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Poslanci rokovali o stave
odpadového hospodárstva
Na svojom štvrtom riadnom zasadaní sa stretli poslanci Mestského zastupiteľstva Michalovce v utorok 21. júna v zasadačke mestského kultúrneho strediska. Na programe
mali tridsať jeden rokovacích bodov.
Po schválení návrhovej komisie, správe o prijatých uzneseniach a riešení interpelácií
poslancov prišla na rad informatívna správa o prevádzkovaní mestskej hromadnej dopravy v našom meste za rok 2010.
Výkon tejto služby pre mesto
zabezpečovala SAD Michalovce a.s. na základe dopravnej
licencie, ktorú vydalo Mesto
Michalovce. V správe sa okrem
iného konštatuje, že vozový
park prepravcu je zastaralý a pre
zvýšenie komfortu cestujúcich
je potrebné zabezpečiť obnovu
vozidlového parku čo najskôr.
Ďalším bodom programu
bolo prerokovanie účtovnej
uzávierky a výročnej správy Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru a.s. a návrh na rozdelenie
hospodárskeho výsledku. Nasledovala informácia o vydaní
a zmenách organizačného poriadku mestského úradu, ktorá
sa stala účinnou od 1. mája. Novelou zákona o obecnom zriadení prešla v roku 2010 kompetencia vydávať a meniť organizačný poriadok na primátora
mesta, je však jeho povinnosťou
o týchto zmenách informovať
mestské zastupiteľstvo.
V poradí deviatym rokovacím
bodom bola informácia o výsled-

koch kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach, ktorú mestskí zákonodarcovia zobrali na vedomie.
Jedným z najdôležitejších
rokovacích bodov bola správa
o stave odpadového hospodárstva v našom meste a návrh
ďalšieho riešenia v nakladaní
s odpadmi. Odpady predstavujú jeden z kľúčových problémov
znečistenia životného prostredia
a tento problém sa týka aj mesta Michalovce. Odpad v súčasnosti predstavuje vážnu hrozbu
pre ďalší vývoj našej civilizácie.
Prioritou bude, podobne ako vo
vyspelých krajinách Európy, tak
aj u nás maximálne využiť odpad ako zdroj materiálu, alebo
energie. MsZ odporučilo preto
primátorovi mesta hľadať nové
možnosti riešenia nakladania
s komunálnym odpadom na
území mesta Michalovce prednostne formou súťažného dialógu.
V nasledujúcej časti zasadania poslanci jednohlasne schválili logo mesta Michalovce, ktoré
vybrala porota ako víťazný návrh z verejnej neanonymnej súťaže. Do súťaže, ktorá trvala dva
mesiace – od 1. marca do 30.
apríla tohto roku, bolo prihlásených 69 návrhov, z ktorých porotcovia určili do užšieho výbe-

ru šesť návrhov a z nich potom
hlasovaním jednoznačne zvolili
víťazné logo. Všetky návrhy aj
s poradím prvých šiestich nájdete na web stránke mesta.
Rokovanie poslancov pokračovalo schválením tretieho
rozpočtového opatrenia a úpravou pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta. Nasledovali
novelizácie všeobecne záväzných naradení o podmienkach
prideľovania bytov. Schválili
tiež zmeny v trhovom poriadku a podmienky ambulantného
predaja na zrekonštruovanej
Štefánikovej ulici vo vybraných
dňoch a v určenej časti ulice.
Predmetom utorkového rokovania zastupiteľstva boli aj
majetkoprávne záležitosti, prenájom majetku mesta a zmeny Územného plánu. Poslanci
odobrili tiež návrh a zmeny organizačnej štruktúry školských
zariadení. V závere rokovania
poslanci schválili podpísanie
Zmluvy o spolupráci s partnerským mestom Pančevo a prerokovali plat primátora mesta.
Kompletný program rokovania aj s predkladanými materiálmi v plnom znení nájdete na
našej web stránke v časti Transparentné mesto.
Ing. Iveta Palečková

OZNÁMENIE
PRE RODIČOV

Letný denný mestský tábor
na michalovských školách

Mestský úrad oznamuje, že
počas letných prázdnin bude
zabezpečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta takto:

Odbor školstva, kultúry a športu MsÚ Michalovce oznamuje deťom a ich rodičom, že vybrané michalovské základné školy
budú v roku 2011 počas letných prázdnin organizovať LETNÝ
DENNÝ MESTSKÝ TÁBOR (LDMT) v týchto termínoch:

od 1. 7. do 15. 7. 2011
MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78
MŠ na Ul. školská 5
MŠ na Ul. Komenského 2
MŠ na Ul. Masarykova 30
MŠ na Ul. Vajanského 5
MŠ na Ul. J. Švermu 8
MŠ na Ul. leningradská 1
od 18. 7. do 29. 7. 2011
MŠ na Ul. Vajanského 5
MŠ na Ul. Komenského 2
od 1. 8. do 19. 8. 2011
MŠ na Ul. okružná 19
Od 22. 8. do 31. 8. 2011
nebude v prevádzke žiadna
materská škola z dôvodu
prípravy nového školského
roka.

Termín konania
1. turnus od 4. 7. - 8. 7. 2011
		

Organizátor LDMT
ZŠ Michalovce, Ul. Komenského 1
ZŠ Michalovce, Ul. kpt.Nálepku 16

2. turnus od 11. 7. - 15. 7. 2011 ZŠ Michalovce, Ul. školská 2
		
ZŠ Michalovce, Ul. okružná 17
3. turnus od 18. 7. - 22. 7.2 011 ZŠ Michalovce, Ul. krymská 5
4. turnus od 1. 8. - 5. 8. 2011

ZŠ Michalovce, Ul. J.Švermu 6

Prihlášky a podrobnejšie informácie o priebehu a poplatku
účastníka v Letnom dennom mestskom tábore vám poskytnú na
základnej škole, ktorá príslušný turnus denného tábora organizuje
v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.
Vážení rodičia, pedagogickí zamestnanci základných škôl urobia všetko pre to, aby vaše deti boli počas letných prázdnin spokojné a prežili v kolektívoch nezabudnuteľné chvíle radosti a veselosti. Spokojnosť vašich detí je aj vaša a naša spokojnosť.

