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pestré kultúrne leto
Pre niekoho je leto synonymom oddychu, zábavy, cestovania, pre pracovníkov MsKS zas
leto znamená prípravu a organizovanie množstva zaujímavých kultúrnych programov.
Aj keď sme už v druhej polovici júla a celospoločenský problém – nedostatok financií
trápi nielen nás, MsKS sa snaží pripraviť kultúrne leto tak, aby zaujalo nielen domácich
obyvateľov ale aj návštevníkov Michaloviec.
Svedčia o tom Špacirki po
varošu – netradičné poznávanie Michaloviec, ktoré upútalo.
V prípade záujmu návštevníkov
sa treba nahlásiť deň vopred na
Turisticko-informačnej kancelárii mesta alebo MsKS.
Prebieha už V. ročník organových koncertov – Michalovský organ, na ktorých predstavujeme návštevníkom nielen
klasickú ale aj súčasnú organovú hudbu v podaní domácich
i zahraničných interprétov. Toto
leto sa predstaví francúzsky,
maďarský i slovenský umelec
- organista. Nebudú chýbať ani
koncerty hudobných skupín ako
napr. Peci Uher Quartet alebo
divadelné predstavenie v rámci
projektu Comenius – Kultúra

bez hraníc 2011 – Don Quijote
de la Ancha v hlavnej úlohe so
svetoznámym chodúľohercom
pánom Lenoirem Montainem.
Toto divadelné predstavenie,
ktoré predlžuje život, tohto roku
oslávi už 23 rokov od prvého
uvedenia a má za sebou takmer
4000 repríz. Je jedinečné svojím
netradičným spracovaním, a my
veríme, že 11. 8. 2011 zaujme aj
našich obyvateľov.
Tradične záver leta bude patriť už 42. ročníku zemplínskeho
jarmoku a 52. ročníku zemplínskych slávností. Dramaturgia
jedného aj druhého podujatia
je pestrá. Na svoje si prídu všetci - od najmenších až po tých
najstarších. Nebude chýbať Pre
každého niečo: divadlo, potulný

Zmena spôsobu
vyučovania
Základná škola Pavla Horova, Ul. kpt. Nálepku 16 v Michalovciach úspešne ukončila
projekt s názvom Integrované
tematické vyučovanie, inovácia
metód a didaktických prostriedkov, s dôrazom na využívanie IKT v ZŠ P. Horova, ktorý
trval od marca 2009 do konca
júna 2011. Projekt sme realizovali v rámci Operačného programu Vzdelávanie, s kódom
ITMS: 26110130060. Hlavným
cieľom projektu bolo vytvorenie rozvojového projektu školy
s využitím tematického projektového a zážitkového učenia,
s podporou IKT a priamym
rozvojom kľúčových kompetencií žiakov, ktorý vedie ku
komplexnej zmene spôsobu
vzdelávania.
V rámci 10 aktivít na prvom
aj druhom stupni sme získali
veľké množstvo učebných po-

Z novej fontány na Námestí osloboditeľov majú počas horúcich letných dní najväčšiu radosť deti.

Mesto Michalovce Vás pozýva na

Močaranskú parádu

I. ročník JAZDECKÝCH PRETEKOV v parkúrovom skákaní
pod záštitou primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka

môcok v hodnote cca 40 000 Eur
(1 200 000 Sk), zabezpečili
modernú didaktickú techniku v hodnote cca 26 700 Eur
(800 000 Sk), zabezpečili pre žiakov prvého stupňa Lego učebne,
spracovali učebné materiály, testy zverejnené na: http://www.zsphorova.sk/modernaskola/index.
html, získali výučbové programy,
interaktívne tabule, zrealizovali
vyučovanie prostredníctvom internetu, ktorý máme k dispozícii
v každej triede.
Vďaka podpore Európskeho
sociálneho fondu škola bude
naďalej využívať množstvo pomôcok a didaktickej techniky,
žiaci sa môžu učiť z pripravených materiálov prostredníctvom internetu aj doma. Hodiny budú preto aj po skončení
projektu pre žiakov zaujímavejšie a možno pre žiakov aj hravejšie.

AKTUALITY

kabaret, vystúpenie hudobných
skupín, folklór, prejazd motorkárov ale i módna prehliadka
krajčírskeho salónu Devenir
– D. Adamovej, prehliadka dychových hudieb. Na už 52. ročníku zemplínskych slávností sa
predstaví skoro 24 súborov a cca
800 účinkujúcich. V plnom
prúde sú aj prípravy na Deň na
poctu mesta, ktoré pripravuje MsÚ, Zemplínske múzeum
a MsKS. Táto slávnosť divadelným spôsobom približuje návštevníkom historické udalosti,
ktoré sa v Michalovciach stali.
V septembri pripravujeme pre
všetkých veľké prekvapenie. Ale
o tom až neskôr. Programy sú
rôzneho zamerania, ale výber je
pestrý a leto spať nedovolí... mit

24. júla 2011 – Močaranské futbalové ihrisko
Program:

13.00 - Parkúrové skákanie ,, ZM “
14.00 - Slávnostné otvorenie jazdeckých pretekov
nástup všetkých zúčastnených jazdcov a koní
15.00 - Parkúrové skákanie ,, Z “
16.00 - Parkúrové skákanie so stupňovanou obťažnosťou
17.00 - Kultúrne podujatie na počesť Gorazda Zvonického
		v rímskokatolíckom kostole sv. Gorazda v Močaranoch
19.30 - Country bal
Kultúrny program a rôzne atrakcie pre deti a dospelých
(možnosť jazdy na koni), pohostenie, občerstvenie.
Vstupné: Deti do 15 rokov zdarma, dospelí 1 €.
Časový harmonogram je len orientačný. Začiatok prvej súťaže
je stanovený pevne, ostatný program nadväzuje na jednotlivé súťaže.

Noví inžinieri a bakalári
Vo štvrtok 7. júla popoludní
bolo v Mestskom kultúrnom stredisku slávnostne promovaných
41 absolventov denného štúdia a
34 absolventov externého štúdia
pobočky Ekonomickej univerzity,
Podnikovohospodárskej fakulty
Košice v Michalovciach.
Slávnostnú promóciu svojou
prítomnosťou umocnil Dr.h.c.
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor Ekonomickej univerzity
Bratislava. Veľa úspechov poprial novým inžinierom aj dekan
Podnikovohospodárskej fakulty
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Absolventi EU PHF si svoje diplomy prevzali z rúk prodekana
pre vzdelávanie Ing. Pavla Andrejovského, PhD.
Na slávnostných promóciách boli ocenení desiati ab-
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solventi denného a externého
štúdia za vynikajúci študijný
prospech. Cenu rektora EU
Bratislava získali Ing. Drahoslava Babjaková, cenu dekana Ing. Lenka Lipecká a Ing.
Zuzana Štefanicová. Finančné
ocenenie Nadácie profesora
Čolláka za najlepšiu diplomovú prácu získala Ing. Katarína
Čopová.
V piatok 8. júla sa uskutočnili promócie viac ako 80 absolventov dennej a externej formy
bakalárskeho štúdia študijného
programu EKONOMIKA A
MANAŽMENT
PODNIKU.
Slávnostné promócie sa uskutočnili za prítomnosti akademických funkcionárov Podnikovohospodárskej fakulty EU so
sídlom v Košiciach.

Špacírky po varošu

LETNÉ ASTRONOMICKÉ
PRAKTIKUM - LAP 2011

22. júla 2011 o 19.00 hod.

pre členov ATM (Astro Team Michalovce) zamerané predovšetkým na pozorovanie meteorov z roja Perzeíd.

