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Mesto Michalovce sa už 
tretí rok uchádzalo o dotáciu 
z Úradu vlády SR v programe 
prevencie kriminality a tretí 
rok bolo svojimi dvomi projek-
tmi úspešné. Prvým projektom 
v oblasti situačnej prevencie 
„Oči kamier nespia“ chceme 
zlepšiť technické a pracovné 
podmienky pre pracovníkov 
mestskej polície na útvare mo-
nitorovacieho a záznamového 
systému modernizáciou tech-
nického vybavenia ako aj za-
viesť ďalšiu mobilnú kameru 
do problémových častí mesta. 
K existujúcim stálym kamerám 
v centre mesta a jednej mobil-
nej kamere tak pribudne ďalšie 
„predĺžené oko“ mestskej polí-
cie. Mesto získalo na realizáciu 
projektu 9 300 €.

Je štatisticky dokázané, 
že mestské kamerové systémy 
znížili všeobecnú kriminalitu, 
vandalizmus a znečisťovanie 
verejných priestranstiev v kaž-
dom meste, kde sú inštalované, 
čo ocenili predovšetkým ob-
čania týchto miest. Kamerové 
systémy zvyšujú kvalitu bez-
pečnosti, pôsobia ako odpu-
dzujúci faktor pre prípadných 
narušiteľov a zjednodušujú 

jednoznačnú identifikáciu pá-
chateľa.

MsP nepretržite monito-
ruje centrálnu mestskú zónu 
mestským záznamovým ka-
merovým systémom, verejné 
priestranstvo na Námestí oslo-
boditeľov, Námestí slobody, 
Gorkého ulici. Mobilné kamery 
sú pripájané rádiovým spojom 
a optickým spojením. Kamery 
budú premiestňované podľa 
plánu rizikových lokalít v istých 
časových intervaloch. Hlavným 
produktom tohto monitoro-
vania je zobrazovanie, ktoré 
je vyhodnocované príslušní-
kom MsP. Súčasťou je záznam, 
ktorý sa automaticky nahráva 
z každej kamery a slúži k ana-
lýze predchádzajúcich udalostí 
zachytených v zobrazujúcej 
scéne. Cieľom kamerového 
systému je zachytiť páchateľov 
trestných činov, narušovateľov 
verejného poriadku, ničite-
ľov majetku mesta, občanov, 
ochrana podnikateľských sub-
jektov, prípadne vyhotovenie 
dôkazového materiálu pre or-
gány činné v trestnom konaní 
a mestskú políciu. Kamerový 
systém umožňuje 24-hodinové 
monitorovanie vybraných loka-

lít v meste, nepretržitý záznam 
s možnosťou uchovania dôka-
zového materiálu.

Druhý projekt s názvom 
„Cesta rozprávkou“ je zameraný 
na sociálnu prevenciu v rám-
ci primárnej prevencie, hlavne 
pre deti materských škôl a ich 
učiteľov. Mesto Michalovce je 
zriaďovateľom ôsmich mater-
ských škôl, tie sú bez právnej 
subjektivity, mesto zabezpečuje 
ich chod a údržbu. Taktiež po-
skytuje ďalšie dotácie na realizá-
ciu voľnočasových aktivít mater-
ských škôl.

Nosnou aktivitou projektu je 
vytvorenie kreatívnych pomôcok 
pre deti materských škôl, oma-
ľovánky s témami zameranými 
na poriadok, disciplínu, na zdra-
vý životný štýl, cvičenie, pohyb 
na čerstvom vzduchu. Vzniknú 
tri DVD s hranými rozprávkami. 
Súčasťou bude vytvorený meto-
dický materiál určený učiteľom 
materských škôl. Pri všetkých 
aktivitách bude nápomocné 
Centrum pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a pre-
vencie. Mesto získalo na projekt 
5 300 €, súčasne sa bude podieľať 
20% spolufinancovaním.

RNDr. Jana Machová 

Oči kamier nespia
Zvyšovať bezpečnosť a predchádzať rôznym formám vandalizmu,  protispoločenskej čin-
nosti, zabezpečovať permanentnú preventívnu činnosť prostredníctvom monitorovacie-
ho kamerového systému  na území mesta je jedným z cieľom mestskej polície.

Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, 
Gréckokatolícka košická eparchia, Dom Matice slovenskej

a Mestský úrad v Michalovciach
vás v rámci Roka kresťanskej kultúry pozývajú na podujatie

VIERA A KULTÚRA V EVANJELIZAČNOM PROCESE
29. máj 2010 

9.00 hod.– Archijerejská sv. liturgia – Chrám Svätého Ducha
11.00 hod. - Sympózium o kresťanskej kultúre – priestory strednej 

zdravotníckej školy (Masarykova 27)
výstava – SYMBOLY KRESŤANSTVA – Juraj Duda

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Mesto Michalovce 

Mestské kultúrne stredisko Michalovce
vás pozýva na 

3. výstavu 
kompenzačných pomôcok

2. jún 2010 od 9.30 hod. 
vo vestibule MsKS Michalovce 

Mesto Michalovce 
vás pozýva na

  

DEŇ JUŽANOV
4. júna 2010  

športové popoludnie - 16,00 hod. - areál IV. ZŠ Michalovce
kultúrny program - 18.00 hod. - tribúna za IV. ZŠ Michalovce 

Vystúpia deti a žiaci IX. MŠ, XIII. MŠ, IV. ZŠ a VI. ZŠ, 
módnu prehliadku pripravili žiaci SPŠ odevnej Michalovce 

Čestné občianstvo mes-
ta Michalovce sa udeľuje 
osobám, ktoré sa obzvlášť 
významným spôsobom za-
slúžili o rozvoj mesta, šírenie 
dobrého mena mesta doma 
alebo v zahraničí, alebo ktoré 
obohatili určitú oblasť živo-
ta tvorivými činmi, prispeli 
značnou mierou k zlepšeniu 
priateľstva či medziľudských 
vzťahov.

O udelení tohto verejného 
ocenenia verejného uznania 
rozhoduje mestské zastupiteľ-
stvo z vlastného podnetu alebo 
na návrh primátora mesta.

Cena mesta Michalovce 
sa udeľuje jednotlivcom alebo 
kolektívom za:
• vynikajúce tvorivé výkony 

a významné výsledky vo 
vedeckej, technickej, ume-
leckej, publicistickej a ve-
rejno-prospešnej činnosti

• činnosť osôb, ktoré sa vý-
znamným spôsobom pri-
činili o hospodársky a kul-
túrny rozvoj mesta, jeho 
propagáciu doma i v za-
hraničí

• činnosť osôb pri záchrane 
ľudských životov a majetku 
mesta i jeho občanov
Návrhy na udelenie Ceny 

mesta môžu mestskému za-
stupiteľstvu predložiť poslanci 
MsZ, primátor mesta a spolo-
čenské organizácie do 30. júna 
kalendárneho roka.

Cenu primátora mesta 
udeľuje primátor mesta jed-
notlivcom alebo kolektívom 
– občanom mesta za úspešnú 
a záslužnú činnosť v prospech 
mesta. Cena tým, ktorí sa vý-
znamnou mierou pričinili 
o likvidáciu následkov živelnej 
pohromy, víťazom spoločen-
ských, žiackych alebo študent-
ských medzinárodných súťaží 
alebo za umiestnenie v týchto 
súťažiach do tretieho miesta 
a podobne.

O udelení ceny rozhoduje 
primátor mesta.

Návrhy na ceny je možné 
zaslať na Mestský úrad v Mi-
chalovciach, Námestie oslo-
boditeľov 30, 071 01 Micha-
lovce v termíne do 30. 6. 2010.

Organizačný odbor MsÚ

Ceny mesta 
michalovce 2010
Tak ako každý rok, aj v roku 2010 budú jednotlivcom 
a kolektívom nášho mesta v zmysle Štatútu mesta Micha-
lovce udelené ceny, a to Čestné občianstvo mesta Micha-
lovce, Cena mesta Michalovce a Cena primátora mesta.

Z okna som započul detský smiech. 
A hneď som vedel, že dnes bude krásny deň. 

Roland Leonhardt

Zaujímavá výstava pod náz-
vom S láskou videné a tvorené 
je inštalovaná vo výstavných 
priestoroch západného krídla 
hlavného kaštieľa Zemplínskeho 
múzea. 

Michalovská rodáčka Ľud-
mila Lakomá-Krausová sa naro-
dila v roku 1940. Vysokoškolské 
vzdelanie získala na výtvarnom 
odbore Pedagogického inštitútu 
UPJŠ v Prešove, pričom si ho ešte 
rozšírila doktorátom z výtvarnej 
pedagogiky. Vo svojej tvorbe sa 
zameriava na komornú maľbu, 
krajinomaľbu, figurálne kompo-
zície, zátišia, uplatňuje tiež sak-
rálne motívy a vytvára veduty. 
Vo svojich dielach interpretuje 
najmä prírodnú realitu – ide 
o okolie autorkinho rodiska, 
dedinské zákutia so zvyškami 
starej ľudovej architektúry či 
o lúčne kvety. Svoje pocity, ra-
dosť i bolesť, vyjadruje prostred-
níctvom uvoľnenej kompozície 
tvarov a farebných línií. Neod-

mysliteľnou súčasťou jej tvorby 
je tiež ľudová slovesnosť, vyjad-
rená v tanci.

Arpád Račko sa narodil v ro-
ku 1930 v Szolnoku. Študoval 
sochárstvo na Akadémii vý-
tvarných umení v Prahe. Po štú-
diách sa vrátil do Košíc, kde žije 

a tvorí aj v súčasnosti. Venuje 
sa monumentálnej tvorbe pre 
architektúru, portrétnej tvorbe 
a komornej plastike. Ako hovorí 
sám autor „Socha je myšlienka, 
vyslovená tvarom. V hĺbke myš-
lienky a v jej tvarovej výpovedi 
je i čosi, čo posúva objekt do ob-
lasti umenia. Hodnotu diela tak 
tvorí videná realita, precítená 
srdcom a ovplyvnená osobnos-
ťou autora.“

Výstava potrvá do 21. júna 
2010.                                          nč

s láskou videné a tvorené

Na slávnostnom otvorení výstavy sa okrem autorov a kurátorky vý-
stavy Dr. Gabriely Haščákovej-Vizdalovej zúčastnili aj riaditeľ múzea 
Mgr. Maroš Demko, predseda Klubu Zemplínčanov Doc. Ing. Ján Pop-
renda a primátor mesta Viliam Záhorčák.

