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Kvalifikačné preteky v streleckom viacboji
Klub vojakov v zálohe v Michalovciach vykonal na základe
poverenia Ústrednej rady slovenského zväzu vojakov v zálohe uplynulý mesiac dva kvalifikačné preteky v streleckom viacboji na strelnici za záhradkárskou osadou Laborec.
V piatich disciplínach súťažili
najlepší streli z nášho mesta, Košíc
a Prešova. V súťaži jednotlivcov v
prvý deň zvíťazil Miloš Halecký z
Prešova, keď získal 434,51 bodov.
Druhý bol Michal Hostovičák z
Michaloviec so 429,83 bodmi a tretí
Gabriel Dobranský z Michaloviec
so 429,57 bodmi. V družstvách boli
prví Prešovčania s 1534,71 bodmi,
v zložení - Jozef Vadina, Miloš Halecký a Maroš Halecký. Majstrovskú výkonnostnú triedu si vystrieľali
v bojovej pištoli Miloš Halecký a
Gabriel Dobranský.

Na druhý deň boli spomedzi
jednotlivcov najlepší Michalovčania: 1. - Michal Hostovičák so 453,02
bodmi, 2.- Jozef Barna so 442,93
bodmi a 3.- Matej Hamadej so
440,67 bodmi. V družstvách zvíťazili Michalovčania s 1579,13
bodmi v zložení: Jozef Barna, Pavol Beca a Roman Kondáš. Michalovčania si vystrieľali aj majstrovské výkonnostné triedy v streleckom viacboji a to: Michal Hostovičák, Jozef Barna a Matej Hamadej.
Akcie po stránke materiálnej
zabezpečovali príslušníci VÚ 1102
pod velením rtn. Kolduša. Preteky
boli súčasťou 8. pretekov v rámci
Slovenska, z ktorých najlepší strelci postúpia na Majstrovstvá SR o
pohár MO SR, ktoré budú prebiehať v septembri tohto roka a Turanoch nad Váhom.
J. Galský

Využite cez prázdniny voľný čas
Spolu s kamarátmi z bytovky, či zo sídliska vytvorte
volejbalové družstvo a zúčastnite sa prázdninových
volejbalových turnajov a rôznych súťaží.
Termíny:
14.7. 2007, 21.7.2007, 28.7. 2007,
4.8.2007, 11.8.2007, 18.8.2007
vždy od 9.00 do 15.00
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu
Školská 4, Michalovce
0915 6505932
0904 338 258
Táto akcia sa realizuje v rámci projektu TVOJ SVET TVOJ VÝBER, ktorý je spolufinancovaný Úradom vlády SR

Príjmeme
vodičov
na medzinárodnú
nákladnú dopravu
v štátoch EÚ
a v tretích štátoch
(Ukrajina,
Ruská republika).
Kontakt: 0918 624 378
+38050 3722821, 0915
947 400

P r í j m e m e
manažéra - špeditéra
na medzinárodnú
nákladnú dopravu
so znalosťou
ruského jazyka
vo veku
od 20 do 40 rokov.
Skúsenosti
nie sú podmienkou,
možnosť zaškolenia.
Kontakt: 0918 624 378,
+380503722821

Z MEDZINÁRODNÝCH
MAJSTROVSTIEV REGIÓNU V ATLETIKE

Predstavujeme futbalový oddiel
ŠK Vrbovec Michalovce

Futbalový oddiel ŠK Vrbovec založili MUDr. Š. Lipčák a Ing. E.
Karšňák v súťažnom ročníku 2005/2006. Aj keď sponzori a mesto
pomohli opraviť budovu, tá je vďaka vandalom opäť v dezolátnom
stave. Napriek tomu činnosť FK napreduje v úspešnom pôsobení v
III.A skupine, čoho dôkazom sú aj výsledky.
V sezóne 2006/2007 sa klub
umiestnil na vynikajúcom 4. mieste.
Z desiatich účastníkov v súťaži
získal v 18 kolách 33 bodov. Z toho
10 víťazstiev, 3 remízy a 5 prehier
s aktívnym skóre 43:31. Nebyť
nešťastnej prehry na domácom
ihrisku s Kusínom, mohol ŠK Vrbovec skončiť na medailovom
mieste.
Prezidentom klubu a zároveň
aktívnym hráčom je MUDr. Š. Lipčák, 57-ročný najstarší hráč súťaže. Kapitánom mužstva a jedným z najlepších záložníkov je takmer 50-ročný Vincent Marcinko.
Hrajúcim trénerom je 49-ročný E.
Karšňák a jediným dobrovoľným
funkcionárom mužstva je obetavý
Janko Paľo.
Posledným zápasom v tejto
sezóne bolo susedské derby, kde
domáci privítali futbalistov zo Zemplínskej Širokej, v ktorom starí páni

zvíťazili 4:1 (3:0) pred takmer sto
divákmi. O tento priaznivý výsledok
sa pričinil najlepší strelec mužstva
M. Varga dvoma gólmi. V neposlednom rade je potrebné vyzdvihnúť aj oporu zadných radov, dlhodobo zraneného 50-ročného E.
Iškiho.
Poďakovanie patrí TaZS mesta Michalovce, p.Terezkovi za pravidelné kosenie ihriska. Na tento
zápas prijal pozvanie aj poslanec
MsZ, člen komisie školstva, mládeže, kultúry a športu pri MsZ a
zároveň člen predsedníctva MFK
Zemplín, a.s. Michalovce Mgr. M.
Nebesník. Cez polčas a po ukončení zápasu navštívil kabínu ŠK
Vrbovec, poďakoval sa starým
pánom za predvedený výkon a
vyjadril sa optimisticky o podpore
do budúcnosti pri rozvoji tohto
športu na Kapušianskej ulici.
J.P.

Nehnuteľnosti

Služby

Staviame strechy, podkrovia, bytové jadrá, sadrokartóny, aj iné druhy stavebných prác. 0903 829 039
Tesárske práce - šalovanie základov, schodíšť, stropov a zhotovenie
krovov. Tel. 0915 240 603, 0915 634 813
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

Predaj-rôzne

Predám lacno teleobjektív FA Pentax zoom 80-320 mm. Kontakt: 0903 182 604
Predám voliéru pre väčšieho psa. Cena 3.500,- Sk. Dohoda možná. Okres
Sobrance. Kontakt: 0908/604 355

Zamestnanie

Voľné miesta pre absolventov SŠ, VŠ. Príjem 15-20 tisíc Sk. Tel. : 0905 158 708

MILAN KRIŠO NAJÚSPEŠNEJŠÍ
ŠK Comenium pri IV.ZŠ v Michalovciach a Východoslovenský
atletický zväz pripravili Otvorené
medzinárodné majstrovstvá Východoslovenského regiónu v atletike jednotlivcov - mladších žiakov
a žiačok. Ako nás informoval riaditeľ súťaže Mgr. Jaroslav Semko, žiaci a žiačky klubu Comenia
Michalovce sa pred nedávnom
vrátili z Poľska z atletického mítingu, kde úspešne reprezentovali
Boris Šanta vo vrhu guľou a Veronika Ľašová v hode oštepom a
vo vrhu guľou.
Minulý mesiac si atletické schopnosti v športovom areáli IV. ZŠ
Michalovce zmeralo 10 klubov VS
regiónu a atléti z poľského Krakowa. Žiaci a žiačky súťažili v behu
na 60 m, 150 m, 300 m, 600 m,
1500 m, v prekážkovom behu na
60 m, chôdzi na 2 km, v skoku do
výšky a do diaľky, v hode kriketotou
loptičkou, vo vrhu guľou, v štafetách 4x60 m 4x250 m.