Easthetic festival je multikultúrnym podujatím a i keď väčšinu programu budú tento rok
tvoriť koncerty, priestor dostanú
aj iné druhy umenia. Od 5. do
6. augusta predstavia na Zemplínskej šírave 14 spisovateľov,
predstavenia odohrajú tri divadelné súbory, uvedieme ocenené
snímky študentského filmového
festivalu Áčko a Peter Konečný
z Kinema.sk bude mať na podujatí dve prednášky týkajúce sa,
ako inak, filmu a hudby.
V piatok popoludní uvedie na
Eastheticu profesionálne Divadlo
Kontra svoje najreprízovanejšie
predstavenie Vodka a rum. Komédia od Conora McPhersona
bude one-man show herca Petra
Čižmára, v ktorom si na svoje
prídu milovníci dojmov a silných
drinkov. Divadlo TUŠ a Štúdio
12 sa v sobotu 6. augusta predstavia s hrou Žena cez palubu.
Tretím predstavením bude vystúpenie žilinského zoskupenia
Tri Tvorivé Tvory. 3T tvoria Juraj
„Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“
Puchovský a Stano Staško.
Na Eastheticu nebude chýbať známy slovenský vydavateľ
KK Bagala so svojím literárnym
cirkusom pod názvom Pravda
stan. Občianske združenie literarnyklub.sk predstaví v rámci
literárneho cirkusu 14 spisovateľov a uvedie i novú knihu. Pozvanie na augustový Easthetic prijal
laureát Ceny Dominika Tatarku
a Anasoft litera Stanislav Rakús,
víťaz XIV. ročníka súťaže po-
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Hvezdáreň v Michalovciach pripravuje

4. - 10. 8. 2011
v budove ZŠ a MŠ vo Vysokej nad Uhom

Easthetic festival
nielen s hudbou

Miesto stretnutia:
Pred vstupnou bránou Zemplínskeho múzea
v Michalovciach.
Téma:
Historické jadro mesta

viedka Václav Kostlanski, český
básnik, prekladateľ a publicista
Ondřej Mrázek a rukopis Sracia
zbraň predstaví Koloman Kocúr.
Ďalšími spisovateľmi a spisovateľkami, ktorí sa ukážu v Pravda
stane, budú: Zuska Kepplová,
Mária Modrovich, Marcel Lacko, Tomáš Varga, Kornélia Bujňáková, Silvia Kaščáková, Agda
Bavi Pain, Joe Palaščák, Marek
Vadas a Vlado Janček. Po skončení literárneho programu budú
v Pravda stane projekcie ocenených snímok zo študentského
filmového festivalu Áčko. Okrem
nich sa k slovu dostane spomenutý Peter Konečný z portálu Kinema.sk s dvoma prednáškami
o najhorších filmoch a najlepších
svetových videoklipoch.
Easthetic festival sa bude
konať rovnako ako v roku 2010
v stredisku Hôrka. V rámci hudobného programu vystúpia:
Dubioza Kolektiv, Steaming Satellites, Midi Lidi, Kazety, Demon Superior, Felix!, Janski Beeeats, Para, Vidiek, The Uniques, Ink Midget & Pjoni, Puding
pani Elvisovej, Kolowrat, Hudba
z Marsu, Vetroplach, Rara Avis,
Moja reč, Rosy, Lixx, L Plus,
Hallogenerator, Isobutane, Michael Priest, Sonicates, Hostel,
Vili:am, Michael Kelso, Plastic
Swans a Moustache.
Permanentky na podujatie si
záujemcovia môžu zakúpiť v sieti Ticketportal. Od 15. júla sa
cena dvojdňového lístka zvýšila
na 14 eur.
TS

AKTUALITY
Od 1. júla do 21. augusta bude

mestské kúpalisko otvorené

aj s možnosťou opaľovania sa na trávnatej ploche.
Otváracie hodiny:
utorok - nedeľa od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Vstupné za 1 osobu – 2 €

Rodič s dvoma a viacerými deťmi do 15 rokov má vstup za 1 €.
(cena 1 € platí len pre rodiča, dieťa platí podľa platného cenníka)

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

S úctou a pietou...
Študenti 2. ročníka Obchodnej akadémie v Michalovciach
sa koncom júna zúčastnili školskej exkurzie, ktorej cieľom
boli mestá Osvienčim a Krakov
v Poľskej republike.
Keďže tematika exkurzie
bola historicko-estetická, ale aj
morálno-etická, pedagógovia
sa snažili prispôsobiť program
týmto cieľom. Začali sme tou
ťažšou témou – 2. svetovej vojny,
holokaustu Židov a jeho tragickým mementom – koncentračným táborom v Osvienčime.
S hlbokou úctou a pietou
prechádzali študenti a ich pedagógovia miestami, kde na každom kroku ešte stále cítili závan
dychu smrti. Tragický, brutálny,
ba až beštiálny spôsob hromadných popráv nenechal nikoho
z nás ľahostajným. Najviac zarážala skutočnosť, ako precízne
nacisti naplánovali túto „fabriku
na masovú smrť“. Keď sme videli, že fašistickí kati nemali zľutovania s nikým, ani s malými nevinnými deťmi, v nejednom oku
sa vyronila úprimná slza súcitu
a ľútosti.

Mladí ľudia vo veku 16-17
rokov v hlbokom pohnutí mysle
a citov pochopili, že nesmieme
už nikdy viac dopustiť, aby sa
mohli takéto zverstvá opakovať.
V druhej časti exkurzie sme
sa presunuli do Krakova. V tomto peknom a historicky veľmi
zaujímavom meste nás očaril
kráľovský zámok Wawel. Študentov zvlášť očarila zámocká
katedrála, kde obdivovali hrobky
a mramorové sarkofágy mnohých poľských kráľov, vo zvonovej veži sériu veľkých zvonov,
obzvlášť nás ohromil zvon Zigmund, vážiaci 12,6 tony. Tiež sme
boli v podzemnej krypte, kde sú
hrobky básnikov Mickiewicza
a Slowackého. V historickom
centre mesta sme sa poprechádzali po slávnom Rynku, ktorý
je najväčším námestím Krakova.
Nakoniec sme si prezreli slávnu
gotickú katedrálu Nanebovzatia
Panny Márie, kde nás zaujal prekrásny oltár majstra Veita Stwosza, ktorý vraj ovplyvnil aj tvorbu
majstra Pavla z Levoče.
Mária Verdžáková
a Natália Lengyelová

Noviny Mistral,

ŠPORTOVÉ SPRÁVY a magazín KSK
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo

Hosť: mjr. Mgr. Martin TEJGI,
riaditeľ OR HaZZ
repríza z marca 2011
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM

z koncertu rokových skupín
repríza z apríla 2011
denne od soboty od 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS AJ NA
www.tvmistral.sk a www.michalovce.sk
aj vo vysielaní TV PATRIOT
Noviny Mistral sú zaradené do sobotného vysielania
Košického kraja. Premiéra v sobotu 16:15hod.,
reprízy 22:15hod., v nedeľu 00:15, 06:15, 12:15hod.
Športové správy na TV sú každý deň o 18:45hod. a reprízy
o 21:45, nasledujúci deň o 2:45, 5:45, 8:45, 11:45, 14:45hod.

