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Web portál mesta
ponúka niečo nové

Internetový portál mesta www.michalovce.sk od svojho vzniku v roku
2007 prešiel mnohými zmenami, vylepšeniami, rozvojom funkcionalít,
ktorými chce mesto zvýšiť informovanosť, zintenzívniť spoluprácu
s obyvateľmi mesta a návštevníkmi portálu.
Teší nás, že štatistiky návštevnosti zaznamenávajú zvyšujúci
sa záujem o informácie na stránkach portálu. Denne si do svojho
prehliadača zobrazí portál www.
michalovce.sk priemerne 1360
užívateľov siete internet z jedinečných IP adries. Užívatelia,
ktorí sa vracajú na stránky mesta,
tvoria 72 % všetkých návštevníkov. Od svojho vzniku zaznamenal portál spolu 1 780 000
návštev. Aj to nás inšpiruje
neustále rozširovať možnosti
portálu, portfólio jeho služieb, zvyšovať interaktivitu
stránok, zlepšovať prístupnosť a aktuálnosť informácií.
Aktuality
a novinky
zo všetkých oblastí života
mesta na úvodnej stránke
zmenili svoj šat. Už nie je
potrebné zdĺhavo rolovať na
stránke, aby sme sa dostali
k informáciám z kultúry či
športu. Aktuality sú v hutnej podobe, umožňujú nájsť aj
staršie články, na stránkach vzniká archív starších článkov aj na
základe požiadaviek užívateľov.
Zaviedli sme interaktívny kalendár aktualít a noviniek – udalosti
a podujatia sú viazané na jednotlivé dni kalendára, čo znamená,
že kliknutím na konkrétny deň
v kalendári zistíme, aké podujatia sa vo vybraný deň konajú,
resp. začínajú. Aj anketa na úvod-

nej stránke dostala novú tvár
a umiestnenie, je čitateľnejšia.
Neustále pribúdajú informácie a dokumenty v časti
Transparentné mesto. Na týchto stránkach mesto zverejňuje
všetky povinné ale aj nepovinné informácie. Okrem všetkých
zmlúv v plnom znení, informácií o faktúrach a objednávkach
tu nájdete úplné znenie doku-

mentov z rokovania mestského
zastupiteľstva a mestskej rady
včítane podrobného hlasovania
poslancov k jednotlivým bodom
rokovania, či prehľad dochádzky
poslancov. Pravidelne sú zverejňované nie len materiály na
prerokovanie v MsZ, ale aj uznesenia z nich. Samozrejmou súčasťou sú informácie z financovania mesta – rozpočtu a zmien
rozpočtu, záverečné účty mesta.

Na úvodnej stránke pribudlo
aktuálne počasie pre mesto Michalovce na nasledujúce 4 dni,
informácie sú denne niekoľkokrát automaticky aktualizované
zo stránky meteo.sk na základe
vzájomnej zmluvy.
Vo výborných mapových
podkladoch mesta na stránke
michalovce.web-gis.sk, ktoré
sú prístupné z úvodnej stránky
portálu (Geomapa – adresy
a parcely) sme aktualizovali
staršiu ortofotomapu s fotografiami z roku 2006 na
verziu z roku 2009, pričom
v najbližšej dobe chystáme
jej aktualizáciu fotosnímkami z roku 2012. Túto mapu
využíva na základe kladných ohlasov mnoho obyvateľov mesta na vyhľadávanie, meranie vzdialeností
a plôch. Polohopisná mapa
sa aktualizuje pri ukončení stavieb zapracovaním
porealizačných geometrických
zameraní.
Veríme, že oceníte všetky novinky na portáli mesta a stránky
sa pre vás stanú ešte príťažlivejšie a prehľadnejšie. Privítame aj
vaše podnety, čo vám na portáli mesta chýba, adresované na
webmaster@msumi.sk. My ale
už teraz pripravujeme ďalšie vylepšenia a novinky.
RNDr. Jana Machová

Cirkevná škola jubiluje
20. výročie založenia Cirkevnej základnej školy sv. Michala
v Michalovciach si 14. júna pripomenuli jej žiaci a učitelia slávením svätej
omše v kostole Narodenia Panny Márie, ktorú celebroval Mons. Stanislav
Stolárik, pomocný košický biskup.

Nadišiel čas letných prázdnin a dovoleniek. Želáme vám slnkom prežiarené dni, plné veselej nálady
a more príjemných zážitkov.
Redakcia Michalovčana

Chemkostav bude
reprezentovať SR
v európskej súťaži
The European Business Awards oznámila,
že spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce
zastupuje Slovenskú republiku v boji o toto
prestížne ocenenie ako národný finalista.
Spoločnosť Chemkostav, a.s.
Michalovce bola po splnení tvrdých kritérií vybratá z množstva
firiem ako jedna z 10 národných
finalistov a bude v ďalšom kole bojovať o získanie ocenenia národný
víťaz. Záverečné výsledky budú
oznámené v apríli roku 2013.
The European business awards
vyberala najvýraznejšie európske
spoločnosti, ktorých podnikanie
je založené na schopnosti dodržiavať tri hlavné zásady, ktoré sú
v centre pozornosti pri oceňovaní. Porota zložená z vážených
odborníkov bude hľadať v Slovenskej republike firmu, ktorá sa
prejavuje inováciami, obchodnou dokonalosťou a udržateľným
rastom.
Ing. Tibor Mačuga, predseda
predstavenstva Chemkostav, a.s.
Michalovce povedal: „Spoločnosť
Chemkostav, a.s. Michalovce je
poctená možnosťou reprezentovať Slovenskú republiku. Firma
pôsobí v oblasti stavebníctva už
viac ako 15 rokov a po výbere je

pre nás česť byť medzi poprednými spoločnosťami v našej krajine
a v našom odvetví. The European
Business Awards je všeobecne považovaná za ukážku toho najlepšieho z dynamicky napredujúcich
firiem v Európe. Tešíme sa na
ďalšie kolo tejto súťaže.“

O spoločnosti
Chemkostav, a. s.
Spoločnosť vznikla na zelenej
lúke bez akejkoľvek formy privatizácie či transformácie zápisom do Obchodného registra SR
dňa 11.9.1996 pod názvom PSJ
– Chemkostav, s.r.o. Spoločnosť
Chemkostav, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od 1. júla
1999. Ako PSJ - Chemkostav, a.s.
fungovala do marca 2004. Firma
má základné imanie 165,98 tis.
eur, vykonáva občianske, bytové,
priemyselné a inžinierske stavby.
Sídlo firmy je v Michalovciach a
v súčasnosti zamestnáva 230 ľudí.
www.chemkostav.eu

Harmonogram letných denných mestských
táborov na michalovských základných
školách

