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Pamiatke Štefana Nadzama

JUDO POD ZEMOU

Rodák z neďalekých Budkoviec nás opustil po zákernej chorobe v júli
1995 vo veku 55 rokov. Počas aktívnej hráčskej činnosti pôsobil aj v
susednom Česku - v Šumperku a Třinci. Ako kormidelník najdlhšie pôsobil
v Michalovciach a Prešove. Trénoval aj v Hradci Králové, Trebišove, Snine
a Veľkých Kapušanoch.

Na ostatnom ročníku Memoriálu sa predstavili michalovský MFK Zem-
plín, trebišovský Slavoj a prešovská rezerva. Teda kluby, s ktorými mal
nebohý Š. Nadzam do činenia. Zápasy sa hrali systémom každý s každým,
pričom jeden trval 45 minút. Duely medzi Michalovčanmi a Trebišovčanmi
sa v riadnom hracom čase skončili nerozhodne. O ich výsledkoch sa roz-
hodlo v streľbe zo značky pokutového kopu. Jediný gól z hry padol z
kopačky michalovského hráča Maroša Bačíka, ktorým rozhodol o výhre
svojho celku nad prešovským "béčkom." Tým mu zabezpečil aj celkové
prvenstvo na podujatí. Druhú priečku obsadil Trebišov, tretiu šarišský tím. 

Usporiadatelia vyhlásili aj najlepších jednotlivcov. Medzi brankármi
uspel Trebišovčan Branislav Poľacký. Za najkvalitnejšieho futbalistu vyh-
lásili Prešovčana Borisa Gumana. Poctu najlepšieho strelca si vyslúžil už
spomínaný Maroš Bačík (na snímke). Predseda VsFZ v Košiciach Jozef
Kriš a primátor Michaloviec Viliam Záhorčák ocenili družstvo star-šieho do-
rastu MFK Zemplín pohárom za historický postup medzi slovenskú elitu. Kor-
midelníci zúčastnených mužstiev súťažili v streľbe zo značky pokutového
kopu O cenu Márie Nadzamovej, vdove po Š. Nadzamovi. Už po niekoľ-
kýkrát mal najpresnejšiu streleckú mušku asistent michalovského lodivoda
Vladimír Rusnák. Fanúšikovia si prišli na svoje aj počas tomboly. (čur)

Pred začiatkom podujatia položili najbližší nebohémuPred začiatkom podujatia položili najbližší nebohému
Š. Nadzamovi  na znak úcty vence.Š. Nadzamovi  na znak úcty vence. -mš--mš-

foto: Stanofoto: Stano

foto: Ferofoto: Fero

Počas sviatku sv. Cyrila a Metoda bol štadión Mestského fut-
balového klubu Zemplín Michalovce dejiskom 12. ročníka Memoriálu
Štefana Nadzama. Konal sa na počesť niekdajšieho vynikajúceho fut-
balistu a trénera. 

Splavovali rieky
Občianske združenie Návraty

(v jeho radoch pôsobia aj Micha-
lovčania), samosprávy obcí a rôzni
sponzori zorganizovali 12. ročník po-
dujatia, nazvaného Splavovanie
zemplínskych riek. Trvalo tri dni a
účastníci postupne zavítali na mies-
ta, ktoré počas svojej historickej
púte navštívili Sv. Cyril a Metod.
Štart splavovania bol pri moste cez
rieku Topľa vo Vranove nad Topľou.
Jeho vyznávači sa plavili aj riekami

Ondava, Bodrog, Uh a inými. Do
splavovania sa prvýkrát zapojili
Obecné úrady v Parchovanoch a
Hrani (obe obce sú v okrese Tre-
bišov). Cieľ podujatia bol v Strede
nad Bodrogom. Po krátkom oddy-
chu si účastníci splavovania v
miestnom amfiteátri pozreli vystú-
penie mužskej speváckej skupiny
Lučane z Lúčok pri Michalovciach.   

(nýč)

Mladí michalovskí džudisti si
už v ukončenej sezóne počínali
veľmi úspešne. Ani z medzinárod-
ného turnaja v džude v soľnej bani
v poľskej Bochni, neodišli bez oce-
není. Konkurencia bola silná, na
jubilejnom 10. ročníku turnaja pre-
tekalo 526 chlapcov a dievčat z
Poľska, Litvy, Lotyšska, Slovenska,
Nemecka, Česka, Rakúska, Ukra-
jiny a Gruzínska. Podujatie otvoril
primátor mesta Bochňa. Slovensko
bolo zastúpené klubmi z Micha-
loviec, Žiliny, Bardejova, Rimavskej
Soboty a Martina). Michalovský ŠK
Zemplín tvorilo 21 súťažiacich, z
nich osem sa umiestnilo do 3.
miesta.  

Výsledky Michalovčanov:
Kategória mini - 1. Matej Pakán (20
kg) a Dominika Kincelová (24 kg),
ktorá bola vyhodnotená ako naj-
technickejšia pretekárka turnaja. 3.
miesto Samuel Solenský (30 kg).
Staršie žiačky - 1. Anna Urbančí-
ková (40 kg), mladšie žiačky - 3.
Anna Kornúcová (32 kg), mladší
žiaci - 3. Lukáš Mižák (30 kg),
starší žiaci - 3. miesta Juraj Vajda
(55 kg) a Martin Frič (plus 70 kg).

Súťaž sa uskutočnila na ne-
tradičnom mieste. Usporiadatelia
pripravili tatami  až 227 metrov pod
zemou - v starej štôlni, kde sa ke-
dysi ťažila soľ. 

text a foto: S. Orolin

Cez Slanské vrchy
V tomto roku už tradične v deň

naplánovaného podujatia  členom
KST OT TJ Turista Michalovce po-
časie výnimočne prialo.

Úvod túry začali pri Ružovom
sade v Dargovskom priesmyku.
Skúsení turisti pomocou buzoly a
turistických značiek putovali po
chodníkoch. Krátka zastávka na
najvyššom bode vytýčenej trasy
859 m n. m. na kopci Lazy s pekný-
mi výhľadmi do doliny, či na hrebeň
pohoria v diaľke, predznamenala už
len neustále klesanie. Niekoľko sto
metrov od turistickej značky po
neznačenom chodníku turisti došli
k zrúcanine hradu Braničev (Parus-

tan) postavenom po tatárskom
vpáde vo výške 607 m n. m. Monu-
mentálna stavba zanikla už v polo-
vici 14. storočia, dnes sú po nej
zachované iba nepatrné zvyšky,
zväčša zarastené lesným porastom.

Záver cesty prebehol pohodl-
ným kráčaním už len v miernom
stálom klesaní popri Bačkovskom
potoku cez Bačkovskú dolinu, vyh-
lásenú v r. 1967 za Národnú prírod-
nú pamiatku. Po prechode kaňonom
pri upravenom prameni pod Babou
horou, turisti v obci Dargov, ukončili
svoju túru.                Anton Hasák

predseda OT TJ Turista
Michalovce

P r í  j  m e m e 
manažéra -  špeditéra

na medzinárodnú 
nák ladnú dopravu

so znalosťou 
ruského jazyka 

vo veku 
od 20 do 40 rokov.

Skúsenost i  
n ie  sú podmienkou,
možnosť  zaškolen ia .

Kontakt :  0918 624 378,
+380503722821

P r í  j  m e m e
vodičov 

na medzinárodnú 
nák ladnú dopravu 

v  š tá toch EÚ 
a v  t re t ích š tá toch

(Ukra j ina,  
Ruská republ ika) .

Kontakt :  0918 624 378
+38050 3722821,  0915

947 400

N e h n u t e ľ n o s t i
Na prenájom 50 m2 v centre. 0915 864 655
Predám chatu s vinicou na Zemplínskej šírave v lokalite Slnečný lúč. Tel.:

0902 342 081, 056/64 221 00
Odstúpim obchodné priestory na Sídlisku SNP v Michalovciach. Možné aj iné

využitie. Nájom 1.500,- Sk. Tel. 0905 429 794
Dám do prenájmu 2-izbový byt nezariadený v centre, depozit na 2 mesiace.