Vojnoví invalidi ďakujú
Výročnej členskej schôdze
neziskovej organizácie Združenia vojnových poškodencov,
invalidov a ich sympatizantov sa
zúčastnili vzácni hostia – predseda ústredného výboru ZVIP
Košice pán Pindroch, za zväz
protifašistických
bojovníkov
pán Šaranič a čestný predseda
pán Magura. Zástupca mestského úradu RSDr. Juhás tlmočil
prítomným pozdrav od primátora a zároveň prisľúbil v rámci
možností aj finančnú podporu
združeniu.
Odvtedy neuplynula dlhá
doba a nami predkladaný projekt bol úspešné schválený.
Poskytnutý finančný príspevok
umožnil našim členom týždňový pobyt na termálnom kúpalisku v obci Podhájska. Slaná
termálna voda, porovnateľná
s vodou v Mŕtvom mori pôsobí
priam zázračne na ochorenia
akými sú reumatizmus, dna,
bolesti chrbtice, kĺbové, cievne,
ekzémové, prieduškové ocho-

renia a ochorenia dýchacích
ciest. Takisto blahodarne pôsobí aj na doliečenie zlomením,
zmierňuje bolesti a stimuluje
štítnu žľazu.
V uplynulých dňoch sa
z uvedeného pobytu vrátilo
dvadsať spokojných, oddýchnutých, zregenerovaných a možno
povedať aj omladnutých členov
našej organizácie. Mnohí okrem
toho, že sú v staršom až pokročilom dôchodkovom veku, trpia
rôznymi chronickými chorobami a takýto pobyt bol pre nás
doslova balzamom. Naše starobné dôchodky nie sú vysoké
a bez príspevku mesta by sme si
takýto pobyt nemohli dovoliť.
Preto vyjadrujeme veľké poďakovanie primátorovi mesta,
mestskému zastupiteľstvu a vedeniu mestského úradu za možnosť stráviť v krásnom prostredí
termálneho kúpaliska neopakovateľné chvíle, na ktoré budeme
dlho spomínať.
Ján Kundrát, predseda ZO



Smeti naše každodenné

Detská univerzita
v Michalovciach

Hneď v prvý prázdninový
deň sa otvorili brány pobočky
Podnikovohospodárskej fakulty
Košice, Ekonomickej univerzity
Bratislava so sídlom v Michalovciach, novým študentom.
Tridsať žiakov 3. – 8. ročníka
základných škôl zasadlo na jeden týždeň do vysokoškolských
lavíc, aby sa oboznámilo s podstatou pojmov ekonómia a ekonomika. Cieľom projektu bolo
ponúknuť deťom možnosť učiť
sa správne rozumieť peniazom,
učiť ich orientovať sa v odborných výrazoch a podnecovať ich
k podnikavosti, aby už v tomto
veku hľadali možnosti svojich
budúcich povolaní.
Program Detskej univerzity
bol realizovaný podľa harmonogramu pripraveného vysokoškolskými pedagógmi. Počas
dopoludňajších prednášok sa
žiaci aktívnym a zábavným spôsobom pod vedením doc. Ing.
Petra Mesároša, PhD. z katedry
manažmentu PHF EU Košice
učili rozvíjať komunikatívnosť,
schopnosť riešiť problémy, rozvíjať schopnosti učiť sa, pracovať
v tíme. Zoznamovali sa so spôsobmi hľadania zamestnania,
zisťovali predstavy o budúcom
povolaní a zároveň sa snažili
o zhodnotenie ekonomiky rodiny. Základy podnikania a históriu vzniku peňazí im vysvetlil

Ing. Michal Stričík, PhD., ktorý
pôsobí na katedre ekonómie
a je zároveň manažérom pre
vzdelávanie na pedagogickom
pracovisku PHF EU v Michalovciach. Prednášku pre malých
študentov na tému marketing
a reklama si pripravil aj Ing. Jozef Gajdoš pôsobiaci na katedre
marketingu a obchodu.
Odpoludňajší program bol
zameraný na ďalšie aktivity spojené s podnikaním. Deti navštívili bankovú inštitúciu i reklamnú agentúru. Ocenili i návštevu
vynoveného futbalového štadióna a precvičovanie zumby
v priestoroch EU PHF Michalovce pod vedením inštruktorky
Márie Hlaváčovej.
Vyvrcholením Detskej univerzity boli záverečné promócie, ktoré sa uskutočnili 8. júla
v mestskom kultúrnom stredisku za prítomnosti akademických
funkcionárov Ekonomickej univerzity, Podnikovohospodárskej
fakulty Košice. Diplomy malým
absolventom Detskej univerzity
odovzdal Ing. Pavol Andrejovský, PhD – prodekan pre vzdelávanie.
Projekt pod názvom Detská univerzita bol realizovaný
v spolupráci s I. základnou
školou Michalovce a finančnou
podporou mesta Michalovce.
Ing. Michal Stričík, PhD.

Výprava do stredoveku
Zemplínske múzeum v Michalovciach vďaka spolupráci so Slovenským národným
múzeom v Bratislave ponúka
netradičnú interaktívnu výstavu Výprava do stredoveku. Ide
o prvú výstavu pripravenú pre
Detské múzeum SNM, sprístupnenú vo výstavných priestoroch na Vajanského nábreží 2
v minulom roku. Koncepčne je
výstava zostavená tak, aby rozvíjala predstavivosť a podporovala tvorivé myslenie u detí
predškolského a školského
veku.
Výprava do stredoveku je
rozdelená do dvoch častí – časť
určená pre deti predškolského
veku a časť pre žiakov základných škôl. Hlavným cieľom je
priblížiť deťom život ľudí v období stredoveku, nekladie však
dôraz na politické dejiny, ale
na každodenný život. Ťažiskom
výstavy je stredoveké mesto
ako dôležité centrum hospodárskeho, politického, cirkevného i kultúrneho diania. Deti
predškolského veku budú mať
možnosť nahliadnuť do stredo-

vekej kuchyne, navštíviť krajčírsku dielňu, vžiť sa do postavenia stredovekého kupca. Pre
školákov je výstava koncepčne
rozdelená na štyri interaktívne
priestory, ktoré poukazujú na
človeka a jeho istoty - radnica,
možnosti vzdelávania - škola
a veda, rozširovanie obzorov
- písmo, viera v spravodlivosť
– právo. Výstava využíva prvky
interaktivity, názornosti možnosť dotýkania sa exponátov
a voľného pohybu v priestoroch
výstavy.
Výstava bola zrealizovaná
vďaka partnerom: Poštová banka – generálny partner SNM,
Slovenská agentúra cestovného
ruch – partner SNM, hlavný
mediálny partner – Slovenský
rozhlas a Slovenská informačná
tlačová agentúra.
Výstava v Michalovciach je
sprístupnená v západnom krídle Zemplínskeho múzea od 15.
6 do 12. 8. w2011 v čase otváracích hodín. Vstupné 1 euro / 1
kultúrny poukaz.
Objednávanie skupín na tel.
č.: 056 / 644 10 93.