Pestrý kultúrny program pokračoval v priestoroch MsKS v Michalovciach. Slávnostná akadémia
sa okrem programu, v ktorom predviedli svoj talent
žiaci a absolventi školy niesla aj v duchu spomienok
bývalých pedagógov, ktorí na škole pôsobili.
Jubilujúcej škole prišli zablahoželať – vdp. dekan F. Dudo, J. Urban, riaditeľ ABÚ v Košiciach,

M. Jacko, riaditeľ ABŠÚ v Košiciach, Ľ. Rošková,
poslankyňa NR SR, V. Zahorčák, primátor mesta,
B. Bančej, zástupca primátora a K. Poláková, vedúca odboru školstva, kultúry a športu.
Nech je naša jubilujúca škola na česť, Božiu slávu a osoh celej spoločnosti.
Mgr. Marianna Kuľhová

1. turnus
2. turnus
3. turnus
4. turnus
5. turnus
6. turnus

2. – 6. 7.
9. – 13. 7.
16. – 20. 7.
23. – 27. 7.
30. 7. – 3. 8.
6. – 10. 8.

ZŠ, Ul. J. Švermu 6, ZŠ, Ul. okružná 17
ZŠ, Ul. školská 2
ZŠ P. Horova, Ul. kpt. Nálepku16
ZŠ, Ul. krymská 5
ZŠ, Ul. Moussona 4
ZŠ, Ul. Komenského 1

Bližšie informácie o organizovaní jednotlivých turnusov
poskytnú riaditelia základných škôl

Pozývame Vás na

deň
Stráňančanov
22. júna
začiatok o 15. hodine

športové súťaže
a tvorivé dielne pre žiakov
pestrý kultúrny program:
umelecké slovo,
spev a tanec, tenis,
päťkárska latka, stráňanský
štafetový maratón,
beh olympijského ohňa,
športové všeličo
MC Drobec
organizuje návštevu
detského predstavenia

KOZLIATKA A VLK
v Bábkovom divadle
v Košiciach
26. júna
o 10.30 hod.
s finančnou podporou
z grantu mesta Michalovce
v rámci projektu s názvom
Drobci a bábky.
Informácie: 0948439 988
Zemplínska knižnica
G. Zvonického pozýva na

Deň otvorených
dverí
v stredu 27. júna
od 8.00 do16.00 hod.
V rámci podujatia
ponúkame bezplatný
zápis nových čitateľov
a čiastočnú amnestiu
na pokuty, dramatizované
čítanie pre mládež,
bábkové predstavenie
pre najmenších


z pera viceprimátora

aktivity primátora
12. 6. rokovanie mestskej rady
12.6. prijatie zástupcov školstva z rzesowského kraja z Poľska
12.6. pracovné rokovanie predsedníctva RZ MO Zemplín
– michalovský región
13.6. pracovné stretnutie s pracovníkmi VÚ Michalovce
13. 6. prijatie úspešných žiakov zo Základnej školy na Ulici
T. J. Moussona
13.6. rokovanie s predstaviteľmi spoločností Bel a Michatek
14. 6. rokovanie Predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
14. 6. zasadanie Valného zhromaždenia VVS, a.s. v Košiciach
14. 6. účasť na oslavách 20. výročia založenia Cirkevnej ZŠ sv. Michala
15. 6. porada primátora
15. 6. stretnutie s podnikateľskými subjektmi k pripravovanému
plesu mesta
15. 6. rokovanie Dozornej rady SMM, s.r.o.
16. 6. otvorenie medzinárodného turnaja v džude
17. 6. reprezentácia mesta na primičnej omši
v rímskokatolíckom kostole
18. 6. rokovanie Rady seniorov
18. 6. rokovanie Rady rómskych zástupcov
18. 6. prijatie úspešných mladých reprezentantov mesta
v športových súťažiach a v súťaži v rétorike
19.6. účasť na otvorení podujatia Olympijská štafeta
19. 6. prijatie pátra Konštanca Adama, rektora Pápežskej
univerzity v Ríme
20. 6. rokovanie republikovej rady ZMOS v Bratislave
21. 6. účasť na športovo-spoločenskom podujatí regionálnych
združení ZMOS Zemplína
21. 6. rokovanie predsedov komisií KSK v Košiciach
22. 6. účasť na podujatí Deň Stráňančanov

Rokovala mestská rada

Rokovanie mestskej rady
sa uskutočnilo 12. júna v zasadačke rady na Mestskom úrade
v Michalovciach s týmto programom rokovania: informácia
o stave po veternej smršti, ktorá
zasiahla mesto 9. júna, majetkoprávne záležitosti, prenájom
majetku vo vlastníctve Mesta
Michalovce, správa o výsledkoch kontroly, dodatok č. 8
organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej
školy, materskej školy s právnou subjektivitou a strediska
služieb škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Michalovce
na školský rok 2012/2013, inves-

tícia spoločnosti FIN.M.O.S, a.s.
v rámci projektu „Komplexné
riešenie modernizácie verejného osvetlenia v meste Michalovce – III. etapa“, informatívna
správa o činnosti MAD v meste
Michalovce za rok 2011, vyhodnotenie rozpočtu Jarných trhov
2012 a návrh rozpočtu Zemplínskeho jarmoku 2012, návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií
MsR, Redakčnej rady novín Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ Michalovce,
návrh programu X. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Záver patril bodu
rôzne.
nč

Z poslaneckých interpelácii
Informácia o riešení interpelácií predložených
poslancami na IX. zasadnutí MsZ Michalovce dňa
24. apríla 2012.

MUDr. František ZITRICKÝ:
Vážený pán primátor, vážení poslanci, chcem podporiť tie príspevky,
ktoré boli tu ohľadom poklopov. Ja si myslím, že toto je už nezdravý jav.
Nedávno zomrel jeden občan mesta pri riešení situácie, ktorá vznikla po
zapadnutí jeho auta do toho kanálu. Ja si myslím, že tak to už ďalej nejde. Čiže bolo by dobré nejako zainteresovať políciu – neviem, či mestská
polícia má v tomto smere nejaké kompetencie, a občas urobiť kontrolu
v zberných surovinách. Lebo ja v podstate si neviem predstaviť proces,
ktorý by viedol k deštrukcii ťažkého príklopu. Zjavne, keď ho niekto
ukradne, tak ho násilím zničí a následne ho predá do zberne. Ja viem, že
to nemajú ľahké majitelia zberných surovín, ale nie je možné, aby ľudia
doplácali aj životom na tieto veci. Takže si myslím, že sa treba nad tým
vážne zamyslieť.
Na interpeláciu odpovedal náčelník MsP Michalovce JUDr. Dušan Šanta:
Mestská polícia krádežiam kanálových poklopov venuje patričnú pozornosť. Svedčí o tom aj skutočnosť, že sa v troch prípadoch podarilo páchateľov odhaliť. Majitelia zberných surovín sú povinní pri podozrení, že
kovový šrot pochádza z trestnej činnosti, vec oznámiť polícii, čo sa však
často nestáva. Z postavenia MsP nie je možné vykonávať kontrolu týchto
súkromných objektov. Aj napriek tomu MsP opätovne upozornila a vyzvala k spolupráci všetkých majiteľov zberných surovín s poukázaním na
pokračovanie v ďalšom čísle
možné dôsledky.

