piatok, 1. október 2010
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skládka lastomír už nie
je ekologickou hrozbou
Mesto definitívne uzavrelo skládku v intraviláne obce Lastomír. Táto slúžila na vývoz
tuhého komunálneho odpadu z mesta Michalovce v rokoch 1989 až 2002. Finančné
prostriedky na projekt „Uzavretie a rekultivácia skládky nie nebezpečných odpadov Lastomír“ mesto získalo zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Životné
prostredie NFP vo výške 2 043 359,81 €, mesto spolufinancovalo projekt 5% rozpočtu
projektu vo výške 107 545,25 €.
Mesto chcelo projektom plne
eliminovať negatívny vplyv skládky odpadov situovanej na území
mŕtveho ramena toku Laborca,
na okraji obce Lastomír, na životné prostredie v regióne Michaloviec prostredníctvom jej bezpečného uzavretia a rekultivácie. Bolo
potrebné minimalizovať prenikanie zrážkových vôd do skládky,
urýchliť rozkladné procesy v skladovanom odpade, zlepšiť estetický vzhľad skládky, začleniť ju
do vonkajšieho prostredia. Odpady sprevádzajú každú ľudskú činnosť, výrazne zasahujú do života
ľudí, ohrozujú životné prostredie,
zdravie ľudí, živočíchov. Preto je
veľmi dôležité zneškodňovanie
odpadov – bezpečné skládkovanie, či ich zhodnocovanie. Skládky odpadov, u ktorých bola ukončená prevádzka, predstavujú záťaž
pre životné prostredie, je nutné
zabezpečiť ich odborné uzatvorenie v súlade s platnou legislatí-

vou, zrealizovať ich rekultiváciu,
skvalitniť životné prostredie v ich
okolí.
V období od septembra 2009
do júna 2010 boli zrealizované
práce na úprave skládky do požadovaného profilu, osadili sa
tesniace a filtračné vrstvy, odplyňovacie šachty, uložili sme
rekultivačnú vrstvu zeminy
a urobili sadové úpravy.
Teleso skládky pred osadením
uzatváracích vrstiev bolo upravené do tvaru v požadovanej presnosti. Odvádzanie skládkových
plynov je zabezpečené plošnou
vrstvou kameniva, odplynenie
ktorej je zabezpečené systémom
šácht rovnomerne rozmiestnených po celej ploche skládky.
Na odvedenie priesakových vôd
z rekultivačnej vrstvy je osadený
drenážny geokompozit uložený
na bentonitovej rohoži po celej
ploche skládky. Geokompozit
je ukončený pod odvodňova-

cím rigolom. Zrážkové vody zo
skládky sú odvádzané systémom
odvodňovacích rigolov.
Napriek ukončeniu stavby
sa bude neustále monitorovať
vplyv skládky na podzemné
vody, ovzdušie a pôdu, kontrolovať unikajúce vody a plyny zo
skládky, udržiavať zeleň na zrekultivovanej ploche po dobu minimálne 30 rokov po jej uzavretí.
Súčasne mesto má povinnosti
monitorovať projekt aj po jeho
ukončení do roku 2015 a každoročne zasielať monitorovacie
správy riadiacemu orgánu.
Projekt naplnil opatrenie
č. 2.4 – Rekultivovať uzavretú
skládku Lastomír a pripraviť
plán využitia rekultivovaného
územia v rámci strategického
cieľa – Zlepšenie stavu životného prostredia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Michalovce.
RNDr. Jana Machová

Diabetici na základných školách
Už šiesty rok diabetici zo základnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska v Michalovciach merali na základných školách hodnotu hladiny cukru v krvi u malých školákov.
Jednalo sa tak ako po minulé
roky o žiakov tretích ročníkov.
Odber sa niesol v zábavnej atmosfére a detičky sa naozaj držali statočne. Bolo urobených 507
kontrolných odberov s vynikajúcim výsledkom. Popri kontrole prebehla na všetkých školách
aj edukácia a vysvetľovalo sa,
čo to vlastne cukrovka je a ako
jej predchádzať. Nešlo však len
o edukáciu a kontrolu žiakov, ale
išlo predovšetkým o poučenie
ich rodičov. Títo museli každému svojmu dieťaťu podpísať letáčik, že súhlasia s odberom na
zmeranie hladiny cukru v krvi.
Môžeme konštatovať, že za šesť
rokov tejto činnosti sme už poučili takýmto spôsobom cez 6 000
rodičov v meste Michalovce.
Vďaka patrí za túto akciu nielen
dobrovoľníkom zo základnej organizácie v Michalovciach, ale aj
študentom Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach, ktorí
v praxi videli a sami si skúsili,
ako sa vykonáva odber a ako pri
ňom správne postupovať.
Zároveň by sme vás chceli
pozvať na 6. michalovský Dia

deň, ktorý sa uskutoční 2. októbra 2010 v Mestskom kultúrnom stredisku na poliklinike
od 8.00 hod. Budú pripravené
prednášky z oblasti diabetológie, merania hladiny cukru
v krvi, cholesterolu, tlaku krvi,
citlivosti nervového zakončenia
a kapacity pľúc. Uskutoční sa aj

prezentácia farmaceutických
firiem a výrobcov diapotravín.
Pre členov Zväzu diabetikov
Slovenska je pripravený aj obed.
Na záver chystáme hodnotnú
tombolu. Pozývame diabetikov
ako aj širokú verejnosť.
Ing. Jozef Borovka
predseda ZO ZDS Michalovce

AKTUALITY

DEŇ STRÁŇANČANOV

šarkaniádu

1. októbra o 14.00 hod.
verejné priestranstvá na Školskej ulici

v prípade nepriaznivého
počasia o týždeň neskôr

Zasadnutie Mestskej rady
v Michalovciach, ktoré sa
uskutočnilo 21. septembra
2010 v zasadačke na mestskom úrade, prerokovalo tieto
materiály: prehľad neukončených súdnych sporov k 31. 8.
2010 a prehľad ukončených
súdnych sporov od 1. 1. 2010
predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ,
výsledky výberových konaní na prenájom nebytových
priestorov a pozemkov vo
vlastníctve mesta Michalovce
predkladal MUDr. Benjamín
Bančej, predseda komisie na
prenájom nebytových priestorov a pozemkov MsZ. Záver
patril tradične diskusii členov
mestskej rady.
rr

