( 0905 454 957
• Predám rohovú gaučovú súpravu v dobrom stave, ľavý roh, rozkladacia s úložným priestorom. Rozmer 265 x 230 cm. Farba
medová, cena 200 €, dohoda možná. ( 0907 769 185

n FINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA U NÁS
Do finále Slovenského pohára vo futbale sa prebojovali dvaja corgoňligisti Slovan Bratislava a Sparta Trnava. Finálový zápas bude
na našom zrekonštruovanom štadióne. Je to pre celý Zemplín
úspech i slávnosť. Uvidíme najlepších hráčov z našej corgoňligy.
Kto získa pohár? Zápas sa hrá v utorok 11. mája so začiatkom
o 16:30 hod. Do predaja bolo uvoľnených 2700 vstupeniek. Predávajú sa v sieti Ticketportal od stredy 28. apríla. Z nich je okolo
2000 lístkov na krytých miestach na sedenie a  zvyšok tiež na sedenie, ale na nekrytých. Fanúšikovia z Bratislavy a z Trnavy  nebudú spolu, ale na opačných stranách. Oba celky majú kapacitu 666
sedadiel, ale z bezpečnostných dôvodov  tam vpustia  iba po 400
fanúšikov. Budú namontované aj monitory – kamerový systém.
Teda môžeme sa dočkať aj tzv. mobilných súdov. Verme, že zápas
bude slušný a k ničomu podobnému nedôjde.
n STARŠÍ DORAST ZA ZÁCHRANOU
Michalovský MFK Zemplín má v I. lige starších i mladších dorastencov. Starší dorastenci úspešne kráčajú v boji o záchranu v súťaži. V dvoch ostatných zápasoch získali štyri body. Majú už 27
a k dobru zápas s predposlednou Dunajskou  Stredou na svojom
trávniku. Mladší získali bod a majú celkom 21. Patrí im 12. miesto
v tabuľke, podobne ako aj starším.
n NAŠI V OKRESE
Michalovský futbal je zastúpením aj v okresných súťažiach prostredníctvom futbalistov z Močarianskej a Vrboveckej. V II. B triede
sú futbalisti Močarianskej. V ostatnom stretnutí remizovali v Rakovci nad Ondavou  1:1. majú 23 bodov a patrí im ôsme miesto.
Vrbovecká je v III. A triede. V ostatnom zápase doma Vrbovecká
– Úbrež 2:5. Vedie si horšie. Získala iba 11 bodov a je predposledná v súťaži (14. miesto).
n BASKETBALISTI NEPOSTÚPILI
Michalovskí basketbalisti I.BK mali pred dvojzápasom v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave, v prípade výhier hrať o prestupovú
priečku do extraligy. V oboch zápasoch prehrali. Momentálne
majú 17 bodov a sú na šiestom mieste. Prehrali v Spišskej Novej Vsi 53:67 a v Rožňave 56:67. Teda postup do extraligy im
ani v tomto ročníku nevyšiel. V sobotu a v nedeľu (1.- 2. mája)
majú na svojej palubovke hostí z Bratislavy. V sobotu Petržalku
a v nedeľu Inter B. Hoci by budúci ročník vyhrali budú iba na 3.
– 4. priečke. Škoda. O extraligu budú môcť zabojovať až v budúcom ročníku.
n HÁDZANARKy IUVENTY VO FINÁLE
Cez nastupujúci víkend (1. - 2. mája) je na programe v Bratislave
prvý dvojzápas finále - o majstra v hádzanej žien. Domáca ŠKP
privíta Iuventu, ktorá úspešne prešla v slovenskom semifinále cez
Šaľu na zápasy 3:1. Potom v dňoch 8. – 9. mája bude ďalší dvojzápas na michalovskej palubovke. Verme, že už v Bratislave si Iuventa pripraví dobrú pozíciu v boji o majstra a že sa dočkáme titulu.
n topoľany remizovali
Treťoligový zástupca Michaloviec - futbalisti Topolian po víťazstve doma proti Svidníku 2:1 sa cez víkend predstavili v ďalšom
dôležitom súboji v Spišskom Podhradí. Dokázali remizovať 2:2.
Na svojom konte majú 40 bodov. Patrí im tretia priečka v tabuľke.
Topoľančania sa po slabšom začiatku jarnej odvety už dostávajú
do tempa. Verme, že to nebude iba chvíľkové. V nedeľu 2. mája
privítajú Topoľany košickú Lokomotívu.
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