z pirka Andriša zo Straňan
„Mižu“, hutorim sušedoj, „ňepohňevaj še, aľe pošľedňi dňi co na
tebe patrim, vižiraš jakiškaľ ňesvuj, jak kebi ci daco chibelo. Co
zdravičko?“
„Andriš, dzekujem ci za opitaňe – co je slušnojsc – a odpovedzec
išče vekša. Mojo zdravičko je tak primeraňe rokom co mi prežil, aľe
otvoreňe ci povim – mocno na mňe doľiha tota balamuta co nam
heňadi u toto sobotňejše rano porichtovala mac priroda. Chodzim
po varošu, jak kedz bi mi aňi ňežil, na každim kroku vidno toti polamani stromi, co rokami rošľi. Až me z toho ciska na hrudzi. Kertu
vidzim aj zos balkona, aľe aj tak mi ňedalo pujsc opatrec na tvar
mejsta. Zbačil mi tam medži tima starima popadanima, polamanima stromami aj jednu staršu paňi, jak sebe zos chustočku ucirala
sľizi u očov. Odtedi mi aňi jejsc ňesmakuje. Išče dobre že mame
u techňickich službov takich robotnich chlopov, co každi dzeň, i soboti, ňedzeľe še snaža zaš to dac do poriatku. Už ľem kebi sebe do
rendešu daľi aj drahu kolo vratňici, dze je vchod do zbernoho dvora
na Lastomirskej uľici, dze každi dzeň chodza zo svojima novima
mašinoma, tak jak aj ostatňi varoščaňe, co tam privežu šmece.“
„Mižu, maj scerpeňa, daju do šoru totu kalamitu a uvidziš,
že vchod do zbernoho dvora vispravja.“
Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci!

Hurá, prázdniny!

Veterná smršť ničila majetok

V sobotu 9. júna, v skorých ranných hodinách zasiahla naše mesto silná
veterná smršť, ktorá postihla predovšetkým východnú časť mesta. Prírodný
živel spôsobil značné materiálne škody, ale čo je potešiteľné, nezaznamenali
sme žiadnu informáciu o prípadnej ujme na zdraví alebo na životoch. Na
odstraňovaní následkov kalamity pracovali Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, a to prakticky nepretržite od sobotného rána. Prvoradým cieľom bolo odstrániť tie časti stromov, ktoré by mohli ešte následne
ohroziť obyvateľov, potom sa úsilie pracovníkov sústredilo na odstránenie
spadnutých stromov a konárov na miestnych komunikáciách tak, aby boli
všetky cesty a chodníky prechodné. Až následne sa odstraňovali aj ďalšie
škody, ktoré vznikli v dôsledku poškodenia vegetácie.
ivpa

Fungovanie mestskej
a prímestskej dopravy
Na verejných zhromaždeniach s občanmi aj
pri osobných stretnutiach sa často stretávame
s otázkami, ktoré súvisia s prevádzkovaním
mestskej autobusovej dopravy, ale aj prímestských
liniek. Opýtali sme sa preto za vás kompetentných
pracovníkov na najčastejšie kladené otázky.
Prinášame vám ich aj so stanoviskom
zainteresovaných:
Pre koho a v akom rozsahu platia úľavy na cestovnom
v autobusoch prepravcov, ktorí
prepravu osôb v Michalovciach
zabezpečujú na základe zmlúv
s KSK resp. PSK?
Zľavy pre cestujúcich v prímestskej doprave (či podľa
zmluvy s KSK alebo PSK) platia
pre všetkých cestujúcich, ktorí
využijú služby dopravcov. Spôsob preukazovania nároku na
zľavu je definovaný tarifou, ktorá je súčasťou zmluvy o službách
vo verejnom záujme.
Platia tieto úľavy aj pri prevoze týchto osôb v rámci mesta
Michalovce, napr. z Topolianskej ulice na Dukliansku ulicu?
Zľavy sú platné bez ohľadu
na miesto nástupu alebo výstupu cestujúceho. Teda aj vo vami
spomínanom prípade.
Čím sa majú osoby, na ktoré
sa úľavy vzťahujú, preukazovať?
Je akceptovaná aj Senior karta,
vydávaná Mestom Michalovce?
V súlade s platnou tarifou dopravcu SAD Michalovce, a.s. je to
preukaz totožnosti, t.j. občiansky
preukaz, prípadne cestovný pas.
Senior kartu vydávanú Mestom
Michalovce by nemal vodič prímestskej autobusovej dopravy považovať za preukaz totožnosti. Tieto skutočnosti vyplývajú z platnej
tarify, ktorá je súčasťou dlhodobej
zmluvy o službách vo verejnom
záujme v pravidelnej autobusovej
doprave uzavretej s KSK. Dopravca má povinnosť zverejniť tarifu
na svojom webe: www.sadmi.sk.

Kto je vlastníkom a kto sa
má starať o:
a) tzv. „označníky“ prímestskej dopravy
O označníky autobusových
zastávok na autobusovej stanici
má povinnosť starať sa vlastník,
správca alebo nájomca autobusovej stanice. O označníky
autobusových zastávok MIMO
autobusovej stanice má povinnosť starať sa dopravca, ktorý
má najväčší počet spojov na tejto zastávke.
b) čakárne pre klientov prímestskej dopravy
O čakáreň a prístrešok autobusovej zastávky sú povinní starať sa vlastník alebo zriaďovateľ
autobusovej zastávky (zvyčajne
obec). Navyše majú povinnosť
ich bezbariérovo upraviť.
c) nástupné priestory (zásahy
do ciest I. II. a III. triedy, slúžiace na pristavenie autobusov) pre
potreby prímestskej dopravy
Pokiaľ ide o zastávkové zálivy
na pristavenie autobusov na cestách I., II. a III. triedy (tzv. niky),
vlastník alebo správca cesty je
povinný v nevyhnutnom rozsahu strpieť zriadenie autobusovej
zastávky. Táto nika sa po vybudovaní stáva súčasťou cesty a po
jej zriadení sa preto odovzdáva
vlastníkovi, resp. správcovi cesty,
aby na nej mohol zabezpečovať
údržbu. Vlastníkom nástupiska,
resp. chodníka alebo čakárne
ostáva aj naďalej zriaďovateľ zastávky (nejde o súčasť cesty) a je
povinný sa o ne starať.