Tel. 0903 617 774
Predám zabehnutý, ziskový novinový stánok v Michalovciach. Tel. 0908 488 760
Dám do prenájmu rodinný dom 7km od Michaloviec, zariadený, možnosť

bývania ihneď. Tel: 0910 917 960, 0910 953 347

S l u ž b y
Určím aktuálnu diagnózu prístrojom SALVIA a ponúkam účinnú očistu tela,

ktorou sa zbavíte väčšiny zdravotných problémov - imunitných porúch, alergií,
zápalov dýchacieho a močového ústrojenstva, gynekologických a hormonálnych
porúch, kožných chorôb, pohybového a nervového aparátu, zažívania, únavy,
depresie a mnohých iných, aj závažných. Tel. 0903 193 059. Terapeut: František
Demský 

Kvalitné nátery striech RD, chaty, iné objekty. Záruka, dohoda. Prax 15
rokov. Doprava zdarma. Tel. 057/4431532, 0905 513 618

Čistenie eternitu vysokotlakovým zariadením (mach, špina...). Strecha ako
nová. Tel. 057/4431532, 0905 513 618

P r e d a j - r ô z n e
Predám voliéru pre väčšieho psa. Cena 3.500,- Sk. Dohoda možná. Okres

Sobrance. Kontakt: 0908/604 355 
Predám lacno teleobjektív FA Pentax zoom 80-320 mm. Kontakt: 0903 182 604
Predám Škodu Favorit 135, rok výroby 1992, zimné, letné pneumatiky a disky,

ťažné zariadenie, záhradka. Cena dohodou. Tel: 0907 158 586, 0903 344 825

K ú p a
Kúpim dvojizbový a trojizbový byt v Michalovciach. Tel: 0905 621 907
Kúpim dvojizbový byt v Michalovciach. Tel: 0910 917 960 
Kúpim jednoizbový byt v Michalovciach, cena do 350 tisíc. Tel: 0910 441 823
Kúpim dvojizbový byt v Michalovciach, cena do 550 tisíc. Tel: 0910 441 823 

Z a m e s t n a n  i e
Voľné miesta pre absolventov SŠ, VŠ. Príjem 15-20 tisíc Sk. Tel. : 0905 158 708
Hľadám projektanta pre kaštieľ. Ozvi sa 0908 335 754

MALÝ OZNAMOVATEĽ

Tak ako po iné roky je aj teraz počas letných horúčav možnosť
osviežiť sa v mestskom kúpalisku pri reštaurácii Bažant a taktiež
opaľovať sa na trávnatej ploche v areáli kúpaliska v Michalovciach.
Teší sa na vás plavčík Ďuso.

LETNÁ OSEMSMEROVKA
Vyškrtajte vo všetkých smeroch výrazy. Nevyškrtané písmená tvo-

ria tajničku (17 písmen). Správne odpovede posielajte na adresu redak-
cie (v tiráži) alebo mailom na scobikova@msumi.sk. Troch správnych
lúštiteľov odmeníme vecnými cenami.

LEGENDA: brada, automobil, bylinka, bytosť, oslava, torta, deti, autá, kočiar,
kontesa, rodina, taburetka, kniha, kukurica, autor, včela, učiteľ, olej, riaditeľ,
noc (2krát), hrad, domov, lipa, anketa, rak, ľudia, krabica, razítko, bane, kino,
istina, tona, ľad, brána, kadidlo, lupa, cár, nanuk, umenie, ikra, svetre, tristo,
osada, stan, viecha, trak, raz, rok, krotitelia, lutna, kasta, kanec, orech,
Adam, Eva, antuka, nožnice, Drakula, nula, malina, ulica, Alica, ihla, Laco,
had, ryba, dlátko, ovca, kone, raci, zima, cena, nafta, joga, baba  Autor: -ad-
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Tohtoročný III. ročník Rallye historických vozidel bol poznačený menším počtom účastníkov. 

Výstavba nového kruhového objazdu je už v plnom prúde.

Foto: FFoto: F. Demský. Demský

Čoskoro majú aj 
Slováci nové platidlo

Ekumenická bohoslužba

Projekt pomôže rómom
Mesto Michalovce reagovalo na  výzvu z Fondu sociálneho

rozvoja v rámci operačného programu SOP Ľudské zdroje - prio-
rity č.2 "Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu
práce" podaním projektu pre marginalizovanú oblasť na Mlynskej
ulici - tzv. "Angi mlyn". 

Začiatkom júla sa v Michalovciach uskutočnila ekumenická bohosluž-
ba pri príležitosti sviatku slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Pre
nepriazeň počasia pobožnosť nebola na námestí, ale v sále MsKS. Pred
oslavou primátor mesta Viliam Zahorčák prijal všetkých duchovných na
Mestskom úrade. Poďakoval im za prácu, ktorú robia medzi svojimi veriaci-
mi. Pobožnosti sa zúčastnili predstavitelia všetkých cirkví pôsobiacich na
území Michaloviec. Tohto roku ekumenické bohoslužby viedla rímskokato-
lícka cirkev, farnosť 2 - saleziáni. Nechýbali ani zástupcovia mesta - okerm
primátora,  viceprimátor B. Bančej, prednosta MsÚ Z. Vasiľ a ďalší hostia.
Spolu s veriacimi si slovom a modlitbou pripomenuli cyrilometodskú tradí-
ciu, ktorá zohrala dôležitú úlohu v slovenských dejinách. Slováci sa vždy
radi vracali k tomuto slávnemu obdobiu a čerpali z neho posilu aj v ťažkých
časoch poroby a duchovného zmätku. Ako vieme, prv než sa vypravili bra-
tia Konštatín a Metod do Veľkomoravskej ríše, zostavil Konštantín prvé
slovanské písmo - hlaholiku. Tým položil základný kameň slovanskej
kultúry, literatúry a vzdelanosti.  (S.Orolin)

Mesto v projekte III.
Koncom júna sa v gréckych Aténach konalo plenárne stretnutie

konzorcia partnerov projektu Access eGov, ktorý je financovaný zo 6.
rámcového programu Európskej komisie. Cieľom pilotného projektu je
pomôcť občanom a podnikateľom zorientovať sa v spleti zložitých pro-
cesov a následne im ušetriť čas a peniaze.

Mesto Michalovce ako jeden z jedenástich členov projektového konzor-
cia v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom implementuje slovenský
pilotný projekt, ktorý je zameraný na podporu pri získaní povolení pre stavbu
rodinného domu a podporuje procesy územného plánovania, územného a
stavebného konania a kolaudačného konania. 

Plenárne stretnutie bolo zamerané na prípravu pilotných testov vyvíja-
ného softvéru. Užívateľskí partneri z Nemecka (štátna administratíva Sch-
lezwig-Holstein), Poľska (Asociácia Mestá na Internete, Mestský úrad v Gli-
wiciach) a Slovenskej republiky (Košický Samosprávny kraj, Mesto Micha-
lovce) na ňom vo svojich prezentáciách predstavili vízie pilotných testov,
ktoré budú testovať na svojom území. V následnej diskusii s vývojovými part-
nermi (Nemecká univerzita v Káhire, Univerzita v Regensburgu, EMAX S.A.,
Intersoft, a.s., Technická univerzita v Košiciach), ktorí v ukážkach predstavili
vyvíjaný softvér, si užívateľskí partneri objasnili detaily o vyvíjanom softvéri,
potrebné pre bezproblémové zaistenie priebehu pilotných testov. Šírenie
výsledkov projektu je úlohou organizátora pracovného stretnutia - gréckej
spoločnosti e-ISOTIS. 