Už po 19-krát redakcia našich novín pripravuje pre svojich čitateľov kupónovú súťaž
LUCIA. Stačí nazbierať päť
kupónov postupne uverejňovaných počnúc prvým kupónom, ktorý je v tomto čísle,
až po piaty kupón, ktorý bude
uverejnený v novinách číslo
24, dňa 26. novembra 2010.
Všetkých 5 kupónov je potrebné nalepiť na korešpondenčný lístok alebo pohľadnicu
a zaslať alebo doručiť najneskôr do 6. decembra 2010 do
redakcie. Žolík, ktorý bude

Občianske združenie Návraty
vás pozýva
na

Zemplínska šírava
Prímestská oblasť

Z rokovania
mestskej rady

Snímkou z divadelného predstavenia sa vraciame k vydarenému podujatiu – Dies pro honore civitatis, ktoré pre obyvateľov aj návštevníkov
Michaloviec pripravil mestský úrad, mestské kultúrne stredisko a Zemplínske múzeum. Hojná účasť a búrlivý potlesk v závere podujatia sú
najlepším ukazovateľom úspešnosti tohto už tradičného Dňa na poctu
mesta. Viacerí diváci nám potvrdili, že pred vystúpením ani netušili,
aké zaujímavé udalosti sa v minulosti v našom meste odohrali. Veríme,
že aj v budúcom roku oslovíme našich spoluobyvateľov novými zaujímavými fragmentmi z dejín Michaloviec.

Kupónová súťaž LUCIA 2010

AKTUALITY

3. októbra o 14.00 hod.

Dlhoročná ekologická záťaž – skládka komunálneho odpadu v Lastomíri dnes pripomína skôr zelenú lúku.

umelecké slovo, hudba a tanec, mažoretky,
módna prehliadka, športové aktivity, občerstvenie,
vecné odmeny
náladu z l e p š í ľ u d ová mu z i ka

uverejnený s posledným kupónom môžete použiť v prípade,
že vám bude chýbať jeden kupón (nie viac).
Pre výhercov redakcia pripraví v spolupráci so sponzormi súťaže hodnotné ceny.
Prvú cenu – televízor už tradične venuje redakcia Michalovčan. Ak bude vyžrebovaný
rovnaký výherca dvakrát (rovnaké meno a rovnaká adresa)
lístok sa vyradí zo žrebovania
a bude sa žrebovať druhý lístok.
redakčná rada

AKTUALITY
Zemplínske múzeum
vás pozýva
na výstavu

HODNOTY
– VEDECKÁ HRAČKA
4. – 24. októbra
Možnosť využitia kultúrnych
poukazov na rok 2010.

LUCIA 2010

Kupón číslo 1

AKTUALITY
Výstava Stavexpo

Nábytok a Interiér
5. – 7. október, 10.00 – 18.00 hod.
Mestská športová hala – za zimným štadiónom
Vstup voľný
viac info: www.ingfour.sk

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
19. 9.
20. 9.
21. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
23. 9.
24. 9.
24. 9.
24. 9.
27. 9.
27. 9.
28. 9.
28. 9.
29. 9.
29. 9.
29. 9.
29. 9.
30. 9.
30. 9.
30. 9.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.
1. 10.

účasť na podujatí Deň na poctu mesta
stretnutie s občanmi – I. volebný obvod
zasadnutie mestskej rady
stretnutie s občanmi – II. volebný obvod
stretnutie s občanmi – III. volebný obvod
účasť na otvorení XII. Celoslovenskej konferencie sestier 		
pracujúcich v psychiatrii
stretnutie s občanmi – IV. volebný obvod
prijatie zástupcov účastníkov XII. Celoslovenskej
konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii
prijatie jubilantov – 50. výročie manželstva
porada primátora k rozpočtu 2011-2013
stretnutie s manažmentmi ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta
stretnutie s občanmi – V. volebný obvod
účasť na otvorení podujatia Srdce ako dar
stretnutie s občanmi – VI. volebný obvod (Kapušianska)
účasť na podujatí Schola pictus na IV. ZŠ
prijatie rodičov a detí z materského centra Drobec
stretnutie s občanmi – VI. volebný obvod (Topolianska)
účasť na otvorení obchodného centra Billla
zasadnutie R ZMOS Z- MR
stretnutie s občanmi – VI. volebný obvod (Močarianska)
účasť na koncerte Pontes 2010
porada primátora
účasť na otvorení Robotizovaného pracoviska
na SOŠT Michalovce
účasť na otvorení Dňa Stráňančanov
účasť na otvorení festivalu Diaľavy
účasť na ukončení projektu Aqua na GPH Michalovce