Kontakt: 0910 161 789, utulokmi@gmail.com

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.

Snímkou sa vraciame ku športovo – kultúrnemu podujatiu z piatka
8. júna. V športovom areáli IV. základnej školy sa popoludní zišli obyvatelia Sídliska Juh, aby si spoločne užili už tradičné podujatie Deň
Južanov. Rodičia s deťmi si zmerali sily v netradičných športových
disciplínach, ako beh s fúrikom, hod kruhom na cieľ, hod kriketovou
loptičkou na cieľ a hod bremenom, zaujali deti aj dospelých. Rovnako
zaujímavý bol pre divákov pestrý kultúrny program.

Poďakovanie
Ďakujeme OR SZZP v Michalovciach a SZŠ
v Michalovciach za zorganizovanie Týždňa
otvorených dverí pre zdravotne postihnutých
a širokú verejnosť v období od 14. do 18. mája
v priestoroch OR SZZP na Námestí osloboditeľov
77 v Michalovciach.
Účastníci Týždňa otvorených dverí

Mestská polícia informuje

zvieratká na adopciu
Nela má 4 roky, je to kríženka labradora
a ridgebacka. Je zvyknutá na vonkajšie
prostredie, no má aj hygienické návyky,
keďže ju pôvodný majiteľ brával aj
dnu do domu. Sučka je odčervená,
očkovaná a kastrovaná. K ľuďom je síce
priateľská, no svoje teritórium si pekne
stráži, návštevu ohlasuje štekaním a bez
prítomnosti majiteľa nepustí do dvora
cudzieho. Nevhodná k mačkám, s inými
psami si rozumie podľa sympatií.
Určite nie je vhodná k malým deťom.
Nelka je hravá, aktívna sučka, miluje
loptičky, drievka a vôbec všetko, čo sa dá
obhrýzať. Má veľmi rada prechádzky.

Veta, ktorá zaznie o pár dní vo všetkých školách. Cyklus školského
roka 2011/2012 je v závere. Pre školy, ich žiakov, pedagógov, aj rodičov.
Na dva letné mesiace sa uzavrie zdanlivo stereotypný proces školských
povinností. Záverečným verdiktom v písomnej podobe budú vysvedčenia. Sú obrazom dosiahnutých výsledkov v merateľnej podobe. Nemusia
byť iba vynikajúce a dobré. Sú obrazom úsilia, ale aj neuropsychických
individuálnych schopností toho ktorého jedinca. Nadobudnutie vzdelania je základným prvkom zaradenia sa jednotlivca plnohodnotne do
spoločensky prospešnej perspektívy. Individuálne danosti, usilovnosť,
správne motivovanie, vhodné podmienky, spoločenská klíma, osobnosť
pedagóga a rodiča sú rozhodujúce v celom komplexe. Len ich správne
nadávkovanie, intenzita pôsobenia, vzájomná koordinovanosť vedie
k vysokej úrovni nadobudnutia predpokladov pre osobnostný rast.
Hodnota známok v škole má svoj význam. No nie je jediným prospešným prvkom sebauplatnenia. Dobrý pedagóg je dar. Mnohí celý život
spomínajú na takéto osobnosti, ktoré vzbudili záujem o určitú oblasť
vzdelávania. Rovnako dôležité sú prvky morálneho kreditu, hodnotového rebríčka, sebadisciplíny, schopnosti pochopiť podstatu veci, kreativita, usilovnosť a vytrvalosť. Všetko to, čo sa v škole docieliť nedá.
Preto je dobré naučiť sa oddychovať, včas meniť rytmus života a racionálne využívať čas. Bez ohľadu na dosiahnuté známky počas školského
roka je dôležité dobre využiť aj prázdniny. Zmeniť školský stereotyp
na oddych neznamená nepozrieť sa do literatúry. Určite je dôležité
tráviť čas športovaním, nadobúdaním nových priateľstiev, venovaním
sa kultúre, všetkým formám aktívneho oddychu. Aj pedagógovia počas letnej dovolenky regenerujú svoju kvalitu na novú úroveň a nové
nároky pedagogického procesu. Prázdniny sú dôležité aj pre rodičov.
Určite ich zamestná myšlienka na čo najlepšie podmienky oddychu
pre ich deti. I mesto pamätá na deti, pre ktoré ich rodičia nebudú vedieť zabezpečiť čas počas prázdnin. Harmonogram využitia školských
areálov počas prázdnin zachováme aj v tomto roku. I keď to bude
v areáloch škôl, dôležitá bude forma trávenia času na šport a zábavu.
Chcem popriať všetkým príjemné prázdniny v zdraví a spokojnosti,
aby ich všetci využili k naberaniu nových síl a nápadov.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Nela

z činnosti MsP od 4. do 17. júna
V dobe od 4. do 17. 6. 2012 MsP Michalovce zdokumentovala
celkom 236 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 174 priestupkov, na úseku ochrany životného prostredia a úseku podnikania
po 2 priestupky, neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa 1 priestupok, rušenie nočného pokoja 3 priestupky, vzbudzovanie verejného pohoršenia 6 priestupkov, znečistenie verejného priestranstva
5 priestupkov, zaberanie verejného priestranstva 4 priestupky, porušenie VZN č. 129/11 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, návykových a psychotropných látok
na území mesta Michalovce 7 priestupkov, 1 priestupok na úseku
občianskeho spolunažívania, poškodzovanie majetku 3 priestupky,
krádež tovaru 17 priestupkov, voľný pohyb psa 7 priestupkov, nedovolené uloženie odpadu 1 priestupok a neudržiavané pozemky
2 prípady, porušenie VZN o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb mesta Michalovce 1 priestupok.



dva týždne v kultúre...

Michalovčan informuje...

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

Koncert Hana Zagorová a Petr Rezek
so skupinou Jiřího Dvořáka
22. 6. 2012 o 19.00 hod., veľká sála MsKS
Predpredaj vstupeniek v MsKS na 3. poschodí č. d. 177
a v pokladni kina Centrum, vstupné: 19 €

Rebeka Minčaková
Martina Paľová
Adam Zupko
Matúš Hreha

Ekumenická slávnosť pri príležitosti
sv. Cyrila a Metoda
5. 7. 2012, 17.00 hod., tribúna pred MsÚ

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Hvezdáreň
aSTRONOMICKÉ POZOROVANIA
počas mesiacov jún, júl a august sú len na základe objednávky zo strany záujemcov. Pozorovanie, alebo náhradný večerný
program sa uskutoční len v prípade aspoň 5 záujemcov.
Vstupné: dospelí 1 €
LETNÝ ASTRONOMICKÝ TÁBOR – LAT 2012
8. – 14. 7. 2012 vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej šírave
Účastnícky poplatok: 95 €

Zemplínska knižnica
Levočská biela pani alebo ako to naozaj bolo...
beseda, 22. 6. 2012 o 16.30 hod.
Beseda s Jozefom Banášom
Autor kníh Kód 9, Zastavte Dubčeka, Idioti v politike... a najnovšieho počinu, zbierky poviedok Posledná nevera.
28. júna 2012 o 16.00 hod.