Zemplínske múzeum Michalovce, Klub Zemplínčanov v Ko-
šiciach, MsKS Michalovce a mesto Michalovce pripravili pre 
obyvateľov nášho mesta zaujímavú výstavu dvoch umelcov 
– Ľudmily Lakomej-Krausovej a akademického sochára Ar-
páda Račka.

Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky

Mesto Michalovce
Slovenský Červený kríž

si dovoľujú pozvať občanov 
Michaloviec a okolia na

DEŇ S OZBROJENÝMI 
SILAMI A ZBORMI

SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY

29. mája 2010 od 14.00 hodiny
Obchodná ulica

Uvidíte:

Petra Cmoríka 
 Laci Strike SDA 

Funkiez

• dynamické ukážky činnosti Ozb-
rojených síl SR, Vojenskej polície, 
Policajného zboru SR, Hasičského 
a záchranného zboru SR

• statické ukážky výzbroje 
 a výstroja ozbrojených zborov SR
• prácu členov Slovenského 
 Červeného kríža
• ukážky stredovekých bojov medzi 

vojakmi a zbojníkmi

Týmto pestrým a zaujímavým 
podujatím sprevádzajú 

moderátori Junior a Marcel
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Každý dospelý bol raz dieťaťom. Každé dieťa bude raz dospelé. 
Skutočnosť, na ktorú tak často zabúdame. Pritom fungovanie pamäte, 
zvlášť dospelých pri zabúdaní na svoje detstvo je najväčším hriechom, 
ktorý potom páchame na svojich deťoch. V detstve práve deti sú per-
fektnými pozorovateľmi, napodobňujú všetko, ale hlavne to zlé. 

Výchova sa totiž nedá uskutočniť memorovaním, prikazovaním, 
poučovaním, ale vo vysokom percente odpozorovaním od všetkého, čo 
jedinca obklopuje v dobrom aj v zlom. Preto tvrdenie každej staršej 
generácie, že za našich čias niečo také nebolo, je príznakom miernej 
straty pamäte. Snahou nevidieť svoj vplyv na obraz mladej generácie. 
No, našťastie, každý podnet a príklad má svoj vzorový vplyv a teda 
i priaznivé okolnosti majú svoju tvarovateľnú funkciu. Preto všetko 
dobré i zlé nás sprevádza z generácie na generáciu. Pokrok v spoločen-
skej úrovni prináša každá nová generácia. 

Pre každú mladú generáciu je najzraniteľnejšia strata historickej 
pamäte koreňov tragédií ľudstva. Okrídlená veta „deti sú našou bu-
dúcnosťou“ by mala platiť pre každé perspektívne spoločenstvo. Popri 
rôznych zábavných podujatiach usporiadaných v tieto dni nezabúdaj-
me na patričnú pozornosť, ktorú venujeme svojim deťom. Podporujme 
ich talent, snahu a chtivosť po vedomostiach. Ale aj primeranom roz-
voji záľub a sebarealizácie. Mesto venuje veľkú pozornosť nielen úrovni 
predškolských a školských zariadení, ale aj záujmovej činnosti v oblasti 
športu a kultúrnych aktivít. 

Prajem všetkým deťom, aby vyrastali v dostatku priaznivých pod-
netov zo svojho okolia. Aby detstvo bolo zdrojom vedomostí a zručnos-
tí pre úspešný život v dospelosti. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Deň detíaktivity primátora
5. 5. účasť na Dni priateľstva na slovensko-ukrajinskej hranici 

v Ubli
5. 5. odovzdávanie cien na Veľkej cene Michaloviec v džude
17. 5. rokovanie s predstaviteľmi SSC, SC KSK, KÚ CD a spoloč-

nosti Yazaki
17. 5. účasť na kultúrnom programe detí CMŠ sv. Terezky
17. 5. stretnutie so zástupcami českých médií a predstaviteľmi 

RZT Zemplín
18. 5. rokovanie MsR
19. 5. rokovanie s vedením UPC Slovensko
19. 5. rokovanie XX. Snemu ZMOS
19. 5. účasť na vyhlásení výsledkov súťaže Oskar bez bariér 
20. 5. rokovanie XX. Snemu ZMOS
21. 5. prijatie účastníkov kvalifikačného turnaja o postup na MS 

2010 v hádzanej junioriek
21. 5. otvorenie kvalifikačného turnaja o postup na MS 2010 v há-

dzanej junioriek
23. 5. vyhodnotenie Turnaja V4 v basketbale
24. 5. prijatie žiakov ZŠ úspešných reprezentantov mesta v športo-

vých a vedomostných súťažiach
24. 5. účasť na benefičnom koncerte ZSP ZOND 
27. 5. účasť na valnom zhromaždení FIN.M.O.S., a.s.
29. 5. účasť na podujatiach k Roku kresťanskej kultúry
29. 5. účasť na podujatí Deň s ozbrojenými silami a zbormi SR 

Medzinárodný deň múzeí zaujal účastníkov atraktívnym programom. 
Dobové kostýmy z čias obdobia baroka učarili oku aj duši. Jednodu-
cho krása. Pripomenuli dávnu minulosť. Navrhovateľmi, tvorcami a aj 
predvádzateľmi boli žiaci Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Cyrila 
a Metoda v Michalovciach. Pod vedením zástupcu riaditeľa pre prak-
tické vyučovanie Pavla Steinera zložitou cestou zhotovili model, do-
plnky, šperky. Spracovali napríklad 200 m brokátu. Po dvoch rokoch 
precíznej práce odovzdali kostýmy múzeu, ktoré už tretí rok je ich 
vlastníkom. Každý rok práve na Deň múzeí doprajú aj návštevníkom 
užiť si tú krásu na živých modeloch, ktorými sú opäť žiaci učilišťa. 
Všetkým patrí uznanie, obdiv a vďaka za takýto poklad.

Už od roku 1977 je 18. máj 
sviatkom všetkých múzejníkov. 
Približne k tomuto dátumu 
pripravujú pracovníci múzeí 
a galérií na celom Slovensku pre 
širokú verejnosť bohatý kultúr-
no-spoločenský program. Za-
hanbiť sa nenechali ani pracov-
níci Zemplínskeho múzea. S fi-
nančnou podporou Mestského 
úradu v Michalovciach usporia-
dali podujatie, ktoré do múzea 
pritiahlo malých i veľkých.

V piatok 14. mája v dopolud-
ňajších hodinách prešlo bránou 
múzea vyše päťsto návštevníkov 
prevažne z radov školákov. Zau-
jali ich členovia 22. mechani-
zovaného práporu vojenského 
útvaru 1102 v Michalovciach. Tí 
sa počas celého dopoludnia ve-
novali deťom a prezentovali svo-
ju prácu. Okrem statických uká-
žok techniky, výzbroje a ručných 
zbraní si tí odvážnejší mohli ove-
riť svoju zdatnosť pri prekonáva-
ní prekážkovej dráhy a v iných 
športovo-zábavných súťažiach. 

Najväčšiu pozornosť si však 
získali v pravidelných časových 
intervaloch sa opakujúce akčné 
ukážky streľby v polohe kľačmo 
tzv. weapon handling. Program 

súčasne prebiehal aj v hlavnej 
budove kaštieľa, v portrétnej 
sále na poschodí. Vďaka študen-
tom Cirkevnej strednej odbor-
nej školy sv. Cyrila a Metoda sa 
návštevníci preniesli do dávnej 
minulosti a mali možnosť vi-
dieť jeden z dobových tancov 
– menuet, pri ktorom boli pre-
zentované barokové a rokokové 
kostýmy zo zbierok Zemplín-
skeho múzea. Kostýmy zhoto-
vené z originálnych materiálov 
– hodváb, brokát, taft, sú výsled-
kom niekoľkomesačnej prípravy 
a zručnosti žiakov cirkevného 
odborného učilišťa. Návštevníci 
si taktiež mohli zakúpiť vyrade-
né knihy z knižnice Zemplín-
skeho múzea. 

Program pokračoval aj vo 
večerných hodinách. Ako chutí 
noc v historickom kaštieli malo 
možnosť vyskúšať si dvadsaťštyri 
vybraných detí druhých a tretích 
ročníkov zo Základnej školy Pav-
la Horova na Ulici kpt. Nálepku. 
Celý program tohtoročného Me-
dzinárodného dňa múzeí vyvr-
cholil v nedeľu v podvečerných 
hodinách jazzovým koncertom 
skupiny BTH kvintet. 

Mária Fuchsová

medzinárodný deň 
múzeí

Zasadnutie Mestskej rady 
v Michalovciach sa uskutočnilo 
v utorok 18. mája v zasadačke 
mestskej rady na Mestskom 
úrade v Michalovciach, s týmto 
programom rokovania: majet-
koprávne záležitosti predkladal 
Ing. Jozef Doležal, vedúci od-
boru hospodárenia s majetkom 
MsÚ. Ďalším bodom rokova-

nia boli výsledky výberových 
konaní na prenájom nebyto-
vých priestorov a pozemkov vo 
vlastníctve mesta Michalovce, 
ktoré predkladal MUDr. Benja-
mín Bančej, predseda komisie 
na prenájom nebytových pries-
torov a pozemkov a závereč-
ným bodom bola diskusia.

nč

rokovanie mestskej 
rady

Piaty ročník regionálnej súťaže Mladý Európan vyhrali dievčatá z Mi-
chaloviec. Osem trojčlenných družstiev zo stredných škôl z Trebišova, 
Michaloviec, Sobraniec, Humenného, Sniny a Sečoviec si zmeralo sily 
v regionálnom kole súťaže Mladý Európan, ktorého už tradičným or-
ganizátorom je Informačné centrum Europe Direct v Trebišove. S re-
kordným počtom 363 získaných bodov za vedomosti o Európskej únii 
i šikovnosti pri skladaní puzle so symbolmi únie zvíťazilo družstvo 
Gymnázia P. Horova v Michalovciach v zložení Iveta Ješková, Lívia 
Orenčáková a Dominika Križáková. Nad súťažou prevzal záštitu pod-
predseda vlády Dušan Čaplovič a vedúca Zastúpenia Európskej komi-
sie v SR Andrea Elscheková-Matisová. 