Z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených na XXIII.
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 24. augusta 2010.
MUDr. František Zitrický
Žiadam aby sa mesto pokúsilo v spolupráci s kompetentným
subjektom, v tomto prípade asi dopravným inšpektorátom, zrealizovať tzv. „zelenú vlnu“ na Ul. humenskej, čo by do výraznej miery
zvýšilo bezpečnosť aj plynulosť cestnej premávky (urýchlilo by aj
premávku na tejto komunikácii). Rád by som poukázal na to, že sú
tam pomerne tesne pri sebe tri križovatky, ktoré svojím spôsobom
dosť limitujú prevádzku na tejto komunikácii. Okrem iného dosť
často tam zlyháva semafor pri Hypernove, kde pri výstupe z hypermarketu svieti červená niekedy až 5 minút, v dôsledku čoho
účastníci premávky znervóznejú a pokúšajú sa uniknúť na červenú. Takže to už je vysoko rizikový jav a možno by uvítali všetci,
keby bola zosynchronizovaná činnosť semaforov na tejto ulici.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca Odboru
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Na ceste I/18 (Humenská cesta) sú na krátkom úseku inštalované tri
samostatné cestné svetelné signalizácie. Zariadenia pred železničnou
stanicou a pred nadjazdom sú morálne a technicky opotrebované.
Tieto zariadenia bude potrebné v najbližšom období nahradiť novými zariadeniami, resp. križovatky riešiť iným vhodným spôsobom.
Správcom ciest I. triedy I/18 Humenská cesta, I/50 Sobranecká,
Štefánikova (od križovatky k nadjazdu) a Močarianska je Slovenská
správa ciest Košice, ktorá pripravuje rekonštrukciu križovatky pred
nadjazdom. Navrhuje sa zmena na okružnú križovatku. Vhodným
riešením pre križovatku pred železničnou stanicou by bolo prebudovať ju na okružnú križovatku. Tento zámer bude možné presadzovať pri výstavbe autobusovej stanice a iných investičných aktivitách
v tejto lokalite. V opačnom prípade bude potrebné zabezpečiť minimálne obnovu jestvujúcej cestnej svetelnej signalizácie. Cestná
svetelná signalizácia pred OC Hypernova bola vybudovaná v roku
2001 a je križovatkou s dynamickým riadením, čo znamená, že zmena taktov počas jednotlivého cyklu sa vykoná na základe podnetu.
Podnetom môže byť stlačenie dopytového tlačidla pri prechode pre
chodcov alebo prejazd vozidla nad indukčnými slučkami uloženými
vo vozovke. Pri nedodržiavaní dopravných predpisov často dochádza
k tomu, že vodiči pri výjazde z parkoviska OC Hypernova vozidlom
neprejdú cez indukčnú slučku, následkom čoho radič nezaznamená
potrebu vykonať požadovaný takt. Na základe uvedeného upozorníme zástupcov OC Hypernova, aby obnovili vodorovné dopravné
značenie, ktorým by sa dopravná situácia mala zlepšiť.
					
MUDr. Jozef Makohus	
1. Moja prvá interpelácia sa týka kruhovej križovatky na Ulici špitálskej a Saleziánov. Obyvatelia sa ma opakovane pýtajú na termín dokončenia, lebo sa im zdá, že práce prebiehajú pomaly, a či nie je možné
skrátiť termín dokončenia, lebo ide o vysoko frekventovanú ulicu.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca Odboru
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Termín ukončenia v zmysle podpísanej Zmluvy o dielo je koniec novembra 2010. V prípade vyhovujúcich klimatických podmienok sa
uvažuje o možnosti skrátenia termínu. Zdanlivé prestoje vo výstavbe
boli z titulu preložky vodovodného potrubia, ktoré sa mohli prevádzať len po dohode s Nemocnicou Š. Kukuru. Preložky jednotlivých
úsekov si vyžadovali kompletnú odstávku vody v nemocnici.
				
2. Aj na Ulici agátovej sa uskutočnila úprava - dvíhanie kanálových krytov. Asi z dôvodu nepriaznivého počasia zatiaľ nedošlo
k ich zaasfaltovaniu, diery sú zasypávané jemným štrkom, ktorý
je neustále vymývaný. Chcem upozorniť na túto závadu a spýtať sa
na termín dokončenia.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Opravu kanálových krytov prevádza vodárenská spoločnosť.
Po vzájomnom jednaní sú kanálové kryty zaasfaltované.
Bc. Zlatuša Popaďáková	
V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou Námestia slobody,
kde rastie vzácny strom GINKO, tlmočila otázku Ing. Mikuláša
Čolláka, či sa uvažuje s jeho výrubom?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca Odboru
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Vzácny strom GINKO na Námestí slobody mesto chráni a zostáva
v rámci starej výstavby.
pokračovanie v ďalšom čísle



Október – mesiac úcty
k starším

Konferencia sestier
pracujúcich v psychiatrii
Na Zemplínskej šírave sa 23. a 24. septembra konala
XII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou. Jej organizátorom
bola Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Bratislava, Regionálna komora sestier Michalovce a Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o.
Na tejto konferencii sa zúčastnilo 250 sestier z 30 miest
Slovenska. Hlavnou témou bola
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.
Záštitu nad konferenciou
prevzal primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák, ktorý
prijal na MsÚ v Michalovciach
delegáciu účastníkov celoslovenskej konferencie: PhDr.
Máriu Lévyovú prezidentku SK
SaPA, Mgr. Petra Tomáša, predsedu psychiatrickej sekcie Českej
asociácie sestier, Ing. Vladimíra
Lesníka, riaditeľa PN Michalovce n.o., Mgr. Helenu Pagáčovú,

námestníčku pre ošetrovateľskú
starostlivosť PN Veľké Zálužie,
Jána Kovácsa, vedúcu sestru
PN Hronovce a PhDr. Tatianu
Hrindovú, predsedníčku sekcie
sestier pracujúcich v psychiatrii
SK SaPA.
Celoslovenská konferencia
sestier pracujúcich v psychiatrii
je významným odborným podujatím pre sestry. Prezentovaním
svojej odbornosti a skúseností
pri poskytovaní ošetrovateľskej
starostlivosti prispievajú k zvyšovaniu profesionálnej úrovne
sestier.
PhDr. Tatianu Hrindovú

Beseda s policajtom
Veľmi milú, žiadanú a užitočnú akciu usporiadala pre
svojich členov uplynulý týždeň miestna organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Michalovciach.
V priestoroch klubu dôchodcov na Ulici obrancov sa uskutočnila beseda s príslušníkom
Mestskej polície v Michalovciach. Po privítaní prítomných
predsedom MO SZZP sa ujal
slova príslušník MsP Marcel
Krajník, ktorý informoval, aké
sú ciele a úlohy mestskej polície v konkrétnych podmienkach. V družnej besede zaznelo množstvo otázok, týkajúcich
sa krádeží, čistoty v meste,
bezpečnosti na cestách, chodníkoch i v parkoch. Nechýbali
ani kritické slová na adresu tej

mládeže, ktorá narušuje pokoj
v nočných hodinách. Výhrady boli aj voči správaniu sa
niektorých príslušníkov sociálne neprispôsobivých skupín
na verejnosti. Pán policajt
veľmi ochotne a zrozumiteľne
vysvetlil prítomným zákonné
možnosti MsP a konkrétne
prípady, kedy príslušníci MsP
aktívne zasiahli a priestupky
vyriešili pohovormi či pokutami. Požiadal prítomných,
aby pri spozorovaní páchania
trestnej činnosti v meste bez
váhania upozornili mestskú
políciu na telefónnom čísle
159. Besedu spestrila svojím
vystúpením aj miestna spevácka skupina Seniora - VÁNOK.
Jaroslav Koščo

