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Rekonštrukcia námestia
slobody pokračuje
Práce na regenerácii Námestia slobody a priľahlej Štefánikovej ulice začali v júli minulého
roka. Podľa zmluvy uzavretej medzi Mestom a zhotoviteľom Chemkostav, a.s. Michalovce
je doba realizácie dvanásť mesiacov. Všetko nasvedčuje tomu, že k odovzdaniu stavby dôjde
už v apríli 2011.
V roku 2010 získalo mesto
nenávratné finančné prostriedky z Regionálneho operačného
programu vo výške viac ako 1,6
milióna eur na rekonštrukciu
centrálnej mestskej zóny.
Pred samotnou realizáciou
projektu bolo potrebné vybudovať nové rozvody, ako aj obnoviť
existujúce rozvody podzemných
vedení pod riešeným územím
tak, aby sa doň nezasahovalo
v budúcnosti minimálne po dobu 30 rokov. Tieto práce zrealizovali správcovia sietí – Východoslovenská energetika, a.s.,
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. aj Slovak Telekom, a.s.
Potom už mohol realizátor
stavby pristúpiť k samotným
stavebným prácam. V rámci
investičného zámeru   sa zrekonštruovala Štefánikova ulica,
vrátane odstavných plôch, ktoré boli v minulosti kapacitne
nepostačujúce. Došlo tým nie
len k oprave existujúcich, ale
aj k vybudovaniu nových parkovacích miest. Úpravou prešli
všetky spevnené plochy na Námestí slobody a časti Špitálskej
ulice. Zároveň realizátor stavby odvodnil spevnené plochy
a dažďové zvody z existujúcej
zástavby na Štefánikovej ulici a napojil ich na kanalizáciu.

Kompletnou
rekonštrukciou
prešli aj všetky chodníky v danej lokalite a vybudované boli
nové chodníky s prepojením
na pešie ťahy na Námestí osloboditeľov. Rovnako výstavba
cyklistického chodníka bola
realizovaná tak, aby došlo k jeho prepojeniu na už existujúcu
cyklistickú trasu v hlavnej časti
centrálnej mestskej zóny.
Súčasťou projektu bola aj
renovácia verejného osvetlenia, vybudovali sa nové svetelné body mestského osvetlenia
a nízkonapäťové rozvody k verejnému osvetleniu a fontáne.
Tvárnicová trasa plynulo prepojila Námestie osloboditeľov
s Námestím slobody a priestorom pred  „výškovou budovou“.  
Zároveň boli na Námestí slobody a Štefánikovej ulici vysadené
nové stromy, vytvorili sa nové
zelené plochy a regenerovala sa
existujúca zeleň. Osadili sa nové
prvky drobnej architektúry
- lavičky, odpadkové koše, pitná fontánka aj ochranné prvky
k stromom. Obnovená bola tiež
terasa pred budovou mestského
a obvodného úradu, s vytvorením šachovnice a osadením
lavičiek.
V nasledujúcich týždňoch
realizátor stavby ešte dokončí
vybudovanie novej tzv. chodní-

kovej fontány, vrátane technologických šácht, prípojky vody
a odkanalizovania. Nová fontána bude riešená tak, aby nebola
tvorená vodnou plochou, ale aby
dostatočne zvlhčovala vzduch.
V tejto lokalite počítame aj
s vybudovaním voľného prístupového bodu do siete internet
pre občanov či návštevníkov
mesta. To znamená, že ktokoľvek
s laptopom, PDA či mobilom sa
v danom území môže pripojiť
a pracovať vymedzený čas v sieti
internet. Prínosom k informatizácii a zvýšeniu elektronizácie
služieb mesta bude infokiosk.
Ten bude slúžiť na vyhľadávanie
informácií v mestskom elektronickom informačnom systéme,
ale aj na zadávanie požiadaviek
elektronickou cestou. Na zabezpečenie udržateľnosti obnovených priestorov, bezpečnosti
a poriadku budú slúžiť záznamy
z inštalovaných IP kamier.
Projekt prispeje k regenerácii
dotknutého územia, k zvyšovaniu štandardu a dostupnosti služieb občianskej infraštruktúry
a zatraktívneniu územia.
Celá rekonštrukcia sa realizuje tak, aby kontinuálne nadväzovala na existujúce Námestie
osloboditeľov a tvorila s ním
jednoliaty celok.
Iveta Palečková

Pripravuje sa sčítanie obyvateľov,
domov a bytov – SODB 2011
V roku 2011 sa na Slovensku
bude konať sčítanie obyvateľov,
domov a bytov (SODB). Sčítanie nie je jednorazový úkon, ale
dlhodobý proces, ktorý už začal
v roku 2008 schválením Zákona č.
263/2008. V súčasnosti sa nachádzame v etape, keď sa obce a mestá
zaoberajú navrhovaním sčítacích
obvodov. Sčítací obvod je základná štatistická územná jednotka,
v ktorej sa vykoná SODB v roku
2011. Pričom jeden sčítací obvod
má obsahovať priemerne 350 až
400 obyvateľov. Je predpoklad,
že v Michalovciach bude vytvorených asi 130 sčítacích obvodov
a v pôsobnosti Obvodného úradu
Michalovce bude vytvorených viac
ako 450 sčítacích obvodov. Správny návrh sčítacích obvodov podmieňuje celkové výsledky procesu
SODB. Z toho dôvodu Obvodný

úrad Michalovce v spolupráci so
štatistickým úradom SR pripravil
14. februára 2011 školenie pre
samosprávy vo svojom obvode.
Rozdiel oproti SODB v roku 2001
je v tom, že v súčasnosti prebieha
návrh sčítacích obvodov v digitálnom prostredí tak, že každá obec

a mesto má priamy prístup do
centrálneho počítača Štatistického
úradu SR. Úlohou obcí a miest je
návrhy sčítacích obvodov doručiť
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na Obvodný úrad do 20. februára
2011. Obvodné úrady následne do
4. marca vytvoria všetky sčítacie
obvody vo svojej pôsobnosti s rešpektovaním jednotlivých zásad
pre ich tvorbu. Ďalšia etapa školení bude pokračovať v apríli a bude
zameraná na činnosť sčítacích komisárov a vysvetlenie obsahu sčítacích tlačív. Rozhodujúci dátum
pre sčítanie bude 20. máj 2011.
Občania sa do sčítania budú môcť
zapojiť klasicky vyplnením sčítacieho tlačiva alebo cez internet.
Obidve formy budú rovnocenné.
Tohoročné sčítanie občanov, domov a bytov prebieha
pod gesciou európskej agentúry
EROSTAT. Výsledky sčítania sa
budú využívať nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii.
Ing. Jozef Bobík
prednosta ObÚ