Najúspešnejším pretekárom bol
Milan Krišo z ŠK Comenium Michalovce, keď sa stal majstrom VS
regiónu v hode kriketovou loptičkou
a v behu na 1500 m. V skoku do
výšky obsadil 3. miesto.
Ďalšie výsledky: Michal Andrejov
- 2. miesto v behu na 1500 m,
Dominika Krátka - 3. miesto v chôdzi na 2 km, Michaela Beránková 4. miesto v chôdzi na 2 km, Maroš
Fajner - 5. miesto v behu na 60 m
cez prekážky, Rastislav Beránek 5.miesto v behu na 600 m (všetci z
ŠK Comenium Michalovce). Pekný
výkon podala Júlia Kočárová z
Bardejova, keď v skoku do výšky
prekonala 148 cm a v skoku do
diaľky skočila 445 cm. Poľský
pretekár Michal Czczupak získal
prvenstvo skokom do diaľky výkonom 476 cm. Daniela Roganová
z Bardejova hodila kriketovou loptičkou 45,93 m.
Vedenie školy ďakuje MsÚ
Michalovce za podporu a finančnú
pomoc pri organizovaní súťaže.
(Stealy)

Letný zraz turistov

Nenáročnú 80 kilometrovú
cyklotúru si v rámci 27. oddielového letného zrazu turistov naplánoval OT TJ Turisat Michalovce. Prvé tisíce metrov neustálym
miernym stúpaním do obce Remetské Hámre prebehli raz-dva.
Morské oko, (618 m n. m.) perla
Vihorlatu (na snímke), cyklistov
privítalo pokojnou hladinou zrkadliacou kontúry neďalekého Sninského kameňa (1005 m n. m.).
Jazero s rozlohou necelých 14 ha a
hĺbkou okolo 25 m vzniklo prehradením údolia mohutnými zosuvmi
pôdy pravdepodobne po zeme-

MALÝ OZNAMOVATEĽ
Dám do prenájmu 2-izbový byt nezariadený v centre, depozit na 2 mesiace. Tel. 0903 617 774
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
Predám chatku na križovatke Šírava- Vinné. Cena dohodou. Telefón 0905
397 108
Predám zabehnutý, ziskový novinový stánok v Michalovciach. Tel. 0908 488 760
Predám 3-izbový byt s balkónom v osobnom vlastníctve 2 roky, po rekonštrukcii, v centre mesta na Ulici Jilemnického. Cena dohodou, len pre solventných. Tel. 0905 947 943

9. 7. 2007

traseniach v relatívne nedávnej minulosti. Po obedňajšej prestávke a
oddychu pri bývalom poľovníckom
kaštieliku grófky Wanderbildtovej
sa vybrali až k brehom Zemplínskej
šíravy.
Po dvoch predchádzajúcich
OLZT, keď cyklisti absolvovali pešie túry, sa znovu vrátili k pôvodnej,
už tradičnej, rokmi odskúšanej cyklotúre, do lona Vihorlatských vrchov,
ktorá pri príjemnom počasí mala
všetky atribúty ideálneho výletu.
Anton Hasák
predseda OT TJ Turista
Michalovce

Začiatkom júna sa na Slanci uskutočnili ďalšie preteky 9 dielneho seriálu CASSOVIA CUP v motocrosse. Ohlas na tieto preteky bol medzi
samotnými jazdcami ale aj divákmi priaznivý a napokon ani počasie
nesklamalo, hoci nechýbalo veľa a trať by sa premenila na klzisko. Náš
uspešný enduro jazdec Jaroslav Čech sa zapojil do súťaže v najnáročnejšej triede MX1 kde si vybojoval celkové prvenstvo a taktiež získal trofej
za najrýchlejšieho jazdca podujatia. Dúfajme že sa mu bude dariť aj
naďalej v seriáli MMSR. Najbližšie podujatie bude prebiehať vo Vyšnom
Medzeve. Poďakovanie patrí aj primátorovi mesta za finančnú podporu.

Úspešný kulturista
Príjmeme zváračov
a robotníkov

do výroby
automobilových nadstavieb
do hlavného pracovného pomeru.
Kontaktná osoba: Ing. Želinský
Tel: 0456/644 13 96

Michalovce - Miestny kulturista
Maroš Grobelník dosahuje úspechy
aj bez užívania škodlivých anabolických steroidov. Dôkazom je piate
miesto na európskom šampionáte v
Švajčiarsku. Venuje sa výlučne naturálnej (prírodnej) kulturistike. Pochváliť sa môže aj viacerými medailovými úspechmi na domácich podujatiach.
Keďže účasť na nich je finančne
náročná, v súčasnosti hľadá ďalších
sponzorov. Ku kulturistike sa dostal
asi pred siedmimi rokmi, keď chcel
zhodiť niekoľko kilogramov. Napokon si ho získala a začal sa jej venovať natrvalo.
(čur)

Začiatok letnej turistickej sezóny je sprevádzaný premenlivým
búrkovým počasím. To však neodrádza turistov a ani majiteľov bicyklov,
ktorí si s obľubou vyberajú cyklistické trasy popri Zemplínskej šírave.
Zväčša ich destináciou je Morské oko.
Text a foto: Steany

ŠKOLSKÉ

ŠPORTOVÉ STREDISKO
basketbal dievčatá pri
ZŠ P. Horova Michalovce
otvára v školskom roku
2007/2008
PRÍPRAVKU V

BASKETBALE DIEVČAT
PRE 2. - 4. ROČNÍK
ZÁKLADNÝCH ŠKOL
informácie:
056/6422838 - ZŠ P. Horova
trenéri:
Peter Šandor - 0905548286
Miroslav Feňák - 0902483525

Kodak film
FOTOCOLOR
v OD Šíravan
ponúka výrobu fotografií
na počkanie do 1hodiny
z filmov, CD diskov a kariet
od 4,- Sk/1ks
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Cena 2 Sk