Čakáme na bociana
kurz o zdravom materstve a tehotenstve
pre budúce mamičky a oteckov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
na Ul. S. Chalupku č.5 v Michalovciach
Účasť v kurze je vhodná pre budúce mamičky
v rôznom štádiu tehotenstva.
Kurz je BEZPLATNÝ!
Vaše prihlášky a otázky v súvislosti s kurzom
„Čakáme na bociana“ očakávame na
e-mailovej adrese mi.opz@uvzsr.sk alebo na tel. 056/6880623

Niektoré činnosti ľudského organizmu sú pre život limitujúce. Pritom sú nielen úplne automatické, ale sú nami neuvedomované. Nikto
zdravý si neuvedomuje činnosť srdca, ktoré zabezpečuje cirkuláciu krvi
v organizme. Nikto zdravý si neuvedomuje dýchacie pohyby hrudníka,
ktorý privádza vzduch a kyslík v ňom do pľúc. Bez týchto automatizmov by sme nemohli jestvovať.
Takéto automatizmy existujú aj v živote mesta. Kto z nás sa pozastavuje nad odpadom, ktorý vidíme zberať v pravidelných intervaloch
z nádob na to určených . Málokto venuje pozornosť a zamýšľa sa nad
myšlienkou o jeho ďalšom osude. Pozastavenie sa nad touto témou je
len v okamihu vyplácania poplatku z výmeru za TKO.
Ostatné činnosti súvisiace s likvidáciou tohto odpadu a cenou za
túto prácu sa nám zdajú automatické a akoby nesúvisiace s touto činnosťou. Pritom organizácia, ktorá túto činnosť zabezpečuje, musí mať
špeciálne vozidlá na zber. Zberná činnosť je realizovaná ľuďmi, ktorí
musia dostať plácu za túto svoju neľahkú prácu. Musia zabezpečiť pohonné látky do vozidiel. Musia mať na zvoz vyčlenenú skládku. Jej vybudovanie a údržba vyžadujú nemalé finančné náklady. Iba pri tomto
krátkom výpočte je nám jasné, že pre udržanie pravidiel a poriadku je
potrebné vynaložiť značné finančné prostriedky.
Práve preto propaguje mesto separovanie odpadov. Táto separácia
niektorých komodít odpadu vracia mnohé obaly a použité komponenty do výrobného procesu ako suroviny. Záleží len na našom uvedomení
a pohodlnosti, aby sa nedostávali zbytočne na skládku. Ak ich hodíme
medzi ostatný odpad, sú uložené nenávratne na skládke. Ani zber vyseparovaných komodít nie je zadarmo. Jeho cena často nepokrýva ani
náklady na jeho zber. Ale ten by nemal končiť na skládke.
Súčasný podpísaný stav je zdanlivo uspokojivý. Tempo, akým sa skládka v Žabanoch naplnila, nie je vôbec uspokojivé. Mesto musí v čo
najkratšom období otvoriť ďalšiu kazetu na uskladnenie odpadu. Ak
to pôjde týmto tempom, tak len na niekoľko rokov. Pritom otvorenie
novej kazety bude tiež vyžadovať nemalé financie. Nevyhneme sa diskusii na viaceré témy v súvislosti s nakladaním s odpadmi v meste do
budúcnosti.
Ak chceme udržať poplatok pre občana na udržateľnej výške, musíme hľadať aj iné spôsoby likvidácie odpadu, ako len jeho ukladanie
na skládke TKO. Ak chceme za prijateľnú cenu zberať TKO, musíme
hľadať perspektívnejší spôsob jeho zhodnocovania. Nechceme problém
riešiť bez odborníkov, ktorí môžu predložiť návrhy na vysokej technickej a profesionálnej úrovni.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Z histórie nášho mesta

Michalovce

návraty v čase

Michalovskí
falšovatelia peňazí
Do dejín československej
kriminalistiky sa zapísali aj
michalovskí četníci, a to najmä
v súvislosti s naozaj rýchlym
odhalením skupiny falšovateľov
peňazí v roku 1933, keď sa im
krátko po zaistení prvých falošných bankoviek podarilo odhaliť a usvedčiť zločincov.
Náš príbeh sa začal písať už
v roku 1931. Jedného dňa navštívil michalovského fotografa
Jozefa K. úspešný michalovský
autodopravca Ľudovít K. a nahováral ho, aby sa dal na falšovanie peňazí – že z toho bude
poriadny zisk. Jozefovi K. sa nápad pozdával a tak sa po štúdiu,
zakúpení potrebných prístrojov
pustil do práce.
A hoci Jozef K. celé dva
roky pracoval na zhotovovaní
falošných bankoviek, v obehu sa udržali iba dva mesiace.
Podľa jeho vlastnej výpovede
sa mu podarilo „vyrobiť“ a dať
do obehu približne 2 300 kusov
desaťkorunových bankoviek.
Nominálna hodnota zaisteného obeživa však svedčila o tom,
že falošných bankoviek bolo
zrejme viac.
Neopatrnosť a „zasvätenie“
veľkého počtu ľudí do celej akcie si nakoniec „vyžiadali svoju daň“. Bolo totiž len otázkou
času, kedy celý „kšeft“ praskne.
Hviezdy prestali byť spiklencom naklonené už v auguste
1933, keď na stopu rozsiahleho falšovania desaťkorunových
bankoviek prišli četníci vďaka
postrehu pána G. z obce Topoľa
pri Snine. Tento obchodník si
totiž všimol novú falošnú desaťkorunovú bankovku i človeka,
od ktorého ju dostal. Bankovku
následne odovzdal četníkom.
Navyše, falošné peniaze za svoju kravu dostal dňa 8. augusta
1933 na trhu vo Veľkom Bereznom aj roľník Vasiľ B. z Topole.

Neznámeho muža, ktorý platil
za kravu výlučne falošnými
desaťkorunovými bankovkami,
četníci zakrátko zadržali. Četníkov stopa doviedla k Jozefovi
K. zo Sniny, ktorý sa nakoniec
priznal, že bankovky kúpil od
fotografa Jozefa K. z Michaloviec. Četníci vykonali prehliadku fotografického ateliéru
Jozefa K. na Hlavnej ulici v Michalovciach. Zaistili dostatok
dôkazov na obvinenie z falšovania. Postupne odhalili aj ďalších
zainteresovaných. Na rozličné
tresty ich v roku 1934 odsúdil
Krajský súd v Košiciach.
Členovia skupiny sa tiež
stali pomerne častým terčom
útokov tlače. Novinári ich najčastejšie obviňovali zo snahy
o rýchle a ľahké zbohatnutie
i napriek tomu, že medzi nimi
sa nachádzali osoby disponujúce celkom slušným finančným
zabezpečením.
Aj po odhalení celej veci
četníci ešte dlho vyzývali obyvateľov, aby si dôkladne prezreli svoje bankovky a falošné
odovzdali na najbližšej stanici.
Michalovská samospráva tiež
umiestnila dva exempláre na
vývesnú tabuľu s upozornením
a zároveň i výzvou na opatrnosť
pri výmene peňazí.
Aféra s falšovaním bankoviek vyvolala medzi obyvateľstvom Michaloviec i okolia veľký rozruch, pretože 30-ročného
fotografa Jozefa K., pochádzajúceho z Podkarpatskej Rusi,
dobre ovládajúceho zemplínsky
dialekt, nemčinu, maďarčinu, ruštinu, trochu aj češtinu,
a priateľa známeho michalovského maliara Teodora Jozefa
Moussona všetci poznali ako
poriadneho, skromného človeka, starostlivého manžela i otca
a odborníka vo svojej profesii...
Dr. M. Molnár



kultúra – školstvo

Michalovčan informuje

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE
MsKS - Kultúrne leto

Vítame medzi nami našich najmenších

Vystúpenie hudobného zoskupenia Peci Uher Quartet
22. 7. – 18.00 hod. tribúna pri MsÚ

Alexandra Smreková
Loran Puzder

Zemplínsky jarmok – 42. ročník: 19. – 21. 8.
Zemplínske slávnosti – 52. ročník: 20. – 21. 8.