Srdce ako dar

Tak ako každý rok aj tentoraz
pripravila Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Michalovce a Zemplínske
osvetové stredisko v Michalovciach súťažnú prehliadku záujmovo-umeleckej činnosti ľudí so
zdravotným postihnutím. Podujatie pod názvom Srdce ako dar
sa už po siedmy raz uskutočnilo
na sklonku septembra vo veľkej
sále Mestského kultúrneho stre-

diska v Michalovciach. V prvý
deň svoje umelecké cítenie predviedli deti a mládež a druhý deň
patrilo pódium dospelým. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou
predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu a svojou účasťou ho podporili
poslankyňa NR SR Ľ. Rošková,
podpredseda KSK E. Ďurovčík,
primátor mesta V. Záhorčák
a poslanci KSK.

Zrazu sa nám ochladilo a väčšine z nás už prichádza len spomínať, čo sme zažili v lete, kde sme
boli a ako sa nám tam páčilo.
Delíme sa o tieto spomienky
so svojimi najbližšími, s priateľmi,
susedmi, ba pochválime sa aj tým,
o ktorých vieme, že nám budú
v kútiku duše závidieť. Sluchovo
postihnutí členovia sa vybrali spomínať na naše „východoslovenské more“ na Zemplínsku šíravu.
Dohodli si stretnutie so svojím
členom pánom Gabrielom Maxom, ktorý vedie JACHT KLUB
na Medvedej hore. Svoju letnú sezónu uzatvorili plavbou po Zemplínskej šírave. Potom sa v krás-

nom prírodnom prostredí rozprávali o zážitkoch z tohto leta. Pani
Viera Fiťmová sa najviac venovala
Grécku, jeho histórii, kultúre
a pripravila aj chutné špeciality
s gréckou vlajkou. Potom nasledovala módna prehliadka oblečení
z rôznych krajín, ktorú pripravili
samotné členky a zapojili do nej aj
mužskú časť. Zlatým klincom rozlúčky s letom bol ohňostroj.
Táto akcia sa veľmi vydarila,
lebo to bolo niečo nové a vďaka
pánovi Maxovi a jeho synovi to
bolo priam nádherné. Už teraz
sa tešíme na budúce leto!
Valéria Mitrová,
predsedníčka organizácie

Prvý október je nielen dňom, kedy k vám prichádza nové číslo Michalovčana. Je aj medzinárodne uznávaným dňom starších osôb.
Kalendárny rok má svoje obdobia s vlastnými špecifikami. Takisto má aj ľudský život svoje ohraničenie. Je symbolické, že október ako
jesenný mesiac je zasvätený jeseni ľudského veku. Prvý deň mesiaca je
pripomenutím ostatných dní, ktoré sú v októbri dňami vzdávania úcty
k starším. Úcty ľuďom, ktorí celý život vytvárali hodnoty a sú na zaslúženom odpočinku. Tradíciou spoločnosti je, že by nemala existovať na
úkor detí. Nesmieme ale zabúdať ani na tých, ktorí sú už za zenitom
pracovnej výkonnosti. Zaslúžia si dôstojné prežitie staroby.
Pohľadom vôkol seba zistíme, že práve táto skupina ľudí je najbezbrannejšia a zaslúži si našu pozornosť. Nemali by to byť len formálne
kroky k staršej generácii. Úprimné poďakovania a srdečné stretnutia
sú jednou z foriem, ktoré organizuje nielen mestský úrad, ale i viaceré
spoločenské organizácie. Vedenie mesta Michalovce pred dvoma rokmi
prijalo rozhodnutie vydávať pre občanov mesta nad 65 rokov Senior
kartu. Tá umožňuje v prospech jej držiteľov niektoré aktivity. Primátor mesta Michalovce pravidelne rokuje so zástupcami seniorov v Rade
seniorov, poradnom orgáne primátora. Spoločne riešia problémy týkajúce sa potrieb tejto skupiny obyvateľov mesta. Nie je potrebné pokračovať vo výpočte aktivít mesta. Dovoľte mi len pripomenúť, že najväčšou
hodnotou pre starších občanov je pozornosť a starostlivosť zo strany ich
bezprostredných príbuzných. Tú nedokáže nič nahradiť.
Venujme preto pohľad nášmu okoliu. Zamyslením sa nad vzťahmi s
našimi najbližšími v seniorskom veku. Popri bežných životných problémoch venujme aj im dostatočnú pozornosť. Dovoľte mi pri príležitosti
októbra - Mesiaca úcty k starším, popriať všetkým seniorom pevné zdravie a radostné prežitie zaslúžených dní na odpočinku v prajnom prostredí
svojich rodín.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral
a ŠPORTOVÉ SPRÁVY

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

ŽIHADLO

Schola pictus
premiérové vysielanie školskej televízie
IV. ZŠ na Ulici Komenského
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

záznam

denne od 14.00 hod.

televízia mistral michalovce
aj na www.michalovce.sk a www.tvmistral.sk

v programe TV PATRIOT (satelit Thor 5):
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

Seniori na potulkách
Na Zemi sú milióny miest
a každé je jedinečné. Aj náš východoslovenský región má takéto jedinečné a fantastické miesta.
Presvedčili sa o tom členovia speváckej skupiny Seniora -VÁNOK
ale aj seniori z klubu dôchodcov
na Ul. obrancov mieru, zoskupení v Združení na podporu
tvorivých aktivít seniorov v Michalovciach (ZePTA). V jeden
krásny už jesenný deň sme sa
vybrali na celodenný poznávací
zájazd a navštívili sme doposiaľ
nami nepoznanú ale prekrásnu

