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Mesto ocenilo úspešných žiakov a učiteľov
REPREZENTOVALI REGIÓN I VLASŤ
V spoločenskej sále Zlatého
býka v Michalovciach sa 8. novembra
2007 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, na ktorom vedenie mesta
ocenilo vybraných žiakov michalovských ZŠ a ZUŠ, ktorí svojím výborným umiestnením na predmetových olympiádach, vedomostných
a športových súťažiach v školskom
roku 2006/2007 vzorne reprezentovali naše mesto, Košický región
a v niektorých prípadoch aj našu vlasť
- Slovenskú republiku a vybraných
učiteľov, ktorí sa najviac podieľali na
príprave týchto žiakov a dosiahli
výborné výsledky v záujmovom
vzdelávaní na škole.

Žiaci všetkých ZŠ a ZUŠ sa v
školskom roku 2006/2007 zapojili do
16 vedomostných predmetových
olympiád a ostatných súťaží postupového charakteru, 13 športových
súťaží, ktorých vyhlasovateľom je MŠ
SR a organizujú sa na školskej,
okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni
a viacerých ďalších súťaží, ktoré
v niektorých prípadoch majú svoje
vyvrcholenie aj na medzinárodnej
úrovni. Zo žiakov, ktorí v týchto súťažiach dosiahli najlepšie umiestnenie, si
tridsať osem prevzalo z rúk Viliama
Záhorčáka, primátora mesta, MUDr.
Benjamína Bančeja, zástupcu primátora, Ing. Zdenka Vasiľa, prednostu

Burza informácií

Michalovce - (S. Orolin) Nová športová hala sa v minulých dňoch
stala miestom "Burzy informácií" pre žiakov základných škôl, študentov stredných a učňovských škôl, zamestnávateľov a rodičov.
Pripravili ju Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce v
spolupráci s VÚC Košice a Krajským školským úradom Košice.

Burza informácií bola zameraná na poskytnutie informácií o
možnostiach regionálneho trhu
práce, prezentáciu zamestnávateľov a prezentáciu stredných odborných a učňovských škôl. Zviditeľnené boli aj Národné projekty
realizované ÚPSVaR Michalovce.
V úvode burzy prehovorili
zástupcovia mesta Michalovce,
VÚC, Krajského školského úradu
Košice i Ústredia práce Bratislava. Burzu informácií otvorila riaditeľka ÚPSVaR Michalovce Ing.
Tatiana Raničová. Zorganizovanie burzy si vyžiadala skutočnosť, že zosúladenie potrieb
začína najmä pri voľbe povolania
vo 8. a 9. ročníkoch na základných školách. Po stretnutí za
"okrúhlym stolom" zástupcov
VÚC Košice, Krajského školského úradu, zriaďovateľov škôl,
zamestnávateľov, vybraných výchovných poradcov a zástupcov
ÚPSVaR Michalovce, kde témou
boli vývojové trendy v školstve a
ich prepojenie na trh práce, sa
na pôde ÚPSVaR Michalovce
uskutočnila tlačová konferencia.
Zástupcovia médií boli oboznámení s organizačnou štruktúrou ÚPSVaR Michalovce a
situáciou na trhu práce v jeho
územnej pôsobnosti. Ako infor-

movala riaditeľka odboru služieb
zamestnanosti Ing. Agáta Kováčová, v regióne je takmer 20 %-ná
nezamestnanosť. Firma Yazaki
Michalovce plánuje zamestnať
cca 500 ľudí od apríla do septembra budúceho roku, najmä z
radov nezamestnaných. Poukázala tiež na problém s absolventami, ktorých zamestnávatelia často využívajú v tzv. "kolotoči". Personálny riaditeľ Syrárne
Bel Slovakia s. r.o. Michalovce
Ing. Martin Buršák informoval, že
v budúcom roku preinvestujú
ďalších 400 mil. korún do rozvoja firmy a príjmu okolo 150 pracovníkov. Netajil sa tým, že aj
v Syrárni prebieha generačná
výmena. Starosta obce Pavlovce
nad Uhom Ing. Jozef Kočan hovoril o problematike špeciálnych
základných škôl a zneužívaní
práce neschopnosti niektorých
aktivačných pracovníkov, ktorí
tak kazia morálku ostatným.
Odborný radca pre ZŠ a ZUŠ
PaedDr. Ján Pavelčák kvitoval
organizovanie burzy informácií.
Konštatoval, že ubúda počet
žiakov a až tri štvrtiny z nich
odchádza študovať na gymnáziá
a SOŠ. Prínosom boli aj informácie Ing. Viery Juríkovej z KSK
a ďalších účastníkov tlačovky.

MsÚ, Ing. Marty Bobovníkovej, hlavnej kontrolórky MsÚ a Mgr. Rudolfa
Ivana, predsedu komisie školstva,
mládeže, kultúry a športu diplom
a knižnú odmenu.
Štrnásť vybraných učiteľov ZŠ a
ZUŠ si z rúk primátora mesta prevzali ďakovný list a kvet vďaky za
prípravu žiakov na súťaže a výborné
výsledky dosahované v oblasti záujmovej činnosti na škole.
V slávnostnom príhovore primátor mesta Viliam Záhorčák poďakoval
všetkým učiteľom za ich zodpovednú,
náročnú a obetavú prácu pri výchove
a vzdelávaní svojich žiakov a prisľúbil
pomoc vedenia mesta pri vytváraní
čo najlepších podmienok pre túto
prácu.
V závere slávnostného zhromaždenia vystúpili žiaci ZŠ na Ul. T.J.
Moussona 4 a ZUŠ na Štefánikovej
20 v Michalovciach s veľmi pekných
programom zostaveným zo spevu,
hudby a tanca, ktorým umocnili vo
všetkých prítomných slávnostný zážitok z odovzdávania ocenení učiteľom
a žiakom.

ROKOVALA
MESTSKÁ
RADA
Na novembrovom zasadnutí

Mestskej rady v Michalovciach prerokovali informatívnu správu o činnosti mestskej autobusovej dopravy v
Michalovciach za I. - IX. mesiac 2007.
MsR sa zaoberala aj problematikou
diaľničných privádzačov pre mesto
Michalovce, zmenou rozpočtu mesta
Michalovce na rok 2007, návrhom
zmeny rozpočtu TaZS mesta a tiež
MsKS Michalovce na rok 2007. Členovia mestskej rady riešili aj správu
nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta, koncepciu informatizácie samosprávy a mesta Michalovce do roku
2010. Oboznámili sa aj s výsledkami
výberových konaní na prenájom nebytových priestorov a prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, návrhom
VZN MsZ Michalovce, ktorým sa
vydáva trhový poriadok pre tržnicu a trhoviská spravované správcom, návrhom na združenie finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie na
Ul. Meďovskej.
(rr)

Mimoriadny oznam

Ukrajinský konzulát oznamuje,
že je opäť otvorený každu stredu
s úradnými hodinami od 9.00 do
12.00 hod. na MsÚ Michalovce.

Zo slávnostného oceňovania žiakov a učiteľov.

Pred divadlom Jonáša Záhorského v Prešove sa uskutočnil slávnostný akt zapožičania čestného názvu prezidentom Slovenskej republiky
22. mechanizovanému práporu Michalovce. Čestný názov "MECHANIZOVANÝ PRÁPOR GENERÁLAMIKULÁŠA MARKUSA" je tretím najvyšším
ocenením prezidenta SR po zapožičaní bojovej zástavy a historického
názvu, ktorý bol 22.mechanizovanému práporu Michalovce priznaný.
Bojovú zástavu 22.mechanizovaného práporu Michalovce dekoroval
stuhou s čestným názvom "Mechani-

Ocenenie
prezidenta SR

zovaný prápor generála Mikuláša
Markusa" náčelník vojenskej kancelárie prezidenta SR, brigádny generál
Ing. Jaroslav MURÍŇ. Poďakovanie
vyjadril zástupca náčelníka generálneho štábu generálporučík Ing. Peter
Gajdoš za účasti ďalších významných
predstaviteľov ozbrojených síl Slovenskej republiky, štátnej a miestnej
samosprávy.
Zapožičanie čestného názvu
22.mechanizovanému práporu Michalovce po generálovi Mikulášovi Markusovi výraznou mierou prispeje k
ďalšiemu rozvíjaniu národných a vojenských tradícií OS SR a upevneniu
historického povedomia jeho príslušníkov. npor. Ing. Mária Sakáčová

Foto: Stano Orolin

Dnes posledný kupón
LUCIA 2007
Kupónovú súťaž LUCIA usporadúva pre svojich čitateľov redakcia
dvojtýždenníka Michalovčan v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Michalovciach. V rámci nej budú vyžrebovaní minimálne desiati
výhercovia. Prvú cenu - televízor venuje do súťaže naša redakcia.
Ďalšie ceny pripravujeme v spolupráci s firmami, ktorým poskytneme
možnosť propagácie v novinách Michalovčan a na kultúrnom podujatí pri
odovzdávaní cien.
Do kupónovej súťaže LUCIA sa môžu zapojiť čitatelia, ktorí nazbierajú šesť kupónov postupne uverejňovaných počnúc číslom 19 dňa 17. 9.
2007. Posledný kupón spolu so žolíkom je uverejnený v tomto čísle.
Všetkých šesť kupónov je potrebné nalepiť na korešpondenčný lístok
alebo pohľadnicu (nie v obálke) a zaslať do redakcie najneskôr do 30.
11 2007. Žolíkom môže byť nahradený maximálne jeden kupón.
Žrebovanie sa uskutoční v televízii MISTRAL 6.12.2007. Ceny si
výhercovia budú môcť prevziať na kultúrnom podujatí organizovanom
Mestským kultúrnym strediskom 9. decembra 2007 vo veľkej sále MsKS
v Michalovciach.

