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Gymnázium P. Horova sa môže pochváliť s vyše 60-členným profesorským zborom a v jeho priestoroch
študuje 994 žiakov. Foto: F. Demský

Týždeň miestnej demokracie, ktorý prebiehal na Slovensku po prvýkrát
v týchto dňoch, si pripomenula aj michalovská samospráva. Mestský úrad
Michalovce pripravil rad stretnutí so žiakmi základných a stredných škôl v
meste. Mládež spolu s pedagógmi, ktorí vyučujú predmet Náuka o spoloč-
nosti, si na pôde radnice mohli prezrieť reprezentačné a pracovné priestory
úradu, ale najmä dozvedieť sa o tom, ako funguje samospráva v našom
meste, aké sú jej úlohy, v čom je zmysel prenosu kompetencií a aký je rozdiel
medzi štátnou správou a samosprávou. Podobným aktivitám sa samosprá-
va bude venovať aj v budúcnosti. Foto: Mi.Š

Pol tisícky dôchodcov jubilantov nad 70 rokov pozval primátor do
MsÚ v rámci mesiaca úcty k starším. Foto: Mi.Š

Najväčšie gymnázium v Košickom kraji oslavuje úctyhodných 85
rokov. Pri tejto príležitosti vedenie organizuje rôzne vedecké semi-
náre a do školy pozýva niekdajších študentov či profesorov, ktorí sa
minulý týždeň zúčastnili i slávnostného večera.

Takmer dvojhodinový galaprog-
ram predstavil inštitúciu od prvých
dní jej otvorenia až po 85 ročnú
súčasnosť. Rozpovedaným príbe-
hom sa divákom predstavilo gym-
názium v rôznych dobách, či poli-
tických režimoch. V roku 1931 bola
budova novej školy slávnostne
otvorená. Jej múry si pamätajú
niekdajšie brigády študentov, pio-
nierov, "kvetné" obdobie 60-tych
rokov, či nešťastné roky II. svetovej
vojny. Tvorcovia slávnostného prog-
ramu sa pokúsili zdôrazniť najcit-
livejšie momenty doby. A tak, oproti
vzornej pionierskej piesni Práci
česť, odzneli tóny z filmu Shindlerov

Mesiac úcty k starším

lankyňa však získala aj potrebné
informácie: "Pre mňa sú podobné
stretnutia dôležité. Môžem zistiť, čo
ľudí trápi a následne môžem ich požia-
davky posunúť do sociálneho vý-
boru. Sú to veci, ktoré sa ich bytostne
dotýkajú. Už samotné schvaľovanie
akéhokoľvek zákona, ktorý je v rámci
sociálnej oblasti v prospech nás
všetkých, je pre nich takisto pozitívny
signálom."  Do konca mesiaca plánu-
je poslankyňa Ľubica Rošková nav-
štíviť všetky kluby dôchodcov v okolí.
Konečnou zastávkou by mal byť klub
na Hollého ulici v Michalovciach. 

M. Ščobíková

Prvou zastávkou poslankyne bol
klub dôchodcov na Ulici obrancov
mieru. Podľa slov Ľubice Roškovej:
"Chcem vzdať úctu všetkým starším
ľuďom, ktorí sú v kluboch dôchodcov,
a preto som zo svojej funkcie, ale aj
ako človek oslovila všetky kluby v
rámci nášho mesta."

Na stretnutí v klube dôchodcov
sa poslankyni predstavila tamojšia
spevácka skupina. Obyvatelia pri-
pravili pohostenie a Ľubica Rošková
darovala každému medovníkové sr-
diečko. Cieľom týchto stretnutí je
povzbudiť  seniorskú generáciu do ži-
vota, aby nestrácala na duchu, aby si
spoločne spríjemnili  tieto chvíľky. Pos-

zoznam. Vystúpenia terajších štu-
dentov školy vhodne dopĺňala video-
projekcia.

Jubilujúcemu gymnáziu prišiel
do MsKS blahoželať aj podpredse-
da KSK Emil Ďurovčík: "Nedávno
som sa bol pozrieť v priestoroch 85
ročnej školy. Je veľká, dýcha vedo-
mosťami, no potrebovala by zrekon-
štruovať telocvičňu. Preto by som
chcel zdôrazniť, že KSK pomôže a
ako symbolický darček k narodeni-
nám, zrekonštruuje telocvičňu." Obe-
censtvo s potleskom privítalo pri-
mátora nášho mesta Viliama Zá-
horčáka. Bývalý riaditeľ GPH odov-
zdal plaketu mesta Agáte Mihal-

kovej, Gizele Mašlejovej, Michalovi
Behúňovi a Antonovi Pčelárovi in
memoriam.

Blahopriať gymnáziu prišli aj
jeho niekdajší študenti. Svetovo-
uznávaný maliar Štefan Bubán
študoval v škole v 50-tych rokoch a
ako sám hovorí: "Pri mnohých die-
lach my bol inšpiráciou krásny
Zemplín, s ktorým sa spájajú moje
študentské časy." Umelec daroval
GPH svoj obraz Sviatok Zemplína. 

V gymnáziu študovalo mnoho
žijúcich, ale už i nežijúcich kultúr-
nych a politických špičiek Slovens-
ka. V závere galavečera vystúpil na
pódium nestor michalovského gym-
názia básnik Mikuláš Kasarda.
Dnes už starý a vážený pán, no srd-
com a mysľou stále skvelý pedagóg
a umelec recitoval vlastné básne,
dojímajúc všetkých prítomných.
Podľa jeho slov je gymnázium
dielňa ľudskosti, a preto aj tu platí
Gens una sumus (všetci sme jedna
rodina). 

M. ŠčobíkováCelý október sa nesie v znamení úcty k starším. Domovy dôchod-
cov navštevuje v tomto mesiaci poslankyňa NR SR Ľubica Rošková.
Priateľskými rozhovormi chce nadväzovať kontakty so staršími
občanmi, pretože aj oni sú súčasťou mesta a spoločnosti.

Aktual i ty  -  Aktual i ty
V súvislosti s kandidatúrou mesta

Košice na titul Európskeho hlavného
mesta kultúry 2013 sa zmluvou o
spoluprácu medzi mestom Košice a
Košickým samosprávnym krajom
vyjadril záujem spolupracovať v súťaži
o získanie tohto prestížneho titulu pre
mesto Košice.  Mesto Michalovce pod-
poruje kandidatúru mesta Košice a
podieľa sa tak na úspechu celého
regiónu v prípade postúpenia mesta
Košice do užšieho výberu a následne
získania titulu v náročnej súťaži sloven-
ských miest.

Mimoriadny oznam
Až do odvolania

nebudú úradne hodiny
ukrajinského konzulátu

na Mestskom úrade v Michalovciach.

Už tradične sa začiatok októbra
niesol v duchu Týždňa proti rakovine.  

Každoročne je vyhlásený medzi-
národnými organizáciami, ktorých čle-
nom je aj Liga proti rakovine SR. Keďže
celosvetovým trendom je prevencia a
boj proti fajčeniu, aj táto kampaň sa
niesla v tomto duchu. Dobrovoľníci z
radov študentov ponúkali v uliciach
slovenských miest šťavnaté jablká ako
náhradu za cigaretu. Jablko symbolizo-
valo zdravú výživu a pre tento deň orga-
nizátori pripravili 5 ton chemicky ne-
ošetrovaných jabĺk dopestovaných na
Slovensku. Jablko vám mohli po-
núknuť aj v uliciach Michaloviec.

VI. ZŠ zatiaľ ako jediná v Michalov-
ciach začala s vyučovaním predmetov
vo voľnej prírode. V ovocnom sade,
ktorý zrekonštruovali vďaka financiám
z rôznych projektov, by sa mali žiaci
prvého stupňa učiť. Pred tým bol na
tomto mieste starý zarastený sad, s
nerovným terénom plným kameňov.
Žiaci ho vyčistili a dnes slúži práve im.
Súčasťou sadu sú aj vtáčie búdky,
ktoré žiaci vlastnoručne vyrobili a nano-
vo vysadené stromčeky. Hlavným
cieľom je aj takýmto spôsobom priblížiť
žiakom prírodu a budovať v nich pozi-
tívny vzťah k životnému prostrediu. 

Už tridsať rokov pôsobí v našom
meste mužská folklórna spevácka
skupina Hnojňane. To, že im nič ne-
ubralo zo speváckeho entuziazmu,
dokázali začiatkom mesiaca na svojom
narodeninovom vystúpení. Napriek
tomu, že speváci pochádzajú z Mi-
chaloviec, takmer po celý čas nesú meno
dedinky poblíž okresného mesta, a tak
si oficiálne hovoria Hnojňane z Miha-
ľovec.  Folklórna skupina nezabúda na
svojich fanúšikov a doteraz majú na
konte 4 CD nosiče. Mesto reprezento-
vali nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku
a Nemecku. Na ostatnej celoslovenskej
súťaži získali Zlaté pásmo. 