AKTUALITY

Občianske združenie Carpe diem

Oznam MsÚ
Začal sa zápis detí do materských škôl,
ktorý potrvá do 15. marca 2011.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Rokovanie mestskej rady
V zasadačke mestskej rady
na Mestskom úrade v Michalovciach sa v utorok 8. februára
uskutočnilo zasadnutie mestskej
rady s týmto programom rokovania: správu o stave verejného
poriadku, činnosti Mestskej
polície Michalovce a stave kriminality na území mesta Michalovce za rok 2010 predkladal
JUDr. Bartolomej Kudroč, náčelník MsP, vyhodnotenie kultúrno-osvetovej činnosti MsKS
Michalovce za rok 2010 a Plán
hlavných úloh MsKS Michalovce na rok 2011 predkladala
PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS, prehľad neukončených súdnych sporov k 31.
1. 2011 a prehľad ukončených
súdnych sporov od 1. 9. 2010
predkladal JUDr. Gabriel Dorič,
zástupca prednostu MsÚ, informatívnu správu o poskytovaní
a čerpaní dotácií z rozpočtu
mesta Michalovce v roku 2010
predkladala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru informatizácie a grantov, program rozvoja
mesta Michalovce na roky 2011
– 2014 predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta, návrh
na výber poskytovateľa služieb

vo verejnom záujme v mestskej
hromadnej doprave v meste Michalovce predkladali JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu
MsÚ, Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V, ŽP a MR, návrh
zmien a doplnkov k VZN MsZ
v Michalovciach č. 124/2010
o letných terasách na území
mesta Michalovce predkladala
Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V, ŽP a MR návrh zmien
a doplnkov k VZN MsZ v Michalovciach č. 123/2010 o pešej
zóne v meste Michalovce predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V, ŽP a MR, návrh
zmien a doplnkov VZN MsZ
v Michalovciach č. 84 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností predkladala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V, ŽP a MR, návrh
Zmien k VZN MsZ Michalovce
č. 101 o určení sadzieb a stanovenie podmienok na prenájom
nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo
vlastníctve Mesta Michalovce
predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ,
návrh Dodatku č. 1 k Zásadám
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hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Michalovce
predkladal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ,
majetkoprávne záležitosti predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia s majetkom, návrh na predaj akcií
MFK Zemplín Michalovce, a.s.
predkladal JUDr. Gabriel Dorič,
zástupca prednostu MsÚ, prenájom majetku vo vlastníctve
Mesta Michalovce predkladal
MUDr. Benjamín Bančej, predseda komisie, vyhodnotenie
rozpočtu XIX. vianočných trhov 2010 a návrh rozpočtu XI.
jarných trhov 2011 predkladal
MUDr. Benjamín Bančej, predseda organizačného výboru
trhov, návrh na udelenie titulu
Čin roka 2010 predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta,
návrh na zvolanie zhromaždení
obyvateľov mesta predkladal Viliam Zahorčák, primátor mesta,
návrh programu II. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach predkladala Mgr.
Natália Slaninková, vedúca organizačného odboru MsÚ. Záver patril diskusii.
nč
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Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
oznamujú záujemcom

vás pozýva
na premietanie dokumentárno - environmentálno filmu

o predajné miesta na trhovisku

Pickaxe

25. 2. 2011 o 13.00 hod.

Masarykova ul., že sa

18. februára o 17.00 hod.
do galérie Zemplínskeho osvetového strediska

uskutoční dražba predajných miest na trhovisku

Vstup zdarma

v zasadačke TaZS, Partizánska 55, Michalovce

pre predaj zeleniny, ovocia a kvetov

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
7. 2. 	 rokovanie s VVS, a.s. a obcou Vinné
8. 2. 	 rokovanie mestskej rady
9. 2. 	 zasadnutie republikovej rady ZMOS v Bratislave
10. 2. 	otvorenie športovej olympiády materských škôl
10. 2. 	rokovanie Rady regionálneho združenia ZMOS
14. 2. zasadnutie hodnotiacej komisie KSK
14. 2. rokovanie predstavenstva VVS,a.s. v Košiciach
15. 2. vyhodnotenie súťaže stredoškolákov vo volejbale
16. 2. rokovanie k malej vodnej elektrárni
16. 2. prijatie reprezentantov mesta v mariáši
17. 2. zasadnutie predsedov komisií KSK  
18. 2. porada primátora

Predstavujeme komisie MsZ

Komisia na prenájom
majetku mesta

V dnešnom vydaní pokračujeme v predstavovaní činností komisií mestského zastupiteľstva Komisiou na prenájom majetku mesta.
Komisia schvaľuje formu
nájmu nebytového priestoru
a pozemku v súlade so zákonom o obecnom zriadení,
Obchodným
zákonníkom
a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Michalovce, ak nájom podľa
príslušného VZN nepresahuje
sumu 8 300,- €.
Predkladá návrh formy nájmu nebytového priestoru a pozemku a návrh podmienok pre
vypísanie obchodnej verejnej
súťaže mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu, ak suma prenájmu presahuje 8 300,- €.
Rozhoduje o prijatí alebo
odmietnutí návrhu predloženého hodnotiacou komisiou
v zmysle Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta
Michalovce.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo priameho
prenájmu zverejňuje odbor
hospodárenia s majetkom mesta po podpísaní primátorom
mesta, najmä na úradnej tabuli
Mesta Michalovce, na internetovej stránke mesta, v novinách
Michalovčan a televízii Mistral.
Komisia môže rozhodovať
o pristúpení k zmluve, pokiaľ
pristupujúci k zmluve a pôvodný nájomca budú ručiť za plnenie podmienok zmluvy spoločne a nerozdielne ako jeden
nájomca.
Komisia môže súhlasiť
s podnájmom pre tretiu osobu,
pokiaľ predmet podnájmu nepresiahne 50% predmetu prenájmu.
Môže odsúhlasiť zmenu nájomcu z dôvodu zmeny jeho
formy podnikania, z fyzickej
osoby na právnickú osobu