LUCIA 2007

Posviacka ikonostasu

V Materskej škole na Vajanského ulici v Michalovciach sa uskutočnil deň otvorených dverí v špeciálnej triede pre deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Trieda už od septembra 2007
poskytuje starostlivosť v oblasti špeciálneho školstva a zdravotníctva
- rehabilitačné cvičenia pre deti s detskou mozgovou obrnou, autistické deti, deti s Downovým syndrómom, deti s mentálnym postihom.
Zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej, odborníci a rodičia
detí hovorili o práci pedagogických a rehabilitačných zamestnancov
špeciálnej triedy pri poskytovaní každodennej starostlivosti a vymenili si skúseností.
Najmä rodičia porozprávali o svojich predstavách a problémoch
pri výchove svojich detí, o možnostiach poskytovania kompenzačných pomôcok prostredníctvom zdravotných poisťovní a možnostiach rehabilitačných cvičení.
Za rodičov sa Erika Okoličányová poďakovala vedeniu mesta, zástupcom ADOS-u, riaditeľke zdravotnej poisťovne Ing. Kľučárovej
a riaditeľke MŠ Ľudmile Demkovej za vytvorenie vhodných podmienok pre ďalší rozvoj ich detí.
Foto: Stano Orolin

Pri príležitosti chrámového sviatku sv. Cyrila a Metoda v katedrálnom
chráme v Michalovciach bola posviacka nového ikonostasu. Vykonal ju
správca eparchie prot. Bohuslav Senič, správca farnosti v Sobranciach, riaditeľ ERPC v Michalovciach prot. Vasil Bardzak, PhD., správca farnosti v
Brezine, okrese Trebišov s duchovnými mitr. prot. Jánom Hatrakom, so
správcom farnosti v Šamudovciach, mitr. prot. Petrom Semancom v.v.
v Michalovciach, s profesorom Jánom Šafinom, PhD. PBF PU, duchovným
v Michalovciach a miestnym duchovným Š. Horkajom.
V jubilejnom roku 2000 Ministerstvo kultúry SR v Bratislave prispelo na
ikonostas v Michalovciach 400.000 Sk. Tieto peniaze farský úrad dostal k dispozícii niekoľko dní pred termínom. Návrh urobil ikonopisec prot. Miroslav Pirchala, správca farnosti v Sukove, okres Medzilaborce. Podľa tohto návrhu
humenská firma urobila drevený ikonostas. Ikony začal pre náš chrám
zostavovať duchovný Dimitrij Lewsis z Floridy v USA už začiatkom júna.
Ikona pôsobí na cit človeka ako slovo a ostáva dlho v pamäti. Veľa ich je
na Ukrajine a v Rusku. Siedmy všeobecný snem ustanovil dogmu o uctievaní
svätých ikon. Preto dnes máme v každom pravoslávnom chráme ikony.
Ikonostas v Michalovciach má 46 ikon. Pri ich nadobúdaní pomáhali
dobrodinci. Istá vdova zakúpila ikonu Isus Christa a Bohorodičky, Mestský
úrad v Michalovciach zakúpil ikonu sv. archanjela Michala, aby ako patrón
nášho mesta chránil Michalovce. Rodina Štefaničová a rodina Ing. Júliusa
Chvostaľa zakúpila po jednej ikone, rodina Horkajová kúpila ikonu sv. prvomučeníka Štefana.
Ďakujeme každému, kto nám pomáhal pri tomto diele, Ministerstvu
kultúry SR v Bratislave, Mestskému úradu v Michalovciach.
Prot. ThDr. Štefan Horkaj
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Z poslaneckých interpelácií