Výstavy
Šperk a fotografia
Emília Rudincová a Martina Králiková
do 30. 6. 2012
PaedDr. Ján Čižmár – Výber z tvorby
2. – 31. 7. 2012

Program kina Centrum
23. 6. sobota o 20.00 hod.
24. – 25. 6. nedeľa, pondelok o 19.30 hod.
SR
TANEC MEDZI ČREPINAMI		
hudobno-tanečný film 		
2012
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
24. 6. nedeľa o 16.00 hod.
SNEHULIENKA
USA
dobrodružný, komédia, fantasy		
Vstupné: 3 €			
2012
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov		 Český dabing
26. 6. utorok o 19.30 hod.
ŽELEZNÁ LADY		
biografický 		
Vstupné: 2,50 €		
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov		

UK
Premiéra
2011
České titulky

27. 6. streda o 19.30 hod.
LOLLIPOP MONSTER		
dráma
		
Vstupné: 2,20 €		
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov		

NSR
Premiéra
2011
České titulky

28. – 30. 6. štvrtok, piatok, sobota o 16.30 a 18.10 hod.
1. 7. nedeľa o 16.30 a 18.10 hod.
Digitálna 3D projekcia
Vstupné: deti 5 € dospelí 6 €
2. – 3. 7. pondelok, utorok o 16.30 a 18.10 hod.
Digitálna 2D projekcia
Vstupné: deti 3 € dospelí 4 €
2012
DOBA ĽADOVÁ: ZEM V POHYBE
animovaná rodinná komédia
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
28. – 30. 6. štvrtok, piatok, sobota 19.45 hod.
1. 7. nedeľa o 20.00 hod.
AKO PORODIŤ A NEZBLÁZNIŤ SA 		
romantická komédia		
Vstupné: študenti 3 €, dospelí 4 €		
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov		

USA
2012
Premiéra
České titulky

Víťazi výtvarnej súťaže
Krásne umiestnenia dosiahli vo výtvarnej súťaži Hasičská technika dnes a v minulosti žiaci zo Základnej
školy na Ulici T. J. Moussona
4 v Michalovciach: Viktorka
Kolesárová v kategórii 10 – 12ročných žiakov a Samuel Laco
v kategórii 13 – 15-ročných
žiakov. Obaja v spomínaných
kategóriách obsadili 1. miesto a prebrali z rúk zástupcu
usporiadateľa súťaže kpt. Mgr.
Alberta Bánovského, vedúceho
prevádzkovo-technického oddelenia Okresného riaditeľstva
hasičského a záchranárskeho
zboru v Michalovciach, diplomy a hodnotné vecné ceny.
Ďalšou odmenou pre všetkých
prítomných ocenených žiakov bola prehliadka hasičskej

techniky v areáli riaditeľstva.
Chlapci aj dievčatá si mohli
vyskúšať v hasičskom výstroji s prilbou zásah s vodnou
striekačkou na cieľ a mohli sa
povoziť na vysúvacej plošine
jedného
z najmodernejších
hasičských áut. Aj tieto zážitky môžu byť pre žiakov ďalšou
motiváciou, aby sa výtvarných
súťaží, ktoré organizujú hasiči,
opäť zúčastnili.
Pri kreslení a maľovaní hasičov budeme premýšľať, aká
zodpovedná, náročná a nenahraditeľná je práca hasičov
a ako je dobre, keď nikde nehorí. Vtedy hasiči ukazujú zvedavým deťom modernú hasičskú techniku a spiace hasičské
autá.
Mgr. Jarmila Bobáková

Vladimír Varju
a Jana Padová
Ing. Peter Kocúr
a Alena Smirnová

Policajti medzi deťmi

K druhákom VI. základnej školy zavítali 13. júna na návštevu policajti
z OR PZ v Michalovciach – oddelenie kynológie spolu s ich vernými kamarátmi a pomocníkmi – policajnými psami. V rámci preberanej témy „Bezpečnosť občanov“ doplnili teoretické vedomosti žiakov o praktické ukážky
výcviku poslušnosti psíkov, zadržania páchateľa a zodpovedali na množstvo
zvedavých otázok. Pre všetkých žiakov boli tieto chvíle veľkým obohatením.
Vzácnej návšteve ďakujeme a všetkým želáme veľa úspechov v ich náročnej
a zodpovednej službe.
PaedDr. Alena Kuchárová

Rastislav Šesták
a Bc. Diana Hospodárová
Ing. Vlastimil Kadlec
a Bc. Patricie Lukáčová
Juraj Tomčák
a Jarmila Hapáková
JUDr. Pavol Horkaj
a Mgr. Monika Plišková

Pozvánka na prehliadku divadiel

Mihaľovski deski 2012

Slavomír Gurský
a Ing. Jana Tolinová

V Michalovciach patrí svätojánsky víkend
(23. – 24. júna) podujatiu MIHAĽOVSKI DESKI 2012,
druhému ročníku medzinárodnej prehliadky
divadelných predstavení vo východoslovenských
nárečiach.
Podujatie pripravili Východoslovenské združenie VALAL,
Zemplínske múzeum v Michalovciach a Dom Matice slovenskej v Michalovciach.
Účasť na jedinečnom podujatí
v prvý deň prisľúbili Kladzanské
ľudové divadlo KĽUD s autorskou Fotbalamutou, trebišovské
Divadlo „G“ s adaptáciou komédie Carla Goldoniho, vinianski
divadelníci VIDI s inscenáciou
podľa Michaila Zoščenka i divadelná sekcia FS Viňančan s autorskými jednoaktovkami.
Neodmysliteľnými hosťami
podujatia budú naši zahraniční
krajania zo srbskej Vojvodiny.
Umelci z mestečka Vrbas a obce
Kocur sa predstavia v druhý deň
podujatia inscenáciami profesionálnych východoslovensky píšucich autorov Ďuru Papharhaja,
Micheona Chun-Kana i víťaznou
duodrámou z minuloročného

9. východoslovenského festivalu malých dramatických foriem
v Novom Sade od Vlada Ňaradiho. V nej nás pobaví diva východoslovenského divadla Aranka
Meďeši.
Divadelnými scénami budú
v prvý deň podujatia Veľká sála
MsKS v Michalovciach. V druhý deň podujatia privítame
návštevníkov v „portrétnej sále“
Zemplínskeho múzea. Vstupné na podujatie je dobrovoľné.
Sobotňajšiu festivalovú noc
prehýrime spolu s folklórnymi
súbormi z okolia Michaloviec
pri svätojánskych ohňoch na
Zemplínskej Šírave v stredisku
Medvedia Hora.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja z programu TERRA INCOGNITA, ktorý je súčasťou projektu EHMK 2013. www.
terraincognita.sk, www.vucke.sk.