Svetovou zdravotníckou or-
ganizáciou bol 31. máj vyhláse-
ný za Svetový deň bez tabaku. 
Jeho tohtoročným heslom bolo: 
Tabak - smrteľný v každej podo-
be. Dôraz sa kladie na zdravot-
né riziká vyplývajúce z expozí-
cie tabaku, nikotínu a pasívne-
ho fajčenia pre dievčatá a ženy, 
a tým aj budúce generácie. 

Nikotín je vysoko návyková 
látka, ktorá po dlhšom užívaní 
vedie k závislosti.

Na Slovensku fajčí 38 % do-
spelých ľudí (55 % mužov a 45 % 
žien) a až 52 % ľudí do 30 rokov. 
Fajčenie ohrozuje aj pasívnych 
fajčiarov a predovšetkým ne-
priaznivo vplýva na zdravotný 
stav malých detí. Spôsobuje rad 
detských respiračných ocho-
rení, zhoršuje klinický obraz 
pri iných chronických stavoch, 
napríklad bronchiálnej astme. 
U dospelej populácie spôsobuje 
nielen zdĺhavé respiračné, ale 
aj kardiovaskulárne a alergické 
ochorenia. 

Dlhotrvajúci chronický ni-
kotinizmus vedie, napríklad, 
k týmto ochoreniam: chronická 
obštrukčná choroba pľúc, chro-
nická bronchitída, emfyzém 

pľúc, karcinóm pľúc, chronická 
ischemická choroba srdca, či 
chronická žilová nedostatoč-
nosť.

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) Micha-
lovce prijal výzvu Svetovej zdra-
votníckej organizácie a v rámci 
Svetového dňa bez tabaku or-
ganizuje 31. mája tieto aktivity 
pre verejnosť : v čase od 8.00 
do 10.00 hod. pracovníci Po-
radne zdravia budú záujemcom 
vykonávať analýzu vydycho-
vaného plynu prístrojom smo-
kerlyzer v Poradenskom cen-
tre RÚVZ Michalovce, v čase 
od 11.00 do 13.00 hod. pracov-
níci OPZ uskutočnia merania 
záujemcom v teréne na Námestí 
osloboditeľov.

Podľa štatistík WHO užíva-
nie tabakových výrobkov môže 
zabiť 1 miliardu ľudí počas tohto 
storočia. Je preto veľmi dôležité 
znížiť užívanie tabaku medzi 
ženami a mladými dievčatami 
v reprodukčnom veku a takto 
ochrániť mnoho životov a bu-
dúce generácie.

MUDr. Janka Stašková, MPH
 regionálna hygienička, 

RÚVZ Michalovce

nefajčiť je moderné

Východ republiky ma za se-
bou náročné dni. Po výdatných 
dažďoch sa natoľko zdvihla hla-
dina vodných tokov, že voda za-
liala ľudské obydlia, cesty, polia, 
lúky a brala všetko, čo jej prišlo 
do cesty. Záchranári boli v po-
hotovosti tri dni vkuse deň a noc 
a do dnešného dňa odčerpávajú 
vodu z pivníc v trebišovskom 
okrese, kde bola zároveň aj naj-
horšia situácia kvôli rozvodnenej 
Ondave. Laborec prívalovú vodu 
zvládol dobre aj vďaka vodnej 
nádrži Zemplínska šírava.

Záplavy riadne potrápili nie-
len obyvateľov a záchranárov 
Zemplína, ale hlavu v smútku 
majú aj poľnohospodári na tom-
to území. Podľa nich prišli 
až o 80% úrody. No aj napriek 
tomu sa nepredpokladá, aby išli 
ceny potravín hore vzhľadom 
na to, že väčšinu poľnohospo-
dárskych plodín ako aj osiva do-
vážame zo zahraničia.

Rekordný týždeň to bol aj pre 
meteorológov, za týždeň spadlo 
toľko vody ako vlani za dva me-
siace.                                         mš

povodne

V pondelok 24. mája si širo-
ká saleziánska rodina pripome-
nula sviatok Márie Pomocnice,  
patrónky chrámu. Hlavným 
celebrantom slávnostnej sv. 
omše bol don Ľudovít Baňovič, 
ktorý bol v minulosti členom 
komunity pôsobiacej v našom 
meste. S radosťou sa vrátil, 
aby hodnotnou homíliou po-
vzbudil spolubratov i početnú 
komunitu veriacich. Hlavnou 
myšlienkou homílie, bola viera 
a dôvera v Božiu pomoc, ktorú 
dokáže vyprosiť a sprostredko-
vať Božia Matka. „Don Bosco 
nerobil zázraky, on poslúchal 

a dôveroval Márii“, konštatoval 
kazateľ. Dotkol sa aj sily prí-
kladu viery, ktorý sám vnímal 
u svojich rodičov. Keby nemal 
skúsenosť rodinného spoločen-
stva viery a modlitby, viera by 
nemala možnosť rásť a rozvíjať 
sa. Táto sila príkladu je podstat-
ná aj v dnešnej dobe, aby živá 
viera žiarila aj z našich skutkov. 
Boh nie je v čase, ale má čas 
a každému ponúka príležitosť 
k poznaniu a návratu k pravým 
hodnotám. Boli to slová nádeje, 
ktoré umocnili príjemnú rodin-
nú atmosféru v chráme.

Mgr. Ivana Mochorovská

sviatok saleziánskej 
rodiny

V Okresnom centre Kresťan-
skodemokratického hnutia sa 15. 
mája uskutočnila tlačová kon-
ferencia k blížiacim sa voľbám 
do NR SR za účasti regionálnych 
médií, predsedu hnutia Ing. Já-
na Figeľa a kandidátov na po-
slancov do NR SR  za KDH. 
Nosnou témou konferencie bol 
postoj KDH k rómskej prob-
lematike, ktorý prezentovala 
kandidátka na poslankyňu NR 
SR Valéria Lakatošová. Kandi-
dátka spolupracovala  aj na  čas-
ti návrhu volebného progra-

mu v stati Inklúzia  rómskej 
menšiny.  Rómska menšina tvorí 
8% populácie Slovenska a jej po-
diel sa bude zvyšovať. Veľká časť 
Rómov je závislá na sociálnom 
systéme. Práve tento fakt je treba 
zmeniť vypracovaním plánu roz-
voja pre rómske etnikum  a jeho 
vzdelávanie a toto ponúka Va-
léria Lakatošová ako prioritu. 
Na ďalšie  zvedavé otázky no-
vinárov odpovedala s veľkou 
vierou, že táto problematika má 
svoje riešenie, keď je vôľa. 

Ľudmila Poláková

tlačovka kDH

Mestský úrad Michalovce 
a Jednota dôchodcov 

oznamuje dôchodcom mesta Michalovce,
že po vydarenom 1. ročníku športových hier 

dôchodcov mesta Michalovce usporiada 
7. júla 2010 o 9.00 hodine v areáli IV. základnej školy 

II. ROčNíK šPORtOVÝch hIER DôchODcOV, 

na ktorý vás všetkých srdečne pozývame. 

Športový deň sa bude konať pod záštitou primátora 
mesta Michalovce. Zúčastniť sa ho môžu dôchodcovia zo 
všetkých klubov, ale aj nečlenovia, ktorých účasť je vítaná. 
Čím viac nás bude, tým viac sa ukáže naša sila i chuť, záro-
veň sa navzájom otestujeme a zistíme, čo je v nás. Prihlásiť 
sa môžete vo svojich kluboch, nečlenovia v kluboch 1 a 3 
na Ul. obrancov mieru (malometrážne byty), vždy v pon-
delok od 9.00 do 12.00 u Ing. Egryho.
Čím väčšia účasť, tým väčšie potešenie pre nás!

Ing. Ľudovít Egry, predseda JDS

Dom matice slovenskej pripra-
vil pre učiteľky základných a ma-
terských škôl zaujímavý seminár. 
Viedla ho Dr. Gabriela Čiasnoho-
vá z Košíc. Táto pedagogička ob-
javila iba nedávno čaro ornamen-
tálnej tvorby. Inšpiráciou bola pre 
ňu výstava Štefana Leonarda Kos-
telničáka, ktorú navštívila v Ko-
šickom etnografickom múzeu. 
Od tej chvíle sa začala intenzívne 
zaujímať o toto ľudové umenie. 
A nielen to. Dôkladne pripravila 
sériu seminárov pre pedagógov, 
ktorých zasvätila do štruktúry, 

farieb, ale hlavne tvorby orna-
mentov od najjednoduchších, 
až po zložitejšie a kombinované 
vzory. Pri práci na seminároch 
používa výlučne ornamenty spo-
mínaného autora akademického 
maliara a ornamentalistu Kostel-
ničáka, ktorý počas svojho života 
zozbieral viac ako 4000 ornamen-
tov z rôznych oblastí Slovenska. 
Cieľom seminárov je nájsť pokra-
čovateľov ornamentálneho ume-
nia, ktorí by túto neoddeliteľnú 
súčasť ľudovej kultúry šírili ďalej 
medzi svojimi žiakmi.                tm

zaujímavý seminár

NoviNy Mistral,
ŠPortovÉ sPrÁvy 

a MaGaZÍN KsK 
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽiHaDlo
v premiére v piatok 

a v reprízach v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

ZÁZNaM
denne od 14.00 hod.

televÍZia Mistral MiCHalovCe
aj na www.michalovce.sk a www.tvmistral.sk

v programe tv Patriot (satelit Thor 5): 
sobota: premiéra 16:45, repríza 20:45

nedeľa: reprízy 00:45, 04:45, 08:45, 18:45
pondelok: reprízy 02:45, 06:45, 10:45, 14:45
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ISTOTA V ŤAŽKÝCH ČASOCH

Voľte SMER – sociálnu demokraciu

Za súčasnej vlády
• rástli mzdy a dôchodky
• poskytujú sa príspevky pre rodiny 
    a výhodné hypotéky
• znížili sa dane na lieky, knihy a naftu
• postavilo sa 148 km nových diaľnic
• zlacneli lieky
• udržali sa ceny energií

Slovensko 
nezlomila ani kríza! 