AKTUALITY

AKTUALITY

Na pozvanie Andrzeja Wyczavského primátora družobného mesta v Poľsku sa v uplynulých dňoch zúčastnil
primátor mesta Viliam Zahorčák so sprievodom na podujatí Dni mesta Jaroslaw. Súčasťou slávnostného
programu bolo aj prijatie našej delegácie v budove Úradu mesta Jaroslaw poslancami mestského zastupiteľstva. Primátor Wyczavský prezentoval najnovšie aktivity našich partnerov v družobnom meste aj pripravované investičné projekty.
Špacirki po varošu – mnohí
z nás najprv porozmýšľajú čo to
znamená, ale potom si s úsmevom pripomenú časy, kedy sa
prechádzali po meste a stretávali známych, priateľov...
Mestské kultúrne stredisko
v spolupráci so Zemplínskym
múzeom a TIK v Michalovciach pripravilo pilotný projekt takýchto prechádzok naším mestom. Jeho cieľom je
pre obyvateľov mesta, ale aj pre
návštevníkov, ponúknuť nové
netradičné poznávanie histórie
Michaloviec – špacirkami po
varošu. My, ktorí tu žijeme, sa
len málokedy zamýšľame nad
budovami, sochami, reliéfmi,
ktoré nás obklopujú, sú pre nás
samozrejmosťou. A práve tieto

Špacirki
po varošu

Spolupráca ENVI-PAKu
a mesta Michalovce
ENVI-PAK, a.s. je oprávnenou organizáciou na Slovensku,
ktorá vytvorila a prevádzkuje
koordinovaný systém zberu
a zhodnotenia komunálneho
a priemyselného odpadu z obalov, za pomoci všetkých subjektov podieľajúcich sa na materiálovom toku odpadov z obalov.
Mesto Michalovce uzatvorilo s predmetnou spoločnosťou v roku 2010 zmluvu
o spolupráci na základe ktorej
získava finančný príspevok za
vyseparované obaly z komunálneho odpadu, pričom tieto
obaly musia byť odovzdané na
recykláciu. Zároveň spoločnosť
ENVI-PAK poskytuje poradenstvo v oblasti separovaného

zberu ako aj pomoc pri vzdelávaní a osvete.
Výsledkom spolupráce bola
aj propagačnú akcia pre žiakov
dvoch základných škôl v našom
meste, ktorú v úvode júna pripravilo Mesto Michalovce a spoločnosť ENVI-PAK. Zameraná
bola na separovaný zber odpadov. Toto podujatie malo u detí
veľký úspech, lebo sa dozvedeli
veľa nových vecí o separovaní odpadov, ale zároveň mohli
prezentovať aj svoje veľmi dobré
znalosti z tejto oblasti.
Veríme, že výchovou našej
mládeže prispejeme v blízkej
budúcnosti k lepšiemu fungovaniu separovaného zberu v meste
Michalovce.
Ing. Fecák

špacirki chcú všetkých, ktorí sa
ich zúčastnia obohatiť a rozšíriť
ich historické povedomie.
Pre širokú verejnosť sú pripravené dva okruhy - veľký a malý.
Začíname dnes, 24. júna malým
okruhom. Zraz je o 19.00 hod.
pri veľkej pošte a končí v Zemplínskom múzeu. Podmienkou je
dobrá obuv a dobrá nálada. Nechajte sa prekvapiť a príďte!
Špacirki
sprostredkujú
Mestské kultúrne stredisko
Michalovce, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce,
č. t. 056/6424216 alebo TIK
mesta Michalovce, Námestie
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č.t. 056/6864103.

AKTUALITY

VZ Valal, Zemplínske múzeum v Michalovciach
a Dom Matice slovenskej Michalovce

Zemplínska knižnica G. Zvonického

uvádzajú
festival východoslovenského divadla

bude počas letných mesiacov
júl a august otvorená

„Mihaľovski deski“

Po, Ut, Št, Pi 8.00 - 16.00 hod.
St 9.00 - 17.00 hod.
Sobota zatvorené

v nedeľu 26. júna 2011 od 17.00 hod.
v Portrétnej sále Zemplínskeho múzea

Letný prevádzkový čas knižnice začína
27. 6. 2011 (pondelok) a končí 31. 8. 2011 (streda)

AKTUALITY
Materské centrum Drobec
organizuje návštevu košickej ZOO
v rámci projektu

Drobci v ríši zvierat
v sobotu 2. júla 2011
Viac informácií nájdete na www.mcdrobec.sk

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
stretnutie s podnikateľmi z CMZ
rokovanie na Ministerstve školstva SR
rokovanie Rady seniorov
stretnutie Rady cirkví
otvorenie celoslovenskej konferencie zdravotných
sestier v Michalovciach
16. 6.
zasadanie Valného zhromaždenia VVS, a.s.
16. 6.
rokovanie predsedov komisií KSK v Košiciach
17. – 19. 6. účasť na Dňoch Jaroslavi v družobnom meste v Poľsku
19. 6.
účasť na otvorení turistickej sezóny
na Zemplínskej šírave
20. 6.
rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
21. 6.
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
22. 6.
prijatie žiakov michalovských škôl
- úspešných reprezentantov mesta
23. 6.
účasť na náboženskom podujatí katolíckej cirkvi
24. 6.
porada primátora
24. 6.
zasadanie Správnej rady Nadácie prof. Čolláka
25. 6.
otvorenie Veľkej ceny Michaloviec v džude
26. 6.
účasť na oslavách obce Moravany

Záverečný týždeň
školského roka

13. 6.
14. 6.
15. 6.
15. 6.
16. 6.

Snímkou sa vraciame ku Dňu Stráňančanov, ktorý sa uskutočnil 10.
júna popoludní pred V. základnou školou na Školskej ulici. Žiaci a študenti spolu so svojimi pedagógmi pripravili pestrý kultúrny program
pre všetkých divákov, obyvateľov tejto časti mesta. Výkony spevákov pripomínali často vystúpenia supertárovských hviezd a prítomní rodičia,
učitelia, spolužiaci aj susedia ich odmenili zaslúženým potleskom.

Z poslaneckých interpelácií Štátne záverečné
Riešenie interpelácií poslancov predložených na III. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 19. apríla 2011 – dokončenie.
MUDr. František Zitrický
1. Upozornil na nedodržiavanie režimu venčenia psov na sídl.
Západ (odstraňovanie exkrementov, ochrana pieskovísk, okolia zdravotníckych zariadení).
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Bartolomej Kudroč, náčelník Mestskej
polície Michalovce:
Podmienky držania psov na území mesta, najmä práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri držaní psov na území mesta, evidencia
psov, zásady vodenia psov, postup pri znečisťovaní verejných priestorov
sú jednou z mnohých úloh, s ktorými sa príslušníci MsP dennodenne
zaoberajú. Od 1. 1. 2011 do 30. 4. 2011 sme zistili a poriešili 57 osôb, ktoré nedodržali podmienky držania psov na území mesta Michalovce, na
ktorých sa vo svojom Všeobecne záväznom nariadení č. 91/2006 v platnom znení uznieslo MsZ v Michalovciach. V rámci tých 57 prípadov,
sú i postihy za to, že držiteľ psa bezprostredne neodstránil exkrementy,
ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. Okrem toho sme za to isté
obdobie prostredníctvom špecializovanej firmy odchytili 35 ks túlavých
a zabehnutých zvierat.
Chcem apelovať na držiteľov psov, aby dbali na dodržiavanie podmienok držania psov na území mesta, a tým sa vyhli postihom zo strany
príslušníkov MsP, ale čo je podstatnejšie, budú čistejšie verejné priestranstvá a zlepší sa životné prostredie v meste.
Na druhej strane, keď občan vidí, že držiteľ psa nedbá na podmienky
držania psov, je skutočne žiaduce, aby prejavil občiansku statočnosť, privolal
hliadku MsP a bol aj ochotný svedčiť voči takémuto znečisťovateľovi verejného priestranstva a životného prostredia, resp. ak je to možné, fotograficky
zdokumentoval takéhoto držiteľa psa, ktorý nedbá na žiadne právne normy.
2. Zabezpečiť odstránenie pretrvávajúcej jamy na konci chodníka (pri
ceste) od bloku A9 smerom k bloku A8 , hrozí nebezpečenstvo úrazov.
3. Ošetriť parkoviská pri zdravotnom stredisku (neúnosné výtlky).
Na interpelácie v bode 2 a 3 odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
mesta Michalovce:
- Vyspravenie jamy na konci chodníka od bloku A9 smerom k A8
zrealizujeme v priebehu 19. týždňa..
- Vysprávkam parkovísk sa budeme venovať až po ukončení vysprávok ciest a chodníkov.
4. Komplexne riešiť chodníky na sídl. Západ.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Odbor výstavby životného prostredia a miestneho rozvoja sa v súčasnom období intenzívne zaoberá prípravou projektovej dokumentácie regenerácie sídliska Západ, ktorej súčasťou je aj komplexná úprava chodníkov.
5. MUDr. Zitrický upozornil na pretrvávajúce problémy pri parkovaní
áut pred autobazárom na sídlisku Západ (zákruta za blokom A9). Občania
upozorňujú na hroziace kolízie, parkovanie áut na chodníku.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Bartolomej Kudroč, náčelník MsP
Michalovce:
Problémy pri parkovaní motorových vozidiel pred autobazárom
na sídlisku Západ - zákruta za blokom A9 sú súčasťou nízkej kapacity
odstavných plôch v meste Michalovce, ktoré mesto rieši postupne pri
celkovej rekonštrukcii jednotlivých sídlisk. Konkrétne v tomto bode sa
predmetný problém zvýraznil činnosťou predajne ojazdených motorových vozidiel a preto príslušníci MsP budú dohliadať na to, aby nebola
ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky s tým, že musí zostať
voľný aspoň jeden jazdný pruh pre každý smer jazdy. Okrem zásahov
príslušníkov MsP sa vznikajúce problémy dajú vyriešiť i vzájomnou
ohľaduplnosťou a toleranciou zainteresovaných vodičov.