Dôchodcovia cestujú za korunu
Po štvrtýkrát v tomto roku sa v utorok stretol michalovský poslanecký zbor, aby rokoval o záležitostiach týkajúcich sa nášho
mesta.
Poslanci sa oboznámili s prijatými uzneseniami mestskej rady a
získali aj prehľad o spôsobe riešenia svojich pripomienok, ktoré predložili na aprílovom zasadnutí. Hlavná kontrolórka predložila správu o
výsledkoch kontroly a primátor zas
informoval o tom, ako sa plnia opatrenia z kontroly vykonanej najvyšším kontrolným úradom. Potom
sa poslanci dozvedeli, aké vysoké

sú nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch za komunálne
odpady. Diskusiu vyvolala koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej
energetiky. Michalovský poslanecký
zbor schválil nový cenový výmer,
podľa ktorého od 1. júla môžu autobusoch mestskej dopravy cestovať
dôchodcovia nad 70 rokov za 1
korunu. Náčelník mestskej polície
pripravil na rokovanie analýzu nák-

Cestovný ruch u nás

ladov spojených so zavedením 24hodinovej služby mestskej polície. Bez výraznejšej diskusie boli
schválené prenájmy a majetkoprávne záležitosti. Členovia mládežníckych kolektívnych športov v meste si po utorkovom zastupiteľstve
môžu na svoju činnosť rozdeliť dva
milióny korún. Najviac - po 700 tisíc
- dostanú dievčatá hádzanárky a
chlapci hokejisti. Detí a mládeže sa
týkal aj ďalší bod. Poslanci sa totiž
oboznámili so stavom naplnenosti
materských a základných škôl v
meste. Pred záverom rokovania
predložili kompetentní plán kontroly,
plán rokovaní komisií, ako aj harmonogram konania mestskej rady a
pléna v II. polroku. Po skončení
mestského zastupiteľstva sa konalo
valné zhromaždenie televízie Mistral, počas ktorého prítomní schválili
výročnú správu za uplynulý rok.
V. P.

Foto: F.
F. D.
Na oslavách polstoročnice Zemlínskeho múzea bol prítomný predseda KSK Zdenko Trebuľa a poslanci.

O PRIPRAVENOSTI VSTUPU Polstoročnica múzea
DO SCHENGENU ROKOVALI
V MICHALOVCIACH

Regionálne združenie turizmu Zemplín, zorganizovalo tento
týždeň, v rámci projektu Medzinárodnej spolupráce v oblasti turistického ruchu Slovensko - Ukrajina, medzinárodnú konferenciu. Témou
bol rozvoj cestovného ruchu v prihraničných regiónoch Dolný Zemplín
- Zakarpatská Ukrajina. Zástupcovia oboch krajín diskutovali o perspektíve rozvoja vidieckeho turizmu, kúpeľného turizmu o prepojenosti spolupráce informačných centier oboch regiónov a o perspektíve
rozvoja cestovného ruchu medzi Zakarpatskou Ukrajinou a Dolným
Zemplínom.

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

V Michalovciach prebiehalo uplynulý týždeň piate zasadnutie
Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Jej účastníci sa zaoberali hlavne situáciou na východnej hranici v súvislosti s prípravou Slovenska na vstup do schengenského
priestoru.
Zástupcov ukrajinskej komisie
práca a vzťahy medzi Slovenskom
prijal na mestskom úrade v Mia Ukrajinou by však mali byť
chalovciach primátor Viliam Záhorzachované. Blízky vzťah má začák: "Vždy keď sa v Michalovciach
bezpečiť malý pohraničný styk.
deje nejaká významnejšia udalosť,
Inna Ohnivets: "Máme predstavu
vnímame to ako poctu pre mesto."
že režim malého pohraničného
Na dvojdňovom rokovaní zásstyku sa bude týkať ľudí, ktorí žijú v
tupcovia oboch krajín diskutovali o
hraničnom pásme 50 km na jednu
možnostiach ďalšej spolupráce.
i druhú stranu. Obyvatelia tejto
Náš kraj reprezentoval predseda
zóny by prekračovali hranicu bez
KSK Zdenko Trebuľa. Podľa jeho
víz. Išlo by o študentov, turistov či
slov: "sme v týchto dňoch ukončili
ľudí vykonávajúcich zamestnanie
akčný plán, ktorý hovorí o konkrétna oboch stranách hraníc." Filonych podujatiach a aktivitách na
zofiou malého pohraničného styku
našej strane a na strane našich
je neroztrhnúť rodiny a neprerušiť
priateľov Zakarpatskej Ukrajiny. V
podnikanie našich krajín. Problénedávnej minulosti sme zorganizomov je však niekoľko. Podľa Víta
vali napr. spoločný Deň priateľstva
Vytřísala, riaditeľa odboru výna hranici vo Vyšnom Nemeckom.
konu služby Colného riaditeľsAj ten hovorí o našich dobrých
tva SR: "odhadujeme, že takých
vzťahoch a úsilí pokračovať vo
40% cestujúcich, ktorí prechádzajú
vzájomnej spolupráci."
cez tieto hraničné prechody, sú tzv.
Na rokovaní zástupcovia nášho
ekonomickí turisti. Ide o pašerákov
štátu poukázali na pripravenosť
cigariet. Druhým závažným probpre vstup do schengenského prieslémom sú pohonné látky, predotoru. Po našom vstupe by však
všetkým nafta."
Ukrajina nemala byť odpísaná. Aj
Úlohou teda ostáva nájsť
vďaka ukrajinským partnerom sa
vhodné a vyhovujúce spôsoby
podarilo práce urýchliť. Inna Ohnivzájomnej spolupráce. Tie by mali
vets, splnomocnená veľvyslanbyť známe v jeseni tohto roku,
kyňa Ukrajiny: "ukrajinská strana
kedy by mali kompetentní vyriešiť
so Slovenskom úzko spolupracootázku malého pohraničného styku.
vala a urobila všetko pre to, aby
V súčasnosti je chodník pre
slovenská strana nemala žiadne
peších a turistov na hranici vo Vyšproblémy so včasným vstupom do
nom Nemeckom uzavretý. Obyvaeurópskeho priestoru."
telia oboch krajín sa však nemusia
Východná hranica nebude
obávať. Pracovníci ho sprístupnia
chrániť len Slovensko, ale aj celú
hneď, keď sa ukončia rekonštrukEurópsku úniu. Musíme preto reščné práce na ukrajinskej strane.
pektovať jej podmienky. SpoluM. Ščobíková

Aktuality

-

Projekt, s názvom Evička a deti,
organizuje v Michalovciach Slovenský
červený kríž v spolupráci so Strednou
zdravotníckou školou. Študenti počas
školského roka pravidelne navštevovali deti v škôlkach. Prostredníctvom
hier a modelových situácií ich učili
základom zdravotnej výchovy a prvej
pomoci. Všetky situácie a témy deťom
priblížila Evička - fiktívna kamarátka,
ktorá chodí do škôlky a má rovnaké
starosti ako všetci malí škôlkari.
Zhrnutím celoročného úsilia bolo
predpoludnie, spojené s opakovaním
základných poznatkov.