Jasovskú jaskyňu. Nielenže sme
obdivovali jej nádheru, ale veľmi
príjemná sprievodkyňa nás oboznámila aj s jej bohatou históriou.
Druhým, nie menej krásnym
miestom, ktoré sme navštívili,
boli kúpele Štós, obklopené nádhernou prírodou plnou zelene,
lesmi plnými čistého vzduchu.
Bol to výlet nielen poznávací
ale najmä ozdravný a relaxačný.
Áno! V našej krajine je toľko jedinečných miest, ktoré až „túžia“
po tom, aby ich človek objavil
a obdivoval. Edita Škultétyová

Spomienky na leto

Expozitúra NBS
Výmenu slovenských korún
za eurá umožňujú občanom
od 1. marca 2010 aj expozitúry Národnej banky Slovenska
v Lučenci a v Humennom. Obe
expozitúry poskytujú verejnosti taktiež možnosť vymeniť poškodené bankovky.
Pokladničné hodiny pre
verejnosť expozitúry Lučenec na Ulici Vajanského 11/A

v Lučenci, ako aj expozitúry
Humenné na Ulici Kukorelliho
33 v Humennom sú od 8.00 h
– 10.00 h.
Viac o výmene slovenských
korún a poškodených bankoviek sa dozviete na stránke:
http://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/vymena-slovenskych-bankoviek-a-slovenskych-minci



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších:
Tomáš Jeseňko,

DIAĽAVY

Cyntia Tirpáková,

Festival detského tanca – Memoriál Marty Eštokovej
1. 10. 2010 o 16.hod – Veľká sála MsKS

Amália Geršičová,
Filip Kantor,

XXXV. ročník
Michalovskej hudobnej jesene

Richard Bavoľar,

11. 10. 2010 o 18.00 hod. – Veľká sála MsKS

Michaela Šalachová,

Výstavy

Vanessa Vargová,
Nicolas Zachar,

Výstava obrazov

MYRONA ŠPENIKA

1. 10. 2010 - 29. 10. 2010 – galéria MsKS

Program kina Centrum
2. - 3. 10. sobota, nedeľa – 19,30 hod.
VRAHÚNI
USA / 2010 /100 min./
/akčná komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.20€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky
3. 10. nedeľa –16,00 hod.
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
USA / 2009 /95 min./
/dobrodružný, rodinný fantazijný film/
Vstupné: 2.10€ Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing
6. - 7. 10. streda, štvrtok – 19,30 hod.
ŽENY V POKUŠENÍ
ČR / 2010 /106 min./
Vstupné: 2.20€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia
8. 10. piatok – 19,30 hod.
9. - 10. 10. sobota, nedeľa – 20,00 hod.
ČARODEJOV UČEŇ
USA / 2010 /110 min./
/akčný, fantasy/
Premiéra
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
13. - 14. 10. streda, štvrtok – 19,30 hod.
LÁSKA NA DIAĽKU
USA / 2010 /103 min./
/romantická komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

Spomienky
Dňa 10. októbra 2010 uplynie rok,
kedy nás vo veku 28 rokov navždy opustil
náš milovaný syn

Adrián Toth
Za tichú spomienku všetkým,
čo ste ho poznali a mali radi, ďakujeme.
rodičia a brat Tono

Dňa 9. októbra 2010
si pripomenieme 1. výročie úmrtia
nášho otca

Andreja Šuca

V Materskej škole na Ulici S. H. Vajanského v Michalovciach práve prebieha projekt pod názvom Cvičíme pre zdravie. Sú doň zapojené všetky vekové
kategórie detí. Cieľom projektu je zdokonaľovanie základných pohybových
schopností a zručností detí, rozvoj koordinácie pohybov a zvyšovanie telesnej zdatnosti. Za možnosť cvičenia detí na novom náradí – multifunkčnej
preliezačke sa chceme poďakovať mestu Michalovce, ktoré v značnej miere
finančne prispelo na tento projekt. Ďakujeme.
Deti a učiteľky MŠ

Deviataci s Juniorom
Médiá ovládajú svet, sú v našom okolí so svojimi výhodami
aj rizikami. A práve preto, aby sa
mladí ľudia vo svete médií vedeli
bezpečne pohybovať, 17. septembra sa konala beseda pre žiakov 9.
ročníka ZŠ na Ul. T. J. Moussona.
Hosťom besedy bola známa tvár,
predovšetkým známy hlas moderátora FUN rádia a Telerána – Milana Zimnýkovala, známeho aj ako
Junior. Zaujímavá beseda zapadla
do rámca školského projektu Masmediálna výchova, ktorý v našej
škole začal fungovať od tohto
školského roka. Cieľom bolo pou-

kázať aj na rastúci význam najsilnejších médií v našej spoločnosti
– televízie a rozhlasu.
Žiaci sa počas 45-tich minút
dozvedeli rôzne zaujímavosti
o práci v rádiu i televízii, zaujímali sa o prípravu živých vstupov, o to, ako fungujú súťaže, aké
je technické vybavenie rozhlasových a televíznych štúdií, aké sú
najnovšie trendy v hudbe. Pre
mnohých deviatakov sa táto beseda možno stane vďačným motívom pri výbere povolania. Touto cestou Juniorovi ďakujeme.
Deviataci z I. ZŠ

Irena Majerníková

do stavu manželského vstúpili tieto snúbenecké páry:
Mgr. Michal Popaďák
a PhDr.Martina Kišová
Oto Kováč
a Gabriela Bodnárová
Martin Bruňo
a Marianna Čurmová
Miguel Pérez Michaus
a Milena Šoltésová
Michal Činčár
a PhDr. Slavomíra Vanátová
Ing. Jaroslav Kraus
a Mária Poláková
Martin Kanca
a Martina Balogová
Oskár Nagy
a Ing. Martina Mattová