Deň detí s MC Drobec
V nedeľu 10. júna 2012 sa
uskutočnila už tradičná akcia
materského centra Drobec pri
príležitosti osláv MDD v priestoroch Základnej školy, Krymská (7. ZŠ). Program akcie bol
rozdelený na viacero zaujímavých aktivít. Vo veľkej telocvični
školy prebiehali súťažné disciplíny, v ktorých si deti mohli overiť svoju šikovnosť a zručnosť.
Každé zo šesťdesiatich prihlásených detí dostalo kartičku so
svojím menom, na ktorú pribežne dostávalo pečiatky za
splnené disciplíny. Po súťažných
aktivitách prišli na rad zábavné
v podobe veselej detskej zumby,
kreslenie na velikánske papie-

re a maľovanie na tvár. V herni
materského centra bol zriadený
ateliér na profesionálne fotenie,
kde sa mohli dať odfotiť deti aj
celé rodiny. Pri vyhodnotení sa
deti preukázali svojimi kartičkami s nazbieranými pečiatkami
a každé šikovné dieťa dostalo
medailu, maľovanku a sladkosť.
Všetci zúčastnení mali možnosť ochutnať dobroty počas
pohostenia v závere akcie, ktoré pripravili členky materského centra. Organizátori ďakujú
všetkým deťom aj ich rodičom
za to, že na Deň detí s drobcami
prišli a tešia sa na ich účasť na
ďalších akciách MC Drobec.
Mgr. Adriana Jacečková

Bojí sa histórie?
Vo vydaní MICHALOVČANA č. 12 bol uverejnený článok
„ Bojíme sa histórie?“, kde sa
spomína pán Stanislav Háber
a jeho prezentácia knihy o smrti
Milana Rastislava Štefánika.
Predpokladám, že pán Háber
patrí medzi prívržencov teórie
o zostrelení lietadla generála Štefánika Čechmi, resp., že bol zastrelený po pristátí. Takéto konšpiračné teórie vznikajú hlavne vtedy, ak
tragicky zahynie nejaká významná
osobnosť, a generál Štefánik medzi takéto osobnosti jednoznačne
patrí. Aj keď prezident Masaryk
nemal príliš „v láske“ generála Štefánika, je malo pravdepodobné, že
by si dovolil vydať príkaz na jeho
odstránenie. Pri vzniku Českoslo-

venskej republiky prezident Masaryk potreboval každého organizačne schopného človeka, ktorý by
prispel ku konštituovaniu štátneho
aparátu ČSR a začleneniu Slovenska do spoločného štátu. Aj keď sa
čechoslovakisti obávali požiadavky autonómie Slovenska, Masaryk
jednoducho generála Štefánika potreboval. Lietadlá značky Caproni,
ako aj iné značky lietadiel, boli
poruchové a nedosahovali dnešný
bezpečnostný štandard. A navyše
bolo zlé počasie, ktoré sťažilo pristávanie. Ak by sme chceli pripustiť myšlienku o zostrelení lietadla
Čechmi, tak len pri predstave, že
k tomu došlo omylom. Ale určite
nie ako politická objednávka.
Mgr. Milan Podoľák

Mgr. Michal Kukla
a JUDr. Anna Uchaľová
Ján Roháľ
a Mgr. Dana Balberčáková
Ján Brňák
a Lívia Bruňová
Rastislav Matišin
a Lenka Poľašková

Blahoželania

14. jún bol svadobným dňom pre

Máriu a Štefana Moskaľovcov

z Močarianskej ulice
Od tohto slávnostného okamihu uplynulo 60 rokov. Na spoločnej
ceste životom im vyprosujeme Božie požehnanie a dary Ducha,
aby ich príkladný život bol naďalej povzbudením pre ich rodinu a okolie.
za lásku a obetavosť ďakujú dcéry s rodinami
Dňa 4. júla 2012 sa dožije
okrúhleho jubilea - 50 rokov

Ladislav Urban

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia,
rodinnej pohody prajú mama, manželka,
dcéra Zuzana, syn Marek, vnuk Nikolas
a bratia Peter a Jozef s rodinami
Dňa 16. júna 2012 uplynulo 50 rokov od sobáša

MUDr. Ladislava Bendu
a Márie Bendovej, rod. Medvecovej
Do ďalších spoločných rokov veľa zdravia
a šťastia prajú synovia Vladimír, Miroslav
a vnučky Lucka, Vladka a Miška

Poďakovanie
Vierke Papovej

triednej učiteľke 4. A z II. ZŠ Ul. J. Švermu
23 párov očí na Vás pozerá s veľkou vďakou
a láskou. Zahŕňali ste nás trpezlivosťou, múdrosťou
a usmerňovaním našich ďalších krokov.
Do ďalšieho života Vám prajeme život plný zdravia,
radosti a šťastia. Úprimne Vám ďakujeme za
všetko, čo ste nás naučili. Ľúbime Vás! Vaši žiaci 4. A

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
pozýva deti od 6 do 13 rokov do knižnice na

KNIHOLAND
denný tábor pre deti

Termíny:
I. turnus organizačne zabezpečuje ZKGZ
od 9. do 13. júla 2012
II. turnus organizačne zabezpečuje OZ Entrée pri ZKGZ
od 6. do 10. augusta 2012
Denne od 8.00 do 16.00 hod.
Cena týždenného pobytu na 1 dieťa: 35 €
(v cene sú zahrnuté obedy, poistenie, pitný režim)
Bližšie info a prihlášky dostanete na detskom oddelení
knižnice u p. Jakubovej a p. Hovancoveja na tel.: 056/6421932



dva týždne v športe...

spoločenská rubrika

IV. ročník mestskej športovej olympiády seniorov
27. 6. 2012, od 13. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
Magdaléna Orenčáková Ambrová, 80-ročná

XVII. ročník splavovania zemplínskych riek
5. – 7. 7. 2012
Info: František Džuppa, tel.: 0907 931 722

Magda Gojdová, 83-ročná
Ing. Ján Šikra, 85-ročný

Plážová hádzaná

Miroslav Bendzák, 62-ročný

Iventa Beach Handball 2012
IV. ročník mužov a žien, 29. 6. – 1. 7. 2012
Otvorené majstrovstvá Slovenska v kategórii žien
Info: Zuzana Ondo-Eštoková, tel.: 0911 871 573