Gymnázium dielňou ľudskosti

Z rokovania mestskej rady 
nej škole, Partizánska 1, Michalovce.
Predložila Ing. Katarína Poláková, vedúca
odboru ŠMKaŠ MsÚ. Organizačný pori-
adok a organizačná štruktúra Mest-
ského úradu v Michalovciach. Predložil
Viliam Záhorčák, primátor mesta. Vyhod-
notenie rozpočtu XXXVIII. zemplínske-
ho jarmoku 2007, Návrh rozpočtu XVI.
vianočných trhov 2007. Predložil MUDr.
Benjamín Bančej, predseda organizač-
ného výboru. Súhlas na vykonávanie
podnikateľskej činnosti MsÚ v Micha-
lovciach. Predložil Ing. Radovan Čollák,
vedúci organizačného odboru MsÚ. Pro-
jekt na združenie finančných prostried-
kov na výstavbu trvalého parkoviska
"Oddychová zóna". Predložil JUDr.
Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ.
Projekt na investíciu do modernizácie
siete verejného osvetlenia v meste
Michalovce. Predložil JUDr. Gabriel Dorič,
zástupca prednostu MsÚ. Návrh na
zmenu člena Redakčnej rady dvojtýž-
denníka Michalovčan. MUDr. Benjamín
Bančej, predseda redakčnej rady. Návrh
programu VI. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach. Pred-
ložil Ing. Radovan Čollák, vedúci organiza-
čného odboru MsÚ. Diskusia.

Dňa 16. októbra zasadala v  zasa-
dačke mestskej rady v Mestskom úrade v
Michalovciach Mestská rada s týmto prog-
ramom  rokovania: Informácia o plnení
Programu hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja mesta Michalovce k 31. 8.
2007. Predložil Viliam Záhorčák, primátor
mesta. Informatívna správa o realizo-
vanom projekte: Využiteľnosť geoter-
málnych zdrojov v meste Michalovce.
Predložila Ing. Monika Bajužíková, vedúca
odboru  RPaŽP MsÚ. Informatívna sprá-
va o súčasnom stave realizácie a príp-
ravy projektov zo štrukturálnych fon-
dov EÚ. Predložil Viliam Záhorčák, primá-
tor mesta. Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia MsZ Michalovce o pravid-
lách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb. Predložila Ing. Moni-
ka Bajužíková, vedúca odboru RPaŽP
MsÚ. Návrh na výmenu bytov v byto-
vom dome I na Ulici prof. Hlaváča č. 1 a
3 v Michalovciach. Predložila Ing. Anna
Mrázová, vedúca odboru výstavby MsÚ.
Majetkoprávne záležitosti. Predložil
JUDr. Vladimír Juričko, vedúci odboru
správy majetku MsÚ. Návrh na delegov-
anie zástupcu mestského zastupiteľst-
va do Rady školy pri Združenej stred-

Podmienky súťaže novín
Michalovčan - LUCIA 2007

Kupónovú súťaž LUCIA usporadúva pre svojich čitateľov redakcia
dvojtýždenníka Michalovčan v spolupráci s Mestským kultúrnym stre-
diskom 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 mož-
nosť propagácie v novinách Michalovčan a na kultúrnom podujatí pri
odovzdávaní cien.

Do kupónovej súťaže LUCIA sa môžu zapojiť čitatelia, ktorí nazbiera-
jú šesť kupónov postupne uverejňovaných počnúc číslom 19 dňa 17. 9.
2007. Posledný kupón spolu so žolíkom bude uverejnený v čísle 24 dňa
23. 11. 2007. Všetkých šesť kupónov je potrebné nalepiť na korešpon-
denčný lístok alebo pohľadnicu (nie v obálke) a zaslať do redakcie naj-
neskôr do 30. 11 2007. Žolíkom môže byť nahradený maximálne jeden
kupón. 

Žrebovanie sa uskutoční v televízii MISTRAL. Ceny si výhercovia
budú môcť prevziať na kultúrnom podujatí organizovanom Mestským
kultúrnym strediskom dňa 9. decembra 2007 vo veľkej sále MsKS v
Michalovciach.

LUCIALUCIA 20072007

kupón č. 4kupón č. 4
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Detoxikácia organizmu - XXI. časť
Pečeň - chemická továreň! Pečeň je orgán, ktorý sa skladá z dvoch funkčne a

morfologicky rôznych častí. V prvom rade je to pečeňová bunka, v ktorej prebiehajú
vlastné enzymatické procesy vedúce k metabolizácii a detoxikácii látok kolujúcich v
našom organizme. Potom je to žlčový systém, ktorý odvádza z pečene žlčové kyseliny
a cholesterol. Žlčový systém funguje ako časť tráviaceho systému, pretože emulguje
tuky obsiahnuté v potrave. Zároveň slúži k výrobe dôležitého cholesterolu, ktorý sa
podieľa na tvorbe bunkových tkanív, hormónov a ďalších látok v našom organizme. V
pečeni sa taktiež tvoria zásoby glykogénu, významného k udržiavaniu našej energe-
tickej bilancie. Je aj skladišťom niektorých vitamínov, hlavne skupiny B, odkiaľ si ich
organizmus čerpá. Prebiehajú v nej rôzne chemické reakcie a právom jej ľudovo hovo-
ríme, že je naša chemická továreň. Pod patronát pečene patrí aj žlčník, mazové žľazy,
Langerhansové ostrovčeky v slinivke brušnej, kôra nadobličiek, nechtové lôžko, oko,
penis, semenníky, pošva, periférny nervový systém, laloky veľkého mozgu, ale taktiež
rôzne ľudské emócie, ako napr. agresivita, zaťatosť, nepružnosť, nenávisť, žiarlivosť a pod.

Zásadným problémom v zdravotných zaťaženiach pečene je uvoľňovanie mikro-
biálnych toxínov zo založiskovaných infekcií, ktoré poškodzujú ich dôležitú funkciu
pečeňovej bunky a žlčového systému. Takto môžu vznikať patologické autoimunitné
reakcie, ktoré potom vedú k chronických zápalom a postupnému poškodzovaniu tkani-
va, až k jeho väzivovému stvrdnutiu. V žlčovom systéme dochádza k zhrubnutiu stien
žlčových ciest a žlčníka, čo vytvára poruchu jeho vylučovacej funkcie. Vplyvom zmien
v chemickom prostredí žlčových ciest dochádza k vyzrážaniu žlčových kyselín i k
tvorbe solí týchto kyselín a z dôsledku toho vznikajú žlčové kamene. Porucha žlčových
ciest má následne dopad na poruchu tráviaceho systému, ktorý predstavuje črevo, a
to od dvanástnika (tam žlčové cesty ústia) až po tenké a hrubé črevo. Keď nie sú žlčové
cesty dobre priechodné, vzniká nadbytok žlčového farbiva bilirubínu, ten sa dostáva do
krvného systému a stúpa jeho hladina v krvi. Ako je z uvedeného jednoduchého
zaťaženia pečene vidieť, nastáva začarovaný problém, na začiatku malý, ale z ktorého
sa dá len veľmi ťažko vyjsť. 

Uvoľnením infekčných ložísk dosiahneme to, že sa zastaví produkcia mikrobiálnych
toxínov, a tým aj poškodzovanie funkcie pečene. Obnovuje sa tým kolobeh dôležitej
energie v organizme a zvyšuje sa tak vitalita a energia človeka. Detoxikácia pečene a
odstránenie infekčných ložísk prípravkami Joalis patrí do základného detoxikačného
okruhu, ktorého súčasťou je aj detoxikácia ďalších štyroch základných orgánov:
obličiek, pľúc, srdca a sleziny. Zhoršenie funkcie pečene si veľa ľudí môže uvedomiť
na poklese znášanlivosti alkoholu, lebo detoxikácia alkoholu prebieha výhradne v
pečeni. Uvádza sa, že v pečeni pracuje niekoľko tisíc enzýmov a v každom okamžiku
prebieha niekoľko miliónov procesov. Pri mechanickej očiste pečene, čo je v sku-
točnosti očista žlčových ciest a čreva, dochádza k vyplavovaniu cholesterolových
kamienkov a črevných kameňov, tzv. koprolitov. V extrémnych prípadoch môže z nich
vyjsť až niekoľko sto kamienkov, či kameňov rôznych veľkostí. Pečeň ovplyvňuje aj
funkciu žalúdka a slinivky brušnej. Typickým symptómom ložísk v pečeni je únava,
niekedy až spavosť, ktorá sa dostavuje po jedle. Ich dokonalá detoxikácia je v našej
ceste za zdravím jedinečným a podstatným krokom.
Akreditovaný špecialista detoxikačnej medicíny František Demský, 0903 193 059

(Dokončenie z minulého čísla)
Chcem sa vrátiť niekoľkými vetami do blízkej minulosti. Ako primátor mesta

ste nepočúvali, nereagovali na podnety poslancov, občanov a z mojej osobnej
skúsenosti som doteraz mala pocit, že ste zabudli aj čítať a písať. Zdá sa, že teraz
trpíte aj chorobou demokracie, a to stratou pamäti, ktorou, žiaľ, trpia viaceré verej-
né osobnosti a politici, keď už nie sú na výslní.