Prvé kolo testovania je plánované na mesiace september - december
2007, vyhodnocovať sa bude v januári 2008. Po ňom nasleduje druhá opo-
nentúra projektu, tzv. review (Mesto v projekte II, Michalovčan č. 7, zo dňa 2.
apríla 2007), ktoré sa uskutoční na pôde Európskej komisie v Bruseli. V prí-
pade úspešnosti, príde na rad druhé kolo testovania v poslednom - treťom
roku projektu.  T. Bielovský

Pilotným projektom s názvom
Komunitné centrum MLIN (Margi-
nalize Locality - INclusion) chce
mesto zriadiť komunitné centrum a
uskutočňovať komunitnú prácu v
uvedenej lokalite. Cieľom pilotného
projektu je komunitný rozvoj v róm-
skej osade, dosiahnutie zmeny pos-

toja rómov v snahe riešiť svoju vlast-
nú situáciu, zabezpečenie neformál-
neho vzdelávania a vyškolenia ko-
munitných pracovníkov a asistentov
v oblasti sociálnej práce s komuni-
tou, zabezpečenie neformálneho
vzdelávania a nácvik praktických
zručností členov komunity pre ich

zaradenie na trhu práce, vytvorenie
podmienok pre vybudovanie sociál-
neho podniku a samozamestnáva-
nia. Projekt chce ďalej realizovať
vzdelávacie, zdravotno-osvetové a
voľno-časové aktivity pre všetky
vekové skupiny s cieľom zlepšenia
ich životnej situácie, iniciovania štruk-
turálnych zmien a ozdravných pro-
cesov, začatie činnosti materského
centra v komunite v spolupráci s III.
ZŠ na Moskovskej ulici, zabezpečiť
neformálne vzdelávanie a nácvik
praktických zručností členov komu-
nity pre ich zaradenie na trh práce.
Mesto žiada nenávratný finančný
príspevok 95% rozpočtu projektu vo
výške 4 120 000 Sk z Európskeho
sociálneho fondu a štátneho roz-
počtu na obdobie 13 mesiacov. V
prípade jeho schválenia MsZ od-
súhlasilo spolufinancovanie projektu
z rozpočtu mesta vo výške 5% z
celkovej sumy  t.j. 206 000 Sk. 

RNDr. Jana Machová

Dňa 1. januára 2009 sa pripojíme k viac ako 300 miliónov Euró-
panov, ktorí používajú euro ako svoju domácu menu. Obavy a neis-
toty občanov z jej zavedenia by mala potlačiť informačná kampaň o
spôsobe platieb ako aj o samotnej novej mene. Rozsiahla informačná
kampaň by mala prebehnúť vo všetkých médiách.

V ostatnom období rezonuje
otázka zavedenie eura v ušiach
väčšiny Slovákov. Prípravné práce
pre zavedenie novej meny sa zin-
tenzívňujú aj v našom kraji. Podľa
slov Igora Baráta, splnomocnen-
ca vlády pre zavedenie eura:
"Košický samosprávny kraj je v
tomto procese asi najďalej a na-
ozaj môže byť dobrým príkladom
pre všetky ostatné kraje Slovens-
ka." Občania už teraz môžu infor-
mácie o prechode na nové platidlo
získať na webovej stránke národnej
banky Slovenska www.euro.ecb.int
alebo z médií. Koncom roka 2008
by mali všetky domácnosti dostať
informačný materiál, kde bude
brožúrka, ktorá vysvetlí všetko o
tom, ako bude vyzerať prechod na
euro. V balíčku budú aj eurokalku-
lačky, na ktorých si občania môžu
ľahko prepočítať sumy z korún do eur. 

Všetky ceny tovarov a služieb,
ako aj mzdy, dôchodky či stavy
účtov v bankách budú automaticky
prerátané konverzným kurzom,
ktorý určí rada EÚ. Ten by mal byť
stanovený v druhej polovici budú-
ceho roku. Občania sa však obá-
vajú nárastu cien. Podľa, Martina
Šustra, riaditeľa odboru výsku-
mu Národnej banky Slovenska:
"Euro v zásade nie je dôvodom na
to, aby sa ceny zvýšili. Vo svojej
podstate je prechod na euro len
prepočítaním konverzným kurzom.
Odborníci pripravujú mechanizmy,
ktorými chcú zabrániť zdražovaniu.
Jedným z nich je prísna povinnosť
duálne zobrazovať všetky ceny v
korunách a eurách aj po jeho za-

vedení. Napr. potravinové reťazce
si určite nebudú môcť dovoliť zvýšiť
ceny. Tak ako dnes stojí chlieb dvad-
sať korún, tak presne po prepočí-
taní konverzným kurzom bude
viacmenej toľko stáť aj v eurách." 

Našou úlohou je naučiť sa
používať novú menu. Aj drobné vo
forme centov majú svoju hodnotu.
Zdenko Trebuľa, predseda Ko-
šického samosprávneho kraja,
varuje občanov: "Mnohí z nás si
ani neuvedomujú, že jeden cent je
vlastne 33 halierov a päť centov je
už jeden rožok. Keď niekto príde
do reštaurácie a bude pri sprepit-
nom taký veľkorysý, ako je teraz
pri korunách, tak zrazu zistí, že v
polovici mesiaca nebude mať ani
na ten rožok. Musíme sa naučiť
opäť pracovať s drobnými, uvedo-
movať si, že každý cent predstavu-
je nejakú hodnotu a nie malú." 

Po zavedení eura v našej kra-
jine budú môcť občania zamieňať
slovenské koruny a mince v NBS
neustále, a to bez časového ob-
medzenia. Nemôže sa stať, že by
slovenské koruny po prijatí novej
meny "prepadli", vždy ich bude
možné zameniť.      M. Ščobíková

Štyridsiatka majiteľov áut a
motocyklov "mladších ročníkov"
z celého východného Slovenska
sa v prvú júlovú sobotu pred-
stavila na Námestí slobody v Mi-
chalovciach svojim priazniv-
com. Zaujalo hlavne najstaršie
vozidlo Tatra 57 A (rok 1938),
motorka Jawa 175 (1938) a iné.
Súčasťou podujatia bola aj tra-
dičná spanilá jazda Zemplínom.
Zástupcovia Klubu historických
vozidiel Michalovce i priaznivci
sa už tešia na budúci ročník tohto
zaujímavého podujatia. Na sním-
ke veterán krátko po štarte na
spanilú jazdu. text a foto: S.Orolin

Rallye historických vozidiel

Aktual i ty  -  Aktual i ty
Už po šiestykrát sa v aule eko-

nomickej univerzity v Michalovciach
konal regionálny festival Rómov Juž-
ného Zemplína. Kým v ostatných roč-
níkoch šlo predovšetkým o prehliad-
ku amatérskych a poloprofesionál-
nych súborov, zámerom tohtoročné-
ho bolo zisťovať rozdiely, odovzdávať
skúsenosti a poznávať nové prvky
rómskeho umenia. Na rozdiel od pred-
chádzajúcich ročníkov mal v tomto
roku festival medzinárodný charakter.
Stretli sa na ňom tanečníci, speváci a
hudobníci zo Španielska, Srbska,
Čiernej Hory, Čiech a Slovenska. 

Mestská samospráva začiatkom
mesiaca spustila do prevádzky novú
internetovú stránku mesta. Okrem
zaujímavých informácii si z nej budete
môcť stiahnuť aj všetky aktuálne VZN.
Systém novej stránky poskytuje ak-
tuálny servis informácií o dianí v
mestskej samospráve. Na úvodnej
stránke sú situované aktuálne infor-
mácie z mesta, kultúry a športu.

Stále položky sú členené do šty-
roch sekcii - mesto, samospráva, turiz-
mus, kultúra a šport. Môžete tam nájsť
aj dvojtýždenník Michalovčan v pdf for-
máte. Internetová stránka obsahuje
cestovný poriadok a podrobnú mapu
mesta. Nájdete ju na adrese:
www.michalovce.sk

Združená stredná škola hotelových
služieb a obchodu využila posledný
školský deň na prezentovanie pub-
likácie, ktorú zostavila učiteľka školy
PhDr. Viera Čurmová. Brožúra s náz-
vom Po nehnuteľných kultúrnychPo nehnuteľných kultúrnych
pamiatkach Michaloviec pamiatkach Michaloviec vyšla v šty-
roch jazykoch - slovenčine, angličtine,
nemčine a ruštine. Obsahuje mapové
podklady a obrazovú prílohu. Vydala
ju menovaná škola s finančným prís-
pevkom mesta Michalovce a ďalších
sponzorov. Publikácia je určená pre
študentov, zahraničné delegácie, s
ktorými má škola družobné vzťahy a
rovnako bude slúžiť ako učebná po-
môcka na maturitné skúšky z cudzích
jazykov. 