Tobias Florian

Zemplínske osvetové stredisko

do stavu manželského vstúpili tieto snúbenecké páry:

folklórny festival zemplína
31. 7. 2011– Zemplínska šírava - Hôrka

Výstavy
Alexander Eckerdt - grafika, kresba, maľba
Malá galéria MsKS do 31. 7. 2011

Anka Demská – KRAJINA PO NOVOM

Galéria Zemplínskeho osvetového strediska – 25. 7. - 10. 8. 2011

OZ Medias Res
Leto s tetou kultúrou 2011

Nám. osloboditeľov 77 (dvor za budovou starého súdu vždy o 19.00 hod.)
23. 7. – sobota – koncert hudobných skupín Rosy, WeeR, Wychodný blok (všetci MI)
26. 7. – utorok – letné kino – premietanie klubového filmu Nesvadbovo
27. 7. – streda – divadelné predstavenie
30. 7. – sobota – koncert hudobných skupín Nirvana revival
(PE), Pearl Jam revival (KE)
2. 8. – utorok – letné kino – premietanie klubového filmu Na
veľkosti nezáleží
3. 8. – streda – divadelné predstavenie

Program kina Centrum
20. – 23. 7. streda, štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod.
24. 7. nedeľa o 17.00 a 19.30 hod.
TRANSFORMERS 3
USA/2011/134 min.
/akčná sci-fi/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12rokov Český dabing
27. 7. streda o 19.30 hod.
VODA PRE SLONY
USA/2011/121 min.
/romantický/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12rokov Slovenské titulky
28. – 31. 7. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
31. 7. nedeľa o 17.00 a 19.30 hod.		
PAUL
USA/2011/104 min.
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12rokov Slovenské titulky
3. 8. streda o 19.30 hod.		
NICKYHO RODINA
SR/ČR/2011/96 min.
/dokumentárny film s hranými rekonštrukciami /
Premiéra
Vstupné: 2,20€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing

C E L O S L OV E N S K Á P R E MI É R A

4. – 8. 8. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok o 17.30 hod.
ŠMOLKOVIA
USA/2011/102 min.
/animovaná rodinná komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,80€
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
4. – 7. 8. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
PRINC A PRUĎAS
USA/2011/102 min.
/fantasy komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Spomienky
Dňa 22. júla 2011 si pripomíname druhé
smutné výročie, čo si Pán k sebe do večnosti
povolal nášho drahého otca a manžela

Michala Zahorčáka
z Kusína

s láskou, vďakou a modlitbami na neho
spomínajú manželka Alžbeta, deti Valéria, Mária a Viliam s rodinami
Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
Dňa 14. júla 2011 uplynulo 20 rokov
odvtedy, čo nás navždy opustil náš
milovaný a drahý manžel, otec, dedko

Metod Marek
Tí, čo ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
s láskou a úctou spomína celá rodina

Dňa 17. júla 2011 uplynul rok,
čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec, dedko a pradedko

Ján Semeš
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal
rád, nezabudne.
s láskou spomínajú manželka
a dcéry Anička a Jolka s rodinami

Michal Zachar
a Miroslava Dobrovolská
Mgr. Martin Polák
a Mgr. Andrea Blahutová

Chutné umelecké diela
Pri spomenutí slova „gastronómia“ sa väčšine ľudí vynorí predstava taniera s chutným jedlom
a pohára naplneného vynikajúcim
nápojom. Ale kedykoľvek sa nám
naskytne slávnostná príležitosť,
očakávame od gastronómie ďaleko viac. Nielen vynikajúce jedlo,
ale aj pastvu pre oči, nielen pôžitok
z chute, ale aj pôžitok z pohľadu na
krásne umelecké dielo.
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach
pri príprave budúcej generácie pracovníkov reštauračných
a hotelových služieb drží krok
s najnovšími trendmi v oblasti
stolovania vysokého štýlu. Naši
učitelia a majstri odborného
výcviku stále vyhľadávajú príležitosti, ako dať študentom možnosť prezentovať svoje schop-

nosti a talent nielen v miestnom,
ale aj v širšom národnom a medzinárodnom meradle.
Naši študenti Miroslav Guman a Lucia Sabová, pod vedením Bc. Mileny Poprikovej, sa
9. júna zúčastnili 9. ročníka súťaže v dekoratívnom vyrezávaní
ovocia a zeleniny. Súťaž organizovala Hotelová škola Třebíč
v spolupráci s Czech Carving
Studio, s.r.o. Obaja študenti súťažili v kategórii Mladé nádejné
talenty. Miroslav Guman získal
bronzovú medailu a Lucia Sabová bola ocenená diplomom.
Veríme, že tento úspech
bude inšpiráciou pre spolužiakov a zároveň dôkazom ich talentu a schopností pre budúcich
zamestnávateľov.
SOŠ obchodu a služieb

Ruská televízia v škole
Ruská televízia Soyuz sa vo
svojich programoch tematicky
orientuje na rozvoj tradičných
morálnych hodnôt človeka
a tradícií ruskej histórie a kultúry doma i v zahraničí. Dôkazom toho bola prítomnosť
režiséra Andreja Polushina
v Strednej odbornej škole sv.
Cyrila a Metoda v Michalovciach, ktorý si pre svoj dokumentárny film vybral práve
prostredie a atmosféru vyučovacích hodín na tejto škole.
Žiaci sa zoznamovali s úžitkovými predmetmi
tradičného ruského umenia
s technikou lakovanej maľby
prostredníctvom
internetu
a prezentácií. Súčasťou príp-

ravy bolo aj zhromažďovanie
artefaktov ruskej kultúry, ktoré boli počas práce vystavené.
Vlastnú kreativitu žiaci
uplatnili pri zdobení matriošiek, podnosov kaziet
a iných predmetov typickými
motívmi zvieracích alebo fantastických rozprávkových bytostí, rastlinnou a kvetinovou
ornamentikou. Vlastný výtvarno-estetický prejav sprevádzal spev známych ruských
pesničiek.
Z vytvorených diel vznikla aj výstavka, ktorá sa stretla
s pozitívnym ohlasom a zanechala v žiakoch hlboký umelecký zážitok.
Mgr. Anna Raffáčová

Michalovské Supertriedy

SUPERTRIEDA je hudobný, divadelný, výtvarný a multimediálny projekt pre všetkých
žiakov a učiteľov základných
a stredných škôl. Jeho cieľom je
vrátiť do škôl radosť z hry a chuť
niečo vymyslieť a odprezentovať.
Takúto definíciu nám dala
pani učiteľka, keď chcela zistiť náš záujem o tento projekt.
Nemuseli sme dlho rozmýšľať,
pretože sa nám veľmi páčili naši
minuloroční deviataci. Tí totiž
v rámci Slovenska získali titul
absolútnych víťazov Supertriedy. Triedne učiteľky prihlásili do
súťaže žiakov 3.A a 5.A triedy
ZŠ na Ul. T .J. Moussona. Téma
tohtoročnej Supertriedy bola
„Môžu peniaze zmeniť svet?“
Obe triedy sme sa s veľkou
chuťou pustili do práce. Pod
vedením triednych učiteliek
Mgr. Čornejovej (3.A) a Mgr.
Gombitovej (5.A) sme vymýš-