Nikdy nezabudneme
Žiaci, učitelia, rodičia a priatelia Základnej školy na Moskovskej ulici sa v dňoch 3. až 5.
septembra zúčastnili exkurzie
do bývalých koncentračných táborov v Osvienčime. Exkurzia
bola vyvrcholením projektu Holokaust – Osvienčim 2010, ktorý
bol uskutočnený aj vďaka finančnej pomoci mesta Michalovce.
Do areálu koncentračného tábora Auschwitz sme vstúpili cez
smutne známu bránu s ironickým
nápisom Arbeit macht frei (Práca oslobodzuje). Cestou uličkami
koncentračného tábora, počúvajúc hlas sprievodcu, vnímali sme
atmosféru tohto hrozného miesta.
Naše kroky viedli popri „barakoch“,
v ktorých väzni „bývali“. Videli
sme fotografie detí, žien a starých
ľudí, ktorých po príchode do tábo-

ra posielali na smrť do plynových
komôr. Na krátku chvíľu sme sa
zastavili pri múre, pri ktorom zomierali ľudia, predtým vypočúvaní
a mučení. Videli sme kopy vlasov,
kufrov, topánok... Videli sme strážne veže, ostnatý drôt. Videli sme ...
komín. Plynovú komoru a zároveň
krematórium. Strašné miesto...
Autobusom sme sa presunuli do tábora Birkenau. Našu púť
sme zakončili pri pamätníku
obetiam holokaustu, jednej z najväčších hrôz 20. storočia, ktorá sa
neodohrala niekde ďaleko, ale
priamo v srdci civilizovanej Európy a nie tak dávno.
Všetci pochopili, že sloboda,
ktorú si dnes vychutnávajú, sa
zrodila aj za múrmi Osvienčimu.
Dokázali iba povedať: „Nikdy nezabudneme“.
Peter Greňa

s láskou spomína
dcéra a syn s rodinami

Spoločenská rubrika

Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal rád život i všetkých nás.
Prázdny je náš dom,
smutno je bez neho v ňom.
3. októbra uplynie rok, keď nás opustil
náš manžel, otec a dedko

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta

Róbert Fedorko
Prosíme o tichú spomienku všetkých,
ktorí ho poznali.
smútiaca rodina
Smutný je náš dom a prázdno je stále
v ňom. Len cestička k hrobu ostala.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Dňa 12. októbra si pripomenieme
4. smutné výročie úmrtia drahej mamičky,
babičky a prababičky

Márie Hajdukovej
z Laškoviec

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

synovia Milan, Vladimír a Michal s rodinou

Dňa 4. októbra 2010 uplynie sedem rokov,
čo nás vo veku 67 rokov navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko

Michal Čverčko

Srdce ti dotĺklo a utíchol tvoj hlas, navždy si
odišiel, zanechal všetkých nás.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka, dcéra Alena
s rodinou, vnučka Simona a vnuk Vladislav

Pripovidki
z Ložina II
V knižničných priestoroch KGZ
na Štefánikovej ulici v Michalovciach sa dnes 1. októbra o 15.
hodine uskutoční promócia
a autogramiáda knihy Štefana
Varkondu Pripovidki z Ložina
II.
Štefan Varkonda v zbierke krátkych textov spracoval históriu
rodnej obce, resp. užšieho regiónu. Ide o akýsi miestny národopis, prehľad dejinných udalostí, legiend, anekdot, zvyklostí (dokonca i nárečia), ktoré sa
viažu k východoslovenskej obci
Ložín, vôbec všetkého toho, čo
symptomaticky utvára jej genius loci.

Tibor Bašista, 64-ročný
Irena Greculová, 64-ročná
Mária Rečičárová, 90 -ročná
Ing. Pavol Bodnár, 63-ročný
Alžbeta Demeterová, 69-ročná
Michal Kováč, 70-ročný
Jolana Karabinová, 75-ročná
Dezider Mindžák, 62-ročný
Regina Jasovská, 79-ročná
Mária Mačurová, 74-ročná
Helena Kinkorová, 80-ročná
Ladislav Pokoželec, 62-ročný

Poďakovanie
Dňa 31. augusta 2010 nás navždy opustil
milovaný manžel, otec a dedko

Milan Čižmárik
Týmto chceme poďakovať všetkým
príbuzným, susedom a známym, ktorí ho
prišli vyprevadiť na jeho poslednej ceste.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
smútiaca rodina,
manželka a dcéry s rodinami

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

DVA TÝŽDNE V športe

Služby

BASKETBAL

• Ponúkam fotografovanie slávnostných príležitostí. Tiež zhotovenie a oprava fotografií podľa individuálnych požiadaviek. To
všetko za výhodných podmienok.  0908 369 154
• Opatrím dieťa v čase choroby.  0918 315 691

1. BK-D – SOUŽ Cassovia Košice
I. liga žien-3. kolo 3. 10. 2010 10. 00 hod.
1. BK-D – Danax Košice
I. liga junioriek-1. kolo 9. 10. 2010 9. 30 hod.

Kúpa – predaj – prenájom / byty, domy

1. BK-D – SOUŽ Cassovia Košice
I. liga junioriek-2. kolo 10. 10. 2010 10. 00 hod
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843

FUTBAL
MFK Zemplín – FK Moldava n/B.
I. liga mužov-11. kolo 2. 10. 2010 14. 30 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405
TJ Sokol Močarianska – TJ Markovce
III. B trieda mužov M-ObFZ-7. kolo 3. 10. 2010 14. 30 hod.
Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758
MFK Zemplín – HFC Humenné
I. liga žiakov U15, U14-10. kolo 9. 10. 2010 10. 00 hod. a 12. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
FK Topoľany – TJ Nižný Hrušov
III. liga mužov-12. kolo 10. 10. 2010 10. 30 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524

HÁDZANÁ
HC winLand – Dubnica
I. liga mužov-6. kolo 2. 10. 2010 17. 30 hod.
Info: Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725
HK Iuventa – Bernolákova A Košice
KM SŽ-5. kolo 9. 10. 2010 10. 00 hod.
HK Iuventa – Olomouc
WHIL ženy-5. kolo 9. 10. 2010 17. 30 hod.
HK Iuventa A – Senica
I. LS/MD-5. kolo 10. 10. 2010 13. 00 a 15. 00 hod.
Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