PO OSEMNÁSTICH ROKOCH

Na V. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach predložili interpelácie 13 poslanci MsZ. (pokračovanie z minulého čísla)
MUDr. Jozef Makohus
1. upozorňoval TaZS na výrazné priečne nerovnosti na začiatku a na konci
chodníka Ulice gen. Petrova v Michalovciach. Tieto nerovnosti ohrozujú
chodcov úrazom, hlavne vo večerných hodinách, kedy sú zle viditeľné.
Žiadal okamžite opravu chodníka.
2. žiadal prehodnotenie prevádzkových hodín kontajnerových skládok
odpadu (areál TaZS ...). Počas sobôt, kedy sa občania najviac venujú upratovaniu, sa prístup ku kontajnerom uzatvára o 15.00 hod. Nevidel dôvod, aby
prístup bol možný do 19.00 - 20.00 hodiny. Ak chceme mať mesto bez
divokých skládok, musíme prispôsobiť prístup ku kontajnerom podľa
potrieb občanov.
Na interpeláciu v bode 1 a 2 odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing.
Ján Džugan:
1. Chodník na začiatku a konci Ul. gen. Petrova bol opravený v 38. týždni.
2. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce prehodnotili otváracie hodiny
na zberových dvoroch s tým, že posunuli otváracie hodiny v sobotu (tak ako celý
týždeň) do 18.00 hod.
Ing. Vladimír Braník
požiadal MsP, aby venovala zvýšenú pozornosť III. volebnému obvodu JUH, konkrétne Ul. Murgašovej, Špitálskej, Okružnej a Saleziánov, kde
v podvečerných hodinách dochádza zo strany rôznych skupiniek mládeže,
prevážne teanegerov, k poškodzovaniu majetku občanov a koniec-koncov
aj majetku mesta. Tieto skutočnosti boli riešené MsP aj v minulosti, avšak
k náprave nedošlo. Skúsenosti občanov sú také, že aj po nahlásení udalostí
na MsP ich zásah nie je adekvátny.
Na interpeláciu odpovedal náčelník Mestskej polície v Michalovciach JUDr.
Bartolomej Kudroč:
Mestská polícia počas výkonu služby mimo iných lokalít mesta venuje
patričnú pozornosť aj sídlisku JUH so zameraním na odhaľovanie páchateľov
poškodzovania majetku mesta, ako aj majetku občanov bývajúcich na tomto
sídlisku. Mestská polícia v tomto smere v minulosti už riešila viac prípadov vandalizmu na tomto sídlisku. Toho času sú v riešení dva prípady týkajúce sa porušovania verejného poriadku, vandalizmu a poškodzovania majetku mesta, ako aj
občanov bývajúcich na tomto sídlisku.
Čo sa týka neadekvátneho zásahu hliadok MsP po nahlásení udalosti zo
strany občanov na odd. MsP, dovolím si poznamenať, že takéto poznatky je
potrebné posúdiť z obidvoch strán. Zo strany polície a zo strany oznamovateľa.
Príslušníci polície vo všeobecnosti môžu konať len tak a v takých prípadoch a
takým spôsobom, ako je to uvedené v zákonoch, pričom fyzické a právnické osoby
môžu všetko, čo zákon nezakazuje.
Príklad, ktorý sa stal: Občan, ktorý telefonicky oznámil hádzanie kameňov na
strechu garáží, nechcel spolupracovať s hliadkou MsP pri objasňovaní udalosti,
poškodzovania majetku mesta ako aj občanov tam bývajúcich i napriek tomu, že
sa zdržiavala v danej lokalite a on držiac v ruke telefonické slúchadlo komunikoval
so službou spôsobom "pozerám sa na nich a nič nerobia". Pritom nebolo čo riešiť,
lebo po príchode hliadky nikto z tam prítomných nič protizákonného nekonal a na
to, aby hliadka zasiahla, potrebovala hoci len do telefónu označiť konkrétnu osobu.
Na výzvu, aby bol taký láskavý a spolupracoval pri objasňovaní veci, občan, ktorý
podal telefonický podnet sa ohradil, že on už nič nepovie a vec bude riešená inou
cestou cez poslanca MsZ Takýto postoj sťažuje objasňovací proces mestskej polície a vlastne napomáha beztrestnosti páchateľov.
Náčelník MsP vo svojej odpovedi na uvedenú interpeláciu zároveň informoval
pána poslanca, že "mestská polícia má vyčleneného príslušníka - preventivistu,
ktorý sa danou problematikou zaoberá. V záujme čo najvyššej objasnenosti prípadov vykonáva šetrenia osôb maloletých a mladistvých, pričom spolupracuje so
školami dislokovanými na území mesta. Proces objasňovania je zdĺhavý, časovo
náročný a bez pomoci verejnosti veľmi často málo efektívny."
Ing. Jozef Bobík
poukázal na problém na sídlisku SNP. Vo vnútroblokovom priestore je
vybudované športové ihrisko. kde po čase bola odstránená oddeľovacia
stena, ktorá chránila stenu bytového bloku A2 pred nárazmi lopty. Občania
ešte na jar písomne požiadali mesto o nápravu. Úloha bola presunutá na
TaZS, oddeľovacia stena dodnes nebola zrealizovaná.
K uvedenej interpelácii zaujal stanovisko riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing.
Ján Džugan:
Súčasťou športového ihriska pri bloku A2 bola aj terčová stena slúžiaca na
presnosť nákopu futbalovou loptou. Pri nepresných kopoch sa lopta odrážala od
steny bloku A2, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti ihriska. Na túto skutočnosť
sme boli upozornení občanmi uvedeného bloku s tým, že môže dôjsť k poškodzovaniu ich majetku.
Urobili sme šetrenie priamo na mieste a sťažnosť obyvateľov uvedeného
bytového domu sme posúdili ako opodstatnenú. Na základe tejto skutočnosti TaZS
predmetnú terčovú stenu z ihriska odstránili z dôvodu, aby sa zamedzilo tejto športovej činnosti.
V prípade, že deti nakopujú loptu na stenu bloku A2, je potrebné riešiť túto
skutočnosť cestou mestskej polície, nakoľko znovu osadenie terčovej steny predmetný problém nerieši.
MUDr. Ľubomír Rohoň
sa stotožnil s požiadavkou občanov bývajúcich na Námestí osloboditeľov
č. 9 a 13, reprezentovaných p. Pollákom a Ing. Pavlinom, týkajúcou sa úpravy
podchodu z Námestia osloboditeľov na parkovisko za "Družstevným
domom". Prosil o riešenie problémového miesta.
Stanovisko k uvedenej interpelácii zaujal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing.
Ján Džugan:
Časť problému, čo sa týka dažďových vôd, sme odstránili začiatkom septembra, kedy sme dodali i nový zberný kôš.
Pre jednotnosť úpravy tieto povrchy sa majú riešiť v rámci ukončenia prác prístupových komunikácií k centrálnej pešej zóne.
Mgr. Rudolf Ivan
sa v mene voličov a zároveň ako obyvateľ sídliska na Okružnej ulici spýtal, čo v tomto smere sa dá urobiť s poriadkom, resp. neporiadkom, ktorý
zostal po bývalom Centre voľného času. "Je v absolútne dezolátnom stave,
nikto sa o to nestará. Neviem, či to bolo predané nejakému súkromníkovi
alebo komu. Je tam jednak rozkrádanie, je tam jednak nebezpečenstvo, že
tam vznikne obrovský oheň ako v lesoch kdesi teraz vzniká, pretože tam
všetko je suchá tráva 1,5 m vysoká. Absolútne nikto sa o to nestará."
Pýtal sa tiež , čo v tomto smere môže mesto urobiť, aby sa predišlo prípadným škodám, ktoré môžu vzniknúť, pretože tam sú hneď garáže,
bytovky. Nehovoriac o tom, že je katastrofálny pohľad od hlavnej cesty Sobranskej na tento úsek, na túto časť mesta.
Na uvedenú interpeláciu odpovedal prednosta mestského úradu Ing. Zdenko Vasiľ:
Na základe uskutočnenej kontroly verejných priestranstiev dňa 2. 8. 2007, ako
aj ostatných priestranstiev z hľadiska čistoty a údržby, bolo zástupcami mesta zistené, že predmetná lokalita je neudržiavaná a značne zarastená burinou. Keďže
budova "Centra voľného času LUČ" bola mestom odpredaná a pozemky v okolí
budovy nie sú majetkom mesta, ale vlastníctvom súkromných osôb, bol dohodnutý
postup, že predmetné pozemky budú Technickými a záhradníckymi službami
mesta Michalovce vykosené.
TaZS tento priestor v termíne 1. 10. 2007 vykosili. Následne odbor správy
majetku tunajšieho mestského úradu v termíne do 10. 10. 2007 písomne oznámi
vlastníkom pozemkov, aby v budúcnosti zabezpečovali údržbu svojho majetku.
V prípade, že vlastníci nebudú tieto pozemky v budúcnosti udržiavať vo
vyhovujúcom stave, Mesto Michalovce, mestský úrad v súlade so zákonom
č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov postúpi takéto prípady
Obvodnému pozemkovému úradu v Michalovciach ako kompetentnému prerokovávať priestupky na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy.
(Pokračovanie nabudúce)

26. 11. 2007

Vo veľkej sále MsKS v Michalovciach sa uskutočnila Krajská
súťažná prehliadka tvorivých choreografií folklórnych súborov Košického kraja. Pripravilo ju Zemplínske osvetové stredisko. S dvanástimi
súťažnými choreografiami sa publiku predstavili folklórne súbory
Haďare, Omladina, Železiar, Hornád, Jahodná a voľné zoskupenie interpretov z Košíc a FS Zemplín. Súbor Zemplín pod vedením Milana
Hvižďáka predviedol naozajstné umenie. Na celoštátnej súťaži tvorivých
choreografií v júni 2008, sa bude v kategórii veľkých choreografií
prezentovať FS Zemplín s choreografiou Milana Hvižďáka - Kolomyjky.
Snímka: Stano Orolin

Mesto Michalovce pozýva
Dňa 26. novembra 2007 o 10.00 hod. bude na verejnom cintoríne
spomienkový akt pri príležitosti 63. výročia oslobodenia mesta
Michalovce.

Vice versa

K základným povinnostiam poslanca mestského zastupiteľstva
patrí jeho účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva. Napriek
všetkej snahe sa občas stane, že iné okolnosti či povinnosti znemožnia účasť na rokovaní. Mne sa to stalo 30. októbra. Služobná
cesta bola neodkladná. Mrzelo ma to o to viac, že sa malo rokovať
o modernizácii verejného osvetlenia v meste. Práve tento zámer bol
jednou z priorít môjho volebného programu.
Zvýšená energetická náročnosť, poruchovosť a zastaralosť
verejného osvetlenia sú všeobecne známe. Preto už v roku 2006
mesto pripravilo projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného
osvetlenia. Rozpočtové náklady boli na úrovni cca 40 miliónov
korún. Aby sme nezaťažovali mestský rozpočet, uchádzali sme sa
o prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu, ktorý pokrýva
oprávnené náklady na 100%. Projekt mal formálne nedostatky, a
preto bol neúspešný. To však neznamená, že by sme v podobných
aktivitách nemali pokračovať. Ušetrené desiatky miliónov korún za to stoja.
Teraz pán primátor predložil návrh na modernizáciu verejného
osvetlenia, ktorý je, podľa môjho názoru, nevýhodný pre mesto a je
v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Podľa predloženého návrhu mala modernizáciu verejného osvetlenia realizovať
firma FIN.M.O.S. Priamym zadaním, bez verejnej súťaže. A to
napriek tomu, že náklady prevyšujú sumu 50 miliónov korún. Doma
si už pri podstatne menších výdavkoch (kúpa vetrovky, televízora,
bytu, auta) robíme prieskum cien a vyberáme najlacnej-šie riešenie.
Druhým závažným nedostatkom predloženého návrhu bola
skutočnosť, že mesto vlastne ani nemalo firme FIN.M.O.S. zaplatiť
za rekonštrukciu verejného osvetlenia, ale za cenné papiere - akcie,
v hodnote 50 420 168 korún. A to, či tie akcie FIN.M.O.S.-u budú
naozaj niekedy cenné, je otázne. Isté je však to, že modernizované
verejné osvetlenie by bolo majetkom FIN.M.O.S.-u. To tu ešte nebolo. Za to, že by osvetlenie v meste svietilo, by sme firme ešte platili
660 korún za jeden svetelný bod ročne. To je ročne viac ako 2 milióny, plus inflácia a samozrejme spotreba. Sporným bodom pritom
stále zostáva cena modernizácie verejného osvetlenia. Keďže
nebola žiadna verejná súťaž, nepoznáme iné ponuky. Pritom sa na
Slovensku uvedenou problematikou zaoberajú aj ďalšie firmy. Ak
porovnáme predpokladané ročné úspory v projekte z roku 2006,
ktoré by boli 4 160 000 korún a údaj FIN.M.O.S.-u 4 293 912 korún,
vidíme, že ide o podobný rozsah prác. V nákladoch je však rozdiel
viac ako 10 miliónov v neprospech teraz navrhovaného riešenia. A
to je ten dôvod, prečo sú potrebné verej-né súťaže.
Samotné prerokovanie návrhu na modernizáciu verejného
osvetlenia som sledoval na televíznej obrazovke zo záznamu.
Chvíľami to vyzeralo, že sledujem horor Lúpež v priamom prenose,
resp. zo záznamu. Primátor, zástupca primátora, prednosta, zástupca prednostu, zástupcovia FIN.M.O.S.-u vehementne obhajovali
neobhájiteľné. Piati poslanci, ktorí nie sú v klube Smer-SD, používali rozumné a faktické argumenty. Súboj bol dlhý a vyčerpávajúci.
Ako to už niekedy vo filmoch býva, aj náš prípad tentoraz dopadol
pre občanov mesta dobre. Pán primátor nedal hlasovať o pôvodnom návrhu modernizácie verejného osvetlenia firmou FIN.M.O.S.
V roku 2008 predloží nový návrh. Povedané šachovou terminológiou, bude to strata tempa, ale môžeme získať kvalitu. Po tom
všetkom však zostali nezodpovedané otázky. Prečo bol priamo
vybraný FIN.M.O.S.? Kto za tým v skutočnosti je? Čo z toho má?
Ing. Jozef Bobík, bobik_jozef@centrum.sk