ľali scenár, tance, skladali texty
piesní a melódie, zhotovovali
kulisy a podobne. Podmienkou
bolo zapojiť celú triedu, v opačnom prípade by trieda ako celok bola diskvalifikovaná. Ani
sme si neuvedomili, že z našej
triedy sa stal zrazu jeden súdržný kolektív bez hádok a závisti.
V oblastnej súťaži Supertriedy
v Košiciach obe triedy našej
školy postúpili do národného
finále v Bratislave, ktoré sa konalo koncom mája.
S maličkou dušičkou každý
stál na javisku s prianím nepokaziť spoločné dielo. Konkurencia vo všetkých kategóriách bola
nesmierne veľká. Vyhodnocovací
ceremoniál v nás vyvolával neopísateľné napätie. Pri vyhlásení výsledkov sme priam vyskočili z kože- 2.miesto pre 3.A v 1.kategórii
a 3.miesto pre 5.A v 2.kategórii.
Žiačka Supertriedy, Žofka

Úspech Scholy Pictus
Vyše šesťdesiat videofilmov
poslali základné a stredné školy
z celého Slovenska do súťaže, ktorú vyhlásil náučný portál Planéta vedomostí, tvorca digitálnych
učebníc. Úloha bola pre všetky
školy rovnaká – krátkym filmom
demonštrovať využívanie moderných učebných pomôcok na
vyučovacích hodinách. „Filmový štáb“ školskej televízie Schola
Pictus túto výzvu zobral naozaj
vážne a vtipným 9 minútovým
snímkom získal pre IV. ZŠ v Mi-

chalovciach 2. miesto. Na tvorbe
úspešného filmu sa okrem jeho
autora Mgr. Alexandra Bertiča
priamo podieľali aj riaditeľ školy S. Činčár, RNDr. D. Kršáková, Mgr. A. Vargová, RNDr. J.
Kučeravcová, Mgr. E. Šantová,
Ing. J. Čičatko a žiaci 8.A triedy.
Mimoriadny ohlas na samotnej
verejnej prezentácii filmu v júni
v Bratislave sa dostal aj moderátorkám a hlavným postavám
piatačkám Natálii Hamadejovej
a Martine Hudzíkovej.
4zs

Jozef Staško
a Antónia Janošová

Poďakovania
Touto cestou chcem poďakovať kolektívu lekárov
očného oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach
MUDr. Beáte Valiskovej, MUDr. Jane Farkašovej,
MUDr. Kvetoslave Tirpákovej, vrchnej sestre Mgr. Adriane
Delinčákovej a celému kolektívu sestier pod vedením primárky
MUDr. Izabely Lopuchovej za vzornú starostlivosť a ľudský
prístup počas mojej hospitalizácie na oddelení.
pacientka Daniela Ivanková
Touto cestou sa chcem poďakovať primárovi ortopedického
oddelenia v Michalovciach MUDr. Františkovi Farkašovi,
anesteziológovi MUDr. Benjamínovi Bančejovi
a celému zdravotnému personálu za veľmi dobrý prístup
pri liečbe a ošetrovaní počas mojej hospitalizácie.
pacient A. Čekľovský

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Milan Kardoš, 58-ročný
Pavol Berenda, 54-ročný
Barbora Gavurová, 86-ročná
Mária Filipová, 60-ročná
Prot. Mgr. Peter Semanco, 77-ročný
Anton Badžo, 73-ročný

Spomienky
„Tichučko snívaj večný sen a ver,
že my nikdy nezabudneme na ten smutný deň...“

Dňa 29. júla 2011 uplynie rok, čo nás vo
veku 63 rokov navždy opustil

MARTIN DLUŽANSKÝ
Ďakujeme za spomienku všetkým, ktorí na
neho nezabudli a spomínajú spolu s nami.
manželka a dcéry s rodinami
Dňa 26. júla 2011 uplynie 5 rokov
od smrti drahej mamky, babky a prababky

Ireny Dzurjovej
Kto ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.
spomínajú dcéry Marta a Blažena,
synovia Edo, Michal, Dušan
a nevesta Želmíra s rodinami
Ten, kto ťa poznal, si spomenie,
ten kto ťa mal rád, nezabudne.
Čas plynie, smútok zostáva v našich srdciach.
Dňa 18. mája uplynulo 5 rokov,
kedy nás navždy opustil
drahý manžel a otec

mjr. Ján Beňák
s láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami

Dňa 18. júla 2011 uplynulo 10 rokov,
čo nás opustil náš drahý

MUDr. Ján Lajčák
Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
manželka a deti s rodinami

šport – inzercia

Veľká cena džudistov
V sobotu 25. júna sa v Mestskej športovej hale v Michalovciach zišlo 226 pretekárov z 29
klubov z 8 krajín - Poľska, Srbska, Ukrajiny, Českej republiky,
Maďarska, Rumunska, Litvy
a Slovenska na 41.ročníku medzinárodnej Veľkej ceny mesta
Michaloviec v jude. Veľká cena
Michaloviec patrí k vrcholným džudistickým podujatiam
v rámci celého Slovenska, čo
potvrdil svojou prítomnosťou
aj prezident Slovenského zväzu
juda Ján Krišanda. Podujatie
slávnostne otvoril Viliam Zahorčák, primátor mesta.
Michalovský klub ŠK Zemplín ako družstvo obsadilo 1.
miesto, druhá skončila Rimavská Sobota, a 3. miesto obsadil
klub z Užhorodu (UA). Tu sú
výsledky jednotlivcov domáceho klubu: 1.miesto: Ladislav
Kovaľ /do 23 kg/, Tomáš Popjak

/do 38 kg/, Jakub Danko /do 55
kg/, Lev Smahin /do 34 kg/, Sylvia Maťašová /do 28 kg/, Dominika Kincelová /do 36 kg/.
2. miesto: Kristián Král
/do 38 kg/, Viktória Scholzová
/do 25 kg/, Šimon Semjan /do
27 kg/, Samuel Stibila /do 25
kg/, Samuel Drančák /do 23
kg/, Martin Varady /do 38 kg/,
Adam Žužo /do 60 kg/, Alexandra Čižmárová /do 27 kg/, Dirk
van der Valk /do 42 kg/, Sebastián Juhás /+65 kg/, Miroslava
Morongová /do 28 kg/, Martina
Varadyová /do 63 kg/.
3. miesto: Adam Bujdoš /do
30 kg/, Bruno Schottek /do 25
kg/, Jakub Marjov /do 23 kg/, Rudolf Besterco /do 25 kg/, Daniel
Kerekeš /do 42 kg/, Ivan Milko
/do 50 kg/, Martin Rochko /do
38 kg/, Michael Šubák /do 34
kg/, Kristián Ženčák /do 38 kg/,
Radka Mullerová /do 57 kg/.