Naši bežci v Užhorode
V záujme oživenia tradícií
maratónu v Zakarpatí rozhodli
sa užhorodskí usporiadatelia
zorganizovať každý rok v tretiu
septembrovú nedeľu bežecké
preteky na 2, 4, 8 a 10 km, s výraznou podporou ukrajinského
olympijského výboru, ako jedného z hlavných organizátorov
podujatia.
Preteky sa konali na nábrežiach rieky Uh okruhom cez
dva mosty vzdialené necelý kilometer, čo vytváralo peknú trať
v parkovej aleji stromov s dĺžkou okruhu dva kilometre.
Celé podujatie bolo doplnené bohatým kultúrnym programom na Festivalovom námestí,
ktoré bolo aj štartom a cieľom
pretekov. V jednotlivých blokoch sa predstavili mladí ľudia
so svojimi voľno časovými aktivitami v podobe moderného
tanca, akrobatických cvičení,

bojových umení, humoru, či
spevu. Nechýbalo ani tradičné
varenie guľášu.
Tohtoročného II. ročníka
Užhorodskej desiatky sa zúčastnili aj piati bežci zo Slovenska,
z ktorých najvýraznejší, Marcel Matanin, účastník maratónu na OH v Aténach, obsadil
v hlavnej kategórii mužov do 45
rokov druhé miesto so stratou 1
s v súboji s ukrajinským reprezentantom A. Malijim. Z Michaloviec sa podujatia zúčastnili
V. Hirjak, E. Exenberger a J. Doležal, pričom prví dvaja získali
druhé a tretie miesto v kategórii
mužov nad 45 rokov.
Medzinárodný
charakter
podujatia podčiarkla aj oficiálna
účasť generálneho konzula SR
na Ukrajine, Mariána Sládečka a Gabriela Doriča, zástupcu
prednostu MsÚ v Michalovciach.
G. Dorič

ĽADOVÝ HOKEJ

krátko zo športu

HK Mládež – MHK Kežmarok
I. liga dorastu-7. kolo 2. 10. 2010 14. 00 hod.

n Vypadli z Pohára
Michalovskí prvoligoví futbalisti sa v druhom kole Slovenského
pohára vo futbale predstavili na svojom štadióne proti účastníkovi
Corgoň ligy – Ružomberku. Zápas mal veľmi dobrú úroveň a naši
nemali šťastie. Nedokázali premieňať šance a tak sa zápas skončil nerozhodne 0:0. O víťazovi rozhodovali penalty. Aj tu sa nám
nedarilo a hostia hrali 3:4. Takto naši z Pohára vypadli.		

HK Mládež – MHK Ružomberok
I. liga dorastu-8. kolo 3. 10. 2010 9. 30 hod.
HK Mládež – MšHK Prievidza
I. liga juniorov-8. kolo 3. 10. 2010 13. 00 hod.
HK Mládež – Poprad
I. LSŽ 9. ŠHT, 7. ŠHT-7. kolo 9. 10. 2010 9. 00 a 11. 30 hod.
HK Mládež – P. H. K. Prešov
I. liga juniorov-10. kolo 10. 10. 2010 13. 00 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0905300695

sTOLNÝ TENIS
ŠKST B – STO Mokrance
II. liga mužov-1. kolo 3. 10. 2010 10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Bľaško, č. tel. 0905600840

TURISTIKA
Senné rybníky – náučný chodník pešia, cyklo
2. 10. 2010 8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

Pozvánka
na verejné prerokovanie
V zmysle § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. Vás pozývame
na verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov
na životné prostredie: „Diaľnica D1, privádzač Michalovce“.
Verejné prerokovanie sa uskutoční
dňa 13. 10. 2010 o 14.00 hod.,
v Mestskom kultúrnom stredisku, Nám. osloboditeľov 25,
Michalovce, malá zasadačka na prízemí.
Mesto Michalovce v spolupráci s NDS, a.s.



n Hokejisti naplno
Prvoligovej hokejovej Dukle sa v tomto ročníku darí. Po šiestom
kole majú na svojom konte až 12 bodov, sú na treťom mieste.
V ostatnom zápase doma vyhrali nad Prešovom 3:1. Už v utorok
28. septembra sa predstavili v Spišskej Novej Vsi, kde už vo 4. kole
prehrali 4:1. V piatok 1. októbra sa Michalovce predstavia v Detve
o 17.00 hod.
n Futbalisti vyšli naprázdno
I. futbalová liga pokračovala ďalšími zápasmi. Doma Michalovce
vyhrali tesne nad Lučencom 1:0. No potom sa predstavili v Dolnom Kubíne s výsledkom 0:3. Nedarí sa im a na svojom konte
majú iba 12 bodov a sú v dolnej časti tabuľky. Prvá liga pokračuje
v sobotu 2. októbra už 11. kolom. Futbalisti MFK Zemplín privítajú na svojom trávniku o 14.30 hod. nováčika súťaže – Moldavu nad
Bodvou a v 12. kole v nedeľu 17. októbra o 10.30 hod. sa predstavia
v Ružomberku proti rezerve Corgoňligistu.		
n Dukla s novým kormidelníkom
Aj napriek tomu, že michalovská Dukla v prvej lige podáva dobré
výkony, došlo k zmene na poste kormidelníka. Doterajšieho trénera Bronislava Kohutiara vystriedal nový – Peter Bohunický, ktorý
už viedol mužstvo proti Prešovu. Striedanie trénerov prekvapilo
všetkých.		
		
n Hádzanári priniesli body
Prvoligoví hádzanári HC WinLand Michalovce zaknihovali vo štvrtom kole už druhé víťazstvo. Tentoraz si oba body priniesli z Pezinku. Vyhrali zaslúžene 25:32(12:15). Na svojom konte teraz majú štyri body. V sobotu 2. októbra sa predstavia na svojej palubovke v hale
Gymnázia Pavla Horova o 17.30 hod. s Dubnicou nad Váhom.		
n Vrbovec na dne
V III. triede vo futbale v okrese majú Michalovce dvojité zastúpenie
– futbalistov Vrbovca a Močarianskej. Vrbovec sa predstavil v 6. kole
v Baškovciach, kde sa s domácim celkom rozišiel nerozhodne 3:3.
Majú iba bod a sú na poslednej priečke. Močarianska prehrala v Trhovišti proti FK Roma 3:5. Sú na 8. mieste s 3 bodmi po štvrtom kole.		
		