Foto: F.
F. D.
Zemplínske múzeum v Michalovciach oslavuje v týchto dňoch 50.
výročie svojho vzniku. Na slávnostnom ceremoniáli boli prítomní etnografi, historici, prírodovedci, zástupcovia nášho mesta, samosprávy a
široká verejnosť z radov nielen milovníkov histórie a umenia.
Pri príležitosti osláv polstoročnice múzea slávnostne otvorili zrekonštruované priestory ľavého krídla barokovo-klasicistického kaštieľa, ktorého
prestavbu financoval Košický samosprávny kraj. Pracovníci múzea počas
osláv ocenili dlhoročných pracovníkov, ktorí stáli pri zrode múzea alebo sa
zaslúžili o jeho terajšie významné postavenie.
Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným
názvom. Svojim návštevníkom ponúka päť stálych expozícií, a to prírodovednú, archeologickú, umelecko-historickú, etnografickú a historickú. Vo výstavných priestoroch návštevníci môžu nájsť častejšie prezentácie diel výtvarného či náučného charakteru.
M.Š.
Uplynulý týždeň sa v Trebišove
strhla živelná pohroma. Silný nárazový vietor, krupobitie a dážď poškodili najmä majetok mesta. Veterná
smršť behom niekoľkých minút
postrhávala strechy budov a poškodila parkujúce autá. Ničivá búrka
zapríčinila vyvrátenie stromov a
poškodila poľnohospodárske plodiny. Zaplavila ulice, pivnice, podzemné garáže. Predbežné škody na majetku mesta, súkromných osôb a
samosprávy presiahla šesť miliónov
korún. Pri odstraňovaní škôd, pomáhali hasiči, polícia a ostatné
zložky z celého regiónu. Po pohrome neboli zaznamenané zranenia,
ani úmrtia osôb.

Aktuality

Absencia vzájomného prepojenia materských škôl a potreba výmeny skúsenosti v enviromentálnej výchove, boli myšlienkami projektu v
dvanástich materských školách. Deti
vytvorili kompostoviská, kumulovali
separovaný odpad - papier a sklo.
Poslednou aktivitou bola výstavka
nezvyčajných prác detí materských
škôl z odpadového materiálu, v obecnom úrade v Trhovišti. Na záver výstavy boli najlepšie MŠ a jednotlivci za
zber ocenené. Víťaz, Jakub Mihaľo z
Bracoviec, nazbieral 521 kg papiera.

Rodičia a učitelia sú dieťaťu
najbližšie. Učia ho prežívať radosť a
smútok, milovať prírodu, vyhrávať i
prehrávať, jednoducho žiť. Z týchto
dôvodov zorganizovala materská
škola na Okružnej ulici v Michalovciach Deň rodiny. Po príhovore riaditeľky školy a po zaspievaní pirátskej
piesne sa všetci preniesli do sveta
pirátskych dobrodružstiev a pokladov.
Rodičia s deťmi si spoločne zmerali
sily a šikovnosť v rôznych súťažiach.
Spoločné chvíle priniesli všetkým prítomným radosť.

Mnohí z nás poznajú daňový
úrad veľmi dôverne. A to z dôvodu
neustáleho vybavovania si rôznych
dokumentov. Len v minulom roku
bolo na daňovom úrade v Michalovciach podaných a spracovaných vyše
4 milióny dokumentov. Študentom,
ktorí s tým nemajú skúsenosti, prednášal riaditeľ daňového úradu Ing.
Jozef Sokologorský o dôležitosti a
význame tejto inštitúcie.

- Aktuality - Názory
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Z pera viceprimátora

Poslanecké názory
VICE VERSA IV.

Hovorí sa, že kto dobre počúva, veľa sa dozvie. Ja, ako poslanec
mestského zastupiteľstva, sa usilujem zachytiť všetky podnety, ktoré sú
na rokovaní mestského zastupiteľstva prezentované.
Odporúčam občanom mesta, sledovať rokovania poslancov ak nie
priamo, tak aspoň zo záznamu v televízii Mistral. V tomto príspevku
spomeniem tri, podľa mňa, zaujímavé vystúpenia z 26. júna.
V jednom z bodov rokovania bol menený cenový výmer pre cestovné v mestskej autobusovej doprave. Predložený návrh odporúčal
schváliť dôchodcom nad 70 rokov cestovné vo výške 1.-Sk oproti terajším 5.-Sk. Nižšie cestovné nezlepší výrazne finančnú situáciu dôchodcov, ale je sympatickým gestom a výrazom úcty k staršej generácii.
Podľa mňa to má chybičku krásy. Podľa údajov svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) je priemerný vek mužov na Slovensku práve 70
rokov a žien 72 rokov. Preto som argumentoval, aby sme nerobili prázdne gestá, ale aby sme umožnili lacnejšie cestovať dôchodcom už od 65
rokov. Aby si dôchodcovia aj reálne zľavu užili. Poslanci z klubu Smer-SD
majú uši, ale argument nezabral. Iba štyria kolegovia návrh vypočuli a
hlasovali za.
Hluchota sa u koaličnej väčšiny prejavila aj v rozprave o zrušení trhoviska na Ulici prof. Hlaváča. Každému kto žije v meste je známe, že
občania v jednotlivých volebných obvodoch požadujú nakupovanie ovocia, zeleniny a iných poľnohospodárskych prebytkov na trhoviskách. Do
konca marca tohto roku to nebol problém. Od apríla občania volebných
obvodov č.1 a č.4 už pre nich, polohou výhodné trhovisko, nemajú. Ani
poslanci volebného obvodu č.5, kde mimochodom majú dve trhoviská,
logické argumenty nepočujú a obhajujú terajšie zlé riešenie na
Hlaváčovej ulici.
Od roku 1990, keď začala samospráva miest a obcí na Slovensku
plniť svoju novodobú demokratickú úlohu, už väčšina občanov a podnikateľov pochopila, že poriadok a činnosť mesta sú zabezpečované cez
všeobecné záväzné nariadenia (VZN). VZN môžu schvaľovať, meniť a
dopĺňať poslanci mestského zastupiteľstva. VZN má na území mesta
platnosť zákona. Preto porušovanie VZN je možné potrestať. Ešte raz
pripomínam, že schvaľovať, meniť a dopĺňať VZN môžu iba poslanci a
nikto iný. Ale v súvislosti s presťahovaním trhoviska z Ulice prof. Hlaváča,
sme si od jedného pracovníka mestského úradu vypočuli tvrdenie, že
VZN nemusí byť uplatňované v celom rozsahu. Je to právny nezmysel,
ktorý môže konkurovať aj výrokom poslanca Cupera v parlamente. A
bude zaujímavé, ak tento argument začnú pri svojej obhajobe používať
aj občania a podnikatelia mesta. Právny systém neslobodno spochybňovať. A už vôbec by ho nemali spochybňovať tí, ktorí ho majú garantovať.
Ing. Jozef Bobík