a opačne, pokiaľ majetkový
podiel pôvodného nájomcu
v nastávajúcom subjekte predstavuje minimálne 50%.
Posudzuje a rozhoduje o zriadení vecného bremena na majetku Mesta Michalovce, mimo
zriadenia záložného práva.
Komisia môže poveriť príslušný odbor k odsúhlasovaniu:
• umiestnenia oznamov,
informačných a propagačných
zariadení na objektoch Mesta
v trvaní do 25 dní
• umiestnenia technických
zariadení na objekty vo vlastníctve mesta,
o ktorých informuje komisiu na jej najbližšom zasadnutí.
Komisia na prenájom majetku ako výberová komisia vypisuje zámer na priamy nájom
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Michalovce a rozhoduje
o prijatí alebo odmietnutí návrhu predloženého hodnotiacou komisiou.
Je uznášaniaschopná, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina
členov s hlasom rozhodujúcim.
Hlasovanie je platné, ak získa
najmenej nadpolovičnú väčšinu
všetkých členov výberovej komisie. Výsledky činnosti komisie predkladá predseda komisie
pravidelne do MsR a MsZ.
Pre volebné obdobie 20112014 je komisia 10-členná a jej
členmi sú: MUDr. Benjamín
Bančej - predseda, Ing. Vladimír Braník, PhDr. Jana Cibereová, Bc. Stanislav Gaľa, Rudolf
Klein, MUDr. Pavol Kuchta,
MUDr. Ján Mihalečko, MUDr.
Tibor Prunyi, prednosta MsÚ,
zástupca prednostu MsÚ a zapisovateľka Valéria Čechová.

Konzultačný deň
Daňový úrad Michalovce usporiada 28. februára 2011
od 9.30 do 11.30 hod. v zasadačke DÚ na 1. poschodí
konzultačný deň pre zamestnávateľov - platiteľov dane
zo závislej činnosti v zmysle z.č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov k:
• vyplňovaniu štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia za r. 2010
• ročné zúčtovanie v zmysle § 38 ZDP
• podmienky nároku zamestnanca na DB a odpočítateľnú položku na vyživovanú osobu
• zamestnanecká prémia
• ďalšie povinnosti platiteľa tejto dane
Daňový úrad pozývame na tento konzultačný deň všetkých, ktorí majú nejasnosti v uvedenej problematike.

Vzácne stretnutie
Týždeň sa v OC KDH Michalovce začal vzácnou návštevou až z Ríma. Bol  ňou Čestný
občan mesta Michalovce páter
Konštanc Miroslav Adam prorektor Pápežskej univerzity
v Ríme. Tento vzácny človek sa
podelil s nami o svoje dojmy zo
života a práce v jeho zodpovednej a náročnej pozícii. Neskrýval ani radosť z udelenia titulu
Čestný občan mesta Michalov-

ce, ktoré z rúk primátora prijal
na návrh OC KDH na poslednom mestskom zastupiteľstve.
Prežili sme príjemný večer. Záverečné požehnanie, charizmu
a optimizmus milého hosťa sme
si odnášali ako vysoký bonus
z dvojhodinového stretnutia.
Ďakujeme páter Konštanc a už
dnes sa tešíme na avizované augustové stretnutie.                                        
Ľudmila Poláková   



Začiatok nového
funkčného obdobia MsZ

Počet požiarov klesá
Vlani vyrážali hasičskí záchranári k 166 požiarom v našom okrese, čo je o 113 menej
ako v roku 2009. Oheň však stihol napáchať škody za viac ako
1,2 milióna eur. Počas požiarov
nezahynula síce žiadna osoba,
ale sedem sa zranilo. Najčastejšou príčinou požiarov bola
podľa hasičov manipulácia s otvoreným ohňom, vypaľovanie
trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadu mimo skládok
a elektrický skrat. Napriek poklesu požiarov, patril uplynulý
rok podľa riaditeľa OR HaZZ
v Michalovciach Martina Tejgiho medzi náročnejšie. Hoci
mali v roku 2010 menej požiarov, o to viac museli zasahovať
počas rozsiahlych povodní ale
stúpol aj počet zásahov pri vyťahovaní havarovaných vozidiel

z priekop či snehových závejov.
Záchranári nemali núdzu ani
o kuriózne zásahy. Z verejných
priestranstiev odstraňovali roje
včiel, ôs a sršňov, z rôznych
šácht a priekop vyslobodzovali uväznené zvieratá. Spadnuté
stromy z ciest a chodníkov odstraňovali v 78 prípadoch.
Je potešiteľné, že hasičskí záchranári si vlani v technickom
vybavení polepšili. Pribudli im
tri nové cisternové striekacie
vozidlá, auto na prepravu osôb,
jedno terénne vozidlo a raftový
čln s motorom. V roku 2011 ich
čaká rekonštrukcia hasičskej
stanice. Finančne ju zabezpečujú z Európskych štrukturálnych
fondov a výška nenávratných
finančných prostriedkov určených na túto prestavbu je jeden
a pol milióna eur.                      ts

Opatrovateľka alebo
škôlka?

Rodičia si často kladú otázku, čo je pre ich dieťa najlepšie,
ak potrebujú opateru len na
niekoľko hodín denne alebo
len niekoľko dní v týždni. Ak
máte tento problém, pomôžu
vám v „Rodičovskom centre @
opatera detí“. Už jeden rok poskytujú svoje služby. Ponúkajú
dve veľké herne, skákací hrad
a pedagogický dozor, vrátane výchovno – vzdelávacieho
procesu formou hry. Takže deti
majú opatrovateľku aj škôlku
zároveň.
Keďže sa v týchto dňoch
koná zápis do predškolských

zariadení, iste sa nájde aj rodič,
ktorý má obavy, ako to jeho ratolesť v septembri zvládne. Aj
preto je tu pre vás rodičovské
centrum. Umožňuje vstup do
herne rodičom s deťmi už od
útleho veku. Zvykajú si tak postupne na kolektív a prostredie
škôlky, lebo aj prenajaté priestory sú v MŠ na Vajanského
5, pod hrádkom. Na vašu návštevu sa v centre tešia aj počas
„Dňa otvorených dverí“ 9. marca od 8.00 do 14.00 hod. Bližšie
informácie môžete získať na t.č.
0915 864 203.
Andrea Gencová

Návšteva v Matici
V úvode februára navštívil metropolu Zemplína nový
predseda Matice slovenskej Ing.
Marián Tkáč. Ten po zasadnutí
na predsednícku stoličku začal
s prvými zmenami. Tie sa však
bez návštevy regiónov nedajú
zrealizovať. Cieľom návštevy
bolo oboznámiť sa s prácou Matice v jednotlivých mestách na
východe Slovenska.
Predseda matice počas stretnutia hovoril o problémoch, ktoré Matica slovenská má a zároveň
predostrel požiadavky a plány,
s ktorými sa postavil na jej čelo.