Detské letné tábory majú rôzne
podoby. Deti si v nich oddýchnu, zre-
laxujú, ale môžu sa aj niečo nové
naučiť. Šiesteho ročníka detského
tvorivého tábora na Zemplínskej ší-
rave sa zúčastnilo 25 detí z východ-
ného Slovenska. Organizátorka tábo-
ra Alena Niklasová ich učila nové výt-
varné techniky. Deti maľovali na hod-
váb, sklo, lepili, navliekali a vyskúšali
si i servítkovú techniku. Z ich tvorivej
činnosti vzišlo v priebehu týždňa
niekoľko dielok, ktoré budú pripomí-
nať zmysluplne strávený čas a pos-
lúžia aj ako darčeky.

Mesto Michalovce oznamuje motoristom
úplnú uzávierku križovatky na miestnej komunikácii

z dôvodu budovania kruhového objazdu
na uliciach Hollého - Moskovská - Okružná.

Termín trvania uzávierky je od 9.7. 2007 do 31.10. 2007

Foto: FeroFoto: Fero
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Z pera viceprimátora
RADOSTI A STAROSTI LETA

Letné obdobie je v podvedomí každého spojené s časom
dovoleniek, oddychu, určitého uvoľnenia alebo naberania nových
síl. Je časom zberu poľnohospodárskych produktov, náročných
stavebných prác, školských prázdnin ale aj intenzívneho  spolo-
čenského života. 

Samozrejme, že letom sa čas nezastaví a všetky funkcie
mesta musia fungovať naplno aj s rozšírenými požiadavkami
tohto ročného obdobia. 

Dokončenie expertízneho posúdenia pešej lávky cez La-
borec viedlo k jej opravám a v týchto dňoch  bude znovu otvo-
rená pre peší prechod. Zároveň ale poukázala aj na určité poza-
budnutia pri starostlivosti a bežnej údržbe týchto zariadení v meste.

Po časovo náročných tortúrach spojených so zákonným
postupom súvisiacim s výberovým konaním pre kruhový
objazd, sa v týchto dňoch začalo s budovaním kruhového ob-
jazdu na uliciach Hollého, Okružnej a Moskovskej. Predpokla-
daný efekt v zlepšení dopravnej situácie v uvedenej lokalite je
určite vyvážený práve zmenou dopravnej situácie v tomto
období. Dúfam, že plánovaný termín ukončenia uvedenej stav-
by zmierni dočasné zhoršenie podmienok v tejto oblasti. Ak
nedôjde k žiadnym nepredpokladaným problémom, mal by byť
dokončený v októbri tohto roka. 

Čulý stavebný ruch  prebieha aj na dvoch iných miestach  v
meste, spojených s inými ako mestskými prostriedkami. Bu-
dovanie nového závodu Yazaki za Ulicou kapušianskou má
šibeničné termíny, ale drží tempo a dúfame, že s podporou
vedenia mesta nielen splní termín dokončenia výstavby, ale
novými pracovnými silami naplní aj termín spustenia výroby. 

Rovnako intenzívny ruch je aj za obchodným  domom Kauf-
land v priestoroch bývalého pivovaru. Jeho ukončenie je pod-
mienené  ďalším kruhovým  objazdom v lokalite. 

Technické služby ukončili druhú kosbu. Po obhliadke mesta
vyzývame vlastníkov pozemkov, aby sa o svoje pozemky starali
rovnako zodpovedne. 

Mesto  po dlhých rokoch zriadilo novú internetovú stránku
Michaloviec www.michalovce.sk. Po predchádzajúcich  nega-
tívnych skúsenostiach s prevádzkovaním internetovej stránky s
pomerne malou aktuálnosťou informácií, prechádzame na nový
režim s možnosťami  aktualizovať jednotlivé informácie. Máme
tak väčšiu  možnosť brať do úvahy a včas reagovať na podne-
ty nielen občanov ale aj iných subjektov. 

Michalovčan už nevychádza len ako tlačové médium me-
sta, ale je aj  vo virtuálnej podobe na internete. 

Dianie v Michalovciach letom nekončí, ani sa nezastavuje.
Plynule pokračuje novými úlohami a pretvára mesto podľa
súčasných potrieb občanov, pre zlepšenie života v meste a pre
nové potreby a dúfajme, že aj pre  vytváranie trvalých hodnôt.  

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora      

- Aktuality - Názory

Detoxikácia organizmu - XIV. časť
Dva protiklady! Ľudia môžu zmýšľať výlučne materialisticky alebo idealisticky.

Keď sú tieto zmýšľania v určitej rovnováhe dochádza k harmónii, ktorú symbolizuje
monáda. Takto môžeme pozerať aj na život človeka. Organizmus môžeme chápať ako
hmotu, matériu, ktorá sa chová výlučne podľa materialistických medicínskych zákoni-
tostí, napr.  biochemických, hormonálnych, imunitných  reakcií. Ale môžeme ho vnímať
aj ako súhrn energií, energetických a informačných polí, čo je pravdepodobne základ
vývoja a existencie človeka. Pre rozlúštenie príčin zdravotných problémov človeka,
musíme skúmať obidva protiklady. V tejto časti budeme pokračovať v téme psychika a stres.

Stres a kortizon! Pred stresom nás chráni systém nervový a endokrinný, ktorého
súčasť tvoria nadobličky (glandula suprarenalis). Nadobličky sa delia na  dreň a kôru,
preto majú aj odlišné funkcie. Ochrannú funkciu voči stresu  zabezpečuje hormón kor-
tizon tvorený kôrou nadobličiek. Kortizon sa používa v bežnej liečbe na potlačenie
zápalov a bolestí, mení funkciu nervového systému, a tým aj psychiky a riadiaceho sys-
tému imunity. Aplikuje sa pri alergických, reumatických, autoimunitných, pľúcnych a
nervových chorobách. Pridáva sa do kožných mastí, očných kvapiek a pod. U väčšiny
chronicky chorých ľudí je aj našim vyšetrením zisťovaná porucha produkcie kortizonu
a následná znížená tolerancia voči stresu. Preto sa prihlásia v stresovaných tkanivách
chronické kĺbové choroby, astma, alergie a iné. Stres zvyšuje nároky na tvorbu korti-
zonu, ktorého je pri poruche nadobličiek nedostatok. Pravidelné podávanie nízkych
dávok kortizonu je niekedy vyslobodenie z chronickej poruchy. Ale má aj nepriaznivé
dôsledky. Najhoršie je vyplavovanie vápnika z kostí, čím sa častejšie môže prejaviť
osteoporóza. Okrem toho sa prejavuje aj kortizonovým diabetom, šedým zákalom,
zvýšeným krvným tlakom, zadržovaním vody a zmenami v hormonálnom systéme.
Najlepšie by bolo uzdraviť nadobličky, a tak zaistiť dostatočnú produkciu kortizonu v
prirodzenom stave. Detoxikácia nadobličiek nám zaistí vysokú kvalitu riadenia hor-
mónov a taktiež stresu.

Stres a stredný mozog! Ďalším ochranárom stresu je stredný mozog (mesen-
cephalon). V našom tele dochádza aj k produkcií tzv. endorfínov, čiže endogénnych
morfínov. Ide o látky podobné morfínu, čiže derivátu ópia. Endorfíny nám zaistia istú
bezstarostnosť a dobrú náladu. Niektorí ľudia majú jeho nadbytok, a tak sú schopní
robiť extrémne veci, ako napr. stať sa pilotom nadzvukových lietadiel, potápať sa do
veľkých hĺbok a riskovať. Opačne, druhý typ ľudí s nedostatočnou produkciou endor-
fínov má problém napr. ísť do školy, či do zamestnania, vykonávať bežné činnosti, lebo
to v nich vzbudzuje strach. Človek s veľmi dobrou produkciou endorfínov si určitými čin-
nosťami napr. športom, hrou, hazardom, či zamilovaním vie sám zvýšiť endorfíny, a tak
byť šťastným a spokojným. K povzbudeniu činnosti stredného mozgu sa odporúča aro-
materapia s levanduľovou vôňou. 