Tento rok bude mať

Slovensko najvyšší hospodársky

rast v Európskej únii
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lovenské (v úvodzovkách slovenské) média už niekoľko rokov kriti-
zujú Slovenskú národnú stranu a jej predstaviteľov. Už sa pomaly

obávame, že aj pri otvorení reklamného letáku z hypermarketu na nás
vyskočí tzv. nástenkový tender alebo predaj emisií. Ako sme si všetci ne-
mohli nevšimnúť, dobre organizovaná kampaň (a určite aj dobre platená)
vedená proti SNS sa blíži k vrcholu. V tomto treba len podotknúť, že
množstvo peňazí, ktoré išlo cez tzv. nástenkový tender skončilo na fi-
remných účtoch vlastníkov týchto médii, ktorí asi ani nechceli preukázať
reklamné plnenie, za ktoré dostali zaplatené. Chceme tým poukázať na
posledné odvolanie ministra MVRR SR, ktorého na základe kontroly Naj-
vyššieho kontrolného úradu (ktorému šéfuje nominant HZDS a je otázne,
či si tým nechcel prekryť svoju kauzu konského póla v Tatrách) premiér
odvolal pričom sporná čiastka predstavovala 0,2% z celkovej obstará-
vacej ceny. Avšak média sa opäť chytili svojej príležitosti poškodiť SNS
a po prekrútení faktov a vytvorení poloprávd dokonali dielo kauzy tzv.
nástenkového tendra. 

Všade sa dočítame, ako je SNS zlá, čo jej predstavitelia robia ne-
správne, ale nikto nepoukazuje na to, ako predstavitelia SNS pomáhajú
jednotlivým okresom, mestám, obciam aj súkromnému sektoru. Určite
nikto nie je bez viny, stane sa, že sa urobí niečo nesprávne, avšak vieme
sa z toho poučiť a neprenášať tie isté chyby do ďalšieho rozhodovacieho
procesu. Keď chceme vyjadriť percentuálne to, čo sme urobili nesprávne
15% a to, čo robíme dobre 85% výsledok, z toho vyplýva veľmi pozi-
tívne. A ako sa bude hodnotiť naše štvorročné obdobie vo vláde, ne-
cháme na našich voličov a sympatizantov, ako povedal náš predseda
„nemusíme byť sympatickí všetkým“ stačí keď budeme sympatickí 20%
voličov. 

Počas našej štvorročnej účasti vo Vláde SR predstavitelia SNS na
čele Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva škol-
stva SR a Ministerstva životného prostredia SR vytvorili podmienky na
úspešné čerpanie fondov do miest a obcí, čím sme významne podporili
aj boj proti kríze. Veď len do Michalovského okresu Ministerstvo školstva
SR poskytlo dotáciu napríklad v  viac ako 789 000,-€ (cca. 23,6 mil. Sk). 

Prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR bolo poskyt-
nutých viac ako 3,3 mil. € (cca. 99 mil. Sk) na podporu projektov zlep-
šujúcich životné prostredie v našom okrese a to v Strážskom na
separovaný zber odpadov, v Michalovciach uzavretie a rekultivácia
skládky Lastomír, ďalej rozšírenie separácie odpadov a modernizácia
linky a iné.

Hlavným prispievateľom do nášho okresu je Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja pod taktovkou SNS, cez ktoré boli poskytnuté 
finančné prostriedky na podporu okresu a to rekonštrukcie základných 
a materských škôl. Len v meste Michalovce VI. ZŠ Okružná viac ako 
1,8 mil. €, v obci Palín ZŠ s MŠ viac ako 640 tis. €, Strážske viac ako
1,2 mil. €, vo Veľkých Kapušanoch ZŠ P.O.Hviezdoslava viac ako 
1,6 mil. €, Veľké Slemence ZŠ viac ako 350 tis. €. Musíme podotknúť,
že v týchto školách sa už dlhé roky nerobila žiadna väčšia rekonštrukcia
a väčšinou boli v havarijnom stave. Jedným z našich predvolebných sľu-
bov bolo riešenie týchto problémov, keďže školstvo patrí medzi naše pri-
ority. Celkovo sa nám zatiaľ podarilo zrekonštruovať viac ako 1550
školských zariadení a v prípade našej účasti v nasledujúcej vláde bu-
deme v plnení týchto našich priorít pokračovať aj naďalej. 

Ďalším z našich sľubov bola výstavba bytov pre mladé rodiny. Cel-
kovo sa nám podarilo vybudovať viac ako 12 tisíc bytov, z toho 

v okrese Michalovce je to v obci Malčice 6 bytov, vo Veľkých Kapušanoch
10 bytov, v Michalovciach 88 bytov, v Strážskom 20 bytov, ale aj v iných
obciach a mestách nášho okresu.

Nezabúdame ani na rekonštrukcie bytových domov (tzv. systémové
poruchy), a to napríklad v Michalovciach na ul. Nad Laborcom, 
ul. Okružná, v Strážskom na ul. Vihorlatská a iných.
Celkovo sa v tomto volebnom období cez Ministerstvo výstavby a regio-
nálneho rozvoja pod vedením SNS prefinancovalo len v Michalovskom
okrese na výstavbu a rekonštrukcie bytov viac ako 2 mil. € (60 mil. Sk),
čo umožnilo aj mladým rodinám s nižšími príjmami samostatné bývanie
bez výrazného zaťaženia ich rodinných rozpočtov. 

Určite myslíme aj na našich dôchodcov, prostredníctvom MVRR SR
je prefinancovaná výstavba a rekonštrukcia niekoľkých desiatok domo-
vov dôchodcov. Výrazným zlepšením života v mestách a obciach je aj 
revitalizácia centrálnych mestských zón, t.j. úplné rekonštrukcie centier
miest a obcí s vybudovaním autobusových zastávok s množstvom 

zelene, detských ihrísk, chodníkov, cyklistických chodníkov a ciest. 
Z toho môžeme podotknúť, že len obec Zalužice dostala viac ako 550

tis. € (16,5 mil. Sk), Iňačovce viac ako 428 tis. €, Naciná Ves viac ako
380 tis. €, ako aj ďalšie obce a mestá nášho okresu Žbince, Strážske,
Michalovce. 
Celkovo náš okres dostal za toto volebné obdobie viac ako 14,3 milióna
€ (429 mil. Sk), čo už stojí za povšimnutie a aj poďakovanie predstavi-
teľom SNS nakoľko tento objem peňazí veľmi pomohol a momentálne
budeme cítiť ako pomôže v rámci skultúrnenia, ako aj východisko z hos-
podárskej krízy.

Ďakujeme Vám.

Okresná organizácia Slovenskej národnej strany
www.sns.sk

S
AKO JE TO SO SNS ?!

sns_michalovce_268x200:sns_michalovce_268x200  21.5.2010  17:45  Page 1
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OCEAN TOUR s.r.o. Michalovce 
oznamuje, 

že v dňoch 8. – 9. júna 2010 
v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach 

na Námestí osloboditeľov 20 (budova pri „OD ŠÍRAVAN“) 
sa uskutoční výberové konanie 

na obsadenie zamestnaneckej – pracovnej funkcie

dňa 8. 6. 2010 na pozíciu dňa 9. 6. 2010 na pozíciu
kuchár/ka recepčná
čašník/ka chyžná
údržbár masér/ka

so začiatkom o 10.00 hod. 
pre novootvorený hotel pod Hrádkom v Michalovciach. 

Kvalifikačný požiadavky: výučný list v príslušnom odbore. 
Každý uchádzač prinesie so sebou životopis v listovej forme. 

Informácie: ( 056 6441 762

Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 

pobočka Michalovce

II. ročník letnej prázdninovej ligy

O pOhár prImáTOrA 
v mALOm fUTbALe

Mestský úrad Michalovce - odbor školstva, kultúry a športu 
a jeho Koordinačná komisia mestských športových súťaží v spo-
lupráci so ZŠ Krymská 5 organizujú v mesiaci júl 2010 II. ročník 
letnej prázdninovej ligy žiakov michalovských základných škôl 
„O pohár primátora mesta Michalovce“ v malom futbale. 

Hrať sa bude na multifunkčnom ihrisku ZŠ Krymská 5 v Mi-
chalovciach a v súťaži môžu štartovať ľubovoľné uličné, sídlis-
kové družstvá chlapcov, ktorí sú narodení po 1. 9. 1995 a mlad-
ší. Družstvo tvorí najviac 10 hráčov, na ihrisku môžu byť 4 hráči 
v poli plus jeden brankár. 

Záujemcovia o uvedenú súťaž sa môžu prihlásiť na svojej 
škole učiteľovi telesnej výchovy v termíne do 16. júna 2010. 
Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úra-
de v Michalovciach – odbore školstva, kultúry a športu, č. t. 
6864 126, 0908 322 342, 0917 650 912 Mgr. Ivan Pšenko.