„Matica tu je preto, aby ľuďom
pripomínala históriu a aby si aj mladí ľudia spomenuli na čo je dobré
Maticu mať“ uviedol jej predseda.
Práve mládež a mladí ľudia sú
podľa Mariána Tkáča skupinou
obyvateľstva, ktorá o Maticu nemá
takmer žiadny záujem. Ing. Tkáč
pripravuje viaceré personálne
zmeny, ale aj zmenu v propagácií
práce Matice slovenskej, na ktoré
bol podľa vedenia už najvyšší čas.
Maticu slovenskú okrem toho,
čaká v tomto kalendárnom roku
mnoho jubileí na ktoré sa už dnes
vo veľkom pripravuje.                  ts

GYMNÁZIUM,
Ľ. Štúra 26,Michalovce
Možnosti štúdia v školskom roku
2011/2012

Denné štvorročné štúdium
2 triedy všeobecného zamerania - 60 žiakov
1 trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
- 20 žiakov

Denné osemročné štúdium
1 trieda – informatika a cudzie jazyky – 30 žiakov
Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke:
www.gymmi.sk
Vaše otázky môžete posielať na našu e-mailovú adresu:
skola@gymnmi.svcmi.sk
alebo telefonovať na tel. číslo:
056/6441346
Tešíme sa na spoločné stretnutie...

Od komunálnych volieb už ubehlo veľké množstvo dní. Aj ustanovujúce mestské zastupiteľstvo sa uskutočnilo ešte 16. decembra 2010.
Pravidlá fungovania samosprávy dostali reálne kontúry. Najdôležitejšie pre dobré fungovanie mesta máme za sebou. Pre samotné praktické
kroky bude dôležité rokovanie každého mestského zastupiteľstva. Už
prvé pracovné sa bude konať 22. februára 2011. Podľa pripravovaného
programu má množstvo dôležitých bodov.
Mestské zastupiteľstvo schváli harmonogram činností jednotlivých
komisií. Rovnako dôležitý bude obsah ich rokovaní. Už na nich by sa
mali prejaviť odborné diskusie k životne dôležitým problémom mesta.
Bude prerokovaný a schválený štatút jednotlivých komisií, teda základné pracovné pravidlá pre účinné fungovanie a plnenie poslania.
V programe rokovania sú aj navrhované zmeny všeobecne záväzných
nariadení, v ktorých sú premietnuté niektoré zmeny zákonov, prijatých
parlamentom, dotýkajúcich sa fungovania miest a obcí.
Na rokovanie zastupiteľstva je zaradený aj rozvojový program mesta na najbližšie štyri roky. Mal by byť zaujímavý pre každého občana.
Dotýka sa bytostne všetkého, čo máme ambíciu počas štyroch rokov na
území mesta realizovať. Mnohé z uvedených riešení problémov sa široko dotknú nás všetkých. Minimálne snahou o zmenu správania niektorých skupín občanov, ale aj jednotlivcov. Viacero pri svojej realizácii
budeme musieť tolerovať, lebo zmenia zabehnuté stereotypy správania
sa. Niekde sa prechodne pri realizácii investičných aktivít zhorší štandard doterajšieho stavu. Napriek tomu chceme viesť o všetkých bodoch
diskusiu nielen na zastupiteľstve, ale aj s verejnosťou. Chcem len pripomenúť, že rokovanie mestského zastupiteľstva je verejné a môže sa
ho zúčastniť každý občan. Aj po prerokovaní a schválení bude tento
dokument otvorený ďalším spresneniam.
Pevne verím, že prerokovaný bod vzbudí záujem verejnosti nielen
pre jeho rozsah a dôležitosť, ale aj obsahovú stránku. Vyslovujem vieru
aj v jeho podporu pri realizácii na prospech zlepšenia života občanov
mesta Michalovce.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

ŠPORTOVÉ SPRÁVY, magazín ksk 80

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

Žihadlo

Téma: Úspechy tenisových nádejí
s hosťami K. MAJOROVOU, hráčkou 1. TC Scorp
a D. CUKROVANÝM, tenisovým trénerom
premiéra v piatok, reprízy pondelok
a streda vždy o 18.00 hod.

Z histórie nášho mesta

Michalovce
návraty v čase
Rozhodnutie pátra Petra

Knihu Michalovce - návraty v čase, v ktorej nájdete plné
znenie jednotlivých štúdií a príbehov si môžete v súčasnosti zakúpiť v Turistickej a informačnej kancelárii, v budove
Mestského úradu Michalovce na Námestí osloboditeľov.

Leleský kláštor vznikol pred
vyše 200 rokmi, a to len 70 rokov potom, čo svätý Norbert zo
Xantenu, kaplán francúzskeho
kráľa, založil v roku 1121 prvý
kláštor podľa prísnych augustiánskych regúl v údolí Prémontré. Odvtedy sa premonštráti
rýchlo rozšírili po celej Európe.
Leleský kláštor sa v stredoveku
stál hodnoverným miestom, to
znamená, že tu vznikali ale i potvrdzovali sa dôležité listiny.
Jedným z pisárov a lektorov
Konventu Svätého Kríža v Lelese sa stal aj páter Peter. Najprv
sa však musel podrobiť ťažkej
skúške. Pátrovi Petrovi zadanie
nezvyčajnej úlohy oznámil prepošt Mikuláš v gotickej kaplnke
konventu v auguste 1417, termín na predloženie listiny mu
s úsmevom stanovil na koniec
apríla 1418.
O čo išlo? Mal zhotoviť písomnosť na spôsob hodnovernej listiny so všetkými atribútmi
súdneho spisu – s členmi súdnej
stolice, menami a funkciami
zainteresovaných strán, osloveniami, predmetom obžaloby, obhajobou, prípadnými odkladmi
termínov, rozhodnutiami, pečatením... Dokument mal teda obsahovať všetky prvky skutočnej
hodnovernej listiny, zároveň však
muselo byť jasné, že ide o fiktívnu písomnosť – mená a zápletku
si mal pritom vymyslieť sám,
vychádzať ale musel z obsahu už
riešených súdnych prípadov.