Stres a medzimozog! Tretím ochranným systémom je časť mozgu, nazývaná
medzimozog (diencephalon), kde sídli centrum pre produkciu a využitie niektorých
neurotransmiterov, látok prenášajúcich vzruchy medzi nervovými bunkami. Z nich je
najznámejší serotonín, ale medicínska veda rozoznáva ďalších 30 látok s podobnou
funkciou. Nedostatočná funkcia serotonínu znamená, že človek je ohrozený depresiou,
čiže smútkom a striedaním nálad. Pre zlepšenie depresívneho stavu je vyvinutých veľa
tzv. antidepresív. Znížená produkcia serotonínu vždy znamená psychický problém. Z
prírodných zdrojov je sója  účinnou potravinou na zvýšenie hladiny serotonínu.

Dnešný moderný človek je tak intenzívne ovplyvňovaný rôznorodými toxínmi, čiže
jedmi zo života, že len cieľavedomou, riadenou a kontrolovanou detoxikáciou svojho
organizmu môže žiť plnohodnotný a kvalitný život.

Akreditovaný špecialista detoxikačnej medicíny František Demský, 0903193059

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce venujú oso-
bitnú pozornosť separácii druhotných surovín v samotnom meste i v
priľahlých obciach. Na linke separovaného zberu majú tohto roku
vyseparovať 85 ton plastov, 200 ton papiera a kartónov, tiež sklo,
kovy, tetrapacky. Úspešnosť a efektívnosť zberu vyseparovaných
zložiek odpadu závisí od záujmu a disciplíny občanov pri triedení a
ukladaní odpadu vo vreciach. K tomu TaZS Michaloviec vytvárajú
dobré podmienky, napr. umiestňovaním farebne rozlíšených nádob
na sídliskách. Významnou mierou na konkrétnej separácii recyklo-
vateľného odpadu sa podieľajú uchádzači o zamestnanie v rámci
vykonávania aktivačnej činnosti (zaradených do Národného projektu V.
Vyseparovanie čo najväčšieho množstva recyklovateľného odpadu je
vkladom pre zdravé životné prostredie. Náš fotoobjektív zachytil
Františka Vojtoviča a Jaroslava Oršovského pri zber vriec s odpadom
na Močarianskej ulici.  Text a snímka: Stano Orolin

Koncom júna a začiatkom júla zaz-
namenali pracovníci mestskej polí-
cie v OC Kaufland viacero krádeží.
Dopustili sa jej Jozef R. (nar. 1966),
Renáta M. (nar. 1949) a Jozef H.
(nar. 1964) menovaní sú z Micha-
loviec. Ďalej to bol Jaroslav D. (nar.

1989) z Medzilaboriec a Peter P.
(nar. 1980) z obce Lastomír. Krá-
deže v OC Hypernova sa dopustili aj
Tibor M. (nar. 1990) z Budkoviec a
Dagmár O. (nar. 1972) z Micha-
loviec. 

Odchyt túlavého psa, rasy Lab-
radorský retriver - čiernej farby, ktorý
sa pohyboval po Ulici nad Labor-
com, bol vykonaný dňa 16. 6. Ďal-
ších psov nezistených rás odchytili
hliadky MsP na uliciach Továren-
skej, Štefánikovej a Špitálskej. Psy
boli odovzdané do útulku v Tre-
bišove. V priebehu dvoch týždňov
parkovali na miestach vyhradených
pre telesne postihnutých dvaja ne-
zodpovední vodiči. V rovnakom
čase boli na oddelenie MsP doru-
čené nájdené kľúče od osobného
motorového vozidla. Na Ulici Kuz-
mányho pracovníci MsP našli zvä-
zok kľúčov. Nájdené veci sú uložené
na oddelení MsP.

JUDr. Bartolomej Kudroč,
náčelník MsP

Z ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE

V Michalovčanovi č. 14 zo dňa 9. 7. 2007 prezentuje poslanec
MsZ svoj názor na porušenie ustanovení VZN č. 42 a 43, ktorým bol
vydaný Trhový poriadok. K porušeniu VZN malo dôjsť tým, že Tech-
nické a záhradnícke služby prestali prevádzkovať trhovisko na Ulici
prof. Hlaváča a obnovili činnosť trhoviska na Ulici športovej. 

VZN v §1 schvaľuje trhový poriadok pre trhové miesta na uliciach
Športovej, prof. Hlaváča, Moskovskej, Špitálskej a nad Laborcom.
Následne v §2 trhového poriadku sa uvádza, že na týchto miestach je
povolené predávať:
a) ovocie a zeleninu v surovom a nespracovanom stave,
b) kvasenú kapustu,
c) sušené ovocie, orechy, mandle spracované a balené oprávnenými 

výrobcami,
d) huby čerstvé, ich predajca musí mať osvedčenie o osobitnej spôsobi-

losti na predaj,
e) slepačie vajcia za podmienok stanovených orgánom potravinárskeho

dozoru,
f) balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok 

stanovených orgánom potravinárskeho dozoru,
g) kvetiny,
h) včelie produkty,
i) knihy, dennú a periodickú tlač,
j) drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky, sklo, 

porcelán, keramiku,
k) žreby,
l) spotrebný tovar výlučne v stánkoch s trvalým stanoviskom,
m) nepotrebný, použitý a opotrebovaný tovar...

V zmysle §5 trhového poriadku musia predávajúci používať elek-
tronickú registračnú pokladňu, mať oprávnenie na podnikanie, doklady o
nadobudnutí tovaru, označenie svojho miesta s názvom firmy.

Práve dodržiavanie predaja spotrebného tovaru výlučne so stánkom
s trvalým stanovišťom, kontrola dokladov o nadobudnutí tovaru, viditeľné
označenie názvu firmy, elektronická registračná pokladňa boli už od pri-
jatia VZN v roku 2001 problémom. Už vtedy vedenie mesta rozhodlo o
premiestnení trhoviska z Ulice prof. Hlaváča na Ulicu športovú. Vedenie
dokonca vtedy ohradilo priestory na vonkajší predaj zeleniny a premiest-
nilo predajné stoly. Následne svoje rozhodnutie zmenilo a trhovisko sa
vrátilo na Hlaváčovu ulicu. Mestské zastupiteľstvo však nezmenilo VZN
a nezrušilo trhové miesto na Športovej ulici.

Na Ulici prof. Hlaváča neustále dochádzalo k porušovaniu všeobec-
ne záväzných právnych predpisov, tak ako je uvedené vyššie. Rovnako
tam dochádzalo k nelegálnemu predaju cigariet. 

Začiatkom roka 2007 TaZS upozornili na tento pretrvávajúci stav na
trhovisku a informovali o riešení, t.j. prekročení predaja na Ulici prof. Hla-
váča a obnovení predaja na Ulici športovej. Toto riešenie navodilo právny
stav, ktorý zodpovedal príslušnému zákonu v plnom znení a VZN č. 42 a
43. Následne došlo k prijatiu nového VZN a zrušeniu starých.

Je nutné podotknúť, že právne predpisy upravujú spoločenské
vzťahy rôznym spôsobom, napr. aj tak, že určia maximálne alebo mini-
málne hranice spoločensky uznávaného právneho konania. VZN č. 42 a
43, ktorým sa vydal trhový poriadok, určili maximálny, presne určený
počet trhových miest, kde správca mohol zriadiť trhové miesto. Poru-
šením VZN by bolo, ak by správca prevádzkoval viac trhových miest
alebo trhové miesta v iných lokalitách. Ľudovo povedané, ak vlastním
vodičský preukaz skupiny C, neznamená to, že musím šoférovať. Tiež
neporušujem zákon, ak riadim vozidlo, na ktoré stačí vodičský preukaz
skupiny B. Zákon poruším vtedy, ak s vodičským preukazom skupiny C
budem riadiť autobus či kamión.

Toto je právny stav, ktorý bol a je na trhovisku. Verím, že problém
trhoviska už nebude kauzou. Ak sa v budúcnosti bude hľadať riešenie,
tak na základe vecných argumentov, právnym spôsobom, bez emócií.   G.D. 

Ad: Vice versa IV.  -
Právne či neprávne

Poslanci mestského zastupiteľstva sa na spoločnom rokovaní stretá-
vajú raz za dva mesiace. Preto musia prerokovať viac bodov naraz. V
novinách potom môžeme svoje stanoviská zverejňovať iba postupne.
Zmienim sa o dvoch bodoch.