Michalovská nemocnica
je na leto pripravená
Napriek všetkým ťažkostiam, s ktorými sa denno-denne musia popasovať
v našich zdravotníckych zariadeniach, pracovníci v nemocnici nezabudli, že
prázdninová sezóna je tu.
Každoročne letné prázdniny, zvýšený počet hostí v našich rekreačných zariadeniach i dovolenkujúci príbuzní na Zemplíne, zvyšujú aj počty úrazov a
ochorení, ktoré si vyžadujú lekárske ošetrenia i hospitalizáciu v nemocnici. Práve preto michalovská nemocnica urobila nevyhnutné opatrenia, aby v prípade
potreby mohli byť pacienti a ich najbližší spokojní aj s úrovňou služieb a ochotou
personálu v nemocničných zariadeniach.
Od začiatku júla až do konca augusta sa posilnia pohotovostné služby na
najfrekventovanejších oddeleniach ako traumatológia, chirurgia, interné, infekčné, OAIM a detské oddelenie. Vedenie nemocnice robí všetky opatrenia, aby
bol zabezpečený dostatočný sortiment potrebných liekov a zdravotníckeho
materiálu v prípade potreby. Nemálo pozornosti sa venuje dobrej spolupráci so
záchrannou službou, ktorá v súčinnosti s jednotlivými oddeleniami zabezpečuje
prvotné ošetrenie a prepravu pacientov. Uvedomujeme si, že zdravie a všetko,
čo s tým súvisí, je veľmi citlivá záležitosť a každý má právo na plnohodnotnú a
úplnú zdravotnú starostlivosť a aby to tak bolo naozaj, je potrebná spolupráca a
porozumenie z obidvoch strán. Často sú zdravotnícki pracovníci zneužívaní a
zamestnávaní prípadmi, ktoré si lekársku pomoc ani nevyžadujú a mohli by byť
tam, kde je to naozaj nevyhnutné a potrebné. Bezplatnú starostlivosť si niektorí
jednotlivci vysvetľujú svojsky. Opilci, narkomani ale aj niektorí provokatéri dokážu znechutiť prácu lekárom, sestrám a pomocnému personálu tak, že je obdivuhodné, ako dokážu udržať svoje nervy v medziach slušnosti. Mnohí takzvaní
pacienti miesto slušného slová používajú vulgarizmy, osočovanie a priame
narážky. To všetko je len troškou, čo prácu zdravotníkov značne komplikuje.
Môžeme verejnosť ubezpečiť, že pracovníci nemocnice urobia všetko preto,
ak už ich pomoc bude ktokoľvek potrebovať, aby bola odborne, ľudsky aj personálne zabezpečená k úplnej spokojnosti. K tomu prispeje aj nepretržitá 24
hodinová služba v našich ambulanciách a oddeleniach nemocnice, ktorá aj
takýmto spôsobom chce dokázať, že aj na zatracovanom východe sú zdravotné
zariadenia potrebné a vedia poskytovať služby na vysokej odbornej úrovni.
MUDr. Marián Jenčík, námestník riaditeľa pre LDS

KU KONCU ŠKOLSKÉHO ROKA

Foto: F.
F. D.
Konfederácia politických väzňov Slovenska, oblasť Michalovce,
zástupcovia nemocnica Štefana Kukuru a nášho mesta slávnostne
odhalili v kaplnke Božieho milosrdenstva v michalovskej nemocnici,
pamätnú tabuľu pri príležitosti 52. bolestného výročia likvidácie Dcér
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Michalovciach. text a foto: F.D.

PRIMÁTOR MESTA MICHALOVCE
VYPISUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA
OBSADENIE FUNKCIE:

riaditeľ(ka) Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce
Názov zamestnávateľa: Technické a záhradnícke služby mesta
Michalovce
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a.) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
b.) prax minimálne 10 rokov z toho v riadiacej činnosti minimálne 5 rokov
Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým
konaním:
a.) uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b.) bezúhonnosť ( podľa zák.552/ 2003 Z.z.)
c.) spracovať projekt organizácie a riadenia Technických a záhradníckych
služieb mesta Michalovce
d.) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a.) fotokópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
b.) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením dosiahnutej praxe
c.) čestné vyhlásenie, že uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v
plnom rozsahu
d.) odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
e.) projekt organizácie a riadenia Technických a záhradníckych služieb
Mesta Michalovce
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 26.7.2007. do 1200 hod., (hmotnoprávna lehota) adresa: Viliam
Záhorčák primátor, Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce s označením "Výberové konanie riaditeľ TaZS - Neotvárať". Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s
tým istým označením.

Poznámka: Výberové konanie sa neriadi § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone prác vo verejnom záujme. Slúži ako podklad pre primátora mesta na
výber najvhodnejšieho uchádzača, ktorého predloží na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu v Michalovciach. Výsledok výberového konania nie je pre mestské zastupiteľstvo záväzný. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači
spĺňajúci podmienky.
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely
výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli
poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

Stretnutie s priateľmi z Nitry
Únia slabozrakých a nevidiacich, základná organizácia 24 Michalovce, zorganizovala minulý
mesiac družobné trojdňové stretnutie so zrakovo postihnutými priateľmi z Nitry.
Počas ich návštevy sme im
ukázali Zemplínsku šíravu, ktorú
videli po prvýkrát. Absolvovali aj
prehliadku mesta a navštívili cintorín Červenej armády na Hrádku,

kde si zvečnili pomník padlých hrdinov spoločnými fotografiami.
Na záver návštevy sa uskutočnil kultúrny program v Zemplínskom osvetovom stredisku. Naši
priatelia boli všetkým unesení. Za
to, aby také stretnutie mohlo vzniknúť, vďačíme sponzorom a to Mirkovi Gejgušovi, poslancovi MsZ a
Gabrielovi Ivankovi, starostovi obce Iňačovce.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,

ZO 24 Michalovce oznamuje svojim členom a klientom ako aj širokej verejnosti, že sa
PRESŤAHOVALA.
Naše nové priestory sa nachádzajú na pešej zóne, Námestie osloboditeľov č.77
(stará budova súdu), 1. poschodie na pravej strane.
Výbor ZO touto cestou ďakuje všetkým členom komisie na prenájom nebytových priestorov
a pozemkov, že pri schvaľovaní našej žiadosti zohľadnili požiadavku členov a klientov,
týkajúcu sa lepšej orientácie pri vyhľadávaní našich služieb.
Výbor ZO UNSS Michalovce

Okom objektívu
Ciconia ciconia. Tento poetický
názov patrí bocianovi bielemu. Priznajme sa, koľkokrát míňame elektrické či telegrafické stĺpy popri cestách s hniezdami bocianov, no čo vieme o týchto operencoch? Mnohým z
nás zostali o nich v pamäti iba výroky
našich rodičov, že bociany nosia deti…
Je zaujímavé, že hniezdia blízko
ľudských obydlí, pri hlavných cestných ťahoch a vôbec sa nedajú rušiť.
Prilietavajú k nám koncom apríla. V
týchto dňoch majú už odrastené
mláďatá. Pár dní som ich pozoroval
kvôli fotografovaniu. Hniezdo majú i v
Michalovciach - časť Močarany. Bocianica sa v ňom stará o tri mláďatá.
Na Slovensku hniezdi približne
1350 párov bocianov bielych a ročne
vyvedú asi 3000 mláďat. V okrese
Michalovce prilietavajú takmer do
každej dediny. Dospelé bociany sa v

auguste sťahujú na svoje zimoviská
do Strednej a Južnej Afriky. Kým tam
dorazia, musia preletieť asi 5 - 10 tisíc kilometrov ponad Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Izrael a
Sinajský polostrov do Egypta. Ďalej