MUDr. Ján Mihalečko
Prosím o opravu výtlkov na Ulici užhorodskej. Jedná sa o hlavnú
príjazdovú cestu zo Sobraniec.
Na interpelácie odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Vami uvedené výtlky boli vyspravené.

Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
Žiadam, aby TaZS mesta Michalovce po vykonaní opráv a výstavby chodníkov postupne realizovali urovnanie terénu medzi cestou
a chodníkom tak, aby nebola voda na chodníkoch a zároveň bolo
umožnené strojové kosenie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Urovnanie terénu medzi cestou a chodníkom po vykonaní opráv a výstavby chodníkov zabezpečí dodávateľ stavby postupne do 30. 6. 2011.

Denné centrum seniorov č. 1 a 3

pripravuje v lete 2011 tieto zájazdy
do kúpeľov v Maďarsku:
29. 6. SÁROS – PATÁK
- poplatok 4 €
19. 7. KISVARDA
- poplatok 5 €
28. 7. SÁROS – PATÁK
- poplatok 4 €
11. 8. SÁROS – PATÁK
- poplatok 4 €
23. 8. KISVARDA
- poplatok 5 €
Záujemcovia, ktorí sú členmi denného centra,
sa môžu prihlásiť u vedúcich DC.
Angela Hapáková



skúšky na EU PHF
Na pedagogickom pracovisku Podnikovohospodárskej
fakulty Košice, Ekonomickej
univerzity Bratislava so sídlom
v Michalovciach sa 9. júna konali štátne záverečné skúšky
študentov 2. ročníka 2. stupňa
inžinierskeho štúdia v študijnom programe Finančné riadenie podniku. Slávnostné otvorenie štátnic sa uskutočnilo
v aule pedagogického pracoviska EU PHF za účasti jej dekana
Dr. h. c. prof. RNDr. Michala
Tkáča, CSc. a ďalších predstaviteľov fakulty.
81 študentov bolo rozdelených
do siedmich skúšobných komisií,
ktorým predsedali vysokoškolskí
profesori z materskej fakulty, ale

aj z partnerských vysokých škôl.
Štátnicové otázky z predmetov
podniková ekonomika a manažment študenti úspešne zodpovedali. Pri obhajobe diplomových
prác využili pripravené prezentácie svojich tém. Vysokoškolské
diplomy absolventom Podnikovohospodárskej fakulty odovzdá
rektor Ekonomickej univerzity
Bratislava Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. na promóciách,
ktoré sa uskutočnia 7. júla vo
veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach.
Región Zemplína bude od tohto
dňa bohatší o mladých inžinierov
ekonómie, ktorí veríme, tu nájdu
svoje uplatnenie.
Ing. Michal Stričík, PhD.

OZ Teresa Benedicta
ďakuje Mestu Michalovce za dotáciu 500 eur
pre Charitný dom prof. Hlaváča v Michalovciach.
Vďaka dotácii Mesta sme zakúpili pojazdnú
polohovaciu posteľ s príslušenstvom.
Ďakujeme.
PhDr. Peter Novysedlák, prezident OZ

Neváhajte – vyhnite
sa radom a čakaniu

Samostatne
zárobkovo
činná osoba (SZČO), ktorá
nie je povinne nemocensky
poistená a povinne dôchodkovo poistená a dosiahla v roku 2010 hrubý príjem (bez
odpočítania výdavkov) vyšší
ako 3 948,72 eura, má od 1. 7.
2011 povinnosť prihlásiť sa do
Sociálnej poisťovne ako povinne poistená osoba - vzniká
jej povinné nemocenské a dôchodkové poistenie.
Poistenie nevznikne automaticky, SZČO je povinná
doručiť prihlášku (RLFO – Registračný list fyzickej osoby)
osobne alebo poštou. Formulár
prihlášky nájdete v pobočke
Sociálnej poisťovne alebo na
webovej stránke - http://www.
socpoist.sk/616/1567s
Akú výšku odvodov platiť
do Sociálnej poisťovne od 1. 7.
2011 - tento rok prvýkrát nemajú SZČO povinnosť odovzdávať
výpis z daňového priznania do
Sociálnej poisťovne (urobí tak
Daňové riaditeľstvo SR). Povinnosti voči Sociálnej poisťovni
však zostávajú. Okrem podania prihlášky je potrebné platiť
poistné včas a v správnej výške.
Uľahčiť si situáciu môžete tak,
že si správnu výšku odvodov
vypočítate sami . Kalkulačku
na výpočet nájdete na webovej

p r o s b a

stránke: http://www.socpoist.
sk/kalkulacka-na-informativny-vypocet-poistneho-pre-povinne-poistenu-szco-za-obdobie-od-1-jula-2011/43831s
Na pobočke Sociálnej poisťovne vám podajú informácie o výške odvodov na čísle dverí 213,
214, kde zároveň môžete podať
registračný list fyzickej osoby.
Prihlášku na platenie poistného treba podať najneskôr do
11. 7. 2011. Prvýkrát treba poistné zaplatiť najneskôr do 8. 8.
2011 (za júl 2011).
Bližšie informácie o tom,
kto sa musí prihlásiť do Sociálnej poisťovne, ako si vypočítať
nové výšky odvodov a dokedy
treba zaplatiť nové výšky odvodov, nájdete aj na webovej
stránke www.socpoist.sk
Pozor aj opačný prípad !
Čo majú naopak robiť tí,
ktorí dosiahli v roku 2010 príjem nižší ako 3 948,72 eura
a boli doteraz prihlásení v Sociálnej poisťovni? Odhlásiť sa
z poistenia najneskôr do 11. 7.
2011 (doručiť Sociálnej poisťovni odhlášku).
V záujme rýchlej komunikácie odporúčame klientom
v styku so Sociálnou poisťovňou uvádzať mobilné tel. číslo,
resp. e-mail.
JUDr. Mária Lešňanská