Poďakovanie

Občianske združenie Tere-
sa Benedicta ďakuje mes-
tu Michalovce za udelenú 
dotáciu 250 Eur, ktorá 
bola použita na nákup 
kastrólov a hrncov pre ku-
chyňu Charitného domu 
prof. Hlaváča v Michalov-
ciach. 

PhDr. Peter Novysedlák, 
prezident OZ

p r i p r a v u j e

prípravný prijímačkový kurz 
Last minute

Miesto konania: Podnikovohospodárska fakulta EU, 
Masarykova 9, 071 01 Michalovce
Rozsah kurzu: 16 hodín á 2,50 eur

/8 hodín matematika, 4 hod. cudzí jazyk, 4 hod. ekonomika/
Termín kurzu: 

4. a 5. júna 2010, v čase od 8.30 do 16.15 hod.

Bližšie informácie: 
osobne na vyššie uvedenej adrese

telefonicky na čísle 056/64 313 33, e-mailom: eumi@euke.sk

MESTSKÝ ÚRAD, Odbor školstva, kultúry a športu
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

letnÝ DennÝ mestskÝ táBOr 
NA MICHALOVSKÝCH ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V ROKU 2010

Odbor školstva, kultúry a športu MsÚ Michalovce oznamuje 
deťom a ich rodičom, že vybrané michalovské základné školy  
budú v roku 2010 počas letných prázdnin organizovať LETNÝ 
DENNÝ MESTSKÝ TÁBOR v týchto termínoch:

 termín konania organizátor LDMT
1. turnus od 6. 7. do 9. 7. 2010 ZŠ Michalovce, Ul. Komenského 1 
2. turnus od 12. 7. do 16. 7. 2010 ZŠ Michalovce, Ul. školská 2
3. turnus od 19. 7. do 23. 7. 2010 ZŠ Michalovce, Ul. krymská 5
4. turnus od 26. 7. do 30. 7. 2010 ZŠ Michalovce, Ul. moskovská 1
5. turnus od 2. 8 do 6. 8. 2010 ZŠ Michalovce, Ul. kpt. Nálepku 16

 Prihlášky a podrobnejšie informácie o priebehu a poplatku 
účastníka v Letnom dennom mestskom tábore Vám poskytnú 
na základnej škole, ktorá príslušný turnus denného tábora orga-
nizuje v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.30 hod.

Televízny 
program 

nájdete na 

www.tv-program.sk
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malý oznamovateľ
služby

• Práca cez internet, zaškolenie, časová sloboda. www.extra-job.eu
• Chcete schudnúť? – poradím. www.chudnete.sk/klik
• Staviame strechy – altánky, parkovacie dlažby a chodníky. 
 ( 0911 929 039
• Vymaľujem byty, rodinné domy, kancelárie. Cena dohodou. 
 ( 0944 459 079
• Zatepľovanie, fasády, plastové okná, dvere, garážové brány. 
 Predaj, montáž. ( 0948 937 934, ( 0908 362 164

práca
• Hľadáme lektora nemeckého jazyka. ( 0918 628 357
• Basketbalový klub 1. BK Michalovce hľadá pracovníka na pozí-

ciu referent. Bližšie informácie na www.1bkmi.sk v sekcii PRI-
HLÁS SA , alebo na ( 0903 883 886

• Hľadáme skúsených mäsiarov na vykosťovanie bravčových pliec 
do Francúzska. ( 0907082835

kúpa – predaj – prenájom
• Predám jednoizbový byt na Okružnej ulici v Michalovciach. 
 ( 0905 752 655
• Predám zrekonštruovaný rodinný dom na ulici Cyrila a Metoda 

60, Michalovce. Cena 200 000 €. ( 0907 997 006
• Predám/prenajmem 5-izbový byt v Michalovciach 96 m2, 
 5. poschodie/8, nízke mesačné náklady (113 €). Cena 41 300 €. 
 ( 0911 313 946
• Predáme 2-izbový byt 42,10 m2 na Švermovej ulici. Byt je v pô-

vodnom stave s veľkou logiou, 1. poschodie. Cena 25 000 €. 
 RK nevolať. ( 0902 108 157

rôzne
• Second Hand DAYA Gorkého 5, Michalovce pripravuje pre svo-

jich zákazníkov každú stredu zaujímavú akciu. 
 Nájdete nás v suteréne vedľa  Sanity (bývalý Second hand). 
 Pondelok – Piatok – 9.00 – 17.00 hod. Kvalitu za dobrú cenu.
• Predám betónovú miešačku 100 l. Cena 85 €. ( 0908 488 452
• Predám obilie. Cena dohodou. ( 0908 266 649

z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených v rámci bodu „In-

terpelácie“ na XXI. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 27. 4. 2009

ing. Michal stričík, PhD.:
1. Ďakujem za odpoveď na moju interpeláciu z aprílového zasad-

nutia Mestského zastupiteľstva ohľadom doplnenia sklenených výpl-
ní a čistoty našich autobusových zastávok, ktoré sú majetkom mesta, 
od technických a záhradníckych služieb. Naozaj ide o problém, ktorý si 
vyžaduje zvýšenú starostlivosť a vôbec nie je jednoduchý. to som si vy-
skúšal aj pri čistení autobusovej zastávky na Masarykovej ulici, kde som 
sa stretol s reakciami viacerých občanov. Z tohto dôvodu sa pýtam:

- Je možné na autobusových zastávkach doplniť chýbajúce odpad-
kové koše, aby mali čakajúci občania kde odhadzovať odpadky?

Odpovedal Ing. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Odpadkové koše na najfrekventovanejších autobusových zastávkach 

doplnia TaZS mesta Michalovce do 30. júna 2010, postupne a doplnia aj 
všetky ďalšie chýbajúce odpadkové koše.

- v spolupráci so saD Michalovce, a.s. by bolo potrebné doplniť aj 
chýbajúce cestovné poriadky tam, kde nie sú.

Odpovedala Ing. Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného prostre-
dia a miestneho rozvoja MsÚ v Michalovciach:

Uvedená problematika je v kompetencii dopravcu t.j. Slovenskej auto-
busovej dopravy Michalovce, a.s., ktorý v štvrťročných intervaloch prevá-
dza obnovu, resp. doplnenie chýbajúcich cestovných poriadkov. Posledná 
výmena s aktualizáciou bola prevedená 23. a 26. apríla 2010. Na základe 
Vášho podnetu, sme telefonicky upozornili dopravcu na kontrolu vyve-
sených cestovných poriadkov.

- ako často sa vykonáva umývanie skiel na autobusových zastávkach? 
- Je možné prekontrolovať a upraviť upevnenie sklenených výpl-

ní na konštrukciu autobusových zastávok? Pretože viaceré sklá nie sú 
dobre osadené, prípadne chýbajú umelohmotné podložky, čím sa tieto 
sklá stávajú náchylnejšie na rozbitie.

Odpovedal Ing. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
TaZS mesta Michalovce pred veľkonočnými sviatkami vyčistili všetky 

sklenené výplne na nových zastávkach miestnej dopravy. Koncom mesia-
ca apríl niektoré zastávky museli byť znovu vyčistené z dôvodov znovu 
znečistenia sprayermi a oblepené plagátmi. Kontrolu a úpravy upevnenia 
skiel na autobusových zastávkach vykonáme do 30. júna 2010.

2. v mestskej časti stráňany na Ulici villa real sa nachádzajú dva 
poškodené retardéry. Nakoľko viaceré časti tohto zariadenia po po-
slednej zime chýbajú, toto zariadenie neplní svoj účel. Z tohto dôvodu 
prosím o zváženie opodstatnenosti použitia týchto retardérov na Ulici 
villa real, prípadne o ich doplnenie alebo odstránenie. súčasný stav 
môže spôsobiť poškodenie dopravných prostriedkov.

Odpovedal Ing. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Naša organizácia uvedené retardéry namontovala na podnet MsÚ 

Michalovce v roku 2007. Hneď na druhý deň po ich namontovaní ne-
známy páchateľ poškodil obidva tieto retardéry tým, že odskrutkoval 
8 ks dielcov. Zároveň zo zeme vytrhol DZ s obmedzením rýchlosti na 40 
km/hod. Táto skutočnosť bola nahlásená OO OR PZ SR v Michalovciach. 
Po zakúpení nových dielcov a  DZ sme ich opravili a doplnili. Po tejto 
oprave asi po dvoch dňoch došlo k zopakovaniu tohto druhu poškodenia.  
TaZS mesta Michalovce nedisponujú toľkými finančnými prostriedkami, 
aby každú chvíľu opravovali uvedené cestné zariadenie. Keďže je z  toho 
zrejmé, že značná časť občanov tejto štvrte si nepraje tento druh cest-
ného zariadenia, TaZS odporúčajú mestu Michalovce vydať rozhodnutie 
na likvidáciu cestného zariadenia.

3. Pred časom som upozorňoval na esteticky nevyhovujúci vzhľad 
po pravej strane Močarianskej ulice v smere z Košíc do Michaloviec, 
ktorá je vstupnou bránou do nášho mesta. Na pozemkoch medzi pre-
dajňami Citroën a Kia sa nachádzajú neobhospodarované pozemky, 
ktoré sú prerastené náletovými burinami a drevinami. Napriek prísľu-
bu o zlepšenie sa tento stav nezmenil, ale zhoršil. aký je stav riešenia 
tohto problému v meste v súčasnosti?