Z môjho pohľadu exprimátora bola dôležitá Správa o plnení opatrení
z kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ), zo záveru
roka 2006. Neviem či NKÚ prišiel na kontrolu z "vlastnej" iniciatívy alebo
bol "objednaný" ako súčasť predvolebnej kampane. Ale nakoniec je
dobré, že kontrola bola. Nezávislý kontrolný úrad nezistil žiadne šafáre-
nie a nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta. Pre
korektnosť je potrebné povedať, že boli zistené niektoré nedostatky. Časť
z nich bola odstránená počas kontroly. Na odstránenie ďalších bol ešte v
decembri prijatý časový harmonogram. Vo vyššie spomínanej správe
bolo konštatované, že zistené nedostatky boli načas odstránené. Takže
po finančnom vyhodnotení roka 2006, ktorý skončil s prebytkom vyše 50
miliónov, je výsledok kontroly NKÚ ďalším potvrdením dobrého hos-
podárenia "starého vedenia mesta".

Ďalej ma osobitne zaujala zmena rozpočtu mesta na rok 2007. Jed-
ným z dôvodov zmeny rozpočtu bolo schválenie finančných prostriedkov
na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia. Túto
rekonštrukciu som mal vo svojom volebnom programe ako jednu z pri-
orít. Napriek tomu som váhal, či teraz hlasovať za. Dôvodová správa
zmeny rozpočtu totiž vôbec nedávala prehľad o tom, v akom rozsahu a
ako bude prebiehať budúca rekonštrukcia.

Verejné osvetlenia slovenských miest majú v priemere 40 a viac
rokov. Boli budované vo viacerých etapách, čo sa samozrejme teraz pre-
javuje vo zvýšenej energetickej náročnosti, vo zvýšenej poruchovosti a v
zložitejšej a náročnejšej údržbe. Preto je najvyšší čas začať s rekonštruk-
ciou a modernizáciou verejného osvetlenia v Michalovciach. Náklady na
rekonštrukciu sa môžu pohybovať na úrovni 50 miliónov korún. Ak teraz
v zadaní pre projektanta nevystihneme všetky potrebné a technicky
možné riešenia, dožijeme sa síce rekonštrukcie, možno aj za európske
peniaze z fondov, ale potom to nebude rekonštrukcia, ktorá bude dobre
slúžiť najmenej ďalších 40 rokov.

Ing. Jozef Bobík, bobik_jozef@centrum.sk

Vice versa V.

Ešte v predchádzajúcom roku skončila Nemocnica Š. Kukuru
hospodársky rok so stratou viac ako 32 mil. Nové vedenie si
vytýčilo jasný cieľ, ktorým je dostať nemocnicu z deficitu do pozi-
tívnej finančnej bilancie. 

Michalovská nemocnica sa
dostáva von z najhoršieho

Zemplínska šírava a Vinianske
jazero patria počas letnej turistickej
sezóny k vyhľadávaným a často
navštevovaným rekreačným oblas-
tiam v Slovenskej republike, o ktoré
záujem rekreantov z roka na rok
rastie, a to zo strany nie len slo-
venských dovolenkárov, ale aj za-
hraničných turistov. Väčšina z nich
ide na tieto oddychové miesta za
rekreáciou, ale sú i takí, ktorí tieto
rekreačné strediská navštevujú s
účelom páchania rôznej trestnej
činnosti.

Preto Okresné riaditeľstvo Poli-
cajného zboru v Michalovciach
vyzýva všetkých návštevníkov a
rekreantov Zemplínskej šíravy a
Vinianskeho jazera k maximálnej
opatrnosti a ostražitosti pri ochrane
svojho majetku, osobných dok-

ladov, vecí a cenností, ktoré by
nemali byť ponechané bez dozoru
v autách, stanoch či na pláži.

Zároveň je dôležité nezabud-
núť pri odchode z chatiek, hotelov,
či ubytovní skontrolovať uzatvore-
nie okien a uzamknutie dverí.

Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Michalovciach taktiež
upozorňuje, aby rekreanti na par-
kovanie motorových vozidiel využí-
vali osvetlené a podľa možností
platené parkoviská, nikdy nie tma-
vé a odľahlé miesta.

Dodržaním týchto zásad a
upozornení je možné predísť rôz-
nym situáciám, ktoré môžu dovo-
lenkárom pobyt a rekreáciu na
Zemplínskej šírave a Vinianskom
jazere znepríjemniť.

Celý veľký balík úsporných,
často veľmi nepopulárnych opa-
trení pre všetkých zamestnancov,
začína prinášať prvé ovocie. Už to,
že nemocnica prestala vyrábať
stratu a dostala sa do mierneho
zisku v prvom polroku tohto roka, je
toho dôkazom. Aj keď pomaly, ale
predsa sa rozbieha rekonštrukcia
niektorých oddelení; obnovenie čin-
nosti očného oddelenia, opravy kr-
čného, infekčného, ženského, chi-
rurgického aj traumatologického
oddelenia. Na mŕtvom bode ešte
zostáva výstavba nového veľkého
pavilónu, k čomu musí rozhodujú-
cou mierou prispieť štát. Na dobrej
ceste, a to nechceme zakríknuť, je
kúpa nového CT prístroja, zlepšuje
sa aj technické vybavenie oddelení
s počítačovou technikou, kúpou
polohovateľných špeciálnych lôžok,
diagnostickými pomôckami a špe-
ciálnym zdravotníckym materiá-
lom. V treťom štvrťroku chceme a
musíme zvýšiť platy zamestnancov
a to nie paušálne, ale na základe
zásluhovosti v súlade s prepraco-
vaným pracovným a odmeňovacím
poriadkom. 

Osobitný dôraz budeme klásť
na spôsob prístupu personálu k
pacientom, na ich vystupovanie a
jednanie s chorými ľuďmi, pretože
či sa nám to páči alebo nie, v tejto
oblasti sú obrovské rozdiely medzi
nami a Bratislavou ale aj Košicami,
a aj súkromnou sférou v náš ne-
prospech. Ochota a dobré slovo sú
niekedy rovnocenné s odbornou
starostlivosťou a k tomu naozaj ne-
potrebujeme finančné prostriedky
ani moderné prístrojové vybave-
nie. Prvé náznaky zlepšeného prís-
tupu už na niektorých oddeleniach
pozorujeme, treba však v tomto
trende pokračovať. Neochotu zme-
niť prístup k pacientovi budeme
prísne postihovať finančne ale aj
personálne a morálne. Sme pres-
vedčení, že naša nemocnica už
teraz dokáže poskytovať odborné
služby na dobrej úrovni, rovnocen-
né s ktorýmkoľvek zdravotníckym
zariadením mimo nášho regiónu k
spokojnosti našich pacientov, čo je
naším cieľom a poslaním.

MUDr. Marián Jenčík
námestník riaditeľa pre LDS

Kto má záhradku s kúskom ze-
lene, nejakým kríčkom či stromom,
môže si byť istý, že častým náv-
števníkom jeho oázy oddychu bude
drozd čierny (Turdus merula). Ak
máte na fotoaparáte objektív s dlhším
ohniskom, nie je problém si tohto
krásavca vyfotiť zblízka. Zvyčajne ho
pristihneme pri hľadaní dážďoviek. V
zimných mesiacoch sa zdržiava pri
kríkoch s bobuľami jarabiny vtáčej,
vtáčieho zobu alebo imela. Teraz v
lete počujeme jeho krik a spev za

súmraku, keď už iné denné vtáky
stíchli. Je zaujímavé, že kedysi našim
predkom drozd nebol tak známy.
Vtedy sa viac skrýval v lesoch. V 20.
storočí sa drozd začal usídľovať aj v
mestách a teraz je druhým najpočet-
nejším vtákom po vrabcovi. Je to
spôsobené dostatkom živočíšnej či
rastlinnej potravy a bezpečnosťou,
založenou na kultúrnom vzťahu člo-
veka.    

Text a foto: Stano Orolin

Pozor na výletoch!