Pri zhotovení listiny sa páter
Peter inšpiroval písomnosťami,
týkajúcimi sa záležitostí šľachticov z Michaloviec. Medzi nimi
mladého pátra niečo upútalo.
Bola to aj listina, z obsahu ktorej
bolo jasné, že ide o falzum. Po
prečítaní ďalších listín bol páter
Peter prekvapený, koľko zloby a nenávisti ukrývali listiny,
ktorými sa delili majetky pánov
z Michaloviec.
To všetko mu vnuklo skvelú
myšlienku. Hlavnými aktérmi
jeho príbehu budú páni z Michaloviec. Sám navštívil Michalovce
a tu sa definitívne rozhodol.
Áno, jeho príbeh sa odohrá na
michalovskom cintoríne. Vrátil
sa do Lelesa a začal písať. Pod
jeho rukami sa rodil krasopisný
text vymysleného súdneho spisu
s vymyslenými postavami.
A ako túto stredovekú „diplomovku“ s motívmi z Michaloviec prijal dôstojný prepošt
Mikuláš s ďalšími skúšajúcimi?
Určite mala úspech... Peter sa
potom zrejme stal jedným z lektorov... Možno ju i sám – na pamiatku – vložil medzi skutočné
archivované listiny. Práve tam
ju totiž po 400 rokoch našiel
a do listinára grófov Stáraiovcov
(Sztáray) zaradil jeho zostavovateľ Gy. Nagy. A do slovenčiny
ju po ďalšom takmer poldruhastoročí preložil Ing. Martin Slaninka.
Spracoval Dr. Martin Molnár
historik Zemplínskeho múzea



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších

Benefičný koncert – hudobnej
skupiny Agatangel

Lukáš Rebo

19. 2. 2011. o 17.00 hod. – Veľká sála MsKS

Klaudia Šimková

Mestské divadlo Actores z Rožňavy
uvádza detský muzikál

Jana Kešeľová

24. 2. 2011. o 9.00 hod. – Veľká sála MsKS

Nela Jacečková

Matúš Kocák

Pipandelo

Výstavy

Fotografujem svoj svet

Štefan Juhar (fotografia)
14. 2. 2011 - 28. 2. 2011 v Malej galérii MsKS

Program kina Centrum
18. - 20. 2. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
ZÁMENA
USA / 2010 /102min./
/romantická komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
20. 2. nedeľa o 16.00 hod.		
HARRY POTTER A DARY SMRTI 1. ČASŤ
/dobrodružný, fantasy/
USA / 2010 /146 min./
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing
23. - 26. 2. streda, štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod.
27. 2. nedeľa o 16.00 a 19.30 hod.
GULLIVEROVE CESTY
USA / 2010 /85min./
/komédia, rodinný, dobrodružný/ 	
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing
2. 3. streda o 19.30 hod.
AMERIČAN
USA / 2010 /105 min./
/dráma, thriller/
Premiéra
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
3. 3. štvrtok o 19.30 hod.
DEADLINE
USA / 2010 /95 min./
/komédia/
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

História je učiteľkou

Talentovaní žiaci základných
škôl s hlbším záujmom o dejiny
si pravidelne začiatkom  februára  prichádzajú na svoje. Inak
to nebolo ani tento rok.
Učebne I. základnej školy
na Ulici T. J. Moussona dýchali históriou – konal sa tu
3. ročník obvodného kola Dejepisnej olympiády. Sedemdesiat päť prihlásených z 15 základných škôl michalovského
okresu si vyskúšali, prehĺbili
a rozšírili svoje vedomosti
z dejín. V štyroch kategóriách
riešili úlohy formou 100-bodového testu, ktorý pozostával
z troch častí – úlohy z prísluš-

ného učiva, z vybraného monotematického celku a z regionálnej histórie.
Prví dvaja víťazi v kategóriách C, D, E, budú reprezentovať náš okres v krajskom kole
v Košiciach.
Dejepisná olympiáda prispieva k spopularizovaniu histórie medzi žiakmi a zároveň
v nich pestuje kladný vzťah
k dejinám. Aj takýto typ súťaže umožňuje učiteľom dejepisu
spätne využívať poznatky získané v súťaži na skvalitnenie
výchovnovzdelávacieho procesu.
                  Mgr. D. Rudášová

Speváčka Misha
v materskej škole
V deň, keď školáci oddychovali doma po polročnom vysvedčení, v Materskej škole na
Ulici školskej, sa 115 detí tešilo
na prekvapenie. Nebolo hocijaké. Otvorili sa dvere a do miestností vošla celebrita – známa
speváčka Misha.
Na naše veľké prekvapenie
– vôbec to nie je namyslená
speváčka, ale pôsobila skromne, jednoducho, veľmi priateľsky a príjemne. Okrem toho,
že deťom zaspievala svoje hity,
porozprávala im čo robí, spolu

si zatancovali a hlavne si zaspomínala, ako do tejto materskej
školy chodila pred rokmi aj ona
sama. Na koniec jej deti venovali svoje vlastné výtvory – darčeky z papiera a hliny. Speváčka  
každému dieťaťu venovala svoju fotografiu, ktorú podpísala
priamo pred nimi.
Je pekné, že aj keď žije Misha v Bratislave, na svoje rodné
mesto nezabúda a bez nároku
na odmenu venovala chvíľku
zo svojho času deťom. Aj touto
cestou jej ďakujeme.     ankaber

do stavu manželského vstúpil tento snúbenecký pár:

Mikuláš Pavlík
a Lucia Husnajová

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Mária Čeripková, 89-ročná
Jozef Hrežo, 87-ročný
Michal Marcin, 79-ročný