o

p o m o c

Keďže v Michalovciach ani v blízkom okolí neexistuje ešte fungujúci
útulok pre zvieratá, ponúkané zvieratá sú umiestnené v domácnostiach
dobrovoľníkov a ľudí ochotných pomôcť. Naše možnosti sú však veľmi
obmedzené, preto uvítame akúkoľvek pomoc s dočasným umiestnením
zvieratka nielen v Michalovciach – postačí nám aj prázdny dvor alebo
areál, kde by sme sa o psíka chodili starať my. Pri dočasnej opatere stravu a veterinárnu starostlivosť zabezpečíme. Ďakujeme!
Ak nám môžete pomôcť, kontaktujte nás:
0910 161 789, utulokmi@gmail.com

Do sledu udalostí bežného života sa tradične posledný júnový týždeň zapisuje každoročne ako záver jedného školského roka. Pre generáciu školopovinnej mládeže je dôvodom na poohliadnutie sa za
uplynulým školským rokom. Čo priniesol pre ich vedomostný rast?
Aké bude výsledné resumé ? Boli ich očakávania naplnené ? Dotýka sa
aj ich rodičov. Počas celého školského roka podporovali svoje ratolesti
v plnení školských povinností. Doma bdeli nad ich prípravou do školy.
Povzbudzovali ich v usilovnom učení. Aj oni majú predstavu o výsledkoch tohto procesu. Rovnakou mierou sa záver školského roka dotýka aj pedagogických pracovníkov škôl. Záverečné pedagogické porady
budú hodnotiace - klasifikačné. Ich záver bude aj záverom hodnotenia
pedagogického procesu. Výsledky žiakov, i keď nie sú priamo úmerné,
súvisia s kvalitou práce pedagógov.
V koncepte tejto udalosti vzniká množstvo otázok, zásadných
rozhodnutí, motívov k príprave nového cyklu. Snaha o zdokonalenie
a skvalitnenie je prirodzená. Kvalitný pedagogický proces v súčinnosti
s rodičmi je základným predpokladom vzdelávania a výchovy mladej
generácie. Je základom pre úspešné vyrovnanie sa s nárokmi doby. Je
základom k zvládnutiu výziev vyspelej spoločnosti.
Pre deti začne obdobie prázdnin, oddych od povinností. Ale aj priestor pre aktivity, ktoré boli počas školského roka limitované. Je ale známe, že najväčšia úrazovosť detí je v letných mesiacoch. Pre ich rodičov
nastane nová starosť. Dokázať naplniť aktivity detí. Pre pedagogických
pracovníkov nastáva obdobie čerpania dovoleniek. Mesto Michalovce
počas letných mesiacov zachová harmonogram školských letných táborov pre deti. Ich zoznam bude zverejnený na školách a na internetovej
stránke mesta. Ich režim bude záujmový a športový. Zastrešovať ho
budú pedagogickí pracovníci.
Dovoľte mi popriať deťom príjemné prázdniny, rodičom spokojnosť
s vysvedčeniami svojich ratolestí a pedagogickým pracovníkom príjemnú dovolenku.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

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

Žihadlo
piatok, pondelok a streda vždy
o 18.00 hod.

ZÁZNAM
denne od soboty o 14.00 hod.

Z histórie nášho mesta

Michalovce

návraty v čase

„Náš tatíčku Masaryku“
Do Michaloviec zavítal
v septembri 1921 prvý prezident republiky Tomáš Garrique
Masaryk – okolnosti jeho návštevy sú však obostreté tajomstvom. Vtedajšie regionálne
noviny Slovenský východ síce
palcovými titulkami dopredu
oznamovali návštevu prezidenta v Košiciach i s presným
programom, no ani slovkom sa
nezmienili o návšteve Michaloviec, respektíve iných častí
Zemplína. Prečo teda médiá
dopredu neinformovali o ďalších podrobnostiach návštevy prezidenta na východnom
Slovensku? Skutočný dôvod
„prezradil“ zemplínsky župan
– doktor Slávik – vo svojej výročnej správe za rok 1921, ktorú predniesol v januári 1922 na
riadnom zasadnutí administratívneho výboru Zemplínskej
župy: „22. septembra precestoval cez župu náš p. prezident
Masaryk, ktorého cesta bola
tajomstvom, preto župa neporobila žiadne prípravy. Pri tom
všetkom v Sečovciach, Trhovišti a Michalovciach boli postavené slávobrány a v Michalovciach ho privítali: v mene vojska podpluk. Otokár Kendík,
v mene župy poradca Rudolf
Topercer, v mene Michaloviec
richtár Ferdinand Alexa, v mene legionárov župný tajomník
Vladimír Smékal a v mene obecenstva Ján Mitrovčák.“
O priebehu návštevy prezidenta v Michalovciach informovali až o dva dni neskôr

noviny Slovenský východ,
a to vo svojom článku s názvom Prezident T. G. Masaryk
v Užhorode.
Z textu sa okrem iného môžeme dozvedieť, že prezident
so svojím sprievodom odišiel
ráno, o 9. hodine, automobilmi
z Košíc do Užhorodu, pričom
kolónu sprevádzali po celej trase, tam i späť, lietadlá. Cestou
ho vrelo pozdravovali obyvatelia (rozličnými zvolaniami
– napríklad „Nech žije!“ alebo
„Zdrastvujte!“), obce boli slávnostne vyzdobené. V Michalovciach sa sprievod nakrátko
zastavil (kroniky hovoria, že to
nebola ani polhodina). Okrem
funkcionárov, ktorých vo svojej správe vymenoval M. Slávik, prezidenta pred obecným
domom privítali a pozdravili
aj zástupcovia niektorých okolitých dedín. Nasledovalo ešte
zasadenie lipky a kolóna s prezidentom sa pohla ďalej.
Písal sa 21. september 1937.
Bol to sychravý, hmlistý jesenný deň, podobný tomu z roku
1921. Po 16 rokoch sa Michalovčania opäť zišli na námestí.
Teraz však stáli mĺkvo, so sklonenými hlavami, tu a tam bolo
vidieť biele vreckovky. Práve
v tento deň sa za účasti armády,
četníctva a ďalších uniformovaných zložiek konala tryzna za
zomrelého „prezidenta – Osloboditeľa“ T. G. Masaryka s mottom: „Aby Veľký Mŕtvy bol
oslávený.“
Dr. Martin Molnár, historik



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších

Ekumenická slávnosť

Sofia Borovičová
Patrik Denci
Lucia Kondášová
Alžbeta a Žofia Hredzáková
Patrik Siničák
Eliška Rapačová
Matej Hakoš

pri príležitosti sv. Cyrila a sv. Metoda.
5. 7. 2011 o 17.00 hod. – Tribúna pri MsÚ
V prípade nepriaznivého počasia veľká sála MsKS
V. ročník organových koncertov

Michalovský organ

vystúpi Ireneé Peyrot (Francúzko)
6. 7. 2011. o 19.00 hod.
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

Zemplínska knižnica
Deň otvorených dverí
27. júna 2011 od 8.00 do 16.00 hod.