Tak, ako ste uviedli tri podľa Vás zaujímavé vystúpenia z 26. júna, ja by som
okrem iného uviedla vystúpenia troch poslancov z posledného decembrového
zasadnutia mestského zastupiteľstva  v roku 2006, ktorého priebeh som náhodou
sledovala na obrazovke televízie Mistral u dcéry v meste. (Keď ste sa ponáhľali na
otvorenie MsKS po rekonštrukcii).
1. MUDr. Zitrický mal pripomienku, aby občania, ktorí separujú odpad, mali
znížené poplatky za ich vývoz. Tí, ktorí to pozerali, vedia, ako ste reagovali. Pokiaľ
si nepamätáte Vašu odpoveď, požiadajte televíziu Mistral o záznam zo zasadnutia
z archívu.
2. MUDr. Biľo konštatoval, že pri takej nákladnej rekonštrukcii MsKS nie je
urobený bezbariérový vstup do budovy. Reagovali ste tak, ako ste reagovať
nemali. Možno to vysvetlí Vaša odpoveď na príspevok tretieho poslanca.
3. Ing. Ebský sa pýtal, prečo je potrebné hlasovať o schválení čerpania nákladov
pre zahraničných hostí na Zemplínskom jarmoku v čiastke 100. 000,- Sk, že nák-
lady by mali byť predsa hradené z výnosov. Taktiež okomentoval hlasovanie o
ďalšej zmene rozpočtu mesta, ak sa dobre pamätám, išlo už o piatu alebo šiestu
zmenu v tomto roku. Odpovedali ste, že Vy neviete, na čo to účtovníci potrebujú,
že nie ste ekonóm. Bola to Vaša excelentná veta. V tomto momente, keď ste to
vyriekli, som sa hanbila namiesto Vás. Je priam zarážajúce, aby primátor tieto
slová (aj bez diplomu ekonóma), dokázal vyriecť. Je hanbou pre mesto, ak to povie
čelný predstaviteľ, ktorý osem rokov poberal nemalý plat z našich peňazí, z daní a
poplatkov. Veď primátor by mal byť zároveň dobrým organizátorom,  reprezento-
vať mesto navonok, ale hlavne by mal plniť to, čo predložil voličom pri kandidatúre
a sľúbil pri nástupe do funkcie.

Chcem zároveň vysloviť poďakovanie poslancom na čele aj s Vami, za klad-
né veci, ktoré ste urobili pre mesto, to Vám nikto neupiera. Dopustili ste sa však aj chýb
a macošských rozhodnutí hlavne pre okrajové časti, nevynímajúc časť Topoľany.

Nakoniec moja osobná skúsenosť. Klamali ste na verejnom zhromaždení na
Topolianskej ulici dňa 10. 11. 2006, keď ste povedali, aby sa diskutujúci predstavil,
aby ste mohli prípadne odpovedať písomne na vznesené otázky. Žiaľ, aj keď som
tak urobila, dokonca som Vám znova položila tie isté otázky doporučeným listom
dňa 15. 12. 2006, odpoveď čakám dodnes. Preto bola moja poznámka, že ste
zabudli čítať a písať. Klamali ste aj v bezplatných novinách Michalovčan v októbri
2006 (vyhodnotenie Vášho volebného obdobia), že v Topoľanoch bol urobený
chodník za 100. 000,- Sk, čo nebola pravda. Aj tie som u dcéry podrobne prečítala,
pretože do Topolian doručené neboli. Chýbala mi v nich položka, poskytnutie 200. 000,-
Sk pre Občianske združenie Topoľany. To som sa dozvedela až na zhromaždení
dňa 10. 11. 2006, preto som noviny ešte raz pozorne prečítala, žiaľ, uvedené v nich neboli.

Záverom Vám chcem, pán poslanec, popriať veľa chuti a zdaru vo Vašej práci
na poste poslanca mesta Michalovce, aby ste pozorne počúvali vystúpenia na
zasadnutiach mestského zastupiteľstva, (dobre sa totiž počúva príjemná, uchu
lahodiaca hudba, pekný prednes prípadne pekne zaspievané piesne), za veci,
ktoré skrášlia mesto, zlepšia pohodu bývania občanov, zviditeľnia ho za hranicami
mesta, krajiny a následne aby ste ich podporili. Záporné veci odmietajte hneď na
zasadnutí. Na poste primátora ste sa prezentovali ako kresťan, tak to dokážte. Ja
Vás ubezpečujem, že za ignoráciu Vášho prístupu k môjmu listu sa na Vás
nehnevám. Preto Vás chcem v budúcnosti vnímať ako človeka, ktorý sa chová ku
všetkým bez pohŕdania, straníckej a osobnej nenávisti.                         Čverčková 

Z listu čitateľa
Ad.: VICE VERSA

Sledujte TV Mistral
Noviny MISTRAL

+ Duchovné slovo Reformovaná 
kresťanská cirkev na Slovensku 

+ Občan a Európska únia + Zemeslužba

Premiéra vždy vo štvrtok 18.00 
Reprízy: štvrtok 21.00

sobota 11.00
utorok 18.00 a 21.00

ŽIHADLO
Piatok a pondelok 18.00

Pamír 2007, Večer s Líviou
NEDEĽNÝ ZÁZNAM
Nedeľa 14.00 hod.

Iuventa Michalovce - DKH Olomouc

Volavka biela (Egretta alba) alebo starší názov beluša veľká je druh z čeľade
volavkovité. Je neobyčajne elegantným druhom brodivca, dosahuje dĺžku tela
max. 100 cm a rozpätie krídel 170 cm. Už z diaľky ma zaujala svojim sneho-
bielym sfarbením. Má žltooranžový dýkovitý zobák na konci čierny, ktorý jej
umožňuje presný a efektívny lov drobných vodných druhov živočíchov (malé
rybky a obojživelníky). V zimnom období dokáže na poliach uloviť i rýchle
hraboše poľné, či myši. Jej let je elegantný a neobyčajný. Pomaly máva
oblúkovitými krídlami, dlhé čierne nohy jej ďaleko vyčnievajú dozadu za telom,
krk má esovito zložený, akoby vtiahnutý do tela. Niekedy môžeme mať z jej letu
pocit, akoby išlo o let samotného starobylého pterodaktyla.

Početnosť volavky bielej od začiatku 90. rokov 20. storočia začala nápadne
narastať. Na Slovensku je jej výskyt sporadický. Zatiaľ jediné väčšie hniezdisko
je vo východoslovenskej nížine v oblasti Senného. Početnosť zimujúcich jedin-
cov je odhadovaná na 150 až 350 v rámci Slovenska. Tento druh si zasluhuje
najvyššiu súčasne možnú legislatívnu ochranu, a preto bol zaradený medzi
európsky významné druhy (spoločenská hodnota je 70.000 Sk).

Táto volavka biela bola odfotená na Zemplínskej šírave.
Text a foto: František Demský

Poslanci Košického samosprávneho kraja sa stretávajú na spoločnom
rokovaní raz za dva mesiace. Ostatný raz to bolo 27.augusta. Pravdepodobne
dovolenková nálada spôsobila, že tentokrát bolo rokovanie relatívne krátke a
konštruktívne. "Politikum" sa objavilo iba raz a to v bode interpelácie, keď opo-
ziční poslanci z KDH a SDKU-DS chceli poznať stanovisko predsedu KSK
JUDr. Trebuľu k aktivitám jedného z riaditeľov domova sociálnych služieb. Tento
riaditeľ, riadny člen Smeru-SD, počas pracovnej doby nátlako vo pôsobil na
zamestnancov, aby podpísali petíciu na podporu ministerky Tomanovej. Čin-
nosť pána riaditeľa bude preverená a poslanci budú o záveroch informovaní.