Na interpeláciu odpovedal zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej:
Mestský úrad v Michalovciach, odbor V,ŽPaMR sa touto problemati-

kou zaoberá už od roku 2007, kedy zisťoval vlastníkov pozemkov v pred-
metnej lokalite a následne ich písomne vyzval, aby zabezpečili pokosenie 
pozemkov, ako aj v budúcnosti zabezpečovali pravidelné kosenie pozem-
kov a tým primeraným spôsobom udržiavali pozemky v ich vlastníctve. 
Keďže v určenom termíne len traja vlastníci pozemkov zabezpečili poko-
senie pozemkov, Mestský úrad Michalovce, odbor V,ŽPaMR v novem-
bri 2007 postúpil spisy Obvodnému pozemkovému úradu Michalovce, 
ako príslušnému na ďalšie konanie vo veci neudržiavania poľnohospo-
dárskych pozemkov v katastrálnom území mesta Michalovce. Obvod-
ný pozemkový úrad v Michalovciach upozornil v roku 2008 vlastníkov 
na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľno-
hospod. pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov. Keďže výsledok nebol uspokojivý Mesto Michalovce, 
mestský úrad odbor V,ŽPaMR v apríli 2009 požiadal Obvodný pozem-
kový úrad o informáciu, v akom štádiu je vyvodenie zákonných postihov 
voči subjektom, ktoré neudržiavajú pôdu. Dňa 6. 5. 2009 sme obdržali 
odpoveď Obvodného pozemkového úradu v Michalovciach, so stanovis-
kom, že boli opätovne zaslané výzvy vlastníkom poľnohospodárskej pôdy 
s upozornením na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z.z.. Vlastníci poľno-
hospodárskych pozemkov sa ani písomne ani osobne neohlásili. Jedine 
vlastníčka p.č. 7500 a 7510 kvôli veku požiadala o predĺženie termínu 
na vykosenie pozemku. Zároveň sme obdržali informáciu, že časť vlast-
níkov v uvedenej lokalite nie je známa a správcom uvedených pozemkov 
je Slovenský pozemkový fond Bratislava. 

V máji 2010 sme opätovne žiadali Obvodný pozemkový úrad Micha-
lovce, aby vo veci ráznejšie konal, aby sa zabezpečilo udržiavanie predmet-
ných pozemkov, ktoré negatívne pôsobia pri vstupe do mesta. Obvodný 
pozemkový úrad prisľúbil, že opätovne preskúma vlastnícke vzťahy k po-
zemkom a vo veci bude naďalej konať, aby sa dosiahol priaznivejší stav. 

4. Na základe dotazov viacerých občanov prosím o iniciatívu v rie-
šení funkčnosti semaforov v našom meste. Problémom je častejšia ne-
funkčnosť semaforov na Humenskej ceste pri nákupnom centre Hy-
PerNova. Prechodom pre chodcov prechádzajú aj deti z neďalekých 
základných škôl na autobusovú zastávku. v rámci dopravnej výchovy 
na školách učíme deti na jednej strane prechádzať cez prechody pre 
chodcov (v kombinácii so semaforom by mali byť ešte bezpečnejšie). 
skúsenosť peších je však celkom iná. Cez prvý semafor sa dostanete 
na zelenú na ostrovček medzi jednotlivými pruhmi. Ďalší semafor ne-
svieti, prípadne trvalo svieti červená. stojacu skupinu chodcov medzi 
dvoma cestami tak ohrozujú autá z jednej aj druhej strany. riešením je 
iba šikovne prebehnúť „na červenú“. Po tejto skúsenosti nielen deti, ale 
aj mnohí dospelí použijú namiesto prechodu pre chodcov radšej „skrat-
ku“ cez štvorprúdovú frekventovanú cestu. ak nám záleží na tom, aby 
sme sa každý deň vrátili všetci v zdraví domov k svojim rodinám, skús-
me venovať zopár minút pracovného času i tejto problematike.

Odpovedal Ing. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Prechody pre chodcov na tejto svetelnej križovatke sú plne funkčné. 

Na stožiaroch, kde sú umiestnené svetelné signály sa nachádzajú tlačítka 
umožňujúce poslať informáciu o potrebe prejsť cez prechod pre peších 
a zaradenie zeleného signálu. Zelený signál sa neobjaví okamžite po stla-
čení, ale až po vyhodnotení dopravnej situácie počítačom . Najväčším 
problémom je, že ľudia nie sú ochotní čakať na zelenú a prechádzajú 
na červený signál.                                         pokračovanie v budúcom čísle

Jedno z mnohých upršaných 
májových dopoludní sa mamky 
spolu s drobcami z materského 
centra rozhodli stráviť športovo. 
Navštívili detské fitness vo Fit-
ness centre Winkler na Hollého 
ulici, kde si po prvý raz vyskúšali 
cvičenie na rozličných posilňo-
vacích strojoch pre deti. Veľmi 
ich to bavilo, veľkú radosť mali 
aj zo skákania na bosu a dosta-
točného priestoru na spoločné 
šantenie a cvičenie. Exkurzia vo 
fitness centre bola zrealizovaná 
v rámci projektu „Cvičme hra-
vo – žime zdravo“, ktorý pod-

poril Nadačný fond ČSOB, a. s. 
v Nadácii Pontis. Poďakovanie 
za možnosť uskutočniť túto ak-
tivitu patrí aj vedúcej prevádz-
ky fitness Jolane Čekľovskej, 
ktorá našich drobcov s mam-
kami v ich zariadení srdečne 
privítala, s úsmevom sledovala 
cvičenie detí a ponúkla matkám 
ďalšie služby centra. Zúčastnené 
mamičky si netradičnú exkurziu 
pochvaľovali a vyjadrili sa, že už 
teraz sa tešia na podobné zaují-
mavé akcie MC Drobec. 

Mgr. Adriana Jacečková
štatutárka MC Drobec 

Drobci v detskom fitness

V rámci modernizácie vy-
učovania dejepisu učitelia Zá-
kladnej školy na Moskovskej 
ulici v Michalovciach vypra-
covali projekt HOLOKAUST - 
OSVIENČIM 2010. Je to pokra-
čovanie projektu z roku 2008, 
ktorý mal medzi žiakmi veľký 
úspech.

Realizáciou projektu chcú 
učitelia novými metódami a for-
mami priblížiť žiakom obdobie 
prenasledovania a vraždenia 
ľudí v koncentračných táboroch 
počas 2. svetovej vojny. V spo-
lupráci so Zemplínskym múze-
om v Michalovciach sa učitelia 
a žiaci 6. až 9. ročníka zúčastnili 
na prednáškach o histórii holo-
kaustu v Európe a v michalov-
skom okrese. Žiaci  takto zís-
kali veľmi podrobné informácie 
o historickom období, ktoré by 
v učebnici dejepisu nenašli.

Ďalšou aktivitou v rámci 
projektu bol taliansky film PER-
LASCA. Žiaci sledovali skutoč-
ný príbeh talianskeho obchod-

níka, ktorý riskujúc vlastný ži-
vot zachránil pred istou smrťou 
stovky židovských občanov.

Dňa 13. mája sa uskutočni-
la beseda s rabínom Židovskej 
náboženskej obce v Košiciach 
Yossi Steinerom, ktorý žiakom 
sprostredkoval vlastné skúse-
nosti a zážitky z  obdobia prena-
sledovania a deportácií. Beseda 
bola veľmi emotívna a medzi 
žiakmi vyvolala značný ohlas.

Cieľovou skupinou tohto 
projektu nie sú len žiaci, ale aj 
ich rodičia, ktorí majú možnosť 
zúčastniť sa jednotlivých aktivít 
a presvedčiť sa, že modernizá-
cia vyučovania v našej škole má 
konkrétnu podobu. Realizácia 
projektu je naplánovaná na máj 
a jún. Pozostáva z niekoľkých 
etáp, ale nebolo by možné ju 
zrealizovať bez výdatnej finan-
čnej pomoci Mestského úradu 
v Michalovciach, ktorý aj takou-
to formou pomáha školám v na-
pĺňaní cieľa modernej školy.

učitelia 3.ZŠ

modernizácia vyučovania

Sme obézni? pod týmto 
názvom sa niesol týždeň aktivít 
v boji proti obezite (26. - 30.4.) 
na Základnej škole, Ulica Jána 
Švermu 6 v Michalovciach. Pre-
čo sme si vybrali práve obezitu?

Počet obéznych osôb sa ne-
ustále zvyšuje, za posledné dve 
desaťročia sa zvýšil trojnásob-
ne. Na Slovensku má problémy 
s nadváhou a obezitou 1,5 – 2 
milióny ľudí, asi 300 000 ľudí 
trpí chorobnou obezitou. U nás 
má nadváhu vyše 5 percent 
a obezitu 12 percent detí - ado-
lescentov. Účinnou zbraňou 
proti tejto civilizačnej chorobe 
je vedieť o nej viac, a toto bol aj 
zámer v rámci nášho školského 
projektu Zdravá škola. 

Rozhodli sme sa robiť os-
vetu. Týždeň začal prednáškou 
v školskom rozhlase pre všet-
kých žiakov a zamestnancov 
školy. Nasledovali zábavnejšie 
aktivity pre žiakov I. stupňa 
- kreslenie na chodník, špor-
tové súťaže, rozprávka Tučná 
princezná spojená s besedou 
a modelovanie. Každá z aktivít 
mala vyhodnotenie a najlep-

ší jednotlivci boli odmenení 
ovocím, mliečnymi výrobka-
mi a vecnými cenami. Žiaci II. 
stupňa sa zapojili do literárnej 
a výtvarnej súťaže s vecnou od-
menou pre autorov najzaujíma-
vejších prác. V popoludňajších 
hodinách vyhľadávali na in-
ternete zaujímavosti o obezite. 
Poslednou, ale najdôležitejšou 
aktivitou bola anketa a výpočet 
BMI. Z anonymných výsled-
kov vyplynulo, že 15 percent 
žiakov cíti nadváhu. Tento stav 
je alarmujúci a približuje sa 
k celoslovenským výsledkom. 
Východiská vidia títo žiaci 
v zmene stravovacích návykov, 
cvičení a športovaní. 

Ostáva nám len dúfať, 
že neostane pri slovách a napl-
ní sa heslo nášho týždňa :“Kto 
chce zdravý byť, musí zdravo 
žiť.“ Veď kombinácia zdravej 
stravy a aktívneho pravidel-
ného pohybu je z dlhodobého 
hľadiska omnoho účinnejším 
prostriedkom na zníženie te-
lesnej hmotnosti ako akákoľ-
vek iná metóda.