Kniholand – letný tábor pre deti
11. júl – 15. júl 2011
Cena na týždeň 33 €, info: www.zkgz.sk

Program kina Centrum
23. - 26. 6. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
PRIEST
USA/2011/110 min./
/horor/
Premiéra
Vstupné: 2,60€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky
29. 6. streda o 19.30 hod.
RITUÁL
USA/2011/114 min./
/psychologický thriller/
Premiéra
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky
30. 6. - 3. 7. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
X-MEN: PRVÁ TRIEDA
USA/2011/110 min./
/akčná sci-fi dráma/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
30. 6. štvrtok o 18.00 hod.
1. 7. piatok o 17.30 hod.
2. - 3. 7. sobota, nedeľa o 17.00 hod.
V PERINE
ČR/2011/103 min./
/muzikál/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia
6. - 10. 7. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
VO ŠTVORICI PO OPICI 2
USA/2011/112 min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,70€ Nevhodné pre maloletých do 15rokov Slovenské titulky

O poslaní básnika

doslovenskej krajiny a mravných
postulátov, na ktorých stojí ľudská spoločnosť. Ich život a tvorba
je protikladom k absencii ľudskej
súdržnosti, manifestáciou hlbokých citov, ktoré pramenia z prirodzenej ochoty konať dobro.
A.Moraviensis

Spolok sv. Cyrila a Metoda
s nezištnou finančnou podporou
Mesta Michalovce v týchto dňoch
vydal bibliofíliu Bežci k výšinám
krás PhDr. Ernesta Sirochmana, hodnotiacu prínos básnikov
Mikuláša Kasardu a Jozef Tótha
k pochopeniu príťažlivosti výcho-

Deň detí v nemocnici

dostali na záver sladkú odmenu.
A čo nasledovalo potom ? Deti
sa presunuli do tried, kde mali
ďalšie súťaže v skladní penového koberca, skákaní a udržaní
sa na fit loptách, súťaž o najlepší tanečný pár. Všetko napokon
vyvrcholilo veľkou diskotékou.
Zároveň touto cestou sa chceme poďakovať za finančnú
dotáciu od Mesta Michalovce
z ktorej sme mohli zakúpiť fit
lopty a skákacie podložky.
Katka Kohútová

Deň detí sa netýka výlučne
detí, ktoré sú doma, ale aj tých,
ktoré nemajú to šťastie a sú bez
svojich blízkych v nemocnici.
Preto aj deti pri zdravotníckom
zariadení v Michalovciach zažili jeden neobyčajný deň, ktorý
patril len im. Všetko sa začalo príchodom učiteliek, ktoré
hneď spozorovali roztúžené
a nedočkavé detské oči. Rozdali
deťom farebné kriedy a na ihrisku sa začali objavovať krásne
obrázky. Všetci malí výtvarnici

Spomienky

Dňa 2. júla 2011 uplynú 3 roky,
keď nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a dedko

Ján Partika
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka a deti

Dňa 28. júna 2011 uplynie
5 smutných rokov, kedy nás opustila
milovaná mamička, babička a prababička

Věra Vatahová
Ďakujeme za tichú spomienku.
dcéra a syn s rodinami

do stavu manželského vstúpili tieto snúbenecké páry:
Marek Sabadoš
a Emília Orosiová
Ing. Pavol Bánoci
a Mgr. Iveta Berillová
Martin Mamrák
a Štefánia Bakalarová
Ing.Miroslav Šimunek
a MUDr.Eva Kotuličová
Jaroslav Romančák
a Martina Marhevská
Peter Molnár
a Mgr. Zuzana Ivanková
Miroslav Kuracina
a Jana Sušková
Juraj Pulčár
a Zuzana Vaľová
Peter Zummer
a Jana Madarasová
Juraj Kerestúr
a Ivana Morovská

Stredoškoláci v CERNe
Študenti Strednej odbornej
školy technickej v Michalovciach si v tomto školskom roku
vytýčili atraktívny cieľ- návštevu urýchľovača LHC vo švajčiarskom CERNe. A podarilo
sa. 8. - 12. júna 43 nadšencov
pre vedu a techniku sa zúčastnilo zájazdu s náučno-poznávacím zámerom. Chceli sme
poznať bližšie, čo sa deje v 27
km dlhom tuneli asi 100 m pod
zemou. Odhaľovaním reakcií
elementárnych častíc, ich sledovaním a detekciou po zrážkach protónov a iných prvkov
sa zaoberá okolo 3-5 tisíc interných a externých pracovníkov
tohto najväčšieho „laboratória“
na svete. Poznatky o antihmote, temnej hmote, Higgsovom
bozóne podané veľmi pútavou
a prístupnou formou fascinovali
nás učiteľov aj našich študentov.
Celodenný program na vysokej
odbornej a kvalifikovanej úrovni nám zabezpečil Karel Šafařík
a Peter Chochula, dlhoroční
slovenskí vedci v CERNe.
Program zájazdu bol bohatý: Obhliadka detektora Atlas,

exkurzia v hale SM18, v ktorej
sa testujú zariadenia do urýchľovačov, prehliadka Einsteinovho múzea v Berne , kde sa
študenti oboznámili so životom
a prácou geniálneho fyzika svetového formátu.
Obrovské úspechy, ktoré dosahujú vedci v CERNe, ocenené
aj Nobelovou cenou za fyziku
majú význam okrem fyziky aj
v technike, medicíne a iných
oblastiach života.
Cieľom nášho podujatia bolo
pretrhnúť hranice všedných
dní, či kraja a vyraziť do sveta
za poznaním nového. Motivovať študentov, nadchnúť ich pre
štúdium a prebádať nové možnosti, ktoré sa im ponúkajú ako
informatikom či kybernetikom.
Ak sa nám podarilo naštartovať
aspoň niekoľko z nich , tak náš
zájazd mal určite zmysel a splnil svoj cieľ.
Zároveň sa chceme poďakovať firme YAZAKI, ktorá
nám sponzorským príspevkom
pomohla realizovať tento náš
poznávací zájazd.
RNDr. Viera Hladká

Spomienka na Eckerdta
Galéria mestského kultúrneho strediska pripravila
pre milovníkov výtvarného
umenia, a v tomto prípade
zvlášť grafiky, samostatnú
expozíciu už zosnulého rodáka z Košíc Alexandra Eckerdta. Eckerdt patril medzi
významných reprezentantov generačného prúdu
v slovenskom výtvarnom
umení. Mal snahu oslobodiť
výtvarné umenie od obsahových dogiem a formálnych obmedzení. Eckerdtov
výtvarný prejav je krehký,

civilný a lyrický. Expozícia
v galérii je zostavená prevažne z grafiky - tzv. litografie. Samotná grafika je
náročná na detail. Autor je
inšpirovaný modernou vo
výtvarnom prejave, zvlášť
kubizmom. V tvorbe je dominantný vzťah muža a ženy, nechýba tu realita krajiny a zátišia. Expozíciou Eckerdta nemožno preletieť.
Núti k zamysleniu. Výstava
grafiky bude verejnosti prístupná do konca júla.
Ivana Mochorovská