Fotografujem svoj svet
Galéria mestského kultúrneho strediska sprístupnila milovníkom sveta fotografie autorskú výstavu profesionálneho
fotografa Štefana Juhara, ktorý
žije a tvorí v Košiciach. Autor sa
vnára do sveta fotografie asi 20
rokov. Jeho svet fotografie je zväčša čiernobiely, ale predsa v istom
zmysle farebný. Hlavnou postavou plynúceho deja fotografie
je sám človek. Fotografie zachytávajú tváre ľudí, ktoré odrážajú
rôznosť emocionálnych prejavov.
Časť expozície tvoria akty. Autor

sa snaží zachytiť neopakovateľné
momenty, ktoré sa možno nikdy
nezopakujú. V spomínanom čiernobielom svete nechýbajú farebné momenty humoru. Na jednej
strane humor, na strane druhej
vážnosť chvíľ života, akými sú staroba a smútok, ktorý je súčasťou
života, či chceme, alebo nie.
Každá z fotografií má v sebe
dynamiku aj keď ide o snímku.
Snímku, v ktorej je vnímateľný
zmysel pre detail i uplatnenie
fantázie autora. Výstava potrvá
do 10. marca. 	               via

Ernest Záborský, 81-ročný
Helena Vargová, 78-ročná
Bohumil Šantrůček, 59-ročný
Ján Stuľák, 84-ročný
Ľubomír Roško, 50-ročný

Spomienky
Dňa 2. februára 2011 uplynul 1 rok
od chvíle, kedy nás navždy opustil
náš drahý otec a dedko

Ján Bančej
Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
dcéra Ľudka, s láskou spomína
celá rodina
Nič viac nechcel, iba dlhšie žiť, no jeho
život zostal náhle stáť a srdce prestalo biť.
Dňa 22. februára si pripomenieme
nedožité 60-iny a 26. februára tretie smutné
výročie náhleho odchodu môjho brata

Gabriela Fedorčáka
zo Zemplínskej Širokej

Život v Materskej škole na Masarykovej ulici prispôsobujú realite času. Nie je tomu ináč ani v týchto dňoch. Keďže sú fašiangy
- čas radosti, veselosti, deťúrence „plesali“ na detskom karnevale. Táto milá akcia, ktorá nadväzuje na ľudové tradície, sa
uskutočnila koncom januára. Karnevalový program sa začal
predstavovaním jednotlivých masiek z ríše zvierat, rozprávok
a akčných hrdinov. Spev, tanec vyvolali veselosť a úsmev na tvárach všetkých detí. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú šišky,
na ktorých si deti pochutnali.Fašiangové oslavy pokračovali až
do rána „Nocou odvahy“.
V. Garguláková

Ľudové zvyky v zime
V dnešnej modernej dobe
plnej počítačov, hier a internetu nie je nikdy na škodu oživiť
vyučovací proces návratom
k ľudovým tradíciám a zvykom, ktoré pomaly upadajú do
zabudnutia a vymierajú s najstaršími obyvateľmi. III. ZŠ na
Moskovskej ulici v Michalovciach je známa svojím pozitívnym vzťahom ku všetkému
ľudovému. Kabinet dejepisu
v spolupráci so Zemplínskym
múzeom pripravil v uplynulých

dňoch pre svojich žiakov prednášku s názvom Ľudové zvyky
zimného cyklu. Pútavým spôsobom priblížil deťom ľudové
zvyky od Kataríny, cez Ondreja
a Luciu až po fašiangy riaditeľ
múzea Mgr. Maroš Demko.
Žiakov prednáška veľmi zaujala. Účel stretnutia sa splnil.
Deti získali vzácne poznatky
z oblasti, ktorá začína byť iba
témou publikácií o ľudových
tradíciách na Zemplíne.
Mgr. Peter Greňa

STRETNUTIE S MÚZOU
dňa 26. februára 2011 o 19.00 hod.
v reštaurácii novootvoreného hotela Mousson****
Hudobný program a sprievodné slovo: Juraj Libera
Hostia: umelecký fotograf, choreograf a módna prehliadka
Rezervácie sú na recepcii hotela alebo mailom:
i.jencikova@hotelmousson.sk

Kto ho poznal, spomenie si
a kto ho mal rád, nikdy nezabudne.
sestra Anna s rodinou

Dňa 24. fenruára 2011 uplynie 14 rokov
od smrti môjho manžela

Jozefa Greguša
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
manželka a ostatná rodina

Už len kytičku kvetov na hrob
Ti môžeme dať, sviečku zapáliť
a s láskou spomínať.
Dňa 10. februára 2011 uplynulo
10 rokov, kedy nás navždy opustil náš
otec, svokor a dedko

Poďakovanie
Týmto  by som sa chcela poďakovať
za príkladnú starostlivosť o moju mamku

Helenu Rimkovú
primárovi MUDr. Kasincovi, MUDr. Kvakovi, MUDr. Drabovi
a celému personálu  JIS chirurgického odd. v Michalovciach,
primárovi MUDr. Potockému a celému personálu
na geriatrickom oddelení v Michalovciach
Dcéra s rodinou

Ján Lellák
Spomína syn Dušan s rodinou
a dcéra Stanka s rodinou
Dňa 23. februára 2011 uplynie 5. výročie
od smrti nášho milovaného
manžela, ocka, dedka a pradedka

Emila Rogoza
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka Ružena, dcéry Mária,
Iveta a Renáta s rodinami

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

DVA TÝŽDNE V športe
AEROBIC

Kúpa – predaj – prenájom/byty

III. ročník minimaratónu v aerobicu
20. 2. 2011   9. 30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912,

BASKETBAL
1. BK – Trnava
I. liga mužov-nadstavbová časť   26. 2. 2011   16. 00 hod.
1.BK – Levice
I. liga mužov-nadstavbová časť   27. 2. 2011   13. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

BOWLING
Idea bowlingová liga dospelých
IV. ročník-6. kolo   21. 2. 2011   19. 00 hod.
Info: Ing. Radomír Trčka, č. tel. 0905971101

FLORBAL
O Pohár primátora mesta
II. ročník mestskej florbalovej ligy mužov
GS 52 – FbK Veľké Kapušany   21. 2. 2011   19. 00 hod.
GPH Team – Seat Renoma   21. 2. 2011   20. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

FUTBAL
II. ročník medzinárodného turnaja
dorastencov U17, U19
23. - 25. 2. 2011   9. 00 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907

HÁDZANÁ
HC WinLand – Dusľo Šaľa
19. 2. 2011   17. 30 hod.   I. liga mužov-12. kolo
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725
HK Iuventa – Bánovce n/B
20. 2. 2011   13. 00 hod.   I. liga mladších dorasteniek-19. kolo
HK Iuventa – Banská Bystrica
20. 2. 2011   15. 00 hod.   I. liga starších dorasteniek-19. kolo
HK Iuventa – Štart Trenčín
WHIL žien-20. kolo   25. 2. 2011   17. 30 hod.
Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