Sledujte
NOVINY Mistral
+ Duchovné slovo
+ PREMENY

Noviny MISTRAL
Premiéra vždy vo štvrtok 18.00 hod.
Reprízy: štvrtok 21.00 hod.
sobota 11.00 hod.
utorok 18.00 a 21.00 hod.
ŽIHADLO
Piatok a pondelok o 18.00 hod.
Téma: ...a čo vaše srdce?
Hosť: MUDr: Peter OLEXA, kardiológ.
Moderuje: MUDr. Pavel HERMAN.
NEDEĽNÝ ZÁZNAM
Nedeľa o 14.00 hod.
Hádzaná muži dorastenci
Michalovce - Bojnice

Pre každú ľudskú činnosť je charakteristická cieľavedomosť.
Pred osemnástimi rokmi snaha o pokrok priviedla k spoločenskému pohybu a verejným vystúpeniam v mene demokratizácie
spoločnosti. Z uzatvoreného politického systému jednej strany sa
otvorili možnosti prezentovania širokého spektra politických názorov a hlavne uchádzať sa nimi o hlasy občanov. A tým nielen
o politický vplyv, ale aj o reálne presadzovanie záujmov svojich
voličov. Pokrok v tejto oblasti je neodškriepiteľný. Potrvá určite ešte
niekoľko období, keď rôzne osobnosti v politike reagujúc na nové
vedecké poznatky, rozvoj spoločnosti, budú formulovať svoje programy, prezentovať svoje vízie pre získanie politického vplyvu na
ich presadzovanie.
V tomto procese neplatí, "čo by bolo, keby bolo." Pri tejto súťaži
sa cesta, po ktorej ideme, neopakuje. Preto málokedy býva priama
a rovná. Nikdy nie je ideálna, ale vychádza z reality možného. V
podmienkach momentálneho poznania a aktuálnych ekonomických možností.
Je len samozrejmé, že popritom budú stále existovať skupiny,
prezentujúce názory kritické, pochybovačné, odmietavé. Svoju
úlohu zohrávajú nielen iným videním, inými cieľmi, inými záujmami
skupín občanov.
Často pre presadzovanie svojich záujmov potrebujú pribrzdiť
ostatných. Niekedy pracujú metódou "čím horšie, tým lepšie."
Používanie termínu "záujem občanov" je myslené záujem skupiny
občanov, ktorú reprezentujú.
Prezentovanie vlastných názorov je často podávané ako jediné
správne. Je pre nich príznačné spochybňovanie všetkého, čo nie
je podľa ich predstáv. Za každou zaujímavou myšlienkou alebo
riešením je podozrenie z nekalého úžitku a spochybňovanie priaznivého výsledku. Podobných paralel nájdeme nielen vo veľkej
politike. Možnosť prezentovať svoj názor na stránkach Michalovčana kultúrnym, neurážlivým a nekonfrontačným spôsobom má
každý. Je len na občanoch Michaloviec, aby si na základe svojich
poznaní, životných poznatkov a skúseností vedeli vybrať. Určite
tým demokracia neutrpí.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

"VLK" ďakuje za podporu
Lesoochranárske zoskupenie
VLK dvakrát ročne realizuje informačné stánky v uliciach sedemnástich slovenských miest. Od roku
2002 je táto akcia zastrešená pod
jednotným názvom "Chráňte lesy
spolu s nami". Konala sa už aj v
Prahe, Brne, Olomouci a Manchestri. V dňoch od 15. do 29. 10. sa
"vlci" po jedenástykrát ukázali v uliciach našich miest. Každý mal
možnosť dozvedieť sa o ohrození
lesov na Slovensku a možnostiach
ich záchrany. Okrem informovania
"vlci" zbierali príspevky na činnosť
organizácie, teda na záchranu
prirodzených lesov na Slovensku. V
Michalovciach sa na infostánku
podarilo vyzbierať 18 554,50 Sk.
Infostánky sa konali v 12-tich
mestách Slovenska, od Bratislavy
až po Sninu a občania prispeli 190
585 Sk na záchranu prirodzených
lesov v rámci činnosti VLKa.
Ako informoval Viliam Bartuš, po
tri a polročnej práci sa podarilo presadiť rozšírenie Prírodnej rezervácie Kyjovský prales z 53 na 397 ha
vo Vihorlatských vrchoch. Na Čergove (medzi Prešovom a Bardejovom) vďaka akcii "Kúp si svoj
strom" prikúpili ďalších 9 ha lesa a
postupne sa rozširuje rezervácia

Vlčia, v ktorej štát vyhlásil prírodnú
rezerváciu s najvyšším stupňom
ochrany. V lesoch Nízkych a Vysokých Tatier je venovaná pozornosť obrane kalamitných lesov v
miestnych prírodných rezerváciách.
"Bránime lesy pred nebezpečnými
chemikáliami a pesticídmi. Venujeme sa ochrane veľkých šeliem
ako je medveď, vlk a rys..."- doplnil
Viliam Bartuš.
VLK tiež venuje starostlivosť
územiu NP Poloniny, kde okrem
ochrany lesov pracuje na rozvoji turistického ruchu s dôrazom na
jedinečnosť územia. Najväčším úspechom v tomto území bolo bezpochyby rozšírenie Prírodnej rezervácie Udava z 52 na 393 ha.
Konkrétne sa o spomenutých aktivitách môžete dozvedieť priamo od
VLK Východné Karpaty (vilo@wolf.sk,
0911-779020)
VLK ďakuje všetkým podporovateľom. Vďaka za pomoc pri
realizovaní akcie patrí Gymnáziu na
Ul. Ľ. Štúra v Michalovciach. Kto
nestihol VLKov podporiť v infostánku, má do konca roka 2007 možnosť využiť darcovskú SMSku v
hodnote 30Sk. SMS v tvare DMS LES
je treba poslať na číslo 877. Viac podrobností na www.darcovskasms.sk