9. 7. 2007

pokračujú na niektorú z afrických
mokradí. Cesta im trvá 20 - 40 dní a
počas nej odpočívajú asi 7 - 14 dní.
Žiaľ niektoré z bocianov sa k nám z
tejto cesty už nevrátia. Preto si ich
vážme. Text a foto: Stano Orolin

Koniec júna je nielen predelom kalendárneho roka na
dva polroky, ale každoročne je spojený aj s koncom školského roka, hodnotením školských výsledkov v podobe
vysvedčení pre žiakov a študentov. Znamená aj utíchnutie ruchu v školách a zaslúžený oddych pre žiakov, študentov ale aj pedagogických pracovníkov. Pre rodičov je
informáciou o študijných výsledkoch ich detí. Často je
dôvodom na množstvo drobných radostí, no aj starostí,
ako ďalej. Rozhodne je veľmi dôležitým medzníkom, dôvodom na dôležité rozhodnutia a často životným predelom zasahujúcim do citlivých oblastí každodenného života.
Je neklamným znakom začínajúcich prázdnin. Deti sa
budú viac ako doteraz pohybovať v priestoroch, kde sa v
priebehu školského roka neobjavovali. Je výzvou pre
motoristov a cyklistov, aby zvýšili pozornosť na cestných
komunikáciách. Deti sa môžu hrať na chodníkoch, ale aj
na iných verejných priestranstvách. Ostražitosti nikdy nie
je dosť, no práve školské prázdniny sú pre ňu dvojnásobne dôležité.
Napriek prázdninám, školské areály, zvlášť športové,
nie sú pre deti uzatvorené. Poskytujú bezpečnejšie miesto na hranie ako najbližšie okolie bytových domov. Osobitne sa preto chcem obrátiť na rodičov, aby pamätali v
prvom rade na bezpečnosť svojich detí aj cez prázdniny.
Pre pedagogických pracovníkov je obdobie prázdnin
dovolenkovým obdobím, no napriek tomu je v školách
zabezpečená služba. Pre zabezpečenie prípravy na nový školský rok je táto prítomnosť nevyhnutná. Zároveň je
možnosťou, aby školské športové areály boli pre deti prístupné a bezpečné. Je v záujme všetkých, aby sa po prázdninách deti vrátili do škôl nielen oddýchnuté, ale aj zdravé.
Aj pre pedagógov nastáva obdobie načerpania síl a
oddychu od ich neľahkej práce. Prestáva aj im zvoniť na
vyučovacie hodiny a nastáva čas načerpania nielen nových síl, ale aj bilancovania pedagogických výsledkov a
prípravy na nový školský rok.
Chcem touto cestou poďakovať všetkým pedagogickým pracovníkom za ich úsilie pri vzdelávaní detí, za ich
trpezlivosť, sebaobetovanie, úsilie odovzdať im čo najviac pre ich budúcnosť. Chcem im zároveň popriať príjemnú dovolenku počas prázdnin s čo najlepším načerpaním nových síl pre naplnenie ich neľahkého povolania
hraničiaceho s prvkami poslania.
Prajem príjemné prázdniny aj žiakom a študentom,
aby pri dobrom načerpaní nových síl mohli dosahovať
ešte lepšie študijné výsledky.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora mesta

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 (13.7.) v premiére
a v pondelok (16.7.) v repríze
vždy o 18.00 hod.

Dies honore civitatis...
... na poctu mesta
1. časť záznamu
zo slávnostného programu

Detoxikácia organizmu - XIII. časť
Psychika, stres, emócie! Všetko v ľudskom tele sa deje a existuje v súvislostiach, ktorým niekedy rozumieme, inokedy len tušíme a predpokladáme. Preto sa v
detoxikačnej medicíne usilujeme odstrániť i poruchy, v ktorých súvislosť s danou
chorobou nevidíme. Dôležitá je aj aktívna spoluúčasť postihnutého, čiže pacient
nemôže byť len ako pasívny konzument preparátov. Človek môže v mene svojho
zdravia zmeniť predovšetkým spôsob stravovania a životného štýlu, ale medzi veľmi
dôležité aspekty patrí aj psychika. Žiadny živočích na tejto planéte nemá takú zložitú a
komplikovanú psychiku ako človek. Nie je divu, že podlieha rôznym poruchám. Ako
odpovedať na otázku: "Čo môžem urobiť pre svoju psychiku?"
Stres je súborom psychických a fyziologických pochodov, ktoré vyvolávajú pocit
ohrozenia. Ten potrebujeme, ak je tento pocit v normálnej a nie každodennej stresovanej hladine. Problém nastáva, keď je pocit ohrozenia príliš intenzívny, sprevádza
človeka neustále a udržuje jeho organizmus v stálej pohotovosti, čiže sympatikotonie.
Sympatikus je nervový systém potrebný k aktivácií organizmu pre boj. Ale ak pohotovosť k boji trvá veľmi dlho, hormóny, ktoré organizmus v tomto stave vylučuje, menia
fyziologické pochody v tele. Dochádza k rozvratu jeho riadenia a ohrozenie telesných
funkcií tela. V stresovanom tele nastávajú aj iné ďalšie javy. Tvorba protistresových
látok zvyšuje spotrebu vitamínov, minerálov a stopových prvkov, čo vedie k rozvratu
rôznych funkcií, hlavne nervového systému. V dlhodobom a nezvládnutom strese
klesá efektivita imunitného systému a nastáva stres chronický. Riešenie je v úteku od
stresovanej udalosti, a to i za cenu strát iných výhod. Človek opúšťa prácu, školu,
manželstvo, teda okolnosti, ktoré mu spôsobujú stres. Druhá možnosť je otužovať
organizmus voči stresu. Znamená to, že si nájdeme vo svojom rebríčku iné než tie
pôvodné hodnoty a úmyselne, cielene sa učíme novej životnej role.
V komplikovanosti našich psychických pochodov je dôležitá i povaha človeka,
jeho výchova a emocionálne poškodzovanie. Rodič nie je bezchybný, má svoju minulosť s viac, či menej zacelenými emocionálnymi ranami, ktoré veľmi často prenáša na
svojho potomka. Napríklad, dieťa by malo mať vždy pocit istoty a rodičovskej lásky aj
v kritických situáciách. Rodičia krikom na dieťa i na seba navzájom vyvolávajú u potomka úzkosť, čo má za následok jeho emocionálne poškodenie. Agresivita alebo scény
vedúce k vzniku úzkostných stavov sú ďalším poškodzujúcim faktorom. Potom z nich
vzniká program v našej centrálnej nervovej sústave, ktorý trvalo narušuje jej chod.
Samotná detoxikácia, čiže odstránenie toxínov z organizmu, vedie k zmenám v emocionálnej sfére. Toxicky zaťažené obličky sa prejavujú úzkosťou, pečeň agresivitou a
negativizmom, pľúca depresiami, toxicky zaťažená slezina vedie k prehnanej
starostlivosti a srdce k obavám a strachu.
Pri riadenej a kontrolovanej detoxikácií týchto orgánov dochádza k zmene v psychike človeka a nám sa otvára ďaleko prístupnejšie pole pôsobnosti na pacientovej
komplikovanej psychike. Uvoľnia sa stresom napnuté tkanivá, toxíny sa vyplavia z tela
a následne sa mení aj naša povaha. Nie sme stlačení, nemáme v tkanivách toxíny a
stres. Prestávame trpieť strachmi a úzkosťami. Stávame sa novými osobnosťami so
stresom pozitívnym.
Akreditovaný špecialista detoxikačnej medicíny: František Demský, 0903193059
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Spomienky