PaedDr. M. Tóthová

záleží nám na zdraví

O tom, že slovenské školstvo 
je na vynikajúcej úrovni svedčí 
aj pozvanie riaditeľa jedného 
z najlepších istanbulských lýceí 
Sehremini Anadolu Lisesi na zá-
verečné pracovné stretnutie 
v rámci projektu COMENIUS 
na tému – Ako sa problémy 
mladých ľudí líšia v jednotli-
vých regiónoch a krajinách EÚ. 
Projekt bol spoločným dielom 
Turecka, Španielska a Slovensko 
bolo zastúpené strednou školou 
z nášho mesta.

Počas prvého májového týž-
dňa sa pracovného workshopu 
zúčastnili zástupcovia Strednej 
odbornej školy obchodu a slu-
žieb z Michaloviec – Bc. Slavo-
míra Rudašová učiteľka odbor-
nej výchovy, Priska Kotorová, 
ekomómka projektu a koordi-
nátorka projektu Mgr. Slávka 
Pasteľáková na čele s riaditeľom 
školy Ing. Miroslavom Sivým.

Cieľom projektového stret-
nutia bolo zhodnotiť plnenie 
naplánovaných úloh na dva roky 
spolupráce – vytvorenie spoloč-
nej webovej stránky, spoločný 
dotazník na zistenie problémov 
študentov a návrhy na ich rieše-

nie, príprava projektového loga 
zapojených škôl. 

Účastníci projektovej mobi-
lity hodnotili projekt ako veľmi 
úspešný a zistili, že problémy 
mladých ľudí - či už osobné, 
vzdelávacie a vzťahy s učiteľmi, 
rodičmi, ich rovesníkmi sú veľ-
mi podobné vo všetkých troch 
partnerských krajinách. Na-
vrhované riešenia daných prob-
lémov boli prijaté a efektívne in-
tegrované do školského kurikula 
vo všetkých troch partnerských 
krajinách a školách.

Prínosom stretnutia bola aj 
možnosť diskutovať, porovnávať 
a debatovať o jednotlivých va-
riantoch stredoškolského štúdia 
v EÚ a mimo nej (Turecko), čo 
definitívne prispelo ku vzájom-
nému poznávaniu našich krajín.

Okrem návštevy partnerskej 
školy, mnohých stretnutí s tu-
reckými učiteľmi, vedením ško-
ly a študentmi rôznych ročníkov 
mali všetci účastníci mobility 
možnosť prezrieť si aj historické 
a moderné časti Istanbulu s jeho 
famóznou architektúrou a tradí-
ciami.

Mgr. Slávka Pasteľáková

michalovskí učitelia 
v tureckom istanbule

m e S T O  m I C h A L O v C e
má zámer predať priamym predajom pozemky:
- p.C-KN č. 1832/88, záhrada o výmere 341 m2 v k.ú. Stráňany
- p.C-KN č. 820/24, zast. plocha a nádvorie o výmere 63 m2 v k.ú. 

Stráňany
- p.E-KN č. 58/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 75 m2 v k.ú. Mi-

chalovce a pozemok p.E-KN č. 58/8, zast. plocha a nádvorie o vý-
mere 244 m2 v k.ú. Michalovce

a obchodnou verejnou súťažou (OVS):
- pozemok p.E-KN č. 6400/2, ostatná plocha o výmere 59 m2 v k.ú. 

Michalovce.
Lehota doručenia cenových ponúk a a súťažných návrhov je 
do 7. 6. 2010 do 9,00 hod.
Celkové podmienky priamych predajov a OVS sú zverejnené 
na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.



� kultúra – škOlstvO

Dva tÝŽDne v kultúre michalovčan informuje
vítame meDzi nami našiCH najmenšíCH:

Hugo Molnár

Stanislav Török  

Ján Čižmárik, 62 - ročný
Vendelín Bobula, 76 -  ročný
Zuzana Remáková, 80 - ročná
Michal Lipecký, 60 - ročný
Mikuláš Tirpák, 69 - ročný
Regina Tirpáková, 73 - ročná
Mária Novysedláková, 67 - ročná

navŽDy sme sa rOzlúčili s tÝmitO OBčanmi nášHO mesta

spoločenská rubrika

HavraNa 2010
mestské finále v speve populárnych piesní 
4. jún 2010 o 9. 30 hod. - tribúna pri MsÚ

v prípade nepriaznivého počasia veľká sála MsKS

DeŇ JUŽaNov
4. júna 2010 o 16,00 hod.

tribúna za IV. ZŠ Michalovce

Festival KUltúrNyCH ČiNNostÍ
prehliadka umeleckých činností žiakov základných škôl v meste

9. a 10. jún 2010 o 16. hod. - veľká sála MsKS

výstavy
výstava sôCH

ladislav staňo ml. a ladislav staňo st.
1. 6. - 30. 6. 2010

letNý astroNoMiCKý tÁBor – lat 2010
4. 7. až 10. 7. 2010 – Maďarsko-slovenská dvojjazyčná

národnostná škola a internát v Sátoraljaújhely, Maďarsko
Prihlásiť sa a zaplatiť účastnícky poplatok 

je nutné do 30. 6. 2010
Informácie poskytneme na:

tel. č. hvezdárne: 056/644 32 59,
e-mail: hvezmice@mi.psg.sk, info@hvezdaren-mi.sk

28.- 29. 5. piatok, sobota – 19,30 hod.
30.5. nedeľa 16,00 a 19,30 hod.
iroN MaN 2 USA/2010/100min./
/akčný/ Premiéra
Vstupné: 2.80 €    Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Český dabing

2. – 3. 6. streda, štvrtok 19,30 hod.
ParaNorMal aCtivity  USA /2007/ 86 min./
/horor/
Vstupné: 2.00 €     Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky 

4.- 6. 6. piatok, sobota, nedeľa – 19,00 hod. Premiéra
PestúNKa v aKCii  USA/2010/92min./
/akčná komédia/
Vstupné: 2.40 €     Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

6. 6. nedeľa – 17,00 hod. 
PriNCeZNÁ a ŽaBa USA/2009/ 95 min./
/animovaná romantická komédia/
Vstupné: 2.30 €    Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

9. – 10. 6. streda, štvrtok 19,30 hod.
Milý JoHN USA /2010/ 106 min./
/romantický/ Premiéra
Vstupné: 2.20 €   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky 

11. 6. piatok – 19,30 hod.
12. 6. sobota – 20,15 hod.  
13.6. nedeľa – 19,30 hod.
NeZaBUDNi Na MŇa  USA/2010/128min./
/romantická dráma/  Premiéra
Vstupné: 2.40 €    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky 

mestské kultúrne stredisko

program kina Centrum

Láska nie sú iba slová. Je 
to prežitý život, ktorý lásku 
upevní i preverí. Dôkazom 
toho sú aj manželia Aurélia 
a Michal Magurovci, ktorí 
v nedávnych dňoch oslávili 
diamantovú svadbu. V ob-
radnej sieni mestského úradu 
prišli oslávencom poblahože-
lať zástupcovia mesta a blíz-
ki príbuzní, prihovoril sa im 

vystúpil poslanec mestského 
zastupiteľstva Ján Várady. 
Manželia Magurovci vycho-
vali počas svojho manželstva 
tri deti a tešia sa zo štyroch 
vnúčat. Prezradili, že zákla-
dom úspešného manželstva 
je schopnosť rozprávať sa 
o problémoch a riešiť ich. Ale, 
samozrejme, aj veľa lásky, po-
rozumenia a akceptácie. 

Diamantoví manželia

S príchodom jari sa stávame 
otvorenejší a vnímavejší voči 
prírode. Láka nás nielen vyjsť 
von, ale aj niečo urobiť pre svoje 
okolie. Učitelia a žiaci VII. ZŠ 
na to mysleli už pri zadávaní 
projektu – náučno-oddychová 
zóna. Projekt schválil a finančne 
podporil U.S. Steel Košice. Vďa-
ka finančnému príspevku 700 
eur sme mohli pri príležitosti 
Dňa Zeme slávnostne otvoriť 
náš Motýlí raj. Každý, kto mo-
hol, priložil ruku k dielu. Bolo 
odpracovaných 1 240 hodín. Za-
čínali sme vymeriavaním a príp-
ravou terénu. Vysádzali sme, ko-
sili, hrabali, inštalovali kŕmidlá. 
Za pomoci dospelých žiaci 
osadili „kvetinové stany“, vybe-
tónovali obrubníky. Hlavným 
prínosom tohto projektu bolo, 
že sa tu mohli realizovať mnohí 
žiaci. Výsledné dielo lahodí oku 
zvlášť teraz, keď prichádza jar. 
Rozkvitnuté tulipány, od jesene 
rozrastené kríky, ihličnany – sú 
potešením pre dušu mestského 
človeka. Malý kúsok pôdy sme 
zveľadili tak, že mnoho ľudí sa 
pozastaví a poteší sa pohľadom 
naň. Teší nás , že sa do projektu 
zapojili aj budúci prváci z ma-

terských škôl na Ulici F. Kráľa 
a na Leningradskej ulici. Spolu 
so žiakmi – piatakmi vysadili 
krókusy a tulipány. 

Hlavnými garantmi pro-
jektu boli vyučujúci predmetu 
Človek a svet práce: PaedDr. Ľ. 
Luptáková, Mgr. E. Balejčíková, 
Mgr. S. Činčár. Projekt sa dari-
lo realizovať hlavne za pomoci 
žiakov VIII. B, VII.A a bývalej 
IV.A. Poďakovanie patrí rodi-
čom a starým rodičom, ktorí sa 
na realizácii projektu podieľali 
a vedeniu školy, ktoré vytvára-
lo vhodné podmienky na jeho 
realizáciu. Na medializácii sa 
podieľali žiaci z fotografického 
krúžku, ktorí prinášali aktuálne 
fotografie z priebehu prác na in-
ternetovú stránku školy. Žiaci 
z krúžku EKO nazbierali a vysu-
šili liečivé bylinky na čaj. Pripra-
vili ho aj pre dôchodcov. Tak sa 
nám podarilo upozorniť na našu 
„oázu“ pokoja aj okolie. Jedným 
z našich cieľov je neuzatvárať sa 
pred okolitou komunitou, ale 
zapájať ju do diania v našej ško-
le. Panel s názvom Motýlí raj 
máme nainštalovaný v priesto-
roch školy. 