Detoxikácia organizmu - XXIII. časť
Detoxikácia je hit - stala sa životným štýlom. Myslím si, že nefalšovaný pohľad na
detoxikačnú terapiu môže získať len človek, ktorý sám na sebe detoxikáciu aplikuje
niekoľko rokov a má možnosť sledovať iných ľudí v procese detoxikácie. Je dôležité si
uvedomiť, že proces detoxikácie znamená totálnu premenu človeka po stránke psychickej, mentálnej a fyzickej. Každý z nás máme inú, určitú genetickú výbavu, ktorá sa
len ťažko mení a pretvára. Správnou cestou k týmto premenám je systematická
detoxikácia celého organizmu, opakovaná v určitých cykloch. Detoxikácia sa stala v
dnešnej modernej dobe životným štýlom. Má obrovský potenciál sa stať nepretržitou
životnou potrebou vzrastajúceho počtu moderne a pokrokovo uvažujúcich ľudí, najmä
z radov živnostníkov, stredných a vyšších podnikateľov, vysokoškolákov, ale aj politikov
a umelcov (vzdelanie nie je podmienkou).
Láska ide cez žalúdok. Žalúdok podlieha celej rade rôznych vplyvov a je len
ťažko určiť, čo je problémom tohto orgánu a čo záležitosťou iných orgánov. Zásadný
vplyv na žalúdok má nervový systém, a to v takej miere, ako u žiadneho iného orgánu.
Dá sa povedať, že podlieha emóciám a priamo zhromažďuje také emócie ako sú
starosti, strachy, napätia, obavy a pod. Taktiež jeden z periférnych nervov, blúdivý nerv
- nervus vagus, má zásadný vplyv na funkciu nášho žalúdka. Vylučovanie kyseliny
soľnej k natráveniu potravy je taktiež riadené autonómnym nervovým systémom. Nervový systém riadi aj zvierače pri vstupe do žalúdka a pri výstupe zo žalúdka. Vplyvom
toxickej záťaže nervového systému trpia tieto zvierače poruchami a natrávená potrava
i kyselina sa dostávajú do miest, kde nemajú čo robiť. Napríklad obsah žalúdka sa
dostáva späť do pažeráka a poškodzuje jeho sliznicu, alebo obsah z dvanástnika sa
dostane späť do žalúdka a spôsobuje nepríjemné pocity až bolesti. V sliznici žalúdka
sa vytvára tzv. vnútorný faktor, ktorý je potrebný pre vstrebávanie vitamínu B 12 v
tenkom čreve. Nenatrávená potrava zostava dlho v žalúdku a spôsobuje veľké problémy. Nervstvo v oblasti žalúdka nás má informovať o pocite nasýtenosti alebo hladu.
V okolí žalúdka je veniec lymfatických uzlín, ktorý je veľmi ovplyvňovaný jeho toxicitou. Kvalitu funkčnosti žalúdka ovplyvňuje aj podžalúdková žľaza (pankreas), pečeň,
tenké a hrubé črevo. Čo sa týka infekcií, v ložiskách žalúdka sa objavujú predovšetkým
dve - borrelia a helicobacter pylori. Žalúdok trpí hlavne zápalmi, ktoré sa niekedy
stupňujú až do podoby vredu nahlodávajúceho žalúdočnú sliznicu. Dôsledkom môže
byť i narušenie cievy s následným krvácaním. Okrem toho sa v žalúdku stretávame so
zhubnými a nezhubnými nádormi. Žalúdok, dvanástnik a podžalúdková žľaza sú aj
dôležitým energetickým centrom. Staroveké medicíny do oblasti dvanástnika umiestňujú energetické centrum nazývané Hara, ktoré slúži ako energetický generátor
organizmu. Táto energia vzniká z potravy. Hovorí sa o vzniku čistej energie čchi, ktorá
sa podľa čínskeho názvoslovia neskoršie v pľúcach zmiešava s čchi zo vzduchu, a tak
vytvára našu životnú energiu.
V riadenej a kontrolovanej detoxikačnej medicíne podľa MUDr. Josefa Jonáša
vieme odstrániť vzniknuté ložiská toxínov aj z podslizničnej oblasti preparátom Gastedren v spojitosti i s ostatnými preparátmi detoxikačného postupu, zamerané hlavne na
pečeň, podžalúdkovú žľazu, črevo, lymfatické cesty a emócie.
Akreditovaný špecialista detoxikačnej medicíny: František Demský, 0903 193059.
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Čas velí, musím ísť, moji najdrahší...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:
Magdalénou Čmeľovou 64-ročnou, Máriou Partikovou 83-ročnou, Zuzanou
Balogovou 86-ročnou, Jurajom Parikrupom 85-ročným, MUDr. Jozefom
Šimkom 76-ročným, Jankou Kotorovou 71-ročnou, Annou Dzvoníkovou 96ročnou, Petrom Augustínom 83-ročným, Máriou Hinďošovou 71-ročnou.

5. - 30. 11. 2007 -Výstava obrazov Myrona Špenika
(Galéria MsKS)
20. - 30. 11. 2007 - Výstava obrazov MUDr. Juraja Dudu pod
názvom "Pocta Zemplínu" (Galéria ZOS Michalovce).
26. 11. 2007 o 10.00 hod. - spomienkový akt pri príležitosti
63. výročie oslobodenia mesta Michalovce (verejný cintorín).

Spomienky

Mestské kultúrne stredisko

v Michalovciach ponúka svoje služby:
- zabezpečovanie ucelených programov pre rôzne príležitosti
- prenájom priestorov k výstavám, predaju, školeniam, programom...
- služby v oblasti propagačnej grafiky: pútače, plagáty, písmo maliarske
práce...
- propagáciu a reklamu prostredníctvom kinoplagátu a mestského
rozhlasu
- prenájom propagačných skriniek
- vylep plagátov
- zabezpečenie ozvučenia
- antikvariát

KINO CENTRUM
25.11. nedeľa - 19,30hod.
(ČR , 108min.)
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKEHO KRÁLE
V adaptácii slávnej Hrabalovej novely, vás režiser Jiří Menzel zoberie na okružnú jazdu po reštauráciách a hoteloch vo
víre novodobých českých dejín . Menzelov Anglicky král je bez
problémov zrozumiteľný a prehľadný aj pre tých, ktorí knižnú
predlohu nečítali./Dráma/
Vstupné: 50,- Sk. Česká verzia
28.11. streda - 19,30hod.
(USA ,102 min.)
VYDÁŠ SA A BASTA (BECAUSE I ISAID SO)
Keď sa mama rozhodne vydať svoje tri dcéry, nik jej v tom
nedokáže zabrániť. Prvé dve idú ako po masle, ale tá tretia
bude ťažký oriešok. Po veľkom úspechu komédie Milovať je
zábavné sa Diane Keaton vracia do kín v novej romantickej
komédii.
Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! České titulky, vstupné: 69,- Sk

Občianske združenie Nová cesta pripravilo už druhú výstavu pod
názvom Romane čercheňa, čo v preklade znamená Rómske hviezdy.
V Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach vystavovali
rómski umelci zvučného mena ako Martin Kaleja z Jarovníc, Ivan
Berky Dušík zo Zvolenskej Slatiny, Ján Cichý z Nižného Žipova, Erika
Šajgalová z Popradu a ďalší. Kreativní Rómovia sa opäť prezentovali
desiatkami nádherných obrazov, ktorých témou bolo rómske etnikum.
Súčasťou výstavy bola aj beseda za účelom výmeny skúseností.
Snímka: Stano Orolin

SYMPÓZIUM NEUROLÓGOV

Takmer sto odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia sa zúčastnilo na V. celorepublikovom sympóziu neurológov a neurochirurgov,
ktoré sa tradične konalo v srdci
Zemplína. Michalovské neurologické oddelenie pripravilo takéto stretnutie 15-krát. Piaty rok prebieha aj
na medzinárodnej úrovni.
Ako povedal pre noviny Michalovčan primár neurologického oddelenia NsP Š. Kukuru Michalovce
MUDr. Ján. Džugan, najmä českí
priatelia, ktorí k nám prichádzajú,
odovzdávajú veľmi vzácne skúsenosti. Mali sme už aj priateľov
z Holandska, Rakúska a Nemecka.
Úlohou stretnutia je každoročne zdokonaliť sa vo svojom
odbore a vymeniť si doterajšie
skúsenosti. Prof. MUDr. M. Galanda,

CSc., predseda Slovenskej neurochirugickej společnosti povedal, že
je veľmi dôležité, aby ten, ktorý
pacienta posiela k neurochirurgovi
vedel, čo má očakávať od liečby.
Tento ročník sa líšil od predošlých hlavne záujmom mladých medikov, ktorí prednášali a
zároveň zbierali skúsenosti od
starších kolegov. Primár neurologického oddelenia NsP Š. Kukuru Michalovce MUDr. Ján. Džugan podotkol, že diskusia bola
bohatá. Program sa veľmi nedodržiaval v dôsledku toho, že mladí lekári sa na rozdiel od iných
ročníkov rozdiskutovali. Aj takéto
stretnutia by mali napomôcť k
napredovaniu medicíny vo svete
a na Slovensku.
(Michaela Lazarová)

29.11. štvrtok - 19,00hod. (USA, Poľsko, Francúzko, 172 min.)
INLAND EMPIRE
Herečka Nikki Grace sa pripravuje na najväčšiu rolu svojho života, ale keď sa zamiluje do svojho kolegu, zistí, že sa jej život
začína podobať fiktívnemu filmu, ktorý práve točí. Navyše
odhaľuje, že tento súčasný film je remakom poľského filmu 47,
ktorý nebol nikdy dokončený kvôli tragédii, ktorá sa udiala. A to
je len začiatok...v réžii Davida Lyncha. /Mysteriózna dráma/.
Ml. do 15. r. neprístupný! České titulky, vstupné:60,- Sk
30.11. - 1. a 2.12. piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod. (USA, 122 min.)
NIET NÁVRATU (THE BRAVE ONE)
Príbeh ženy (Jodie Foster) ktorá sa z brutálneho útoku snaží
spamätať tak, že sa vydáva na cestu za pomstou./Thriller/
Ml. do 15. r. neprístupný! Premiéra, Slovenské titulky, vstupné: 69,- Sk
1.-2.12. sobota, nedeľa - 16,00 hod. (Dánsko, Fr, Írsko, VB, 90 min. )
ŠKAREDÉ KÁČATKO A JA!
Animovaná komédia pre celú rodinu, ktorá je voľne inšpirovaná
rozprávkou Hansa Christiana Andersena. /Animovaný/
Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Slovenský dabing, vstupné 60,-Sk