Mládežnícky basketbal
Aj v školskom roku 2010/2011
znovu začína liga základných škôl
(ŽBL) v basketbale. Obhajovať
titul žiackej ligy, ktorá sa koná
pod patronátom primátora mesta
Michalovce Viliama Zahorčáka,
budú v kategórii chlapcov 5. ZŠ na
Školskej ulici a v kategórii dievčat
6. ZŠ na Ulici okružnej. Finále sa
odohrá v mestskej športovej hale
pri zimnom štadióne za prítomnosti žiakov všetkých zúčastnených škôl v máji tohto roka.
Vo februári budú rozposlané
prihlášky na všetky základné
školy a bude záležať na jednotlivých školách, či postavia družstvá do tejto dlhodobej súťaže
v rámci základného školstva
v Michalovciach. Je predpoklad, že ako po minulé roky sa
do súťaže pridajú všetky školy.
K družstvám základných škôl by
mali pribudnúť i družstvá chlapcov 1.BK Michalovce a dievčat
z 1.BK-D Michalovce, ktoré by
mali ísť už v budúcej sezóne do
majstrovských súťaží vo výcho-

SOFTTENIS
O Pohár primátora mesta
III. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
I. liga, II. liga mužov-13. kolo   22.-25. 2. 2011   17. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

VOLEJBAL
VK Odeta – Glanz Humenné
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu mužov-12. kolo    
19. 2. 2010   16. 00 hod.
Info: Vladimír Krošlák, č. tel. 0903728494
O Pohár primátora mesta
II. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých
II. liga dospelých-13. kolo   22. 2. 2011   17. 00 hod. a 18. 00 hod.
I. liga  dospelých-7. kolo   28. 2. 2011   17. 30 hod. a 19. 00 hod.    
Info: Mgr. Ivan  Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

STOLNÝ TENIS
ŠKST „A“ – Energo Data Žilina
I. liga mužov-9. dvojkolo   19. 2. 2011   10. 00 hod.
ŠKST „A“ – MŠK Ceresit Čadca „B“
I. liga mužov-9. dvojkolo   19. 2. 2011   16. 00 hod.
ŠKST „B“ – STO ŠŠK Centrál Svidník
II. liga mužov-17. kolo   20. 2. 2011   10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Bľaško, č. tel. 090600840

doslovenskom regióne, tak ako
to bolo v minulom roku.
Zaujímavosťou je, že družstvo
chlapcov sa po absolvovaní žiackej ligy momentálne zaradilo na
druhé miesto na východe súťaže
organizovanej Slovenskou basketbalovou asociáciou. Michalovskí žiaci predbehli už také bašty v basketbale ako Svit či Košice.
Pred nimi je len dlhodobo najúspešnejšie družstvo na Slovensku
zo Spišskej Novej Vsi. Veľmi nás
teší stúpajúca úroveň tejto súťaže
i jej nesporný význam pre rozvoj
a popularizáciu basketbalu a jej
úlohou je pritiahnuť do telocviční čo najviac detí.
Trénermi jednotlivých žiackych
kategórií sú: M. Svitlica s asistentom R. Rakovským (8.-7. roč.), I.
Rakovský (6.-5. roč.), M. Rakovský
s asistentkou S. Balážovou (4.-3.
roč.), M. Feňák (2.-1. roč.). V dievčenských kategóriách sa výchove
mladých basketbalistiek venuje P.
Šandor, M. Priščáková a L. Janošov.              1.BK MICHALOVCE

ú s m e v n á

k r í ž o v k a

V REŠTAURÁCII
Pán vrchný, prečo máte zapchaté uši?
... odpoveď vrchného v tajničke krížovky

ĽADOVÝ HOKEJ
HK Mládež – MHK Dubnica n/V.
I. liga juniorov, nadstavbová časť-4. kolo   23. 1. 2011   12. 30 hod.
HK Mládež – Trebišov
I. LSŽ 9. ŠHT, 7. ŠHT  II. časť-26. kolo   26. 2. 2011   9. 00 hod. a  11.00 hod.
HK Mládež – HK Trnava
I. Liga dorastu, nadstavbová časť-41. kolo   26. 2. 2011   14. 00 hod.
HK Mládež – ŠHK Piešťany
I. liga dorastu, nadstavbová časť-42. kolo   26. 2. 2011   9. 30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0905300695



Vodorovne:
A. veľmi pekné plemeno domácej
hydiny
B. 	najvyšší predstaviteľ vysokej
školy, univerzity – niečo uložené v zálohe
C. umelecká dvojica – ostrov
v Molukách – autozn. okr.
Svidník – skôr
D. iniciálky Urbana, Tibora a Ota
– španielska rieka – MPZ voz.
Švédska, Luxemburska, Španielska – lesklý náter  
E. Cestovalo lietadlom – druh papagája
F. zlato, špan. – poháňa, povzbudzuje – český spevák
G. batoh, mech – druh vtáka
– švédske sídlo
H. druh jabĺk - sťa vládca
I. predmestie Viedne - išla (hovor.) – klamstvo – Bože, z hebr.
(... Lama Sabachtani)
J. 	 správa z mobilu – nové hud.
médium – meno čes. ekonóma
Šíga – meno tenistky Clijstersovej
K. priestor okolo nás – požne
L. začiatok tajničky
zvisle:
1. MPZ voz. Portugalska, Rumunska a Nemecka – získal
som lovom

1
A
B

TURISTIKA

C

Lysák    26. 2. 2011   9. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603
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2. 	 franc. tlač. agentúra – malý
Adam
3. ekologická predpona – muž.
meno – had z knihy džungle
– jestvujem
4. 	 opýt. zámeno – stredoeurópsky pohár – „r“ medzi rovnakými spoluhláskami – podľa,
po čes.
5. konalo, činilo – britský matematik a fyzik, autor teplotnej
stupnice
6. grécke mužské meno – poľná
burina – skr. detského
7. strana zelených Slovenska
v skr. – pokarhal (zried.) – st.
rímska bohyňa úrody
8. súčasť prepravy náklad. vozidiel – okolie   živých organizmov
9. 	 bočná loď v bazilikách (archit.) – európsky klub architektov v skr. – ...takhle dát si
špenát – opytovacie zámeno
10. 	citoslovce poskoku – kopanica, horská osada – opica, po
angl. – kocúr, po rus.
11. 	zloží k úhrade – zľakli sa, obávali sa
12. 	koniec tajničky – umelec mimiky
Pomôcky: 	 6. ÁRI
 	