D VA T Ý Ž D N E V K U LT Ú R E
Mestské kultúrne stredisko

Práve 26 rokov uplynulo
21. júna od chvíle,
kedy nás navždy opustil

15., 22., 29., 7. vždy o 17.00 hod. tribúna pri MsÚ
K U L T Ú R N E L E T O 2007
Promenádne koncerty dychovej hudby - ŠÍRAVANKA

Malá galéria MsKS

Jozef MIŠKOVIČ

2. 7. - 20. 7.
výstava obrazov Márie Kačírkovej

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Brat Kristián

Kino Centrum
6.-8.7.piatok, sobota, nedeľa - 19.30 hod.
USA (98 min.)
ČÍSLO 23
Premiéra. Mysteriózny thriller.
Idylický život Waltera Sparrowa (Jim Carrey) zmení temná
posadnutosť číslom 23.Dokonca aj názov románu, ktorý dostane Walter od svojej manželky je totožný s jeho fóbiou "Číslo
23". Ak sa mu podarí nájsť pravdu o knihe a samotnom čísle
23, možno sa mu podarí zmeniť osud seba a svojich blízkych.
Vstupné: 65,- Sk. Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenské titulky.
8.7.- nedeľa - 17.00 hod.
USA (105 min.)
GHOST RIDER
Akčný thriller.
Nicolas Cage a jeho lebka v plameňoch v komiksovej adaptácii na ceste za spravodlivou pomstou. Ghost Rider bol obyčajný motorkách, ale upísal svoju dušu diablovi, aby zachránil svojho otca. Teraz ako pekelný jazdec križuje krajinu a loví duše
démonov.
Vstupné: 60,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Slovenské titulky.
10.-11.7.- utorok, streda, - 19.30 hod.
USA (125 min.)
OSTREĽOVAČ
Premiéra. Akčný.
Režisér Antoine Fugua natočil ďalší film zo žánrovej kategórie, v ktorej sa cíti najlepšie. Hrdinom Ostreľovača je elitný
sniper (Mark Wahlberg), ktorý sa ocitne v nezávideniahodnej
situácii, keď je obvinený z pokusu o atentát na amerického
prezidenta. V nerovnom súboji jedinca proti systému sa vydáva
po stopách osamelých bojovníkov, ktorí museli zužitkovať všetky svoje schopnosti k tomu, aby v tejto vopred prehranej hre
prežili a napokon aj zvíťazili.
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Slovenské titulky.
12-13.7.- štvrtok, piatok - 19.30 hod.
USA (93 min.)
14.-15.7., sobota, nedeľa - 17.00 a 19.30 hod.
SHREK TRETÍ
Premiéra. Animovaná komédia.
Ak sa podarilo z nejakého animovaného filmu vytvoriť ozajstný fenomén, určite ním je Shrek. Zlobrovké dobráčisko si
získalo srdcia detí i dospelých celého sveta. Za normálnych
okolností by mladí a zelení manželia Shrekovci žili šťastne až
do smrti, keby...neprišlo tretie pokračovanie. Dobrodružstvá,
ktoré pre nich tentoraz kreativní scenáristi vymysleli, sú ešte
vzrušujúcej-šie, než tie, ktoré prežili doteraz.
Vstupné:75,- Sk. Ml.prístupný. Slovenský dabing.

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA
GORAZDA ZVONICKÉHO
V MICHALOVCIACH
OZNAMUJE ZMENU
OTVÁRACÍCH HODÍN
PRE VEREJNOSŤ
POČAS LETNÝCH MESIACOV
JÚL - AUGUST 2007
PONDELOK 9:00 - 17:00
UTOROK 9:00 - 17:00
STREDA 9:00 - 17:00
ŠTVRTOK 12:00 - 17:00
PIATOK 9:00 - 17:00
SOBOTA ZATVORENÉ

Pavúky v múzeu

Uplynulý týždeň sa skončil školský rok. Nastal čas oddychu
najmä pre deti a študentov. Posledný pracovný deň školákov je spojený s odovzdávaním vysvedčení. Riaditeľka I. ZŠ ocenila aj najlepších
žiakov školy a rozlúčila sa s budúcimi študentmi stredných škôl.
Text a foto: A.D.

Michalovskí zlatníci
opäť ukázali svoj talent

V Libereckom kraji sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie
žiakov umeleckopriemyselných škôl
- budúcich sklárov, brusičov, rytcov,
maliarov skla, šperkárov, brusičov
kameňa, kovorytcov a reprezentantov ďalších tvorivých remesiel.
Na siedmich školách v štrnástich
dielňach osemdesiat mladých umelcov realizovalo svoje tvorivé zámery. Vzniknuté diela spájala téma
DOTYKY.
Sympózium umeleckopriemyselných škôl organizovala Vysoká
škola chemicko-technologická v
Prahe v spolupráci s Libereckým
krajom a siedmimi školami ním zriadenými, za podpory Ministerstva
školstva, mládeže a telovýchovy
Českej republiky. Záštitu nad týmto
podujatím prevzal MUDr. Přemysl
Sobotka, predseda senátu parlamentu Českej republiky a Dana
Kuchtová, ministerka školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.
Tohto ročníka sympózia sa
zúčastnili žiaci usporiadateľských
škôl i ďalších škôl z Českej republiky a zo zahraničia. Svoje zručnosti a talent predvádzali študenti z
Bulharska, Francúzska, Nemecka,
Poľska, Grécka, Slovenska, Talianska a Fínska.
Účastníci sympózia si mohli
porovnať svoju umeleckú tvorivosť
a remeselnú zručnosť, zoznámiť sa
s postupmi a materiálmi odlišnými
od ich doterajšej profesijnej činnos-