n V sobotu v Partizánskom
Michalovské hádzanárky vo WHL porazili na svojej palubovke
bratislavské hráčky. V súťaži bola teraz reprezentačná prestávka.
Súťaž pokračuje v sobotu 2. októbra, keď sa Iuventa predstaví
v Partizánskom a potom 9. októbra doma privíta Olomouc. Cez
prestávku sa niektoré hráčky Michaloviec zúčastnili prípravy v reprezentácii SR, ktorá bola na sústredení v Michalovciach, a odohrali 3 stretnutia s celkom Bieloruska (v Michalovciach, Trebišove
a Sečovciach).
ka

• Predám teplý a slnečný 1-izbový byt v OV s rozlohou 36,70 m2
na sídlisku SNP, 1.poschodie. Bytový dom je zateplený. Plastové
okná, zasklený balkón, sprchovací kút, zateplené vchodové dvere, murované jadro, kuchynská linka v cene. K bytu patrí murovaná pivnica.  0910 493 189
• Predám dvojizbový byt – 42 m2, 7. poschodie s balkónom a pivnicou v pôvodnom stave v centre Michaloviec.  0905 618 423
• Predáme priestranný RD na Topolianskej ulici v Michalovciach,
postavený v r. 1992, kompletne vynovený v r. 2005. Nové okná,
podlahy, kúrenie, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, vstavané
skrine, umývateľné farby... Nutné vidieť!  0911 160 380
• Predám l - izbový byt - 39 m² podlahovej plochy v OV v zateplenej bytovke na 3. poschodí, Okružná 16, Michalovce.
Cena 23 000 € - dohoda možná. Info  0905 440 360
• Predám 2–izbový byt v osobnom vlastníctve na Ulici J. Murgaša
20. Cena dohodou.  0903 278 538
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.
 0903 278 538
• Dám do prenájmu garáž na Ulici špitálskej pri cintoríne. Suma
mesačne 20 €.  0908 435 573
• Predám RD v Michalovciach v tichom prostredí, v blízkosti centra mesta. Prvý dom v radovej zástavbe. Cena dohodou.  0905
226 271. Volať po 17.00 hod.
• Predám starší dom na dedine, 2 izby + kuchyňa, dvor, veľká ovocná záhrada s vinicou, vhodný na chalupárenie, pestovanie ovocia
a zeleniny, grilovačky a pod. Cena 12 tis. €.  056 6432 143

Rôzne

• SECOND HAND DAYA – predajňa je presťahovaná na: Námestie
osloboditeľov 6137/59 A, Michalovce – pri veľkom parkovisku
oproti poliklinike, vedľa je zlatníctvo, optika, kaderníctvo, pizza
Frank (budova je sivočervenej farby). Každý mesiac nová akcia.
• Predám knihy, á 1,5 €/ks, abecedný zoznam podľa autorov pošlem e-mailom. Záujemcovia ozvite sa e-mailom na lopezch@
orangemail.sk
• Predám továrenský šrotovník na 220 V + jeden motor na 380 V.
Cena 150 €.  0917 304 893
• Predám ošípanú. Cena dohodou.  0908 266 649
• Predám demižóny na víno 6 ks po 60 l, 2 ks po 25 l, 2 ks po
20 l – spolu 10 ks opletené pleteným košom. Tiež predám lis na
hrozno a mlynček na hrozno, cena podľa dohody. Predám dva
obrazy. Jeden je gobelín v pozlátenom barokovom ráme - Maky
vo váze, druhý je originál olejomaľba od akademického maliara
Ľudovíta Dobózyho – Pohľad na Šíravu. Cena podľa dohody.
 056 6432 143
• Predám staršie auto Fiat Tipo šedej farby, motor dobrý, stále
pojazdné, hoci aj na súčiastky, diesel, musí byť v zime v garáži.
Cena 500 €.  056 6432 143

Hodinovke sa darí
Už v tradičný termín, v deň
štátneho sviatku 15.9.2010, sa
uskutočnilo bežecké podujatie
Michalovská hodinovka, na ktorom si bežci otestovali svoju
výkonnosť, akú vzdialenosť sú
schopní zdolať za jednu hodinu
behu. 18. ročníka sa zúčastnilo
55 bežcov, čo bolo len o jedného
menej ako je doterajší účastnícky rekord.
Podujatie sa konalo v areáli IV. ZŠ na Ul. Komenského
na novom tartanovom 300metrovom okruhu. Dostatok
rozhodcov, pravidelné oboznamovanie s počtom odbehnutých kôl, občerstvovacia
stanica na trati a veľká svetelná časomiera, vytvárali dobré
podmienky k dosiahnutiu čo
najlepšieho osobného výkonu.
Pri tomto druhu bežeckých
pretekov je pre bežca zaujímavé aj vlastné medziročné porovnávanie dosiahnutých výkonov, pričom výhodou behu
na „kolečká“ je, že pri ňom

na prvý pohľad nevidieť kto
je prvý a kto posledný, veď aj
ten dobehne v rovnakom čase
ako víťaz. Neprekáža, že prvý
odbehol 17 667 m a posledný
8 424 m, každému to trvalo
presnú hodinu.
Michalovskí priaznivci behu,
pokročilí aj začiatočníci, majú
možnosť svoju trénovanosť otestovať nielen na hodinovke, ale aj
na ďalších pretekoch usporiadaných v meste ako sú „Beh o štít
mesta“ konaný 26.11., s dĺžkou
trate 11 000 m, „Podvihorlatský
maratón“ a „Michalovský polmaratón“ v každoročnom termíne 1.mája.
O bežeckom dianí v Michalovciach ale aj v blízkom okolí,
kalendári bežeckých podujatí na celý rok, bežcoch oblasti
a o ich výsledkoch, ako aj o činnosti bežeckého atletického klubu v Michalovciach sa môžete
viac dozvedieť na www.acmichalovce.sk.
J. Doležal

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza zadarmo každý nepárny piatok. Vydáva Mestský úrad Michalovce. Predseda redakčnej rady:
MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: bancej@msumi.sk, redaktorka: Ing. Iveta Palečková, e-mail: paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická
a informačná kancelária, e-mail: pazicova@msumi.sk, jurcova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Ľudmila Poláková,
Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, budova mestského úradu,
Nám. osloboditeľov 30, 071 01, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov.
Sadzba a tlač: Media Group, s.r.o. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09.