Prázdninová liga
žiakov v malom futbale
Mestský úrad Michalovce
- odbor školstva, kultúry a športu a jeho koordinačná komisia
mestských športových súťaží
v spolupráci so Základnou školou
na Ul. krymská 5 sú i počas tohoročných prázdnin organizátormi
III. ročníka letnej mestskej prázdninovej ligy žiakov v malom
futbale O pohár primátora mesta.
V súťaži štartujú ľubovoľné uličné
a sídliskové družstvá chlapcov,
v každom zápase hrajú štyria hráči v poli, striedať môžu ľubovoľným hokejovým spôsobom.
Deväť družstiev je rozdelených do dvoch skupín, v ktorých sa hrá systémom každý
s každým. Družstvá umiestnené v skupinách na prvých
dvoch miestach postupujú zo
semifinále, úspešnejšie družstvá postupujú do finálovej časti, porazené družstvá sa stretnú
o 3.-4.miesto. Už prvé stretnutia naznačili jednotlivých favoritov, medzi ktorých je potrebné
počítať FC Polamane ruky, TJ
Petrovce n/L, FC 6.C, FC Hrádok, Biely balet.
Doterajšie výsledky odohraných stretnutí boli nasledujúce:

1. kolo, 4. 7. 2011:
1.FC Hrádok - Nič z vás 4 : 4
(2:1) Kostovaľ 2, Chimaľ 2, resp.
Šimaľ, Havrila, Vasiľ, Tatár
FK Stráňany - FC Polamane
ruky 0 : 14 (0:6) Viňanský
4, Fedor 5, Boško 3, Balog,
Kuták
2. kolo, 6. 7. 2011:
FC 6.C- FK Kyjevská 5 : 5 (2:2)
Copko 4, Jusko, resp. Petrik 2, Jelínsky 2, Boboš
Petrovce n/L. - Biely balet 6 : 4
(3:1) Nechtila 2, Hromada 2,
Vavrek, Doda, resp. Škodi 2, Dubiak, Urban
FC B.Dseven - 1.FC Hrádok 3 : 6
(1:4) Tokár 2, Foľta, resp. Chimaľ
4, Kostovaľ, Hajač
3. kolo, 11. 7. 2011:
FK Stráňany - Petrovce n/L. 0 : 5 k.
Nič z vás - FK Kyjevská 4 : 5
(2:2) Šoltés 2, Tatár 2, resp. Boroš 2, Petrík 2, Fajner
FC B.Dseven - FC 6.C 2 : 7 (1:3)
Tokár 2, resp. Copko 4, Ochraň
2, Tomko
Po treťom kole je v skupine
A na čele tabuľky TJ Petrovce
n/L s počtom bodov 6, v skupine B vedie FC 6 C s počtom
bodov 4.

Malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

Letný basketbalový
kemp 2011
Basketbalový klub 1.BK Michalovce ako po minulé roky aj
tento rok pripravil pre svojich
členov basketbalový kemp, počas ktorého si hráči zdokonalili
svoju basketbalovú techniku. V
termíne od 29.6. do 7.7. našli
hráči aj realizačné tímy vhodné podmienky v areáli Hotela
Merkúr na Zemplínskej šírave,
kde sa trénovalo na jednom klasickom a a tiež streetbalovom
ihrisku. Nad tréningami dohlia-

dali tréneri 1.BK ako aj minuloroční juniori, ktorí pomáhali
trénerom s atletickou rozcvičkou, strečingom ale aj ukážkami
správnej techniky. Tohoročného
kempu sa zúčastnili dve mládežnícke družstvá 1.BK (22 hráčov).
Už teraz môžeme povedať, že sa
kemp vydaril a v budúcom roku
by sme chceli pripojiť ku kempu aj tretie najmladšie družstvo
basketbalovej prípravky.
Peter Biganič, 1.BK Michalovce

krátko zo športu
n Iuventa naplno zarezáva
Hádzanárky michalovskej Iuventy zhruba od konca júna už naplno zarezávajú v príprave na nový ročník WHIL ako aj na stretnutia
Ligy majstrov. Káder ostal pohromade. Vypadla z neho však Lívia
Kalaninová, ktorá ohlásila ukončenie aktívnej činnosti. Zmena
nastala pri kormidle. Doterajšieho šéftrénera Dušana Daniča nahradil kouč z Maďarska –Jószef VURA s asistentom Hlavatým.
Okrem prípravy, ktorá by mala byť prevažne v domácom prostredí, už čakajú aj prípravné zápasy. Na rade sú celky od našich južných susedov. Michalovčanky čaká neľahká sezóna.
n Bývalé Topoľany rezervou
Bývalý treťoligový účastník – FK Topoľany, ktorý si súťaž zachránil
v závere sezóny bude od nového ročníka rezervou michalovského
MFK Zemplín. Káder povedie súčasný asistent „A“ celku Marek
Ondrík. Káder ostáva zhruba pohromade a dopĺňať ho budú hráči
„A“ celku, ktorí nedostali príležitosť v druholigovom celku.
n Ligu majstrov pripravuje Iuventa
Žreb dvoch skupín 1.kvalifikačnej fázy Ligy majstrov rozhodol, že
usporiadateľom „B“ skupiny bude turecký celok Üsküdar Becediyesi. Ten sa však neozval Európskej hádzanárskej federácii (EHF)
a tak riadiaci zväz poveril usporiadaním turnaja prvého kola „B“
skupiny predkola LM michalovskú Iuventu. Michalovčania pripravujú podujatie prakticky po prvýkrát v histórii, hoci už mali
šancu v sezóne 2006/2007, vtedy však právo usporiadať nevyužili.
Turnaj bude počas troch dní - 2.-4. septembra. Do predkola zo
skupiny postupujú dvaja. Účastníci z 3. a 4. miesta budú hrať v 2.
kole Pohára víťazov pohárov. V Michalovciach uvidíme štvoricu
týchto celkov: Üsküdar B.S.K z Turecka, RK Zaječar zo Srbska
a HC Britterm Veselí nad Moravou z Česka a našu Iuventu.
Program je nasledovný – hrá sa každý s každým: 2. 9. Üsküdar
–Michalovce, Zaječar – Veselí, sobota 3.9. Veselí – Uskudar, Michalovce – Zaječar a v nedeľu 4.9. Üsküdar – Zaječar, Michalovce
– Veselí. Začiatky zápasov ešte nie sú stanovené. V poradí zápasov
môže dôjsť ešte k zmenám.
n S Nitrou v predstihu
Úvodným kolom sa 3. septembra začína nový ročník WHIL. Michalovská Iuventa v ňom hostí nováčika súťaže – UDHK Nitra
– Sereď. Keďže v tomto termíne sa bude hrať Liga majstrov, Michalovčanky musia svoje stretnutie predohrať. Odohrajú ho už
v utorok 30. augusta o 17.30 hod.

Slanské vrchy
Po dvoch po sebe idúcich
cyklotúrach sa členovia najstaršieho michalovského Klubu
slovenských turistov (NM KST)
Turista tentoraz vybrali na nenáročnú pešiu túru.
Výlet začali v obci Podhradík, neďaleko krajského mesta
Prešov, v severozápadnom cípe
Slanského pohoria. Prvých niekoľko kilometrov viedlo severovýchodným smerom miernym
stúpaním popod Dubovú horu
(862 m n. m.) cez Šebastovský
les na kótu 583 m n. m. Ďalšie
kroky viacmenej vrstevnicou po
vcelku dobre vyznačkovanom
žltom turistickom chodníku ich
doviedli ku kóte 534 m n. m.
Odtiaľ už len neustálym, miestami aj dosť prudkým klesaním,

križujúc zo dvakrát lesný náučný chodník, ktorý má aj vlastnú
turistickú známku č. 431 (www.
turisticke-znamky.sk) a sú pri
vodopáde na Stravnom potoku
v teritóriu prírodnej pamiatky
Zárezu Stravného potoka. Len
pár krokov ďalej pri pekne upravenom minerálnom prameni
Tajch s lavičkami, stolami, ba aj
prístreškom prehodili niekoľko turistických slov s domácim
lokálpatriotom, predsedom regionálnej rady KST vo Vranove
nad Topľou, Martinom Balogom. Túru ukončili na miestnom salaši pri koštovke ovčieho
syra, žinčice ale hlavne vynikajúcej májovej bryndze v podhorskej obci Pavlovce.
Anton Hasák