V bode č.5 - Čerpanie rozpočtu Košického samospravného kraja za 1. pol-
rok 2007 sa poslanci dozvedeli nasledovné:
1. bežné príjmy boli naplnené na 53,20 %
2. bežné výdavky boli splnené na 48,27 %

Vývoj v prvom polroku bol dobrý. Znepokojenie však vyvoláva zníženie
plnenia príjmov z podielových daní zo štátneho rozpočtu v mesiacoch júl a
august. Pri pretrvávajúcom trende aj v ďalších mesiacoch by boli ohrozené
niektoré aktivity KSK.
3. kapitálové príjmy boli naplnené na 15,90 %
4. kapitálové výdavky boli splnené na 20,23 %

V tomto segmente je plnenie rozpočtu veľmi slabé. Zlepšenie nastane v 2.
polroku, keď sa začne s realizáciou opráv ciest 2. a 3. triedy. V našom okrese
to môžeme už vidieť na ceste Močarany, Krásnovce, Šamudovce, Hatalov.
Plánované kapitálové  výdavky na rok 2007 sú vo výške 686 757 000 korún.

V bode č.6 bola schválená úprava rozpočtu KSK - navýšenie o cca 82 milió-
nov korún.Z toho bude 56 miliónov použitých na nákup štyroch CT prístrojov.
Jeden je určený pre nemocnicu v Michalovciach. Dodávka prístroja je reálna na
jar 2008. Financie boli navýšené aj pre stredné školy v našom meste. Na
stavebné úpravy v Strednej odbornej škole, Kapušianska č.6 je vyčlenených
1 229 000 korún. Na rekonštrukciu kotolne má Obchodná akadémia, Kapušian-
ska č.2 1 300 000 korún. Rozpočet na výstavbu telocvične Gymnázia Pavla
Horova bol navýšený o 13 834 000 korún. Na celkové dokončenie je ešte
potrebných 15 miliónov Sk. Na rekonštrukciu šatní pre masérov má Stredná
zdravotnícka škola 80 000 korún.

Menej úspešní boli tentoraz žiadatelia o dotácie zo zvláštneho účtu KSK na
podporu činnosti organizácií v kraji. V rozpočte KSK na rok 2007  je na tento
účel vyčlenených 3,5 milióna korún. Dôvody neúspešnosti boli rôzne. Dom
Matice slovenskej, Masarykova 42 požadoval na Matičný svetový festival 95
tisíc Sk. Nebol úspešný, lebo od ostatnej dotácie ešte neuplynuli tri roky. PaeDr.
Ľudmila Lakomá chcela 60 000,- Sk využiť na prípravu a realizáciu  katalógu
Pramene domova. Dotácie však možno poskytnúť iba právnickým osobám.
Neuspeli ani Saleziáni Don Bosca, ktorí chceli rekonštruovať javisko divadelnej
sály za 97 000 korún. Ich požiadavka nespĺňala kritérium všeobecne pros-
pešných služieb. Ďalší žiadatelia neboli úspešní z toho dôvodu, že v rozpočte
už neboli voľné zdroje. Je to Súkromná základná umelecká škola - nákup
tanečnej obuvi za 95 000,-SK. Jacht klub Zemplínska Šírava - dokončenie
areálu lodenice za 100 000,-Sk. OT TJ Turista-XXIX. Slovenský zraz cykloturis-
tov za 75 000,-Sk.Teresa Benedicta o.z. - zariadenie charitného domu prof.
Hlaváča za 100 000,- Sk. Pomoc pri ochrane kultúrnej pamiatky o.z. - vydanie
kalendára na rok 2008 o kultúrnej pamiatke kostol Narodenia Panny Márie za
95 000,-korún.

V zostávajúcich bodoch poslanci vymenovali Ing. Martina Vatru za riaditeľa
Domova sociálnych služieb v Košiciach. Predchádzajúca riaditeľka odišla do
predčasného dôchodku. Doplnili tiež Zásady a postup pri udeľovaní verejných
ocenení KSK a schválili majetkoprávne záležitosti. V Michalovciach a ani v
okrese Michalovce v tomto období neboli realizované žiadne majetkové pre-
vody. Najbližšie budú poslanci KSK rokovať 29.novembra.

Ing. Jozef Bobík, poslanec KSK    

Z ROKOVANIA KSK

Okom objektívu

Mesto Michalovce zabezpečuje projektovú dokumentáciu pre
kruhový objazd ulíc Vinianska a Kapitána Nálepku. V súčasnej dobe
projekt spracuváva michalovská firma. Výstavbu nového kruhového
objazdu zahrnie VÚC v budúcom roku do svojej realizácie. f:F. Demský

Keď už raz človeku zistia cukrovku, začína vo väčšine prípadov boj samého
so sebou, a to - čo ďalej, ako žiť. Mnohí sa za to hanbia, a tak to potrebujú utajiť
pred svojím okolím, niektorí sa boja, aby nenakazili okolie, alebo ich známi sa
boja, žeby neboli nakazení, rodičia a rodina dieťaťa, u ktorého bola zistená
cukrovka, sa s týmto faktom nevedia zmieriť. Niektorí podliehajú ilúzii, že sa raz
vyliečia, alebo že tento jav je len  prechodný. Mnohí nevenujú ani v tomto štádiu
zistenia svojej choroby - dá sa povedať už celoživotnému partnerovi - žiadnu pozor-
nosť. Toto všetko sú len predsudky a kto takto rozmýšľa nevie o cukrovke vôbec nič. 

Cukrovka sa neprenáša, nedá sa teda ňou nakaziť, netreba sa za ňu hanbiť,
cukrovkár sa tým, že má cukrovku, musí zmieriť a tak isto aj jeho blízke okolie. V
súčasnosti sa choroba nedá vyliečiť. Človek sa nemôže uspokojovať, že čím
najdlhšie bude na tabletkách, tým lepšie. Tabletky nenahrádzajú inzulín, ony sú
len policajtom, ktorý aktivuje a prebúdza lenivý pankreás. Keď pacient potrebuje
inzulín, musí si ho aplikovať čo najskôr. Nesmie sa brániť prechodu na inzulín.
Vieme, že všetci ihneď pod pojmom cukrovka si ako najhoršiu vec predstavujú
pichanie injekcie. Najhoršia vec je však balans medzi vysokou a nízkou hladinou
cukru. Keď hladina cukru klesne (hypoglykémia), hrozí kóma, keď je ho priveľa
(hyperglykémia), ničia sa cievy, ktoré zásobujú naše obličky, oči, srdce a pod. A
tu je dôležité, aby sám cukrovkár o svojej chorobe vedel čo najviac a aby o ňom
vedelo aj jeho okolie. Stav hypoglykémie je pre cukrovkára veľmi nebezpečný. Pri
nedostatku cukru v krvi začnú reagovať nervové bunky a stačí krátky čas a začnú
zlyhávať vo svojej činnosti. Keď sa tak stane, u človeka sa zhorší vnímanie, začne
pomaly reagovať, deti sa v tom období v škole nesústreďujú a nevedia odpovedať
na hodinách. Je známe, že takíto žiaci majú na tretej až štvrtej hodine vždy horšie
známky. Človek sa teda pri hypoglykémii správa neprimerane. Môže pôsobiť na
svoje okolie opito, začne sa správať nepredvídateľne (ako napr. spev, smiech,
plač a pod.). Začne v tomto štádiu zlyhávať nervový systém a zhoršovať sa stav
vedomia až do bezvedomia. Ak zlyháva časť nervového systému, zodpovedná za
koordináciu pohybov, zákonite sa mu začnú  triasť ruky, chôdzu má potácajúcu,
trasľavo komunikuje, veľmi nesúvislo a opozdene. Hypoglykémia nastáva teda
vtedy, keď máme nízku hladinu cukru v krvi, keď ma človek veľa inzulínu alebo
má málo jedla. Ak sa takémuto človeku, ktorý upadne do hypoglykemickej kómy,
nepodá ihneď pomoc, dôjde k jeho úmrtiu. Treba mu ihneď podať sladký nápoj a
privolať lekára. Tento stav u cukrovkárov nie je ojedinelý, stáva sa často, a to
zvlášť u tých, ktorí sa o seba nestarajú a cukrovku podceňujú. Naopak, hyper-
glykémia je stav s vysokou hladinou cukru v krvi. Je to vtedy, keď má pacient málo
inzulínu, prejedá sa a nemá pohyb. Začne pociťovať nutkanie na močenie, viacej
pije a môže sa objaviť acetónový zápach z úst. Každý cukrovkár by mal pred-
chádzať týmto stavom. Mal by vždy oboznámiť svoje okolie so svojou chorobou.
Mal by sa riadiť radami svojho lekára - diabetológa, ale čo je naj-dôležitejšie, sám
by sa mal začať o seba viacej starať. Meranie hladiny cukru glukometrom by malo
byť samozrejmosťou ako aj zapisovanie nameraných hodnôt. Zapisovať by si mal
aj aktivity, ktoré vybočujú z bežného normálu. 
(Pokračovanie nabudúce)    Ing. Jozef Borovka, predseda ZO ZDS Michalovce