Petra Nagyová - Džerengová v knižnici

INŠPIRATÍVNA BESEDA

Zemplínska knižnica Gorazda
Zvonického v Michalovciach hostila
úspešnú slovenskú spisovateľku
Petru Nagyovú - Džerengovú. Na
besede sa zúčastnili čitateľky, ktoré
sa o nej, jej živote, začiatkoch a tvorbe chceli dozvedieť niečo nové.
Petra Nagyová-Džerengová sa
narodila v Košiciach, vyštudovala
Ekonomickú univerzitu v Bratislave,
kde sa vydala a ostala žiť. Pracovala ako letuška a moderátorka STV
a ako nám povedala, táto aktívna
práca a skúsenosti, ktoré v nej
nadobudla, jej pomáhali aj pri písaní
jej kníh.
Jej prvá kniha "Chcem len tvoje
dobro" získala hneď aj ocenenie
Debut roka a ako autorka sama
priznáva pomohlo jej to pri ďalšej
tvorbe. Od napísania prvej knihy
(2005) sa rýchlo stala hviezdou na
slovenskom literárnom nebi a aj keď
možno nezíska za svoje diela ocenenie literárnych kritikov, či akadémie, jej diela majú úspech, sú
plné deja, citov, prežívania a samozrejme nechýba im hlboká myšlienka, bez ktorej by akékoľvek literárne
dielo bolo len sumárom písmen,
slov a viet.
Na trhu môžete nájsť okrem jej
debutu aj knihy "Za to mi zaplatíš" a
"Pozri sa na seba". Ako povedala
autorka, dej a p ostavy sú výsledkom jej fantázie a príbehov, ktoré
život sám prináša, upravené do
podoby, ktorá je atraktívna a lákavá
pre čitateľa. Podľa jej slov sa pri

písaní snaží vžiť do situácie svojich
hrdinov, jednotlivé postavy si skoro
samy vyberajú cestu akou pôjdu,
pretože im autorka už na začiatku
určí charakter. Dôležité je, aby konali prirodzene, presne tak, ako by
konali skutoční ľudia v situáciách,
ktoré opisuje vo svojich knihách.
Beseda s autorkou bola veľmi
zaujímavá, inšpiratívna a naše čitateľku boli nadšené bezprostrednosťou, úprimnosťou, zmyslom pre
humor a rozprávačským umením
Petry Nagyovej - Džerengovej, ktorá odpovedala na ich otázky, nevyhýbala sa žiadnej téme a porozprávala im aj o svojom osobnom živote,
o svojich deťoch, rodičoch, priateľoch aj o svojich plánoch na literárnom poli.
V novembri sa môžeme spoločne tešiť na jej novú knihu a môžem vám už teraz povedať, že podľa úvodu, ktorý nám autorka prezradila, to bude určite zaujímavá
kniha. Odhalí nám, že nie je všetko
také, ako sa v skutočnosti môže
zdať.
Za celý kolektív Zemplínskej
knižnice G. Zvonického v Michalovciach a čitateliek, ktoré sa besedy
zúčastnili, Petre Nagyovej - Džerengovej ďakujem za príjemne strávené chvíle na besede a dúfam, že
do knižnice príde aj nabudúce a porozpráva nové príhody, ktoré zažila
napríklad aj pri písaní nejakej novej
knihy.
MP
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Pred tribúnou na Námestí osloboditeľov v piatok 16. novembra
horelo. Ukážku hasenia horiaceho automobilu a následné vyslobodzovacie práce pomocou techniky predviedli hasiči Hasičského a
záchranného zboru v Michalovciach. Ukážka s komentárom patrila do
jednej z viacerých spoločného projektu v rámci týždňa boja proti
drogám. Projekt s názvom "Miluj život nie drogy" s mottom "Svetlo
bez tieňov" sa uskutočnil pod záštitou podpredsedu KSK Ing. Emila
Ďurovčíka a primátora mesta Mgr. Viliama Záhorčáka. Do projektu boli
zapojení: ministerstvo vnútra SR Úrad hraničnej a cudzineckej polície,
Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance, michalovský Hasičský a
záchranársky zbor, Autoškola Perfekt, ŠZÚ, ZUŠ, INTEGRA, ZO ZDS,
MsKS a TV Zemplín. Prizerajúcich sa, najmä deti základných zaujala aj
ukážka činnosti mobilnej a zásahovej jednotky RHP a vyhľadávanie
drogy a výbušniny pomocou cvičených psov kynológov RHP v
Sobranciach.
Snímka: Stano Orolin

IMPRESE: PODZIM/JESEŇ
Český spolok v Bratislave usporiadal 4.ročník tohto podujatia, po
druhýkrát v spišskej Kapitule v príjemnej atmosfére Kolpingovho
domu. Sympoziálne inšpirácie a impresie? Jesenná krajina Spiša,
príroda, prostredie, architektúra, pamiatky, duchovná atmosféra,
pohľady do dejín i kulrúrne fluidum času a miesta. Skutočné zážitky,
fantázia, poetické meditácie a reflexie, spájanie i premeny reality a
snov, to boli zdroje i výsledky tvorivého sympoziálneho týždňa. Päť
umelcov narodených v Českej republike a žijúcich na Slovensku
vytvorilo na sympóziu trinásť komorných diel - oleje, pastely, kombinované a kresbové techniky. Ako sympoziálny bonus po prvý krát aj
album originálnych kresieb. Tieto kresby sú malé opusy z veľkého
šaldovského "tajemství zraku" i duše. Zobrazujú a vyjadrujú plynutie času a súvzťažnosti zeme i neba. Hovoria o počiatkoch i večnosti, o človeku i hudbe v tichu jaskyne pocitov a tajomstiev. Sú to aj
kresby vône jesennej trávy a farby dňa i noci. Sú to tiež kresby
vzrušených a vzrušujúcich podôb ženských tvárí plných
nedočkavosti a túžby po ornamentoch krásy navonok i dovnútra. A
sú to aj kresby ticha a pokoja starých domov - kanonií, kresby o
prastarej architektúre ľudských citov a vzťahov muža a ženy. Tí v
oknách a dverách svojho vedomia a bytia vidia ďaleko a kráčajú až
tam, kam do večnosti siaha hudba, nádej, láska a neha.
AUTORI KRESIEB: Jitka Bezúrová, Květoslava Fulierová,
Vladimír Kudlík, Eva B. Linhartová, Blanka Votavová. Výstava
je sprístupnená v Zemplínskom múzeu v Michalovciach západné krídlo až do 19.12.2007 pri príležitosti Európskeho
týždňa proti drogám.

Dňa 29. novembra uplynie 5 rokov
odkedy nás navždy opustil náš drahý

František Hudák
z Michaloviec.

Ktorí ste ho poznali,
spomeňte si na neho aj vo svojich
modlitbách spolu s nami.
Manželka Mária,
dcéra Iveta s rodinou a syn Marián

Dňa 29. novembra uplynie sedem
rokov, čo nás vo veku 32 rokov
navždy opustila naša drahá dcéra,
mamka a sestra

Marienka Berešová,
rod. Mihalková.

"Pane daj jej uzrieť
Tvoju svätú tvár."
S láskou spomínajú rodičia, deti
Katka a Janík
a brat Jozef s rodinou.

PROJEKT ZELENÁ EURÓPA

Návšteva v Bialystoku. V rámci
projektu Zelená Európa programu
Socrates-Comenius žiaci a učitelia
Osemročného Gymnázia v Michalovciach v dňoch 14.-20. októbra
2007 navštívili Bialystok v Poľsku.
Zastavili sa v Majdanku pri Lubline,
kde počas druhej svetovej vojny
existoval jeden z najohavneších
ľudských výmyslov - koncentračný
tábor. Bialystok má okolo 300 tisíc
obyvateľov a rozprestiera sa na severovýchode Poľska. Ide o mesto
multietnické, ktoré môže byť príkladom pokojného spolužitia i pre iné
mestá. Žijú tu Poliaci, Rusi, Nemci,
Židia, Bielorusi, Litovčania i Tatári.
Prvá zmienka o meste pochádza z
roku 1514. Za svoj rozvoj vďačí
mesto predovšetkým rodu Branickovcov. Dôležité odvetia priemyslu v
Bialystoku sú: potravinársky, elektrotechnický, elektrostrojársky, textilný,
drevospracujúci.
Pondelok a utorok sme strávili
predovšetkým v škole; jej prehliadkou, diskusiami, účasťou na hodinách a workshopoch sme mali
možnosť porovnávať situáciu u nás
a v Poľsku. Poliaci sú veľmi nábožensky založení - krížik s Ježišom
sa nachádza v každej miestnosti.
Na rozdiel od nás majú dve hodiny
náboženstva týždenne. V čase
našej návštevy oslavovali pontifikáciu pápeža Jána Pavla II. Každá
škola pripravila program s pápežskou tematikou.
V stredu a štvrtok nás čakali
výlety do prírody. Múzeum v Bialowiezi bolo úžasné, poučné, nementorské, priam krokom do prirodzeného priestoru. Oblasť bola
niekdajším poľovníckym revírom.
Náučný chodník cez prales, vedúci
do zubrej rezervácie, nám dal možnosť nadýchať sa atmosféry ticha a
príjemnej lesnej vône.
V treťom roku školského projektu ZELENÁ EURÓPA sme v
dňoch 21. - 27. októbra na Gymnáziu na ulici Ľ. Štúra privítali partnerské skupiny z Turecka (Kahramanmaras) a Talianska (Ventimiglia).
Turci (dvaja učitelia - riaditeľ partnerskej školy a učiteľka angličtiny a jedna žiačka) prišli už v sobotu
20. októbra, čo im umožnilo vidieť
pravú slovenskú svadbu. V nedeľu
sme navštívili niekoľko kostolov, aby
si utvorili obraz o rôznorodosti tunajších náboženstiev, Užitočná bola aj
prechádzka popri Zemplínskej šírave a Vinnom jazere.
V pondelok ráno dorazila i
skupina z Talianska - päť učiteľov a
dvaja žiaci. Po ubytovaní sa a
krátkom oddychu sme sa zišli v
priestoroch školy. Žiaci prichystali
krátky program s piesňami a básňami v cudzích jazykoch, hostia si
prezreli jednotlivé učebne, jedáleň,
knižnicu a vydali sme sa na potulky
naším mestom, ktoré sa začali v