Futbal
O pohár primátora mesta
Turnaj v malom futbale starších žiakov
VII. ročník, 22. 6. 2012, 8. 30 hod.
Info: Mgr. Juraj Čižmár, tel.: 0907 022 986
O pohár primátora mesta
Letná prázdninová liga uličných družstiev žiakov v malom futbale
IV. ročník, 1. kolo 2. 7. a 4. 7.2012, 9. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Silový trojboj
Veľká cena primátora mesta Michalovce
v tlaku na lavičke
23. 6. 2012, 10. 30 hod.
Info: Ladislav Lechan, tel.: 0902 353 511

Tenis
Michalovská tenisová liga veteránov
X. ročník, Family – R + R, 8. kolo, 26. 6. 2012, 16. 00 hod. SOŠT
Partizánska 1, Minimax – Lobax, 8. kolo, 26. 6. 2012, 16. 00 hod.
Scorp Hviezdoslavova 7, GPH – SZŠ, 8. kolo, 8. kolo, 26. 6. 2012,
16. 15 hod. GPH Masarykova 1, TK Sobrance – Enel, 8. kolo,
30. 6. 2012, 16. 00 hod. SOŠT Partizánska 1, SOŠT – Family, 9.
kolo, 3. 7. 2012, 16. 00 hod. SOŠT Partizánska 1, Lobax – TK
Sobrance, 9. kolo, 5. 7. 2012, 16. 00 hod. SOŠT Partizánska 1,
GPH – Minimax, 9. kolo, 5. 7. 2012, 16. 00 hod. GPH Masarykova 1, Info: Ing. Radomír Trčka, tel.: 0905 971 101

Turistika
Výstup na Sadenec
23. 6. 2012, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603
Prechod Vihorlatom – nočný výstup
I. ročník, z 30. 6. 2012 na 1. 7. 2012
Info: Ing. Zdeno Šteliar, kontakt: 0905 550 2432

správy zo športu...
n MFK Zemplín v príprave
Druholigoví futbalisti MFK Zemplín Michalovce v uplynulom ročníku
skončili až na šiestej priečke. Už teraz sa pripravujú na nový ročník
súťaže. Začali v stredu 13. júna, zišlo sa 14 hráčov. Novými sú navrátilec z hosťovania v Považskej Bystrici M. Vanák, pribudne aj L. Hruška. Z vlaňajška chýbali P. Le Giang, M. Škvarka, A. Ceesay, R. Rák
a D. Uškovič, ktorým skončilo hosťovanie. Novými je aj brankár P.
Pillár. Zo Stropkova prichádza Tomáš Jenčo a z českej Viktórie Žižkov
Pavol Jurčo. Pribudla aj trojica legionárov – dvaja Španieli Manuel Jesus
Grondona Sanchez a Francesco Immorlano z Malorky a Francúz Kevin Garel. Pripojiť by sa mal aj Michal Hamuľák z Vranova nad Topľou
a zo Žižkova Peter Ďurica. V príprave odohrajú 6 zápasov. Trénerom
ostáva Albert Rusnák ml. a príprava bude iba doma bez sústredenia.
n Ján Packa ostáva
Úspešný tréner michalovských hádzanárok Ján Packa má zmluvu platnú do 30. júna. Klub si však uplatnil opciu a tak ostáva aj pre budúci
ročník WHIL. Teda máme sa na čo tešiť.
n Hádzanári s novým trénerom
Extraligoví hádzanári michalovského winLandu doposiaľ trénoval Pavol Jano. Vedenie však nebolo s ním spokojné a preto na lavičke trénera
došlo k zmene. Vystriedal ho Ľuboš Hudák, ktorý naposledy viedol extraligový Hlohovec, kde musel predčasne skončiť. Nový kormidelník sa
ujme vedenia v stredu 11. júla, keď sa začína pre Michalovčanov príprava na novú sezónu.
n Bude Iuventa Beach cup 2012
Už štvrtý ročník turnaja sa pripravuje v plážovej hádzanej. Bude pod
názvom IUVENTA BEACH CUP 2012 v dňoch 29. júna – 1. júla
na Zemplínskej šírave, v Kaluži. Tentoraz prídu aj české majsterky. Štartovať bude aj domáca Iuventa. Doteraz je prihlásených 18 mužských
a 10 ženských družstiev. Ocenené budú tri tímy v oboch kategóriách.
ka

Oznamujeme všetkým, ktorí majú záujem o DVD
– Michalovce, srdce Zemplína ... ostatných 100 rokov,
že si ho môžu zakúpiť v Turisticko – informačnej
kancelárii na MsÚ Michalovce.
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Mgr. Anna Stričíková, 70-ročná

Spomienky

Na počesť kapitána
Jána Nálepku
V tomto roku oslávime 100.
výročie narodenia kpt. Jána Nálepku, brigádneho generála in
memoriam, hrdinu ZSSR, hrdinu Slovenskej republiky.
Rodák zo Smižian pôsobil
pred 2. svetovou vojnou ako učiteľ
v Stupave a v Porube pod Vihorlatom (predtým Nemecká Poruba).
Ako záložný dôstojník bol povolaný do kasární v Michalovciach,
odkiaľ sa zúčastnil ťaženia slovenskej armády proti Poľsku a Sovietskemu zväzu. Tam nadviazal
kontakt s partizánmi, pomáhal
miestnemu obyvateľstvu a nakoniec prešiel k partizánom. Padol
v bojoch pri Ovruči na Ukrajine.

Na počesť storočnice jeho
narodenia usporiadal Oblastný
výbor protifašistických bojovníkov Michalovce v úzkej súčinnosti so Zväzom vojakov SR
– Klub Michalovce hromadný
výstup na vrch Vihorlat (1076
n. m.). Za prekrásneho počasia
sa výstupu zúčastnilo 49 účastníkov. Odmenou im boli zážitky
z cesty vojenskými vozidlami,
výhľad na krásne lesy, Užhorod,
Zemplínsku šíravu, Michalovce
a nové priateľstvá.
Po akcii nasledoval chutný
obed a posedenie na vojenskej
strelnici v Porube pod Vihorlatom.