Kde nájdete kontajnery?
Od 22. októbra do 19 novem-

bra budú v Michalovciach rozmiest-
nené veľkoobjemové kontajnery
(VOK) pre občanov určené na
uloženie objemného odpadu. Náj-
dete ich na týchto stanovištiach:
Ulica úzka, Ulica konečná, Ulica

Gagarinova, Ulica agátová, Ulica
pri mlyne, Ulica topolianska (stred
obce), Ulica vrbovecká (otočka),
Ulica močarianska (oproti PD),
Ulica Kollára, Ulica Jilemnick-
ého, Ulica Kmeťa, Nábrežie Hur-
bana, cintorín Topolianska ulica,
cintorín Močarianska ulica, cin-
torín Kapušianska ulica a mest-
ský cintorín.

V rámci jesenného upratova-
nia budú tieto VOK vyvážené
pravidelne 2-krát týždenne, v pon-
delok a piatok. Nakoľko v meste
prebieha separovaný zber, TaZS
žiadajú občanov, aby biologicky
rozložiteľný odpad (konáre stro-
mov, kríky) ukladali vedľa VOK.

VOK sú rozmiestnené výlučne
pre uloženie objemného odpadu
občanov mesta a nie pre odpad
pochádzajúci z prevádzok a objek-
tov podnikateľov.

Po 19. novembri budú VOK
okrem cintorínov z týchto stanovíšť
stiahnuté. V areáli TaZS na Ulici
lastomírskej budú umiestnené dva
VOK a na Ulica partizánskej rov-
nako dva VOK, kde budú môcť
občania mesta voziť svoj objemný
odpad. 

Pre každého človeka je dôležité mať včas a čo možno najpres-
nejšie informácie. Rovnako dôležité sú aj spätné reakcie týkajúce
sa fungovania určitých pravidiel v živote, štáte, samospráve,
meste... V našom meste sa Michalovčania môžu orientovať
prostredníctvom viacerých informačných kanálov.

Jedným z nich je televízia Mistral. V rámci skvalitňovania
vysielania tejto televízie pripravujeme novú vysielaciu štruktúru, s
ktorou sa už v najbližších dňoch chceme obrátiť na Radu pre
vysielanie a retransmisiu so žiadosťou o schválenie. Naďalej
chceme zachovať doterajší spravodajsko-informačný charakter
tohto kanálu v meste. Plánované je výrazné rozšírenie vysielania
vlastných programov na úkor vysielania infotextu. Okrem tech-
nických náležitostí je rovnako dôležité aj jeho obsahové zame-
ranie. Pred schválením uvedeného projektu poslancami mest-
ského zastupiteľstva ako orgánu valného zhromaždenia sa obra-
ciam aj na občanov so žiadosťou o pripomienky, postrehy a
návrhy na vysielanie televízie Mistral. 

Súčasťou plánu rozšírenia príjmu TV Mistral bude v dohľadnej
dobe okrem novej programovej štruktúry aj rozšírenie vysielania
prostredníctvom signálu na celé územie mesta, vrátane jeho okra-
jových častí.

Ďalším zdrojom, z ktorého môže občan čerpať informácie, je
internetová stránka mesta www.michalovce.sk. Od júla tohto roku
je stránka výrazne graficky i obsahovo prepracovaná a prešla
novým systémom spravovania. Niektoré ohlasy verejnosti pomohli
pri jej vylepšovaní, preto sa znovu obraciam na verejnosť so žia-
dosťou o postrehy a predstavy o jej čo najlepšom fungovaní.

Okrem absolútne novej štruktúry sa na stránke objavuje aj
internetové vydanie novín  Michalovčan. Uvedená stránka mesta
má na základnej pozícii aj anketu, ktorá sa mení podľa aktuálnej
potreby. Pri hlasovaní o spokojnosti s novou stránkou prevažovala
zo strany návštevníkov spokojnosť s jej novým imidžom, no určité
percento nespokojných naznačuje aj ďalšie možnosti vylepšenia.  

V rámci zlepšenia informovanosti a operatívnosti reagujú aj
organizácie zriadené mestom. Po mestskej polícii, ktorá zaviedla
stále bezplatné telefónne číslo 159, funguje už aj dispečingové
číslo na Technické a záhradnícke služby slúžiace pre účel nahla-
sovanie rôznych požiadaviek občanov. Je to číslo 640 38 38. 

Dôležitou súčasťou zlepšenia informovanosti občanov v mes-
te je aj turistická informačná kancelária zriadená spoločne mestom
a Regionálnym združením turizmu Zemplín v mestskom úrade.
Postupný definitívny prechod kancelárie na mesto ponúka mož-
nosti na zlepšenie jej fungovania, ako aj v oblasti informovania
občanov. Má veľmi dobrý predpoklad na prvé kontaktné  miesto
klienta s mestským úradom a očakávame, že pomôže zlepšiť prá-
cu celého magistrátu. Spolu s informačnou tabuľou mesta môže
kancelária poskytovať občanom ďalšie doplňujúce informácie.  

V neposlednom rade sú zdrojom informácií v Michalovciach aj
samotné noviny Michalovčan. Usilujeme sa v nich nielen doku-
mentovať dianie v meste, ale poskytnúť aj informácie o všetkých
aktuálnych záležitostiach mesta týkajúcich sa jeho  občanov. Aj tu
vidím obrovský priestor pre čo najužší kontakt s Michalovčanmi-
čitateľmi. 

Teším sa na čo najlepšie a najplodnejšie vzájomné kontakty.
Sme tu s Vami a pre Vás. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátoraOKIENKO DIABETIKA
Cukrovka ako pandémia 3. časť
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MICHALOVCAN INFORMUJEˇ
Čas velí, musí ísť, moji najdrahší ...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Veronikou Gamecovou 71-ročnou, Jánom Chvostaľom 78-ročným, Annou
Krajňákovou 78-ročnou, Magdalénou Gubíkovou 78-ročnou, Josefom
Kadlecom 65-ročným, Andrejom Porvazom 77-ročným

Hlavnými lektormi podujatia
boli PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. a
PaedDr. Ivan Šabo, stredoškolskí
učitelia renomovaného a v tomto
roku 140-ročného Gymnázia Vilia-
ma Paulínyho - Tótha v Martine.
Prítomných učiteľov zoznámili s
jednoduchými experimentmi a prob-
lémovými úlohami odskúšanými pri
maturite z fyziky, no najväčší
úspech odmenený neraz potles-
kom zanietených poslucháčov  mali
ich jednoduché a originálne experi-
menty, ktoré využívajú v Centre po-
pularizácie fyziky vybudovanom pri
ich škole. Zaujímavosťou tohto cen-
tra je aj to, že ako jediná stredná
škola na Slovensku má astrono-
mickú pozorovateľňu. Zaujala tiež
informácia Dr. Beňušku o jeho digi-
tálnej učebnici fyziky, s ktorou získal
1.miesto v prvom ročníku súťaže
Cena Slovak Telecom v kategórii
stredných škôl. Didaktickú stránku

seminára výborne doplnil RNDr.
Michal Blaško, PhD.,  pedagogický
pracovník Katedry inžinierskej peda-
gogiky Technickej univerzity v Koši-
ciach, ktorý sa vo svojej zaujímavo
pripravenej prezentácii venoval
riadeniu kvality výučby fyziky.

Podujatie pri príležitosti 85.
výročia založenia školy navrhla a
organizačne s podporou riaditeľst-
va školy pripravila predmetová ko-
misia fyziky pri Gymnáziu Pavla
Horova Michalovce. Odmenou za
ich námahu bola výborná pracovná
atmosféra počas celého seminára
umocnená záujmom zúčastnených
učiteľov, ale predovšetkým odbor-
nými i ľudskými kvalitami zúčast-
nených lektorov. Mnohé z nápadov
učitelia teraz určite využijú  pri svo-
jej každodennej práci, čo ocenia
predovšetkým  ich žiaci.