Okom objektívu

Sledujte TV Mistral
Noviny MISTRAL

Premiéra vždy vo štvrtok 18.00 
Reprízy: štvrtok 21.00

sobota 11.00
utorok 18.00 a 21.00

v piatok (20.7.) a v pondelok (23.7.) 
vždy o 18.00 hod.

Reprízu
ŽIHADLA na tému:

Hasičský a záchranný zbor

Hosť: pplk. Mgr. Alexander Nejedlý
Moderuje: Viera Pakánová
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MICHALOVCAN INFORMUJEˇ
Čas velí, musí ísť, moji najdrahší ...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito spoluobčanmi nášho mesta:

Ing. Jurajom Baltészom 63-ročným, Máriou Solenskou 74-ročnou, Máriou
Madovčíkovou 85-ročnou, Eduardom Opalkom 74-ročným.

Hneď na začiatku výletu sa
deti obliekli do jednotného odevu.
Dievčatá boli v červenom, chlapci
v modrom a vedúci v zelenom. Do-
zor, či už lekársky alebo pedagogic-
ký, zabezpečovala michalovská or-
ganizácia.  Počas pobytu sa deti
mali možnosť stretnúť s olym-
pijským víťazom Michalom Mar-
tikánom priamo na vodnom kanáli
Martina Cibáka a živo s ním disku-
tovali. Boli sa vykúpať v termálnom
kúpalisku v Liptovskom Jáne a
navštívili Tatralandiu. Vyskúšali ba-
zény s atrakciami ako aj tobogany.
Vďaka ministrovi obrany SR, deti
navštívili Vojenskú akadémiu v De-
mänovej. Pracovníci školy ich za-
viedli do Siene bojových tradícií.  

Deti súťažili v rôznych hrách.
Svoje vedomosti si zmerali pri hre
Milionár. Najďalej, a to až po po-
slednú otázku, sa dostala členka mi-
chalovskej organizácie Bibiána Pa-
ková. Večer nechýbali diskotéky so
zaujímavými súťažami. 

Kontrolu glykémie však museli
zabezpečiť stále. Deti dokonca šírili
osvetu tým, že zorganizovali me-
ranie glykémie a tlaku priamo
návštevníkom Vysokých Tatier. Vy-

Začiatkom júla absolvovali detskí členovia michalovskej Základ-
nej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska spolu s diabetickými
deťmi z celého Slovenska výlet vo Vysokých Tatrách v Žiarskej do-
line. Túto akciu pripravila ZO ZDS Michalovce. 

"Starý súd" nie je len reprezentatívny, ale aj pracovný priestor,
kde sa umenie priamo tvorí. V jeho pivnici sa nachádza alternatívny
kultúrno-umelecký priestor SUBTEREN. Ponúka možnosť vystavo-
vať a prezentovať diela mladých umelcov, najmä našich rodákov. Od
utorka tam vystavujú absolventi Fakulty umenia TU v Košiciach
Bc. Radoslav Repický a Mgr.Art. Peter Králik. 

Medzi nami sú výrazné umelecké talenty, aj keď nevystavujú v
známych galériách. SUBTEREN ponúka šancu prezentovať sa
každému. V týchto horúcich dňoch dobre padne schladiť sa. Spojme
príjemné s užitočným a počas obedňajšej prestávky v práci, zájdime
do pivnice, dýchajúcej umením. Výstava potrvá do polovice augusta. 

-mš-

Detskí členovia michalovskej ZO ZDS pri meraní glykémie
návštevíkom Vysokých Tatier.

svetľovali im čo je to vlastne cu-
krovka a čo všetko môže spôsobiť
v ľudskom tele, keď sa skoro ne-
diagnostikuje. Pri tejto príležitosti
odovzdávali reklamné letáčiky o
chorobe a píšťalky s hodnotou do-
brej hladiny cukru v krvi.    

Prišla aj záchranná služba so
všetkým, čo k tomu patrí. Lesom sa
ozval hukot sirény, žiara reflektorov
a majákov. Prišli, aby zachránili ra-
neného, samozrejme len naoko.
Bol to krásny týždeň a to aj vďaka
personálu chaty Kožiar. 

Že to, čo pre deti michalovská
organizácie zorganizovala bolo
správne potvrdil fakt, že istý pod-
nikateľ z Banskej Bystrice, ktorý sa
dozvedel o tábore,  daroval deťom
dia zákusky a iné dobroty. Na krás-
ne prežitý týždeň sa nedá zabud-
núť a všetci si sľúbili, že o rok sa
stretnú opäť. 

Akcia sa uskutočnila vďaka 39
sponzorom. Najviac pomohli Ab-
bott, Timed, Roche diagnostic, Gla-
xoSmithKline, Novo-Nordisk, John-
son&Johnson, Citroen, Orange, ban-
ky, poisťovne, TV Mistral a pod. 

Ing. Borovka Jozef, 
predseda ZO ZDS Michalovce

Diabetické deti v Tatrách

Zemplínska knižnica Goraz-
da Zvonického v Michalovciach
každoročne organizuje súťaž o
Kráľa čitateľov. Do súťažného
súboja postúpili jedenásti najak-
tívnejší detskí čitatelia, ktorí nie-
len pravidelne navštevujú krá-
ľovstvo kníh, ale aj skutočne číta-
jú. Títo najlepší si medzi sebou
koncom júna v priestoroch det-
ského oddelenia zmerali svoje
sily v znalosti literatúry a orien-
tácii v knižnici. Prezentovali sa
svojimi poznatkami, vedomosťa-

mi, v jednotlivých úlohach naplno
rozvinuli svoju fantáziu a šikov-
nosť.  Kráľovnou čitateľov pre rok
2007 sa stala Ivana Pastiriková,
na druhom mieste skončila Do-
minika Besterciová a tretie mies-
to obhájil Tomáš Eštok.

Súťaž sme ukončili sladkou
odmenou pre všetkých. Potešilo
nás, že v dnešnej pretechnizo-
vanej dobe si deti dokážu nájsť
čas na knihu.

Iveta Majvitorová

Kráľovná čitateľov

Ľudský život je najcennejším darom, ktorý sme dostali. Je prirodzené,
že každý človek, ktorý disponuje týmto hodnotným darom túži po naplnení
svojho života. Túžba po naplnení sa stáva dominantnou a človeku kráča-
júcemu za svojím cieľom, za svojimi túžbami, je neraz celkom jedno ako
tento cieľ dosiahne. 

Dosahovať svoje životné ciele bez zrelého uváženia môže byť istým
druhom otroctva. Ako veriaci ľudia si však musíme uvedomiť, že náš Boh,
v ktorého sme uverili, je Bohom, túžiacim rozlámať každé puto otroctva,
ktorému neraz podľahneme a chce nás viesť k pravej slobode Božieho
dieťaťa. Iba skutočná sloboda, ktorú sa máme učiť žiť, umožní, aby sme
dokázali žiť v harmónii, ktorá sa má odraziť v dimenziách nášho bytia.
Otroctvo hriechu, návykov a nedôvery, či neschopnosti odpustiť je veľmi
často tou najzložitejšou prekážkou, ktorá nám bráni v tom, aby sme do-
kázali vychádzať zo seba smerom k iným ľuďom.

Možno práve preto, aby sme to dokázali, prebiehal v kostole u sale-
ziánov v Michalovciach cyklus omší s účasťou mládeže. Počas týchto stret-
nutí, ktorých bolo do konca júna vyše 20, sme podrobne rozoberali jednu
z piatich kníh Mojžišových-Exodus. Kazateľom, alebo tvorcom tohto pro-
jektu života, bol Don Tibor Haluška. Jeho kázne postupne nadobúdali
charakter prednášok. Ich cieľom však nebolo uspať poslucháča, ale boli
pozvánkou načrieť do hlbín vlastného vnútra. Boli provokáciou mysle v tom
dobrom zmysle slova, nakoľko u poslucháča vyvolali vnútorný zápas spo-
jený s úprimnou túžbou robiť reflexiu vlastného života. Téma homílie bola
vždy veľmi úzko prepojená so situáciami, ktoré zažíva nielen súčasná
mladá generácia, ale každý človek úprimne hľadajúci Pravdu a zmysel ži-
vota. Spomínané stretnutia boli púťou, na ktorú sme sa slobodným
rozhodnutím vydali. 