Víťazom volejbalovej
ligy – Kamošši
Dvoma dohrávkami a záverečnými kolami, teda 13.-15.
kolom vyvrcholil III. ročník
mestskej ligy vo volejbale dospelých O pohár primátora mesta pre súťažný ročník
2011/2012. O tom, že to bolo
veľmi vyrovnané až do záverečných stretnutí, svedčí konečná
tabuľka I. ligy, keď o prvom
mieste rozhodol pri rovnosti
bodov Kamoššov a Old Mixu
len jeden horší set v neprospech minuloročného víťaza
súťaže. Víťaz tohtoročného
ročníka družstvo Kamoššov
bolo od začiatku súťaže na čele
I. ligy a svojho najväčšieho
konkurenta Old Mix dokázalo
dvakrát poraziť 3:1 a v jednom
stretnutí mu podľahlo 0:3. Tretie družstvo v celkovom poradí Región Malex malo určite
vyššie ambície, dokázalo však
víťaza súťaže poraziť v 10. kole
3:2, v zápase, ktorý patril medzi najlepšie v súťaži. Družstvo
SOŠOaS doplatilo na mnohé
zranenia jednotlivých hráčov
základnej zostavy, čo malo za
následok štvrté miesto. Sympatické výkony podával nováčik
I. ligy družstvo Hej Hop, ktoré
síce dosiahlo v súťaži len jedno
víťazstvo, ale veľmi prekvapujúce, a to v 12. kole s Región Malexom, avšak mnohé ich stretnutia s favoritmi sa vyznačovali
veľmi vyrovnaným priebehom.
Aj II. liga sa vyznačovala
vyrovnaným priebehom, keď
od začiatku sa na prvých dvoch
miestach usadili družstvá Štvorky a Štvorlístka. Tieto družstvá
nakoniec v takomto poradí obsadili prvé dve miesta so zhodným počtom bodov a o poradí
rozhodoval lepší pomer setov
pre Štvorku. Na treťom mieste len so stratou jedného bodu
na prvé dve družstvá skončilo
družstvo Gumkáčov, ktoré sa
najmä v odvetnej časti vyznačovalo veľmi nevyrovnanými
výkonmi, keď až štyrikrát pod-

ľahlo svojim súperom. Na jednej strane jedenkrát porazilo
celkového víťaza súťaže Štvorku a dvakrát druhého v poradí
Štvorlístok, avšak na druhej
strane dve nečakané prehry so
Slniečkom a Cerveza Teamom
toto družstvo odsunulo z hry
o celkové prvenstvo. Aj ostatné dve družstvá v súťaži a to
Cerveza Team a Slniečko podávali v priebehu celej súťaže
sympatické výkony a svojimi víťazstvami nad silnými súpermi
prispeli k zdramatizovaniu II.
ligy. Posledné družstvo v súťaži Volejbalový klub bol vekovo
najmladším družstvom a pre
jeho ďalší vývoj bola táto súťaž dobrou školou a prípravou.
Negatívnym javom II. ligy bolo
v 17. kole odstúpenie Dvojky zo
súťaže pre nedostatočný počet
hráčov, čím sa výsledky ostatných družstiev s týmto družstvom anulovali.
Záverečná tabuľka I. ligy
po 15. kole:
1. Kamošši
2. Old Mix
3. Reg. Malex
4. SOŠOaS
5. Hej-Hop

12
12
12
12
12

10
10
6
3
1

2
2
6
9
11

32:11
32:12
25:21
14:31
7:35

22
22
18
15
13

33:12
30:15
29:16
23:22
18:27
13:23

26
26
25
22
21
16

Konečná tabuľka II.ligy
po 15. kole:
1. IV.ZŠ
15
2. Štvorlístok 15
3. Gumkáči 15
4. Cerveza Team 15
5. Slniečko
15
6. VK
15

11
11
10
7
6
4

4
4
5
8
9
8

Záverečné vyhodnotenie súťažného ročníka 2011/2012 sa
uskutočnilo za prítomnosti primátora mesta Viliama Zahorčáka, v zasadačke Mestského
úradu Michalovce, na ktorom
boli ocenené všetky družstvá
prvej a druhej ligy.
nk

Tá rana v srdci veľmi bolí a zabudnúť nedovolí.
Stratil sa Tvoj úsmev, stíchol hlas, zostali len
spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 21. júna 2012 uplynul rok,
čo nás opustil milovaný synovec

Róbert Bednár

vo veku 35 rokov
spomína smútiaca rodina
Dňa 24. júna uplynie rok od chvíle,
keď nás navždy opustil otec, dedko
a pradedko

Jozef Düre

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Ďakujeme.
dcéry Berta, Marta a Jozefína s rodinami
Dňa 21. júna 2012 uplynulo 31 rokov,
kedy nás navždy opustil

Jozef Miškovič ml.

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

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom
a elektromerom. Tel.: 0940 752 138
n Predám rodinný dom so záhradou a pozemkom blízko
Michaloviec. Tel.: 0918 479 575
n Predám RD v tichej lokalite blízko centra v Michalovciach.
Cena dohodou. Obhliadka možná po dohode
na tel. č.: 0905 338 143
n Kúpim 1-izbový byt v Michalovciach – Sídl. Západ,
Ulica Štefánikova, Ulica okružná. Tel.: 056 642 2652
n Predám 3-izbový byt – Ulica ukrajinská / 2. poschodie,
kompletne zrekonštruovaný. Cena 45 000 €.
Tel.: 0917 505 470
n Kúpim 3-izbový byt v Michalovciach. Lokalita – Východ
a okolie (s balkónom do 4. poschodia). Nevolať RK.
Tel.: 0904 396 973
n Dám do prenájmu alebo predám 3-izbový byt na sídlisku
SNP, doteraz neobývaný na 3. poschodí/7 s rozlohou
70,70 m2. Tel.: 0902 077 622, tel.: 0902 430 987

Rôzne
n Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom
technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003.
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050
n Predám bukové odrezky. Tel.: 0908 102 786
n Predám elektrický stavebný výťah (továrenský).
Tel.: 0907 534 726
n Predám takmer novú váľandu s úložným priestorom
a operadlom. Cena 90 €.
Tel.: 0910 493 189, tel.: 0907 546 365
n Predám zariadenú maringotku, vhodnú na ubytovanie
s elektrickým rozvodom. Tel.: 0907 534 726
n Predám chladničku zn. Whirpool ART 572/H (používaná),
výška 139, šírka 60, objem 276 l za 70 €. Tel.: 0905 746 530
n Predám pianino zn. CHOLZE. Cena 800 €.
Tel.: 0905 830 506
n Predám auto Škoda Forman, r. v. 1990, dobrý technický stav,
LPG – benzín. STK do r.2013. Cena dohodou. Volať večer.
Tel.: 0907 364 124
n Predám kalové (380 V) a vodné čerpadlo (220 V)
s príslušenstvom. Cena dohodou. Tel.: 0907 979 166
n Predám detské hojdacie kresielko zn. Bright stars
s možnosťou nastavenia hojdania do 11 kg. Kresielko hraje
tri melódie. Cena 50 eur. Tel. č.: 0904245145

Služby
n Komplexné účtovníctvo. Najvýhodnejšie hypotéky
a poistenie - všetky banky a poisťovne.
Tel.: 0915 644 489, www.ekonomickesluzby.eu
n Strechy, sadrokartóny - odborná montáž + materiál.
Tel.: 0907 922 100, www.cackostav.szm.com
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