Havrana 2011

V MsKS sa 10. júna uskutočnil už 4. ročník súťaže
v speve populárnych piesní
Havrana 2011.
Do mestského kola tohto
stále populárnejšieho podujatia sa zapojili takmer všetky
základné školy, čím súťažiaci,
ale aj ich spolužiaci ako diváci, preukázali obľúbenosť tohto
hudobného žánru.
Celý program bol stvárnený
ako „živé“ vysielanie televízie
Schola Pictus a po jeho skončení zazneli aj otázky, kde sa to
dá „chytiť“. Víťazkou kat. 1.-5.
roč. sa stala Martina Hudzíková
/IV.ZŠ/, v kategórii 6.-9. ročník

Ivica Fejleková /VI.ZŠ/ a cenu
riaditeľa IV. ZŠ získali s piesňou
Dvojičky naozajstné dvojičky
z 1.ročníka Danielka a Dianka
Bežovské. Víťazi boli ocenení
hodnotnými vecnými cenami.
Diplom ako spomienku na túto
súťaž dostali všetci, vrátane vynikajúcich moderátoriek Natálie Hamadejovej a Martiny
Hudzíkovej a rockovej kapely,
ktorá celé toto vydarené podujatie hudobne sprevádzala.
Súťaž Havrana 2011 s podporou Mesta Michalovce a MsKS
organizačne pripravila ZŠ na
Komenského ulici v Michalovciach.
4zs

Priateľstvo bez hraníc
Nadviazanie priateľstva Základnej školy na Ulici J. Švermu
so Základnou školou Letní pole
vo Vyškove v Českej republike
prinieslo na oboch stranách
obohatenie sa najmä v oblasti
kultúry.
Pred dvoma týždňami sa
žiaci michalovskej II. základnej školy zúčastnili aj vďaka
donorovi – Mestu Michalovce
- VI. školskej akadémie družobnej školy vo Vyškove. Pri-

niesli do Vyškova slovenský
folklór a temperament v tanečných vystúpeniach pod
vedením PaedDr. Juríkovej
a PaedDr. Kováčovej. Školskú
akadémiu pozorne sledoval
aj starosta mesta Vyškov Ing.
Jiří Piňos. Vystúpenia našich
žiakov zaujali a boli odmenené potleskom zaplnenej sály
PDA Vyškov.
Mgr. Yvonne Kobilicová
riaditeľka školy

Blahoželanie
Dňa 12. júna 2011 sa dožila okrúhleho výročia

Monika Čorejová
K Tvojim narodeninám prajeme veľa zdravia a radosti,
nech netrápia Ťa žiadne starosti, aby o dobré nápady nebola
núdza a kopla Ťa vždy tá správna múza, v neposlednom rade
mnoho lásky, nech vyzeráš stále dobre a nemáš žiadne vrásky.
Všetko najlepšie želajú
rodičia Ján a Helena Fedákovci a sestra Stanka.

Poďakovanie
Od 1. júla 2011 odchádza kaplán z michalovského farského
kostola Narodenia Panny Márie vdp. Mgr. Branislav Polča
do košickej farnosti na Sídlisku KVP. V Michalovciach pôsobil
štyri roky. Pán Boh Vám zaplať za Vašu lásku, ochotu, obete,
povzbudivé homílie, ktorými ste sa prihovárali nám veriacim.
Na novom pôsobisku Vám želáme veľa Božích milostí, darov
Ducha svätého, silnú ochranu našej nebeskej matky Panny Márie.
V modlitbách na Vás budú spomínať vďační veriaci.

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Vladimír Čverčko, 76-ročný
Oľga Matysová, 63-ročná
Ján Veselý, 67-ročný
Mária Zbojanová, 87-ročná
Anna Steranková, 88-ročná
Vilma Brachtýrová, 86-ročná
Eva Magyarová, 82-ročná

Spomienky
Dňa 28. júna 2011 uplynie 8 rokov,
kedy nás navždy opustil milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko

Vojtech Lazuka
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami

Dňa 21. júna 2011 uplynulo 30 rokov,
kedy nás navždy opustil

Jozef Miškovič ml.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
spomína brat Kristián Miškovič

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

DVA TÝŽDNE V športe

Kúpa – predaj – prenájom/byty

16. ROČNÍK SPLAVOVANIA ZEMPLÍNSKYCH RIEK
2. - 4. 7. 2011 8.00 hod.
Info: František Džuppa, č. tel. 0907931722

FUTBAL
16. ročník Memoriálu Štefana Nadzama
3. 7. 2011 16.00 hod.
MFK Zemplín – 1. FC Košice
starí páni Michalovce - Trebišov
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, č. tel. 0903607009

JUDO
41. ročník Medzinárodnej Veľkej ceny juda
25. 6. 2011
Info: Viliam Kohút, č. tel. 0908362137

Úspešná mestská
športová olympiáda
Mestský úrad Michalovce
a Základná škola na Ul. Komenského v Michalovciach boli organizátormi už XXIX. ročníka
mestskej športovej olympiády
žiakov michalovských základných škôl v atletike a v kolektívnych športoch v basketbale,
hádzanej a vo volejbale. Dvojdňovej olympiády sa zúčastnili
všetky michalovské základné
školy, Cirkevná základná škola
sv. Michala a Osemročné gymnázium na Ul. Štúra v Michalovciach.
Mestskú športovú olympiádu slávnostne otvoril primátor
mesta Viliam Zahorčák. 830
účastníkov olympiády bolo
svedkami zapálenia olympijského ohňa, ktorý niesli úspešní mladí atléti usporiadateľskej
školy Patrícia Dermeková a Rudolf Blahuta a zloženia olympijského sľubu všetkých pretekárov a rozhodcov.
V atletických disciplínach
žiaci súťažili v troch vekových
kategóriách a to v kategórii 3 4. ročník, 5 - 6. ročník a 7. - 9.
ročník. Medzi chlapcami sa najúspešnejšími školami v atletike
stali pretekári IV. ZŠ, ktorí v jednotlivých disciplínach získali 72
bodov, pred VI. ZŠ - 52 bodov
a VII. ZŠ - 47 bodov. V kategórii
dievčat poradie na prvých troch
miestach bolo totožné s kategóriou chlapcov, keď zvíťazila
IV. ZŠ - 106 bodov, pred VI. ZŠ
- 58 bodov a VII. ZŠ - 47 bodov.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:
3. - 4. ročník: 50 m: Kristián Andrejov I. ZŠ, Simona
Ondo-Eštoková VII. ZŠ, 600 m:
Kristián Andrejov I. ZŠ, 300 m:
Natália Sendeková IV. ZŠ, diaľka: Branislav Sokirka I. ZŠ, Alexandra Meľnyčuková OGY, kriket: Lukáš Režo V. ZŠ, Martina
Pustá VII. ZŠ
5. - 6. ročník: 60 m: Matúš
Mesároš VII. ZŠ, Frederika Vargová IV. ZŠ, 1000 m: Samuel Lukáč I. ZŠ, 600 m: Simona Švajková IV. ZŠ, diaľka: Maroš Drobot
VIII. ZŠ, Veronika Hreňková