Zemplínskom múzeu a skončili na
Hrádku.
V utorok už o pol siedmej sme
vyrazili do vzdialenejšieho cieľa Ochtinskej aragonitovej jaskyne a
Betliara. Počasie neprialo a preto
sme skorigovali program. Namiesto Morského oka - pýchy nášho
regiónu - sme v stredu navštívili múzeum v Humennom.
Štvrtok je už tradičným dňom
workshopu. Pripravili sme aj prednášku o životnom prostredí a kultúrny program našich žiakov - s
piesňami, tancami i klasickou hudbou.
V piatok sme zavítali do Pozdišoviec.
Mgr. I. Biačková

ZVIERATÁ
ZEPLÍNA
Pod záštitou predsedu KSK
JUDr. Zdenka Trebuľu a podpory
mesta Michalovce, OV SZCH a ZO
SZCH Michalovce II v priestoroch
zimného štadióna pripravili II. oblastnú výstavu drobných zvierat Zemplína. Trojdňová prehliadka zvieratiek
je ukážkou chovateľského umu chovateľov Michaloviec a okolia. Návštevníci a najmä deti sa tešili, keď uvideli
rôzne druhy čistokrvných zvierat rozmanitých plemien a farebných rázov. Riaditeľ výstavy Karol Maruška
poznamenal, že o expozíciu veľkej
a malej hydiny, vodnej hydiny, klubu
belgických obrov, exotov, králikov,
klubu národných plemien a rexov a
tiež o holuby je čoraz väčší záujem.
Chovatelia na toto hobby vynakladajú veľké úsilie i financie. Zaujali
najmä plemena nordický hrvoliak
biely od chovateľa Martina Danka
zo Stretavy. Doma ich chová až 15
párov. S krásnymi zajacami - belgickým obrom a francúzskym baranom sa popýšili otec a syn Nitrayovci. Chovateľ Viktor Maruška má
dobré skúsenosti s chovom hydiny
plemena rodajlend. Na foto fotografii
Karol Maruška s kohútom tohto plemena. Text a foto : Stano Orolin

- Šport - Inzercia

STRANA 6

Atléti ukončili sezónu

Atléti Športového klubu ŠK
Comenium pri IV. ZŠ ukončili tohoročnú atletickú sezónu pretekmi
na Majstrovstvách Slovenska
žiakov v cezpoľnom behu základných škôl v Starej Ľubovni. A
počínali si veľmi dobre. Miroslav
Cipík v súťaži jednotlivcov obsadil 3. miesto a družstvo žiakov v
zložení Cipík, Sopko a Krišo sa
stali majstrami Slovenska.
Žiaci a dorastenci sa zúčastňovali na súťažiach Slovenského
atletického zväzu a Slovenskej
asociácie športu na školách. Na
Majstrovstvách kraja na oboch
typoch súťaží a v rôznych vekových kategóriách od najmladších
žiakov až po dorastencov získali
spolu 37 umiestnení do 3. miesta.
V kategórii najmladších žiakov
možno spomenúť R. Maszkaľa
majstra kraja v behu na 60m a v
skoku do diaľky. V kategórií mladších žiakov M. Kriša, ktorý obsadil
1. miesto v hode kriketkou a v behu
na 1500m, 2. miesto vo vrhu guľou
a 3. miesto v skoku do výšky. V

ŠK VRBOVEC
UKONČIL SÚŤAŽ
Dohrávkou z 2. kola ŠK Vrbovec
Michalovce ukončil jesennú časť súťaže. Na
domácom ihrisku iba remizovali s FC Nižná
Rybnica 4:4 (1:2). V zápase plných zvratov sa
opäť uplatnil kapitán domácich V. Marcinko,
ktorý zaznamenal hetrik. Vývoj zápasu až do
záveru bol drámou lahôdkou pre divákov.
Sled gólov: 12´ 1:0 PK; 16´ Murgaš 1:1; 44´
Demeter 1.2; 58´ Vasovčák 1:3; 62´ Marcinko
2:3 PK; 79´ Habaľ 4:3 a 87´ Vasovčák 4:4. Na
konci zápasu ŠK vyvinul značný tlak na
súpera, ale na strelenie víťazného gólu už
nazostal čas, a tak Vrbočania skončili na 8.
mieste so 7 bodmi a pasívnym skóre 13:29.
Poďakovať sa treba primátorovi mesta V.
Záhorčákovi za stálu podporu o rozvoj futbalu
v okrajovej časti Vrbovec.
(J.P.)

kategórii starších žiakov sa majstrami kraja stali J. Cipík v behu na
600m a 1000m, T. Semko v chôdzi,
V. Ľašová vo vrhu guľou a v hode
oštepom, D. Beránek v behu na
200m prekážok a S. Krišová v
behu na 300 m. U dorastencov
mal 1. miesto B. Šanta v hode
kladivom.
Na Majstrovstvách Slovenska
na halových a otvorených majstrovstvách získal bronzovú medailu
D. Beránek v behu na 200m
prekážok, 4. miesto T. Semko v
chôdzi, J. Cipík v behu na 600m a
V. Ľašová vo vrhu guľou a hode
oštepom.
Mladí atléti sa zúčastnili aj na
Medzinárodných atletických hrách
v Brne za účasti 18 štátov Európy a
900 pretekárov. M. Krišo obsadil v
kriketke 6. miesto, M. Cipík v behu
na 1500m 5. miesto a V. Ľašová v
hode oštepom 6. miesto. V Krakowe na medzinárodných pretekoch obsadila V. Ľašová 2.
miesto v hode oštepom , B. Šanta
3. miesto vo vrhu guľou.
Kondičnú prípravu na súťaže
absolvovali pretekári na dvoch
sústredeniach, v Inovciach v okrese Sobrance, a to v zime a v jari. V
zime mali mladí športovci spestrenú prípravu - chodili na bežkách
a zjazdovali na lyžiach.
Športový klub zorganizoval na
štadióne IV. základnej školy Majstrovstvá kraja v kategórií mladších
žiakov, na tejto súťaží sa zúčastnili
aj pretekári z poľského Krakowa.
Ceny na túto súťaž sponzorovalo
mesto Michalovce.
IV. základná škola bola úspešná na Ministerstve školstva SR
s projektom pre športové triedy so
zameraním na atletiku - výstavbu
umelej atletickej dráhy. Nemalou
sumou 5 miliónov korún na umelú
dráhu prispelo mesto Michalovce.
Na jar v roku 2008 by už mali atléti
trénovať a poriadať preteky na
umelom povrchu čo by malo v podstatnej miere zlepšiť prípravu na
preteky.
Mgr. Jaroslav Semko,
ved. tréner ŠK Comenium
pri IV. ZŠ v Michalovciach

Mestský futbalový klub
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE a.s.
Hviezdoslavova 5
Dopĺňa pracovný kolektív o pozície
Pracovníčka práčovne
Pracovník údržby ihrísk a štadióna
Práca nie je na plný pracovný úväzok
Požadujeme: Minimálne SŠ vzdelanie,
vítaná prax v odbore,
z á u j e m o p r á c u a j p o č a s v í k e n d o v,
samostatnosť a zodpovednosť.
Pracovná príležitosť aj pre aktívnych
a v i t á l n y c h d ô c h o d c o v.
Nástup je možný ihneď

V prípade záujmu si dohodnite stretnutie na t.č.:
6882325, Ing. Šoltinská

MALÝ OZNAMOVATEĽ
Nehnuteľnosti

Predám dvojgeneračný rodinný dom so samostatnými
vchodmi s úplným vybavením inžinierskych sietí v Michalovciach, časť Vrbovec, Ul. Tichá. Pozemok 30 árov, na pozemku
vlastná studňa. Cena dohodou. Kontakt: 0907 572 105
Predám zabehnutý, ziskový novinový stánok v Michalovciach. Tel. 0908 488 760

Služby

ČISTIAREŇ PERIA ponúka svoje služby: čistenie peria,
výrobu paplónov a vankúšov na počkanie. Prívoz a odvoz v
rámci mesta zabezpečíme. t. č. 056/6497735
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 mnoho iných aj závažných. Tel.
0903 193 059. Terapeut: Demský František

Predaj-rôzne
Predám málo používaný jedálenský rozťahovací stôl z
masívu - orech + 4 stoličky s poduškami. Ďalej úplne nové
koženkové dvere ešte nerozbalené 90 cm široké. Cena
dohodou. Tel. 64 213 99, 0915 609 318
Predám rozťahovací gauč s úložným priestorom cena
dohodou. Volať na č. t. 6424992.
Kúpim garzónku, volať kedykoľvek na t.č.: 0902636843.