RNDr.  Jozef Smrek, 
Gymnázium P. Horova 

ODBORNÝ SEMINÁR Z FYZIKY K 85. VÝROČIU
ZALOŽENIA GYMNÁZIA V MICHALOVCIACH
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Kino Centrum
26.-28.10.piatok,sobota,nedeľa - 19.30 hod.         ČR (97 min.)

TAJNOSTI
Premiéra. Komédia, dráma.

Júlia má všetko. Úspešného a dobre vyzerajúceho man-
žela, zdravú a múdru dospievajúcu dcéru, prácu prekladateľky,
oddaného milenca a teraz aj nový, veľký dom, kam sa celá rodi-
na práve presťahovala. Ale pod týmto zdanlivo spokojným po-
vrchom sa skrýva mnoho tajomstiev, ktoré sa nebudú dať ukrý-
vať do nekonečna. Jan Svěrák uvádza nový film Alice Nellis.  
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Česká  verzia.

26.-28.10. piatok, sobota, nedeľa - 17.00 hod.          SR (61 min.)
TEPUY - BRÁNA DO HLBÍN ZEME

Premiéra Dokumentárny film.
Tepuy strhujúci filmový dokument o objavovaní tajov

najväčšej kremencovej jaskyne sveta. Skupina slovenských a
českých jaskyniarov a nadšencov sa vydala na nebezpečnú
expedíciu do tohto trezoru času, kam človek doteraz nepre-
nikol... V mohutnom podzemí odhaľujú stratený svet. Nájdu
však viac otázok ako odpovedí... Réžia Pavol Barabáš.  
Vstupné: 55,- Sk. Ml. prístupný! Slovenská verzia.

31.10.streda - 19.00 hod.                                   USA (170 min.) 
PIRÁTI  KARIBIKU: NA KONCI  SVETA

Akčný dobrodružný veľkofilm.
Éra pirátov sa končí a nastávajú pre nich temné časy. Vyvr-

cholenie pirátskej trilógie.  
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Slovenské titulky.

2.- 4.11. piatok, sobota, nedeľa - 19.30 hod.           USA (99min.)
TEN, KTO DÁVA BACHA

Premiéra. Thriller.
Mladý športovec utrpí po havárii, poškodenie mozgu, ktoré

mu bráni zapamätať si viac vecí naraz. Povinnosti a poznatky si
musí zapisovať, a tak jediné zamestnanie, ktoré dokáže zohnať
je upratovanie priestorov banky. Netuší že je zneužitý a zatiah-
nutý do plánu na vylúpenie banky. Má sa pridať, uniknúť alebo
sa má pokúsiť prekaziť plán?  
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Slovenské titulky.

4.11. nedeľa - 16.00 hod.                                     USA (142min.)
Harry Potter a Fénixov rád 

Dobrodružný, fantasy.
Harry sa vracia do Rokfortu, aby začal piaty ročník štúdia.

Zistí, že väčšina čarodejníkov si myslí, že jeho stretnutie s lor-
dom Voldemortom je len lož a pochybujú o jeho čestnosti. Tajne
sa stretne s malou skupinkou študentov, ktorí si dajú meno
"Dumbledorova armáda". Harry ich začne učiť, ako sa majú
brániť proti Černej mágii. Čaká ich mimoriadne náročný a
nebezpečný súboj.  
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Slovenský dabing.

7.- 8.11. streda, štvrtok - 19.00 hod.
Holandsko/VB/Nemecko/Belgicko (145min.)

ČIERNA KNIHA
Premiéra. Thriller, vojnový.

Príbeh holandského židovského dievčaťa sa odohráva kon-
com Druhej svetovej vojny. Pridá sa k odboju, aby zistila, kto
zradil jej rodinu, ktorá bola počas pokusu o útek na juh vyvraždená. 
Vstupné: 65,- Sk. Ml. do 15. r. neprístupný! České titulky.

9.-11.11.piatok, sobota, nedeľa - 19.30 hod. USA (91 min.)
RUŠNÁ HODINA 3

Premiéra. Akčná komédia.
Chris Tucker sa po šiestich rokoch vracia na plátna kín a

znovu sa objaví po boku Jackieho Chana pod vedenim Bretta
Ratnera v treťom pokračovaní série Rušná hodina. Leea a
Cartera v Paríži omylom považujú za členov čínskej tajnej zloči-
neckej organizácie.
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný, do 12. r. neprístupný! Slovenské titulky.

Malá galéria MsKS
12. 10 - 2. XI. 2007   

Výstava obrazov - Július Kráľ

Dňa 29. októbra uplynie pätnásť rokov,
odkedy nás opustila naša najdrahšia

Jolana TORMOVÁ, 
rod. Škramová.

S úctou a zármutkom v srdci na ňu
spomíname a nikdy nezabudneme.

Dcéra a syn s rodinami, 
a známi.

Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

Dňa 3. novembra uplynie rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný

manžel, otec a syn

Ján KONTRA
z Horoviec.

Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Dňa 29. septembra dotĺklo šľachetné
srdce nášho milovaného ocka

Demetera TODORA
z Michalovciec.

Navždy zostaneš v našich srdciach, 
s láskou a úctou si na Teba budeme

spomínať. Odpočívajte v tichosti.
Touto cestou ďakujeme zdravotníckym

pracovníkom Jednotky intenzívnej
starostlivosti chirurgického oddelenia,

Interného oddelenia, Oddelenie aneste-
ziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice

Š. Kukuru v Michalovciach.
Smútiaca rodina

Ďakujem MUDr. J. Mihalečkovi
z chirurgického oddelenia na poliklinike v Michalovciach 

ako aj celému kolektívu menovaného oddelenia 
za starostlivosť a odborný prístup počas mojej hospitalizácie.

Poláková

Oddelenie onkológie a rádioterapie NsP Štefana Kukuru v Michalov-
ciach, n.o. poskytuje komplexnú a špecializovanú liečebnú starostlivosť pre
onkologických pacientov z celého regiónu Zemplína. Táto liečebná staros-
tlivosť je náročná nielen na finančné prostriedky, ale aj na technologické
vybavenie pracoviska.

Touto cestou sa chcem poďakovať Lige proti rakovine Slovenskej
republiky v Bratislave za poskytnutie finančného daru z verejnej finan-čnej
zbierky  Dňa narcisov 2007 - 11. ročníka vo výške 60 000 SK. Tento dar bol
použitý na zakúpenie špeciálnej elektrickej odsávačky, ktorá už slúži pre
skvalitnenie života našich pacientov.

Zároveň sa chcem poďakovať aj firme BSH Drives  and Pumps s.r.o.
Michalovce za finančný príspevok pre naše oddelelenie vo výške 15 000 Sk.
Aj tento finančný dar  použijeme v prospech skvalitnenia liečebného proce-
su pre našich pacientov. Chcem tiež vysloviť úprimné poďakovanie všetkým
naším spoluobčanom a firmám, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú na
sponzorských príspevkoch pre naše oddelenie.

Verím, že nám aj naďalej zachováte svoju priazeň. Svoje sponzorské
príspevky môžete zasielať na onkologický účet pri NsP Š. Kukuru v Mi-
chalovciach  n.o. č.7000236875/8180   V.S.1.

primár  MUDr. Jozef Roško 
Oddelenie onkológie a rádioterapie, NsP Š. Kukuru v Michalovciach

"Život má hranice, ale spomienka je
večná"

Dňa 25. októbra uplynulo 5 rokov od
smrti našej drahej mamičky, babičky

a prababičky

Anny ASVERUSOVEJ
z Michaloviec.

Tí, ktorí ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

Deti s rodinami

Spomienky

Poďakovania

Koncom septembra sa uskutočnil na Gymnáziu Pavla Horova v
Michalovciach odborný metodický seminár z fyziky pre učiteľov
stredných a základných škôl. Cieľom seminára s pracovným názvom
Miesto fyziky vo vyučovacom procese bolo oboznámiť učiteľov
fyziky zo Zemplína s možnosťami  využitia fyzikálneho experimentu a
informačných technológií pri aktivizácii poznávacej činnosti žiakov
na vyučovacej hodine.

Myšlienka vznikla v minulom
školskom roku, keď žiaci s
učiteľkou v rámci krúžku Skrášľo-
vanie životného prostredia, začali
pretvárať prírodný odpad na jed-
notlivé súčasti  detského ihriska.
V spolupráci s ochotnými rodičmi,

upratovačkami a školníkom svoj-
pomocne dokončili dielo, ktoré pri-
náša radosť a zábavu z pohybu a
bude slúžiť aj ako učebňa pre
dopravnú, environmentálnu a výt-
varnú výchovu žiakov prvého
stupňa. I.ZŠ

Veselé ihrisko
Začiatkom októbra Ing. K. Poláková , vedúca  OŠMKaŠ MsÚ,

slávnostným prestrihnutím pásky  otvorila v areáli Základnej školy na
Ulici T. J. Moussona v Michalovciach herňu v prírode s minidop-
ravným ihriskom.