IV. ZŠ, výška: Marcel Sidor VII.
ZŠ, Veronika Hreňková IV. ZŠ,
kriket: Richard Varga VIII. ZŠ,
Simona Švajková IV. ZŠ,
7. - 9. ročník: 60 m: Radoslav Maszkaľ IV. ZŠ, Veronika
Kosiaková IV. ZŠ, 1000 m: Rastislav Beránek IV. ZŠ, 800 m:
Patrícia Dermeková IV. ZŠ,
diaľka: Radoslav Maszkaľ, IV.
ZŠ, Veronika Olešová II. ZŠ,
výška: Samuel Kováč II. ZŠ,
Dominika Keryová IV. ZŠ, guľa:
Patrik Doboš VI. ZŠ, Vladimíra
Kišíková VI. ZŠ
V kolektívnych športoch
dominovali VI. ZŠ a VII. ZŠ,
ktoré získali dve prvenstvá a to
VI. ZŠ v basketbale a hádzanej
dievčat, okrem toho i dve druhé miesta v hádzanej a volejbale chlapcov. VII. ZŠ v hádzanej a volejbale chlapcov, mimo
toho i druhé miesto v hádzanej
dievčat a tretie miesto vo volejbale dievčat. Treťou najúspešnejšou školou v kolektívnych
športoch bola VIII. ZŠ, ktorá
získala prvé miesto v basketbale chlapcov a druhé miesto
v basketbale dievčat. Poradie na prvých troch miestach
v kolektívnych športoch bolo
nasledovné:
Basketbal - chlapci: 1. miesto - VIII. ZŠ, 2. miesto - V. ZŠ,
3. miesto - IV. ZŠ, dievčatá: 1.
miesto - VI. ZŠ, 2. miesto - VIII.
ZŠ, 3. miesto OGY
Hádzaná - chlapci: 1. miesto - VII. ZŠ, 2. miesto - VI. ZŠ,
3.miesto - I. ZŠ, dievčatá: 1.
miesto - VI. ZŠ, 2. miesto - VII.
ZŠ, 3. miesto - I. ZŠ
Volejbal - chlapci: 1. miesto - VII. ZŠ, 2. miesto - VI. ZŠ,
3. miesto - III. ZŠ, dievčatá: 1.
miesto - OGY, 2. miesto - II. ZŠ,
3. miesto - VII. ZŠ
Odmenou pre najlepších
jednotlivcov ako i kolektívy
boli medaily, diplomy a športové poháre, ale predovšetkým pocit víťazstva na stupni
víťazov v duchu olympijského
hesla „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“.
nk

TaZS mesta Michalovce oznamujú, že

Mestské kúpalisko
bude otvorené aj v letných mesiacoch
od 1. júla do 21. augusta 2011
s možnosťou opaľovania sa
na trávnatej ploche v areáli kúpaliska
Otváracie hodiny:
utorok – nedeľa od 10.00 hod. do 18.00 hod.
vstupné za jednu osobu – 2,00 €
Rodič s dvoma a viac deťmi do 15 rokov
má vstup za 1 € (cena 1 € platí len pre rodiča,
dieťa platí podľa platného cenníka)



Michalovce – hlavné mesto hádzanej na Slovensku. Správna rada
Slovenského zväzu hádzanej v Košiciach 13. júna rozhodla, že michalovskí hádzanári budú účastníkmi extraligy, hádzanárky okrem účastí
vo WHIL majú svoje „B“ v 1. slovenskej lige. Sme jediným mestom na
Slovensku, ktoré má v najvyšších súťažiach 3 družstvá, preto konštatovanie, že sme hlavným mestom Slovenska v hádzanej nie je nadnesené.
Sme presvedčení, že všetky tieto celky budú mesto Michalovce dôstojne
reprezentovať.
G. Dorič

krátko zo športu
n Úspech Vlada Hirjaka
Vo Vyšnej Šebastovej v okrese Prešov sa bežal už 23.ročník cestného behu na trati 15 kilometrov – Šebešská pätnástka. Na štart
nastúpilo 107 pretekárov zo Slovenska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Z nášho okresu sa ho zúčastnilo 10 pretekárov, zo samotných
Michaloviec to boli piati, z toho jedna žena. Víťazom sa stal Poliak
Eduard Hapák s časom 51:22 min. Z Michalovčanov bol najúspešnejší Vladimír Hirjak . Dobehol na 34. mieste s časom 1:06:58
hod. Na 46. mieste Peter Jurdák – 1:09:03 hod., obaja AC Michalovce. Na 48. mieste Gabriel Sabo – VVS Michalovce 1:09:14, na
53. mieste Jozef Doležal – 1:09:58 hod. a na 104. mieste Ľudmila
Falisová (obaja AC Michalovce) – 1:44:52 hod.
n Dukla posilňuje káder
Prvoligoví hokejisti HK Dukla Michalovce sa takmer mesiac intenzívne pripravujú na nový ročník. Novým kormidelníkom je
Miroslav Ihnačák a asistentom náš Peter Mihaľ. Momentálne zaberajú na suchu a využívajú domáce prostredie. Príprava na suchu
skončí do konca júna a po dovolenkách sa znovu zídu koncom
júla už na ľade. V kádri je dosť zmien. Na odchode sú Marton,
Stríž, Mach a Martin Segľa by chcel do extraligy. Káder okrem
rodáka Richarda Šechneho už doplnili – útočník Miloš Bednár
zo Spišskej Novej Vsi a Miloš Paľovčík, center. Hrával za Poprad,
Kežmarok či maďarský Székeresffhervár, či francúzsky Mulihouse. Ďalej je to Ivan Králik, Dušan Kobeca z Trebišova. Pribudnúť
by mali aj ďalší.
n Rekonštrukcia zimného štadióna
Momentálne na štadióne prebieha rekonštrukcia – vynovia sa medzi iným aj šatne a pribudnúť by mala aj nová rolba. Ľad by sa mal
začať robiť už 18. júla a ak neprídu nepredvídané okolnosti, hráči
by mohli naň vykorčuľovať v pondelok 25. júla. V príprave majú
Michalovčania odohrať 10 zápasov. Prvý už 9. augusta v Bardejove, 12. augusta v Liptovskom Mikuláši, 16. augusta doma Trebišov,
18. augusta v poľskom Sanoku, 19. augusta doma s Banskou Bystricou, 23.8. doma Sanok, 24.8 v Trebišove, 26.8 v Prešove, 30.8
doma Prešov a 5.9 doma Žilina.
n WinLand v hádzanárskej extralige
Družstvo extraligových hádzanárov WinLand Michalovce začne
s prípravou na novú sezónu 18. júla. Má na programe celý rad
prípravných zápasov – medzi iným aj s reprezentáciou Alžírska.
Hrať by sa malo v novej športovej hale, ktorá by mala prejsť rekonštrukciou. Získali ďalšiu posilu Matúša Miňu z maďarského
celku Oroszhazy. Rozpracovaní sú ďalší z Maďarska a Ukrajiny,
ktorí sú na skusoch. Príprava bude pestrá – odštartujú ju sústredením v Maďarsku. Dohodnuté sú stretnutia v Poľsku, Maďarsku,
Rumunsku. V prvej polovici augusta bude u nás na sústredení
účastník ligy majstrov – ZTR Záporožie. V Budapešti naši nastúpia proti Alžírsku. Trénerom je Pavol Jano.
n Topoľany aj naďalej treťoligové
Futbalistom FK Topoľany sa v uplynulom ročníku darilo striedavo. Vždy však boli vidiny zostupu. Do posledného kola nemali
však istotu. V záverečnom zápase na domácej pôde porazili však
celok Stropkova hladko 3:0 (0:0). Získali celkom 34 bodov, obsadili 13. priečku a v súťaži sa zachránili aj pre nasledujúci ročník. V zápase boli lepší a víťazstvo si plne zaslúžili. V záverečných
troch zápasoch získali plný počet bodov a vyplatilo sa bojovať až
do záveru. Gratulujeme.
n Vyhlásili jedenástky roka
Na michalovskom futbalovom štadióne bol štvrtok 23. júna veľmi
zaujímavý. Tak ako vlani aj teraz tu vyhlásili organizátori Jedenástku
Východoslovenského futbalového zväzu a Jedenástku I. triedy Oblastného futbalového zväzu Michalovce. Potom Jedenástka VsFZ
zložená z hráčov III. futbalovej ligy sa stretla s najlepšími v okrese
Michalovce v zápase proti sebe. Najlepších z VsFZ dekoroval predseda regionálneho zväzu Richard Havrila a najlepších z ObFZ zas
ich predseda Vladimír Čan. Podujatie sa konalo už po uzávierke
tohto vydania. Vrátime sa teda k nemu v nasledujúcom čísle.

• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadanym
pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.  0903 278 538
• Predám rodinný dom v obci Zalužice na rohovom pozemku
o výmere 1 658 m2. Cena 130 000 € alebo dohodou. Okamžite
voľný na bývanie.  0907 953 427, Ing. Jozef Sabol, Prešov
• Predáme priestranný RD na Ulici topolianskej v Michalovciach.. Postavený v roku 1992, kompletne vynovený v rokoch
2005/2006. Pripravený na nasťahovanie sa bez ďalších investícií.
Nové okná, vchodové dvere, drevené parkety, lepené koberce,
nové kúrenie, nová kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, 2 kúpeľne – 1 nová, roll-door, umývateľné farby, garáž, prístrešok,
prístavba, záhrada a viac. Plne zariadený. Cena 150 000 € alebo
dohodou. Nutné vidieť!  0911 160 380,  0902 944 738
• Michalovce, Ul. topolianska – predaj - pozemok so starším rodinným domom, vhodný na kompletnú rekonštrukciu alebo
asanáciu, šírka cca 14 m, rozloha 1 740 m2. Cena k jednaniu.
 0949 293 932 po 18.00 hod.
• Predám 5-izbový rodinný dom s veľkou záhradou. Pozemok
6 441 m2, vhodný aj na ďalšie stavebné pozemky. Dom má veľmi
pevné, najmä suché múry, vhodný na rekonštrukciu. Možné využiť aj splátkový spôsob kúpy na hypotekárny úver. Len 8 km od
Michaloviec, vo Vrbnici.  0905 837 436

Rôzne

• Predám 4 pneumatiky na Škodu favorit.  6283 249
• Predám za výhodných podmienok CERAGEM.  6422 933,
volať po 19.00 hod.
• Predám maringotku zariadenú na ubytovanie s elektrickou inštaláciou.  0907 534 726
• Predám húsatá a kurčatá.  0908 364 332
• Predám veľmi lacno bordovú sedaciu súpravu – textil, drevo,
automatickú práčku, kovovú garážovú bránu – normalizovaný
rozmer.  0905 837 436

Služby

• Fotím svadby, sv. prijímania, rôzne výročia.  0905 551 486
• Na náhrobný kameň vysekám a pozlátim písmo.
 0910 497 291

V pondelok 20. júna sa v areáli IV. ZŠ na Komenského ulici uskutočnil
už tretí ročník Športových hier dôchodcov. Zúčastnilo sa ho celkovo 121
dôchodcov zo šiestich michalovských klubov, do súťaží v netradičných
športových disciplínach sa zapojilo 81 z nich. Súťažili v člnkovom behu,
prekážkovom behu s kraslicou, v hode na kuželky, v skoku z miesta, v stolnom tenise a v streľbe zo vzduchovky. Podrobné informácie a výsledky jednotlivých disciplín vám prinesieme v nasledujúcom vydaní našich novín.

Kadetky 1. BK-D
víťazkami turnaja
V úvode júna sa v michalovskej Mestskej športovej hale a telocvični GPH uskutočnil medzinárodný basketbalový turnaj kadetiek a starších žiakov, ktorého
sa zúčastnili družstvá Košíc, poľského Przemyslu, ukrajinského
Ľvova a domácich kolektívov.
V turnaji starších žiakov sa
z turnajového prvenstva tešili
hráči poľského Przemyslu, ktorí nenašli ani v jednom zápase
premožiteľa. Druhé miesto obsadili domáci basketbalisti. Tí
prehrali iba s víťazom turnaja
a získali cenné skalpy tímov
Košíc a ukrajinského Ľvovu.
V zápase o prvé miesto dlho
viedli, prvú štvrtinu vyhrali
22:9, polčas 28:22, no na kvalitného súpera to nestačilo. Ten
v druhom polčase otočil vývoj

zápasu a zaslúžene sa tešil z prvenstva na turnaji. Tretie miesto
obsadili hráči Košíc.
V kategórii kadetiek sa najviac darilo domácim hráčkam.
Zverenkyne trénera Janošova
porazili v poslednom zápase
turnaja poľský Przemysl a týmto víťazstvom si vybojovali
prvé miesto na turnaji. Zápas
sa odohrával úplne opačne ako
chlapčenský. Hostky totiž neustále viedli a Michalovčanky sa
dotiahli až na konci prvého polčasu. Druhý polčas sa obe družstvá ťahali o každý jeden bod.
Domáce hráčky rozhodli o svojom triumfe až v záverečných
minútach. Tretie miesto obsadili
hráčky Tydamu Košice a posledné skončili dievčatá z Ľvova.
Zdroj 1. BK Michalovce

n Poznajú súperov
Michalovská Iuventa už pozná svojich súperov pre nový ročník
WHIL zo Slovenska. Okrem Michaloviec to bude Šaľa, ŠKP Bratislava, Partizánske a nováčik Nitra – Sereď. Chýbať bude vlaňajší
úspešný celok Bánovce nad Bebravou ako aj celok Trenčína. Účastníkov z Českej republiky sa dozvieme neskôr. Určite nebudú chýbať
Veselí nad Moravou, Zlín, Olomouc, Slávia Praha a ďalší. Nový ročník bude mať 5 účastníkov zo Slovenska a 8 z Českej republiky, teda
celkom trinásť.
ka
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