n Nevydarená generálka
Futbalisti dnes už po novom z druhej ligy MFK Zemplín Michalovce odohrali v príprave na nový ročník súťaže sedem zápasov.
Z nich v piatich prehrali a dvakrát sa tešili z víťazstva. Prehrali so
Senicou a Brnom zhodne 0:1, s Užhorodom 0:2, MFK Košice 1:4.
Vyhrali doma s Vranovom nad Topľou 1:0 a v Spišskej Novej Vsi
2:0. V generálke prehrali doma s Podbrezovou 0:2. Teda generálka
sa nevydarila. Už v sobotu 23. júla Michalovčania v úvodnom kole
nového ročníka privítajú Lučenec o 17.00hod.
n Bežci na dvoch frontoch
Bežci z nášho okresu, ale aj samotného centra Zemplína, sa v závere uplynulého ročníka zúčastnili dvoch behov – v Remetských
Hámroch, v okrese Sobrance, na 20 kilometrovej trati a v Banskom v okrese Vranov nad Topľou na 10 kilometrov. V Remetských Hámroch sa najlepšie darilo Michalovčanovi z AC - Vladimírovi Hirjakovi. V Banskom zas z toho nového oddielu Ľudmile
Falisovej (1:14:17 hod). Bola jedenástou Michalovčankou. Muži
neboli. Okrem toho boli úspešní aj viacerí bežci z okresu.

• Predám 3-izbový byt s veľkým balkónom v OV na Užhorodskej
ulici pri cirkevnej škole. Byt je čiastočne zrekonštruovaný (plávajúce podlahy), možnosť prerobenia bytu podľa vlastných predstáv. Nachádza sa v zateplenom a čiastočne zrekonštruovanom
bytovom dome v lokalite s kompletnou občianskou vybavenosťou. V byte sa nachádza špajza a šatník. Celková výmera bytu je
68 m2, 5 m2 balkón. K bytu patrí aj pivnica. Byt je k dispozícii od
9/2011. Cena 39 500 € + možnosť dohody. 0904 077 330
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou. 0903 278 538
• Predám 3-izbový družstevný byt na sídlisku SNP na 3. poschodí/7 s balkónom s rozlohou 70,70 m2. Byt ešte neobývaný. Tichá
lokalita s výhľadom na Hrádok. 0902 430 987, 056 6431 475
• Dám do prenájmu garáž na Ul. okružnej (pri Tescu).
0902 430 987
• Priestory na prenájom v meste – 50 m2. 0918 360 300
• Dám do prenájmu obchodné/kancelárske priestory pri Tatrabanke 90 m2. 0907 607 914
• Dám do prenájmu obchodnú miestnosť v dome vedľa knižnice
(bývalá Optika). 0903 067 015

Rôzne

• Predám 4 pneumatiky na Škodu favorit. 6283 249
• Predám za výhodných podmienok CERAGEM. 6422 933, volať o 19.00 hod.
• Predám Peugeot 307 1,6 16V XT Pack, rok výroby 5/2005, cena
5 200 €. 0905 243 307
• Predám šteniatka krátkosrstej čivavy – fenky. 0904 254 045

Služby

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

Úspechy mladých
športovcov
V uplynulých dňoch prijal na
mestskom úrade primátor mesta
Viliam Zahorčák michalovských
mladých športovcov, ktorí sa výrazne presadili na najvyšších republikových súťažiach Slovenska.
Ako prvých prijal mladšie
žiačky HK Iuventa Michalovce,
ktoré na domácich majstrovstvách Slovenska v hádzanej
v kategórii mladšie žiačky získali
1.miesto a tým získali titul „Majstra Slovenska pre súťažný ročník 2010/2011“. A práve kolektív
mladších žiačok pod vedením
trénera družstva Matúša Hiča
sa zapísal v tejto sezóne zlatými
písmenami do klubovej histórii,
pretože dievčatá sa stali prvým
družstvom, ktorému sa podarilo
vybojovať celoslovenský triumf
na domácej pôde. Celým turnajom kolektív mladších žiačok prešiel bez prehry a vo finále porazil
svojho najväčšieho konkurenta
- družstvo ŠKP Bratislava 19:15.
Dievčatá HK Iuventy získali i individuálne ocenenia, keď v All
Stars v najlepšej sedmičke boli
vyhodnotené Vladimíra Bajčiová
ako stredná spojka, Františka Solárová ako pravá spojka a za najlepšiu hráčku celého turnaja bola
vyhodnotená Františka Solárová.
Druhým kolektívom, ktorý
dostal poctu byť prijatý primátorom mesta bol kolektív mladších žiakov Základnej školy na
Ul. školská 2. Družstvo chlapcov
v zložení Mário Dovičák, Ivan
Gombita, Patrik Gajdoš, Samuel
Kočiš a Zhán Ji pod vedením svojej trénerky a učiteľky Mgr.Radky
Hajdukovej obsadili na majstrovstvách Slovenska žiakov základných škôl v gymnastickom štvorboji v kategórii B 2.miesto, čím
sa zaradili medzi absolútnu žiacku
gymnastickú špičku na Slovensku.
Paradoxom je i tá skutočnosť, že
týmito výkonmi porazili i mnohé
známe gymnastické kluby, resp.
gymnastické školy Slovenska.

Tretím prijatým kolektívom
boli dievčatá a chlapci Základnej školy na Ul. T. J. Moussona 4 v Michalovciach, ktorí sú
zároveň i členmi Florbalového
klubu Michalovce. Družstvo
dievčat pod vedením trénerov
Mgr. Gerharda Puchíra a Mgr.
Rudolfa Ondiča obsadili na
najväčšom slovenskom medzinárodnom mládežníckom
florbalovom turnaji v Topoľčanoch. 1.miesto a tým získali
titul „Majsterky v Slovenskom
pohári pre súťažný ročník
2010/2011“. Členka družstva
Simona Puchírová získala i individuálne ocenenie, keď získala cenu za druhú najrýchlejšiu
hráčku v behu s loptičkou.
Nesklamali ani mladší žiaci,
ktorí tak isto pod vedením menovaných trénerov v kategórii U 12
svojimi výkonmi sa prebojovali
až do semifinále a v zápase o 3.
miesto porazili domáci kolektív
Topoľčian 5:2 a tým získali bronzové medaile. Najlepším hráčom
v tejto vekovej kategórii bol vyhlásený Dávid Vojna z Michalovských medveďov.
Milo prekvapili i starší žiaci
v kategórii U 14, ktorí po fantastických výkonoch v skupine postúpili do semifinále. Tu však nestačili na družstvo Iuventa Žilina
a v boji o 3.miesto po urputnom
boji nakoniec podľahli družstvu z Maďarska 4:5 a odniesli si
domov zaslúžene 4. miesto. Aj
v tejto vekovej kategórii získalo
družstvo individuálne ocenenie,
keď za najlepšieho hráča bol vyhodnotený Hugo Hrivňák.
Primátor mesta poďakoval
všetkým mladým športovcom,
ich trénerom a funkcionárom
za výbornú reprezentáciu nielen
svojej školy, klubu, ale i samotného mesta a ubezpečil ich, že mesto
bude i naďalej vytvárať priaznivé
podmienky pre rozvoj mládežníckeho športu.
nk

n Plážový hádzanársky turnaj
V zariadení Sĺňava v rekreačnom areáli Paľkov sa uskutočnil už
tretí ročník turnaja v plážovej hádzanej. Po prvýkrát nesie názov
WinLand beach handball. V mužskej kategórii zvíťazil tím Hoopla lava com, zo žien bolo prvé družstvo Unagi Gama a prvé miesto
v kategórii juniorov patrí družstvu Mladé kusy.
ka
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