10. APE
Autor: Dušan Kudroč
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• 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 Okružnej ulici pri Tescu.  0949 716 152
• Predám zrekonštruovaný rodinný dom na Ulici Cyrila a Metoda. Cena dohodou.  0907 997 006
• Predám nový RD v obci Zalužice s príslušenstvom, vybudovaný
na rohovom pozemku o výmere 1 658 m2, vhodný na dvojgeneračné bývanie. Cena dohodou.  0907 953 427
• Dám do prenájmu dom na Zemplínskej šírave vhodný na podnikanie alebo ubytovanie.  0907 534 726
• Predám poschodový rodinný dom s väčším pozemkom v Michalovciach na Ul. kapušianskej. Cena: 165 000 €.  0905 655 160

Služby

• Spracujem jednoduché a podvojné účtovníctvo, vrátane miezd a daňového priznania fyzických aj právnických osôb.  0910 896 999
• Komplexné účtovníctvo, dane – spoľahlivosť a dobrá cena.
Sprostredkovanie poistenia (auta, domu, životné...) hypotéky,
stavebné sporenia, 2. pilier dôchodkového sporenia... Všetky
banky a poisťovne. www.jaroslavcacko.eu  0915 644 489
• Montáž sadrokartónov, obklady, podlahy, strechy, krovy...
www.cackostav.szm.com  0907 922 100

Práca

• Dôchodkyňa hľadá prácu – chyžná, výpomoc v kuchyni, upratovačka.  0904 123 559

Rôzne

• Predám 3 spálňové dvojdverové skrine. Cena dohodou.  6283 249
• Predám za výhodných podmienok CERAGEM (masážne lôžko).  6422 933, volať o 19.00 hod.
• Predám lacno obývaciu stenu. Vhodná do bytu aj na chatu.
 0910 236 112
• Predám barana – vhodný na chov. Cena dohodou.  0948 010 600
• Predám šteňatá labradora retrievera čiernej farby.  0915 450 295,
 056 6492 104
• Za symbolickú cenu darujem 1-ročných a 1,5-ročných labradorov so zdravotným preukazom.  0904 254 045
• Predám príves za osobné auto s dokladmi - cena 250 €, vibračný stroj
na výrobu tvárnic rozmer 45 x 30 cm - cena 250 €, gaučovú súpravu
šedočiernu + konferenčný stolík – cena 120 €, biele mramorové dosky 60 x 15 x 3 cm 7,5 m2 - cena dohodou.  0903 666 332

krátko zo športu
n Iuventa prehrala v Olomouci
Účastníčky WHIL – hádzanárky michalovskej Iuventy sa najprv
predstavili doma proti Partizánskemu. Pripísali si ďalšie body.
Sú na druhej priečke so ziskom 28 bodov a stratou .na vedúcu
pražskú Sláviu, ktorá ma 30 bodov, ale zápas k dobru - Veselí n.
M. Doma vyhrali nad Partizánskym 40:25 (17:15). V ďalšom kole
však prehrali vonku v Čechách – v Olomouci 23:27. V nedeľu 20.
februára hrajú znovu u súpera v Čechách – v Zlíne. Až o 2 týždne
privítajú na svojej palubovke Trenčín.
n Michalovce na turnaji štvrté
Hádzanári winLand Michalovce v rámci prípravy na jarnú odvetnú
časť súťaže sa zúčastnili domáceho turnaja – 1. ročníka winLand
cup za účasti 6 družstiev – z toho 3 zo zahraničia. Po vyraďovacích
zápasoch v dvoch skupinách sa hralo o celkové umiestnenie. Rumunský Satu Mare – poľský Przemysl o víťaza 41:30 (19:13). Pohár
teda putoval do Satu Mare. O tretie miesto Michalovce – Prešov
24:32 (15:16) a o piate Trebišov – Bochnia (Poľsko) 44:21 (25:8).
n Piešťany vyradili Duklu
Hokejisti 1. ligy michalovskej Dukly sa výhrou v poslednom
zápase základnej časti ‑ s Dolným Kubínom dostali do play-off
z 8. miesta. Súperom v 1. kole im boli hokejisti Piešťan. Našim
sa v Piešťanoch nedarilo a obe stretnutia prehrali zhodne po 1:4.
Doma v dvojstretnutí si viedli úspešne. Najprv znížili stav na 1:2,
keď vyhrali prvý zápas 2:1, ale v druhom im nevyšiel záver. Keď
29 sekúnd pred záverom dostali rozhodujúci gól prehrali 2:3. Na
zápasy postúpili Piešťany 1:3.                                                           ka

Kolkársky turnaj
V druhú februárovú sobotu
strana SMER-SD usporiadala pre
svojich členov a sympatizantov
už 11. ročník turnaja v kolkoch.
Vyše päťdesiat pretekárov v kategóriách muži, ženy a žiaci súťažili
v štvorčlenných družstvách, ale aj
jednotlivo v kolkárni v Strážskom.
V družstvách zvíťazilo Strážske
výkonom 363 bodov v zložení
Vratislav Lipovský, Pavol Meňovčík, Jozef Kunč a Ján Cibuľka. Na
druhom mieste sa umiestnilo druhé družstvo Strážskeho výkonom
298 bodov v zložení Ladislav Búci,
Marianna Fischerová, Eva Lacová
a Ľubomír Vaľko. Na treťom mieste sa umiestnila rodina Pakánovcov z Michaloviec so ziskom 296

bodov. V súťaži mužov zvíťazil
Vratislav Lipovský, druhý bol Pavol Meňovčík a tretí Ladislav Búci,
všetci zo Strážskeho. V súťaži žien
prvé dve miesta obsadili matka
s dcérou Viera  a Alica Pakánové
z Michaloviec a na treťom mieste
skončila Eva Lacová zo Strážskeho. U žiakov prvenstvo získal Ján
Cibuľka. Druhý bol Ivo Venglarčík, obidvaja zo Strážskeho, a tretí
bol Stanislav Dermek zo Starého.
V závere po vyhodnotení turnaja Ľubomír Vaľko, člen okresného predsedníctva a Mariana
Ficherová vedúca klubu zo Strážskeho odovzdali vecné ceny a diplomy najlepším trom kolektívom
a jednotlivcom.     Dr. Ján Mikula
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