Labuťko
Dňa 18. novembra o 19. 00 hod. vo Veľká sála MsKS  Mestské kultúrne stre-

disko a Slovenské divadlo tanca - Jána Ďurovčíka uvedie tanečno-činoherno-hudob-
né  predstavenie s názvom LABUŤKO, s odkazom na jedno z najznámejších a najkra-
jších diel klasiky svetového autora P. I. Čajkovského.  

Účinkujú: Marián Geišberg, Marianna Paulíková, Nela Pocisková a Ján Špoták.
Réžia a choreografia: Ján Ďurovčík. 
Vstupné v predpredaji 250.- Sk, v deň konania koncertu 300.- SK.
Predpredaj vstupeniek: MsKS - mestský rozhlas III. poschodie, Antikvariát I.
poschodie, Galéria I. poschodie, kino Centrum a predajňa DIELO.

Učiteľky Materskej školy na Ulici S. H. Vajanského  spoločne s
deťmi a rodičmi navštevovali v tomto a minulom mesiaci soľnú
jaskyňu. Návštevy jaskyne prebiehali v rámci projektu Cesta k zdra-
viu. Finančne ho podporilo mesto Michalovce.

Slnečný októbrový deň si deti zo XXII. MŠ na Ulici J. Švermu
vychutnali spolu s rodičmi a učiteľkami. Z tekvíc, listov a plodov
jesene vytvárali originálne postavičky. Ich kreativitu pri tvorbe tekvi-
cových strašidiel a rozprávkových bytostí ocenili návštevníci na akcii
Deň rodičov a škôl.

Únia nevidiacich
n a  v ý l e t e

Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska, základná organizá-
cia Michalovce usporiadala v lete pre
svojich členov jednodňový rekondič-
ný zájazd do Bardejovských kúpeľov. 

Slabozrakí a nevidiaci spoločne
navštívili Chrám svätého Egydia a
termálne kúpalisko, kde si nevidiaci s
pomocou lepšie vidiacich zaplávali,
vyskúšali priestorovú orientáciu v
neznámom prostredí so sprievodcom
i bielou palicou. Pri návrate domov
navštívili chatovú oblasť Vila Makovi-
ca. Za zorganizovanie rekondičného
zájazdu patrí vďaka vedeniu mesta
Michalovce, ktoré prispelo finančnou
čiastkou 8-tisíc korún. 
Výbor ZO UNSS, č. 24 Michalovce

Cesty umeleckej tvorby 
Už niekoľko rokov v mesiaci novem-

ber predstavuje pravidelne svoju tvor-
bu michalovský rodák, profesionálny
výtvarník Myron Špenik. Jeho ob-
razy sú plné energie, pohybu, túžby po
novom. Pravidelní návštevníci umel-
cových výstav každým rokom vidia
zmenu v jeho tvorbe... neustále zdo-
konaľovanie, hľadanie nového, nepoz-
naného. Obrazy majú zvláštny rukopis,
vďaka ktorému sa líši od iných. Vy-
žarujú lásku, nežnosť, ale aj nepokoj
srdca. V každej maľbe nachádza kú-
sok srdca a každá jeho maľba je
jedinečná, neporovnateľná, neopako-
vateľná. Ako ozajstný profesionálny
umelec sa neuspokojí s dosiahnutým,
stále je v nekonečnom hľadaní.

Výstavu Myrona Špenika - člena
umeleckej besedy Slovenska môžu
milovníci výtvarného umenia vzhliad-
nuť do konca novembra v galérii
MsKS.    

Mestské kultúrne stredisko, Michalovce, 
Mestský úrad Michalovce a Matica slovenská vyhlasujú 

XXXI. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie

HOROVOV  ZEMPLÍN
20. november

Súťaž je určená pre IV. a V. kategóriu a môže sa jej zúčastniť
každý recitátor, ktorý splní požadované kritériá

IV. kategória - A skupina - študenti gymnázií
B skupina - študenti stredných odborných škôl

C skupina - študenti stredných odborných učilíšť
V. kategória - A skupina - vysokoškoláci

B skupina - pracujúci
Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie prihlášky do 16. novembra 2007

na adresu: Mestské kultúrne stredisko, 
Námestie osloboditeľov 25, 071 01, Michalovce

Bližšie informácie získate v MsKS
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Víťazstvo Michalovčanov vo viacboji

Strelci museli zdolať nasle-
dovné disciplíny. Streľbu zo samo-
palu vz. 58 v troch polohách - 15
výstrelov do vzdialenosti 50 me-
trov. Streľba z veľkorážneho pištoľa
- 15 výstrelov na pevný terč do
vzdialenosti 25 metrov, bojová
streľba z pištoľa po prekonaní 3
prekážok a behu na 50 metrov - 10
výstrelov do piatich padajúcich
terčov po zásahu. Poslednou discip-

línou bli hody piatich cvičných
granátov do cieľa - zákop vo vzdia-
lenosti 25 metrov. 

Víťazom sa stalo družstvo z
Michaloviec v zložení: Jozef Barna,
Pavol Beca, Jiří Nevěřil s 1283,62
bodmi. Medzi jednotlivcami zvíťazili
rovnako Michalovčania. Prvý bol
Jiří Nevěřil so 466,74 bodmi, druhé
miesto obsadil Matej Hamadej so
439,79 bodmi a tretí bol Michal
Hostovičák so 429,28 bodmi.        

I. Galský

V prvú októbrovú nedeľu bol strelecký viacboj družstiev organi-
zovaných v Slovenskom Zväze vojakov na strelnici za záhradkárskou
osadou Laborec. Súťažilo 45 strelcov z Michaloviec, Poruby pod
Vihorlatom, Košíc a Prešova o putovný pohár veliteľa mechanizo-
vaného práporu z Michaloviec.

Primátor mesta Michalovce 
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

príslušník mestskej polície - policajt
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestská polícia  Michalovce

Neodpustiteľné kvalifikačné  predpoklady: 
a.) úplne stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné  vzdelanie 
b.) vodičský preukaz minimálne skupina oprávnenia B, 

Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a.) bezúhonnosť (podľa zák.552/ 03 z.z. v znení neskorších predpiso )  
b.) osoba staršia ako 21 rokov  
c.) telesná a duševná spôsobilosť
d.) znalosť práce s počítačom 
e.) absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej spô-
sobilosti, (základný okruh písomného testu a pohovoru - Ústava  SR,
zákony o obecnom  zriadení, o obecne polícii, o priestupkoch, o správnom
konaní a všeobecná časť trestného zákona; duševná spôsobilosť bude
overovaná psychológom; telesná spôsobilosť podľa interných tabuliek -
vek výkon)   

Zoznam dokladov  ktoré sú  požadované ako neoddeliteľná súčasť
žiadosti:  
a.) fotokópia dokladu o vzdelaní (maturitné vysvedčenie)
b.) štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského
oprávnenia
c.) odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 16.11.2007 do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota) Mestský úrad
Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením
"Výberové konanie príslušník mestskej polície". Pri osobnom doručení na
podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením.  

Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou
stanovenou primátorom mesta, s ktorou budú uchádzači oboznámení pred
začiatkom výberového konania. 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 kona-
nia boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriad-
ku Mestského úradu v Michalovciach.

Viliam Záhorčák, primátor 

Memoriál generála Nálepku
Klub vojakov v Porube pod

Vihorlatom vykonal v polovici
októbra vo svojej strelnici stre-
lecký trojboj na počesť hrdinskej
smrti ich bývalého učiteľa gene-
rála Jána Nálepku, ktorý za-
hynul v boji o mesto Ovruč v

novembri 1943. Podujatia sa
zúčastnili strelci z Michaloviec,
Košíc, Prešova a Poruby pod Vi-
horlatom.