Zamestnanie

Prijmeme kuriérov na roznášku novín a časopisov. Tel.
0903 201 500
Podnikanie bez rizika. Kontakt: 0915 932 683
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MESTO MICHALOVCE
Mestská polícia

ÚR SZVvZ Bratislava, OR SZVvZ Michalovce a mesto Michalovce
usporiadali na strelnici OZTŠČ už 4. ročník O putovný pohár primátora
mesta Michalovce v streleckom trojboji členov Klubu vojakov v zálohe.
Celkom 42 strelcov z Michaloviec, Poruby pod Vihorlatom, Prešova,
Košíc a Sobraniec si zmeralo sily v streľbe z veľkorážnych pištolí a
revolverov na 3 rôzne terče na 25 m. Zvláštnosťou súťaže bol tretí terč tzv. PAPAGÁJ. V streľbe z pištolí prvé miesto vybojoval Ján Lučkay zo
Športovo streleckého klubu Podhradová Košice (318 bodov), druhý bol
Milan Seman z Podhradovej (298 b.) pred Emilom Tušíkom zo Sobraniec
(297 b.). Rovná desiatka strelcov sa zapojila aj do súťaže v streľbe z
revolvera. Najlepšiu mušku mal Karol Hruška (297 bodov), druhý skončil
František Imrich (291 b.) a tretí Ján Lučkay (289 b.), všetci z Podhradovej.
Hlavným rozhodcom bol Ing. Marián Kušnír. Ceny najlepším strelcom
odovzdal zástupca primátora mesta Michalovce MUDr. Benjamín Bančej.
Text: I. Galský,
foto: F. Demský

ÚSPECH PLAVCOV
V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo 1.
kolo Zimných majstrovstiev východoslovenskej oblasti v plávaní žiakov a
žiačok. Medzi ôsmimi účastníkmi bol aj
Plavecký klub Orca Michalovce. Mladým
pretekárom sa darilo. Dorastenka Simona
Moravcová v disciplíne 100 m znak získala
1. miesto a na 100 m voľný spôsob skončila tretia. V kategórii B bola najúspešnejšia
Michaela Mihaľová. V disciplínach 100 m
voľný spôsob, 50 m motýlik a 100 m znak
si vyplávala 1. miesto. V tejto kategórii
bodovala dvakrát na 3. mieste aj Lucia
Valisková (100 m a 800 m voľný spôsob).
Na 200 m polohový pretek bola štvrtá a na
200 m prsia piata. Do boja o pódiové umiestnenie zasiahla aj Jana Hromadová,
ktorá doplávala v disciplínach 100 m znak
na 2. miesto, 100 m voľný spôsob na 3.

miesto a 200 m prsia na 5.miesto. Marek
Mikitovič bol tretí na dvestovke prsia. Lenka
Hospodárová na 100 m znak si vyplávala 3.
miesto.
(jč)

Prieskum záujmu
So zriadením nepretržitej 24 hodinovej služby, by MsP Michalovce
mohla obyvateľom, respektíve firmám na území mesta ponúknuť i
ďalšiu službu a to ochranu ich majetku, napojením sa na pult centralizovanej ochrany /PCO/.
Išlo by samozrejme len o tých obyvateľov a tie firmy, ktoré o to prejavia záujem a budú ochotní si za túto službu uhrádzať sumu dohodnutú v zmluve.
Predpokladaná priemerná mesačná cena za pripojený objekt je
podľa kategórie objektu nasledovná:
Kategória objektu
Cena Sk od - do
Priemer
Byty a rodinné domy
200 - 400
300
Malé obchody, kancelárie a školy
700 - 1200
950
Obchody a sklady
900 - 1600
1250
Veľké obchody a sklady
1200 - 3000
2100
Zlatníctva, benzínové čerpadlo
1200 - 3500
2350
Obyvatelia, vlastníci rodinných domov, podnikatelia - fyzické i právnické osoby, ktoré by ste mali záujem o takúto službu, kontaktujte sa
na tel. č. 159, 642 2279, fax: 688 6782, alebo na e-mail: mspmi@mail.t-com.sk
Je potrebné uviesť meno a priezvisko, ako aj kategóriu objektu,
ktorý máte záujem pripojiť.

Mestský úrad v Michalovciach

vypisuje 2. kolo dražby na
havarované motorové vozidlo : Škoda Felícia combi
Ev. č. MI-500 AA
Vyvolávacia cena: 16.208,- Sk
Dražba sa uskutoční: 7.12.2007 o 13.30 hod.
v budove (areáli) Mestskej polície, Ul. duklianska
Obhliadka motorového vozidla : 6.12.2007 o 13.30 hod.
(Centrocar, Okružná 2)
Bližšie informácie na t.č. 6422279 na MsP (JUDr. Pešl)

Tenisové turnaje

2.12.2007 - celoštátny turnaj
detí do 7 rokov v minitenise, začiatok o 10.hod. (Volk Cup 2007)
8.12.2007 - celoštátny turnaj
detí do 9 rokov, začiatok o 9.hod.
(Volkl Cup 2007)
15.-16.12.2007 - majstrovstvá
Vsl. regiónu v kategórii žien, začiatok o 8.hod. v Tenis Centre na
Hviezdoslavovej ulici.
KEDY MUŽI 1. BK
Najbližšie zápasy 1. BK Michalovce odohrá s BK AC LB SNV dňa
16.decembra o 16. hod. a s
LEGATOM SVIT 16. decembra o
13. hod. Obe stretnutia budú v
novej športovej hale.

VEĽKÁ CENA V JUDO

Začiatkom novembra sa v Hradci Králové uskutočnila medzinárodná
Veľká cena v džude. V športovej hale ŠKP Hradec Králové súťažilo celkom
360 pretekárov. Michalovský ŠK Zemplín zastupovali: Martin Frič - 1.
miesto +73 kg, Erik Puzder - 1. miesto do 55 kg, Jozef Kendra - 1. miesto
do 45 kg, Erik Mlynárič - 1. miesto do 50 kg, Lukáš Mižák - 2. miesto do
35 kg, Adrián Iľko - 3. miesto do 42 kg, Roman Olejník 4. miesto do 50 kg.
Na úspechoch majú podiel aj tréneri: Viliam Kohút a Peter Kittan.
Úspešní boli aj žiaci a žiačky ŠK Zemplín v 4. kole Oblastnej ligy vo
Vranove nad Topľou. Prvé miesta si vybojovali: Lukáš Mižák (34 kg),
Sebo Juhás (44 kg), Samo Kincel (49 kg), Martin Frič (+73 kg), Martina
Varadyová (38 kg), Dominika Kincelová (26 kg), Anna Urbančíková (44 kg)
a Sylvia Maťašová (20 kg). 2. miesto: Dávid Sklár (40 kg), Marián Červenák
(34 kg), Kristián Ženčák (26 kg), Adrián Iľko (38 kg), Juraj Vajda (60 kg), Erik
Olejník (44 kg), Lenka Liptáková (38 kg), Radka Müllerová (32 kg), A. M.
Kecskemetyová (48 kg). 3. miesto: Martin Varády (25 kg), Michal Müller (25
kg), Lukáš Želiska (30 kg), Robo Hanko (34 kg), Samo Fedor (42 kg). V
dlhodobej súťaži družstvo žiakov a žiačok skončilo na l. mieste. (Steanly)

Predám

stavebnébločky
po rekonštrukcii rodinného domu
na 1,5 %
Tel. 0915 609 513
Práca v ČR
s ubytovaním do TPP
Pre: robotníkov /robotníčky/
na montážnu linku
do PANASONICU v Plzni.
Plat 75 Kč/hod. čistého
Ďalej: zváračov, zámočníkov,
obrábačov kovov.
Plat od 100-115 Kč/hod.
čistého.
Info. na tel.
SR: 0905 337 333,
0908 490 022
ČR: 00420775392271,
00420739411120
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