Michala SEKELA
Spomína manželka Anna,
dcéra Alena a Iveta s rodinou.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Výber z tvorby
ti. V doprovodnom programe poznávali zaujímavosti a krásy Libereckého kraja, spojené s umeleckopriemyslovou históriou, navštívili
významné podniky regiónu. Súčasťou programu bola i návšteva hlavného mesta Praha.
Sympózium bolo poriadané
ako súťažné a v každej dielni vybrala porota víťazné dielo. Ocenenia udelili aj partneri a patróni jednotlivých umeleckých dielní. Prestížnym ocenením sa môže pochváliť aj Cirkevné stredné odborné
učilište sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Sympózia sa zúčastnil žiak tretieho ročníka odboru zlatník a klenotník Michal Kontra (na
snímke dole), ktorý pracoval v dielni Strieborníctvo - kamene. Na
sympózium sa pripravoval pod
vedením majstrov odbornej výchovy Eleonóry Žeňuchovej a Mareka Hrehu. Za svoj ateliérový
šperk, pod názvom Ona a život (na
snímke hore), získal cenu partnera
Granát DUV Turnov za najlepší
umelecký objekt.
Tento úspech žiaka Cirkevného
SOU sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach je len ďalším dôkazom
toho, že vieme vychovávať zlatníkov, ktorí sa svojimi zručnosťami
dokážu presadiť v silnej konkurencii nielen na Slovensku, ale i v
zahraničí.
Eleonóra Žeňuchová
Cirkevné SOU Michalovce

Pasovanie prvákov
Pavúky v múzeu. Už niekoľko dní má široká verejnosť možnosť
navštíviť jednu z najoriginálnejších výstav Zemplínskeho múzea.
Vystavovaných je viac ako 60 živých pavúkov z Ázie a Afriky. Medzi
najvzácnejšie kúsky patrí Theraphus Blondi z južnej Ameriky, ktorý je
svojimi 30 centimetrami zapísaný v Guinessovej knihe rekordov. Aj
milovníci švábov, škorpiónov a skolopendrov si prídu na svoje. Spoznať fascinujúci svet týchto ľuďmi zatracovaných zvierat si bez obáv
môžu pozrieť aj tí, ktorí sa doteraz báli podobného hmyzu. Aj ten najjedovatejší pavúk vám nemôže ublížiť. Všetky sú totiž bezpečne uzavreté v sklenených nádobách. Celú výstavu spestrujú fotografie zo života predátorov. Výstava potrvá do 10. augusta.
FOTO: F. Demský

Dňa 8. júna uplynulo
20 rokov od smrti
môjho drahého manžela a otca

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach nezabudla
na svojich najmenších čitateľov. V spolupráci so základnými školami z
Okružnej a Komenského ulice sme pripravili akciu s názvom Pasovanie
prvákov za čitateľov knižnice. Podujatie prebiehalo v priestoroch detského
oddelenia. Našim cieľom bolo netradičnou hravou formou sprístupniť svet
kníh deťom, ktoré začínajú čítať. V ten deň ste v knižnici mohli stretnúť
večne nezbedného Ďura Truľa a Knihomoľku Aničku, v podaní Lukáša
Hrica a Aničky Činčárovej. Moderátorka Anička Dudášová naučila deti nielen prvácku hymnu, ale aj pomenovanie prváckych dní a mesiacov. V písmenkovej šaráde, ktorú pripravili tety knihovníčky, deti dokázali, ako sa za
celý školský rok skamarátili s abecedou. Záhada posledného písmena, bol
názov rozprávky, ktorá sa deťom veľmi páčila. Vrcholom podujatia bol
slávnostný ceremoniál, kde sa prváci stali ozajstnými čitateľmi. Za čitateľov
ich mečom pasoval kráľ Šlabikár a kráľovná Abeceda I. Nebolo to však
jednoduché, museli splniť niekoľko podmienok. Najskôr prisahali, že sa
naučia dobre čítať a pohlcú všetky múdrosti sveta. Predstavte si, že sľubovali všetci, aj napriek tomu, že ich odhováral Ďuro Truľo.
Novopasovaní čitatelia si prezreli knižnicu a prelistovali zopár
rozprávkových kníh.
Veríme, že sľub dodržia a v knižnici sa s nimi budeme pravidelne
stretávať.
Iveta Majvitorová

Je názov výstavy, ktorú poriada v galérii Mestského kultúrneho
strediska Mária Kačírková. Narodila sa v Michalovciach, kde žije a
tvorí. Odmalička rada kreslila a maľovala, čo si všimla a ocenila aj
učiteľka výtvarnej výchovy na ZŠ p. Muľarová. Láska k výtvarnému
umeniu ju stále priťahovala ako magnet, preto začala svoj talent rozvíjať na hodinách u profesora Jozefa Saloňa. Stretávala sa a tvorila s
výtvarníkmi v Zemplínskom múzeu, neskôr v klube výtvarníkov a na
spoločných plenéroch a školeniach.
V rokoch 1990 - 1994 usporiadala 3 samostatné výstavy olejomalieb a akvarelov. Pravidelne sa zúčastňovala na spoločných výstavách výtvarníkov v Okresnom osvetovom stredisku v Michalovciach,
kde jej obrazy boli ocenené čestnými uznaniami a boli jej udelené
diplomy za obsadenie 2. a 3. miesta v kategórii maľba v regionálnych
tvorivých súťažiach prác výtvarníkov pod názvom TVORBA. Maľuje
olejovými farbami a zapúšťaným akvarelom priamo - bez predkresľovania, najmä prírodu - kvety, jarnú, letnú a jesennú náladu v krajine,
krajinu plnú slnka. Jej obľúbená je žltá farba slnka, slnečníc, obilia,
pestrofarebné jesenné lístie, nežné ružovo-biele jarné kvitnúce stromy,
krásne modré tóny vody, oblohy a premenlivé krásy mora. Maľbou
vyjadruje svoje pocity obdivu, radosti, šťastia, pokory či smútku. Usiluje sa štetcom vnímať emócie a ukľudňujúce pocity.
Jej obrazy sú v súkromných zbierkach v našom regióne, v Košiciach, po Slovensku i v Čechách. Väčšinu z nich darovala priateľom a
známym, ak videla, že ich oslovili. Ponecháva si však tie, ktoré má
najradšej a ku ktorým má osobitný vzťah.
Výstava Márie Kačírkovej potrvá do 20. júla.

RÓDEO NA ŠÍRAVE

Foto: F. Demský

V sobotu sa v rekreačnom stredisku Hôrka pri Zemplínskej šírave
uskutočnilo mimoriadne vydarené a zaujímavé podujatie. Kovboji sa
zapojili do 4. ročníka súťaže Ródeo Šírava. Bohatá účasť divákov,
najmä detí s rodičmi, sa pokochala na úctyhodných výkonoch jazdcov s koňmi. Spolu sa predstavilo 27 jazdcov (aj ženy) zo Slovenska.
Ukázali, ako vedia narábať s koníkmi. Ukázali svoju zručnosť v jazde
okolo sudov, ako rýchlo dokážu nahnať určené teľa do ohrady a pod.
Veľmi dobre sa v tomto ročníku darilo L. Legeňovej, najmä v disciplíne "barrelrace". Na snímke jazdkyňa Lívia Legeňová pri oddeľovaní teliatka od stáda…
Stano Orolin

Foto: S. Orolin