Strieľalo sa z veľkorážnych
pištolí - po 10 výstrelov na tri
rôzne pevné terče vo vzdialenos-
ti 25 metrov. Zvíťazili strelci orga-
nizovaní v Klube vojakov v zálo-
he Poruba pod Vihorlatom. Prvý
bol Emil Tušík s 305 bodmi,
druhý skončil Ján Tiža st. s 289
bodmi a na treťom mieste sa
umiestnil Daniel Denci s 287
bodmi. Usporiadatelia ocenili
víťazov na prvých piatich mies-
tach pohármi, diplomami a me-
dailami.                        I. Galský

Prehra pod
končiarmi

Oslabený treťoligový futbalový celok
Topolian viac-menej tradične nepochodil na
trávniku súpera. Na pôde Vysokých Tatier
prehral 0:3. Počas väčšiny merania síl mal
domáci kolektív viac z hry. Hráči z mi-
chalovskej mestskej štvrte si vypracovali
gólové príležitosti hlavne na konci stretnu-
tia. Na skóre sa však už nič nezmenilo. Po
12. kole súťaže patrila Topoľanom 12. pozí-
cia so šestnástimi bodmi.                   (čur)

Výborná Iuventa
Aj v 6. kole slovensko-českej

interligy WHIL v hádzanej žien
michalovská Iuventa potvrdila vy-
soké kvality. Na palubovke praž-
skej Slávie presvedčivo zvíťazila
40:28. O plnom bodovom zisku
rozhodla najmä v závere prvého a
na začiatku druhého polčasu. Obe
fázy zápolenia vyhrala zhodne po
4:0. Strelecky sa najviac darilo
Tobiášovej, autorke jedenástich
gólov. Po uvedenom kole boli Zem-
plínčanky so ziskom dvanástich
bodov bez akéhokoľvek zaváhania
na čele tabuľky.                  (jnč)

Zhodne prehrali
V dohrávke 12. kola najvyš-

ších dorasteneckých súťaží micha-
lovské výbery neuspeli. S družstva-
mi Ružomberka zhodne prehrali
1:2. Navyše, mladší dorastenci
prerušili úspešnú výsledkovú sériu,
keď vyšli naprázdno po piatich
víťazných súbojoch s impozant-
ným skóre 10:0. Cez predminulý
víkend odohrali záverečné jesenné
duely proti rovesníkom z neďa-
lekého Stropkova. čur

N e h n u t e ľ n o s t i

- Predám zabehnutý, ziskový novinový stánok v Michalovciach. Tel.
0908 488 760

- Predám dvojgeneračný rodinný dom so samostatnými vchodmi s
úplným vybavením inžinierskych sietí v Michalovciach, časť Vrbovec,
Ulica tichá. Pozemok 30 árov, na pozemku vlastnú studňa. Cena
dohodou. Kontakt: 0907 572 105

- Kúpim 3-4 izbový byt v Michalovciach s balkónom. Platba v ho-
tovosti. Tel. 0907 403 676

- Kúpim garzónku, volať kedykoľvek. Tel. 0902 636 843

S l u ž b y

- Určím aktuálnu diagnózu prístrojom SALVIA a ponúkam účinnú
očistu tela, ktorou sa zbavíte väčšiny zdravotných problémov - imunit-
ných porúch, alergií, zápalov dýchacieho a močového ústrojenstva,
gynekologických a hormonálnych porúch, kožných chorôb, pohy-
bového a nervového aparátu, zažívania, únavy, depresie a mnohých
iných aj závažných. Tel. 0903 193 059. Terapeut František Demský 

P r e d a j - r ô z n e

- Predám rozťahovací gauč s úložným priestorom cena dohodou.
Volať na č. t. 6424992.

- Predám manželskú posteľ s úložným priestorom a výsuvnými
stolíkmi. Cena 3 500,-Sk + dohoda. Tel. 0915 606 637

- Predám prenosnú plechovú sklápaciu garáž na sídlisku SNP v Mi-
chalovciach. Cena dohodou. Tel. 0908 891 828

- Kúpim jazdené disky (rozmer 5J) na pneumatiky (rozmer
165/70R14) Škoda Fabia. Tel. 0908 891 828

MALÝ OZNAMOVATEĽ

Koniec prázdnin

Krajského futbalového turnaja,
ktorý sa odohral na ihrisku v Kaluži
sa zúčastnilo 5 mužstiev v zložení
Spišská Nová Ves, Michalovce,
Košice - mesto, Košice okolie a
Sobrance. Za aktivného povzbud-
zovania domáceho aj zahranič-
ného publika prvé miesto obsadili
"KDHáci" zo Spišskej Novej Vsi.
Druhú priečku zaujali domáci OC
KDH Michalovce, 3. miesto Košice
- mesto, 4. miesto Košice - okolie,
posledný skončili so cťou Sobran-
čania. Ako najlepší strelec si trofej
odniesol  hráč  víťazného mužstva

Tibor Staroň zo Spišskej Novej Vsi,
ktorá mala aj najlepšieho brankára
Damiana Cpina. Paradoxom je
vyhodnotenie najlepšieho  hráča
za mužstvo  zo Sobraniec - Daniela
Tokára. Škoda, že takí hráči netvo-
rili  celé ich mužstvo.

Turnaja sa zúčastnila poslan-
kyňa Mária Sabolová, poslanec
Rudolf Bauer, Andrej Hajduk,  ok-
resný predseda KDH, Július Stan-
ko, krajský tajomník a ďalší pod-
predsedovia a tajomníci funkcio-
nári, členovia a sympatizanti hnutia. 

Ľ. Poláková

Kresťanskodemokratické hnutie - Okresné centrum  Michalovce
využilo koniec leta na dve  spoločenské udalosti. Krajský futbalový
turnaj a púť na Mariánsku horu v Levoči.

Predám 
s t  a  v  e  b  n  é   b  l  o  č  k  y  
po rekonštrukcii rodinného domu

na 1,5 %
Tel .  0915 609 513

Práca v ČR 
s ubytovaním do TPP
Pre: robotníkov ( robotníčky)

na montážnu l inku
do PANASONICU v Plzn i .
Plat  75 Kč /hod.  č i s tého

Ďale j :  zváračov,  zámočníkov,
obrábačov kovov.

Plat  od 100-115 Kč /hod.
č i s tého.

Info.  na te l .
SR: 0905 337 333,  

0908 490 022
ČR: 00420775392271,

00420739411120 Spracujeme výhodne
účtovníctvo a mzdy.

S.r.o. 
jeden mesiac zdarma.

Kontakt:
0918 531 972 
0905 981 248

ČSOB POISŤOVŇA, a. s.
obsadzuje 3 posledné pracovné

miesta finančných poradcov.
Ak máte záujem o:

prácu v silnej spoločnosti,
nadštandardný príjem

a možnosť kariérneho rastu,
zašlite svoju žiadosť 

a životopis na sekretariát
oblastnej riaditeľky:

ČSOB POISŤOVŇA, a. s.
Jaroslawská 7, 071 01  Michalovce.

Mobil: 0902 980 104

Ustráchaný MFK
V 12. kole I. futbalovej ligy

MFK Zemplín Michalovce podľa
očakávania doma podľahol suve-
rénnemu lídrovi - Tatranu Prešov
0:2 (0:0). Neprehral v 25. majstrov-
skom zápase v rade. Naposledy
práve na michalovskom ihrisku,
keď v marci tohto roku podľahol
nášmu mužstvu 0:2. V ostatnom
súboji doplatilo predovšetkým na
ustráchaný výkon v II. polčase. V
prvej polovici duelu bolo tímu z
metropoly Šariša v podstate vyrov-
naným súperom. V tabuľke bolo so
šestnástimi bodmi na 6. mieste.
Cez tretí októbrový víkend sa pred-
stavilo v Podbrezovej.         (janč)

NA TATAMI SA DARILO
Džudisti Centra talentovanej

mládeže Michalovce sa zúčast-
nili medzinárodného turnaja o
pohár mesta Arad v Rumunsku.
Na tatami sa mladým džudistom
aj tentoraz darilo. V súťaži jed-
notlivcov Anna Urbančíková (44
kg), Roman Olejník (50 kg) a Mo-
nika Kohútová (52 kg) obsadili 2.
miesta. Tretí bol Lukáš Mižák
(34 kg). Na 5. mieste sa umiest-
nili Anna-Mária Keczkemetyová
(+48 kg) a Martin Frič (+80 kg).
Družstvo CTM Michalovce si z
tohto turnaja odnieslo pohár za
3. miesto. Výsledky potešili aj

trénera Jozefa Voleka, ktorý ús-
pešných džudistov na súťaži
sprevádzal. 

Na tatami sa darilo aj mladým
džudistom  ŠK Zemplín Micha-
lovce. Po 3. kole žiackej ligy v
Bardejove ich družstvo obsadilo
1. miesto. Výsledky najlepších jed-
notlivcov: 1. miesto - Kincelová,
Varadyová, Müllerová, Urbančí-
ková, Mižák, Juhás, Tarabčák a
Frič. 2. miesto - Poľaško, Pakán,
Sklár a Olejník. 3. miesto -
Virčíková, Kornucová, Liptáková,
Švárna a Szöllöšiová.                  

(Steanly)