Tento cyklus prednášok bolo možné skutočne vnímať ako projekt na
naplnenie úspešného, aj keď v mnohých chvíľach veľmi náročného života.
Uvažovali sme o vnútornom i vonkajšom otroctve, ktoré negatívne
ovplyvňuje našu životnú púť. Prešli sme cez more i púšť. To všetko sú
momenty, ktoré nás v živote stretnú. Celý cyklus bol však výzvou k tomu,
aby sme sa usilovali byť prorokmi svojej doby, aby sme videli, ale pre-
dovšetkým, aby sme vedeli vchádzať do krajiny ducha v slobode Božieho
dieťaťa. Toho dieťaťa, ktoré netúži po nijakej forme "obžerstva", ktoré zabíja,
ale volí si stred cesty, ktorá sa dá zvládnuť s pomocou Najvyššieho dobra.  

Mgr. Ivana Mochorovská

Exodus - projekt života 
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Mestské kultúrne stredisko

22., 29. 7 vždy o 17.00 hod. tribúna pri MsÚ

KULTÚRNE LETO 2007
Promenádne koncerty dychovej hudby ŠÍRAVANKA

Kino Centrum
20.-22.7.-piatok,sobota,nedeľa - 17.00 hod.        USA (103 min.)

RANDE MESIACA
Premiéra. Komédia.

Sú leniví. Sú pomalí. Sú ako my: Kým nepríde ona... a jej
poprsie spôsobí peklo, aké ešte obchodný dom nezažil. Bláz-
nivá komédia o zamestnancoch jedného obchodného domu,
kde pracovníci pravidelne súperia o titul "zamestnanec mesiaca" .
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Slovenské titulky.

20.-22.7.-piatok, sobota, nedeľa - 19.30 hod.      USA (100 min.)
SMRTONOSNÁ PASCA 4.0

Premiéra. Akčný thriller.
Ameriku pri oslavách Dňa nezávislosti napadne veľmi rafi-

novaný útočník, ktorý využíva najmodernejšie technológie, aby
napáchal čo najväčšie škody v infraštruktúre a priviedol krajinu
do chaosu. Jeho premyslený plán má však trhlinu a ňou je  John
McClane, ktorý je nekompromisným bojovníkom proti teroris-
tom všetkého druhu a národností. Bruce Willis je John McClane
a svet ho znovu potrebuje. 
Vstupné: 75,- Sk. Ml. prístupný do 12.r.nevhodný! Slovenské titulky.

24.-25.7 utorok, streda - 19.30 hod.  USA (122 min.)
DANNYHO TRINÁSTKA

Premiéra. Akčná krimikomédia.
Je len jediný dôvod, kvôli ktorému by Danny Ocean a jeho

partia odstúpili od najriskantnejšej šance vykradnúť kasino -
aby zachránili jedného z nich. No budú potrebovať viacej ako
šťastie, aby rozbili BANK. Danny Ocean a jeho banda podvod-
níkov sú späť! 
Vstupné:70,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Slovenské titulky.

26.7. -štvrtok - 19.30 hod.                                  USA (17 min.)
300: BITKA PRI THERMOPYLÁCH  

Premiéra. Historická dobrodružná dráma.
Epický veľkofilm o antickej bitke pri Thermopylách, v ktorej

kráľ Leonidas a 300 Sparťanov stáli proti Xexesovi a jeho ob-
rovskej perzskej armáde. Obetavosť a udatnosť, akú ukázali
stojac proti neporaziteľnej presile, viedli zvyšok Grécka k tomu,
aby sa zjednotilo a spoločne čelilo Peržanom. 
Vstupné: 65,- Sk. Ml. do 15.r.neprístupný! Slovenské titulky.

27.-29.7. - piatok, sobota, nedeľa - 17.00 hod.      USA (92 min.)
FANTASTICKÁ ŠTVORKA A SILVER SURFER 

Premiéra. Akčná komiksová adaptácia.
Štvoricu superhrdinov čaká dosiaľ najťažší protivník - ta-

jomný posol Silver Surfer, ktorý priletel z hlbín vesmíru, aby
našu planétu pripravil na jej zánik. Kým križuje celý svet a
necháva za sebou spúšť, musia Reed, Sue, Johny a Ben odhal-
iť jeho veľké tajomstvo a zvrátiť situáciu zániku skôr, než sa sa
stane úplne beznádejnou. 
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Český dabing.

27.-29.7. - piatok, sobota, nedeľa USA (117 min.)
ALPHA DOG

Premiéra. Dráma, thriller.
Dráma Nicka Cassavetesa je založená na živote Jesseho

Jamesa Hollywooda, drogového dealera, ktorý bol jedným z naj-
mladších mužov, ktorý sa objavil na zoznamoch hľadaných FBI.
Hollywood bol na úteku päť rokov a proces s ním stále pokraču-
je... Kvalitne spracovaný thriller, ktorého prekvapením je jedna
z hlavných rolí v prevedení Justina Timberlaka. 
Vstupné: 69,- Sk. Ml. do 15.r.neprístupný! České titulky.

Zemplínske osvetové stredisko
Do 3. augusta

Z tvorby
výstava Mgr. Milana Mesároša

(asambláže, kytice, krajiny, grafika - perokresby bonsajov)

SPOLOČENSKÁ RUBRIKASPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Blahoželanie

Spomienky

Dňa 26. júla uplynie rok, 
kedy nám navždy odišla 

naša drahá mamička, babička 
a prababička 

Irena Dzurjová
Ďakujeme za tichú spomienku.

Dcéry Marta a Blažena, 
synovia Edo, Michal, Dušan 

a nevesta Želmíra s rodinami.

Dňa 19. júla uplynul rok, 
kedy nás vo veku 46 rokov 

navždy opustil náš milovaný syn a brat 

Peter Milichovský
Kto ste ho poznali, 

venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú mama 
a brat Stanislav s rodinou.

S láskou v srdciach spomíname
nedožitých 60 rokov

a 15 rokov od úmrtia nášho
drahého manžela, otca a dedka

Alfréda Karnaya
Tí, ktorí Ťa poznali, 
si radi spomenú, 

tí, ktorí Ťa milovali,
nikdy nezabudnú.
Ďakujeme všetkým 
za tichú spomienku.

Manželka, dcéry, vnúčatá.

Krásne životné jubileum 80 rokov
oslávil 18. júla  náš drahý  

Ján  KUDLÁČ  
z Michaloviec .

Pri tomto krásnom výročí Ti prajeme,
aby si ešte dlho

pobudol medzi nami a prinášal nám
lásku, radosť a potešenie.

Manželka Mária, dcéra Valika, 
syn Igor s rodinami 

a syn Janko.      

Poďakovanie
Touto cestou chcem úprimne poďakovať zdravotným pracov-

níkom, lekárom, zdravotným sestrám na čele s primárom MUDr. P.
Juhásom z I. interného oddelenia Nemocnice Štefana Kukuru v
Michalovciach za vysoko odbornú, humánnu a ľudskú starostlivosť
počas mojej hospitalizácie na lôžku. Vďaka patrí aj preventívnym pra-
covníčkam za čistotu a hygienu oddelenia.

Zároveň ďakujem zdravotným pracovníkom rýchlej záchrannej
služby a MUDr. M. Kučákovej, ktorí mi po zavolaní poskytli okamžitú
prvú pomoc. 

Všetci vyššie uvedení môžu slúžiť ako vzor pre celé Slovensko.
Vláda SR by si mala viac všímať, za akých ťažkých pracovných pod-
mienok pracujú na Zemplíne erudovaní michalovskí zdravotníci.    

Vďačná pacientka Marta Lešniaková z Michaloviec

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA GORAZDA ZVONICKÉHO 
V MICHALOVCIACH OZNAMUJE ZMENU

OTVÁRACÍCH HODÍN PRE VEREJNOSŤ
POČAS LETNÝCH MESIACOV 

JÚL - AUGUST 2007

PONDELOK až STREDA 9:00 - 17:00
ŠTVRTOK 12:00 - 17:00

PIATOK 9:00 - 17:00
SOBOTA ZATVORENÉ