Mgr. Anna Bučková

motýlí raj

DO stavu manŽelskéHO vstúpil tentO snúBeneCkÝ pár:

Jimmy Sleuyter 
a Mgr. Zuzana Voskárová

B l a h o ž e l a n i e
Dňa 22. mája 2010 sa dožil 

70–ich rokov manžel, otec a dedko 

MiCHal ŠaFFo

Prajeme veľa zdravia, lebo je vzácne, 
veľa šťastia, lebo je krásne, 
veľa lásky, lebo je jej málo 

a všetko naj, aby žiť za to stálo.
manželka Zlatica, dcéra Silvia s rodinou, 

synovia Igor a Marián s rodinami

S p o m i e n k y
Dňa 29. mája uplynie rok, 
kedy nás navždy opustil 
môj drahý priateľ a otec 

FaBiÁN orGovÁN

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

priateľka Edita a dcéra Laura

Hvezdáreň

Rok prešiel ako voda a opäť 
sme si pripomenuli slávneho 
anglického spisovateľa a drama-
tika Williama Shakespeara jed-
ným krásnym podujatím, ktoré 
pod hlavičkou Mestského úradu 
v Michalovciach zrealizovala 
predmetová komisia anglic-
kého jazyka v Základnej škole 
T.J.Moussona 4, Michalovce 
za pomoci vedenia školy. 

Táto škola má dlhoročnú tra-
díciu výučby anglického jazyka 
a stala sa vyhlasovateľom ale aj 
realizátorom súťaže, prehliadky 
pod názvom Shakespeare´s Day. 
Tu môžu žiaci všetkých základ-
ných michalovských škôl, cirkev-
nej školy a osemročného gym-
názia prejaviť svoje umelecké 
vlohy v prednese poézie a prózy, 
vlastnej tvorbe a v divadelnom 
predstavení v anglickom jazyku 
a to v častiach: vlastná tvorba - 
kategória žiakov 4., 5., 6. ročníka, 

kategória žiakov 7., 8., 9. ročníka. 
Prednes poézie a prózy - ka-
tegória žiakov 4., 5., 6. ročníka, 
kategória žiakov 7., 8., 9. ročníka. 
Divadelné predstavenie.

Súťažilo 58 žiakov z micha-
lovských základných škôl a osem-
ročného gymnázia. Žiaci sa pre-
zentovali ako najlepšie vedeli. 
Odborná porota ocenila troch 
najlepších v každej kategórii.

Z tohto krásneho podujatia 
odchádzali všetci plní dojmov, 
obohatení krásnym umeleckým 
slovom a umeleckými zážitka-
mi. Hoci nevyhral každý, vďaka 
a pochvala patrí všetkým zúčast-
neným, lebo z množstva žiakov, 
ktorí sa učia anglický jazyk boli 
pripravení a ochotní ukázať to, čo 
vedia a urobiť čosi na viac, nie len 
to, čo sa od nich vyžaduje na ho-
dinách anglického jazyka. Ďaku-
jeme a tešíme sa na ďalší ročník.

PK AJ, Mgr. Anna Demská

shakespeare´s Day

Už onedlo sa s prvým muzi-
kálom Tri prasiatka predstavia 
žiaci Základnej umeleckej ško-
ly v Michalovciach. V týchto 
dňoch finišujú s prípravami . 
Režisérkou predstavenia je Kor-
nélia Ivanová, riaditeľka Akadé-
mie tanca Nela v Prešove a cho-
reografiu si zobrala na starosť 
Mgr. Art. Monika Jakkubecová, 

učiteľka tanca ZUŠ. V muziká-
li účinkuje okolo stovky detí, 
od predškolákov až po teenage-
rov. Predstavenie hovorí o pev-
ných základoch, na ktorých 
majú stáť nielen domy, ale hlav-
ne priateľstvá. Premiéru pred-
stavenia môžu malí diváci i ši-
roká verejnosť pozrieť v utorok, 
8. júna.                                      saš

v michalovciach prvý 
muzikál

V koncertnej sále ZUŠ Šte-
fánikova 20 sa uskutočnil prvý 
ročník súťažnej prehliadky  pop 
– rockových skupín pôsobiacich 
pri ZUŠ - Zemplín POP. 

Po úspešnom nultom ročníku 
sa tento raz prihlásilo až 14 hu-
dobných skupín z Prešovského 
a Košického kraja. Niektoré sku-
piny svojou úrovňou prekvapili 
porotu ako aj početné publikum. 

V kategórii A do 13 rokov zví-
ťazila domáca skupina Frankenšte-
in zo ZUŠ Štefánikova 20. V kate-
górii B od 13 do 16 rokov zvíťazilo 
zoskupenie Modo z Valalík. V ka-
tegórii C nad 16 rokov bola prvá 
skupina Magnet zo Sečoviec. 

Porota, v ktorej boli aktívni 
muzikanti zo zemplínskeho re-
giónu, udelila aj niekoľko indi-

viduálnych ocenení za presved-
čivý výkon. Medzi ocenenými 
boli Alžbeta Višňanská - Wall of 
Sound - ZUŠ Michalovce, Mar-
cel Dudra - D - efekt - SZUŠ Bar-
dejov,  Christopher Geci - Cad-
mium - ZUŠ Michalovce, Martin 
Vyrostko - Modo - ZUŠ Valaliky, 
Matúš Vyrostko - Modo - ZUŠ 
Valaliky,  Marek Laban - Magnet 
- ZUŠ Sečove a  Lukáš Farbar - 
Worchester - SZUŠ Michalovce.

Súťaž už prerástla priestory 
ZUŠ, nakoľko koncertná sála 
bola zaplnená do posledného 
miesta a niekoľko poslucháčov 
sa tiesnilo aj popri stenách sály. 
Veríme, že ďalší ročník sa nám aj 
za pomoci mesta podarí zorga-
nizovať v mestskom kultúrnom 
stredisku.                 Attila Balogh

zemplín pOp

V galérii ZOS v Michalov-
ciach sa 17. mája konala verni-
sáž  súťažných prác 2. ročníka 
regionálnej literárnej a výtvarnej 
súťaže žiakov materských a zák-
ladných škôl Fugova domovina. 
Pri tejto príležitosti si víťazi jed-
notlivých kategórií prevzali oce-
nenia za svoje súťažné práce.   

Túto súťaž už tretí rok orga-
nizuje Dom Matice slovenskej 
v Michalovciach, Zemplínske 
osvetové stredisko v Michalov-
ciach, obec Vinné  a ZŠ s MŠ F. 
J. Fugu  vo Vinnom. Je venovaná 
pamiatke nášho rodáka, Mons. 
Františka Jozefa Fugu,  ktorý bol 
dlhoročným predsedom Zahra-
ničnej Matice slovenskej, kňa-
zom, spisovateľom, novinárom, 
redaktorom, nakladateľom, or-
ganizátorom náboženských aj 
národných slávností Slovákov 
žijúcich v Kanade. Jeho snom 
bolo vytvorenie samostatného 
Slovenska a môžeme ho pova-
žovať za spolutvorcu našej štát-
nej vlajky.

Poslaním súťaže je rozvoj 
tvorivých schopností detí a žia-
kov v literárnej a výtvarnej tvor-
be, podnecovanie ich záujmu 
o spoznávanie vlastného regiónu 
a jeho významných osobností.

Do druhého ročníka súťaže 
sa zapojilo 16 škôl nášho regi-

ónu. Porota hodnotila v troch 
kategóriách 107 literárnych 
prác, rozdelených na poéziu 
a prózu, vo výtvarnej časti 164 
výtvarných prác v štyroch kate-
góriách.

Malým umelcom v mene 
všetkých organizátorov srdečne 
blahoželáme a už teraz sa tešíme 
na 3. ročník súťaže.       

J. Gaňová

Fugova domovina
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Dva tÝŽDne v špOrte
XXviii. roČNÍK MestsKeJ ŠPortoveJ olyMPiÁDy 

MiCHalovsKýCH ZÁKlaDNýCH ŠKôl

28. 5. 2010,  8. 15 hod. – 8. 45 hod. Slávnostné otvorenie, 
9. 00 hod. Atletika a finálové zápasy v basketbale a vo volejbale.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0908322342, 0917650912

iX.roČNÍK MestsKeJ ŠPortoveJ olyMPiÁDy 
MiCHalovsKýCH MatersKýCH ŠKol

10. 6. 2010, 9. 00 hod.
Info: Melánia Kelemenová, č. tel. 0917418915

atletika
MeDZiNÁroDNÉ MaJstrovstvÁ KraJa v atletiKe 

NaJMlaDŠieHo a MlaDŠieHo ŽiaCtva
5. 6. 2010, 9. 00 hod.

Info: Mgr. Jaroslav Semko, č. tel. 0903189312

FutBal
MFK ZeMPlÍN – FC Nitra

I. LS/MD-28. kolo, 29. 5. 2010, 11. 00 hod. a 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

FK toPoľaNy – veľKý ŠariŠ
III. liga mužov-28. kolo, 30. 5. 2010, 10. 30 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524 

ŠK vrBoveC – BaŠKovCe
III. A trieda mužov M ObFZ-26. kolo, 30. 5. 2010, 17. 00 hod.

Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483 

MFK ZeMPlÍN – MFK vraNov NaD toPľoU
I. liga žiakov U 12, U 13-29. kolo, 5. 6. 2010, 9. 00 hod. a 10. 45 hod.

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

MFK ZeMPlÍN – MFK BaNsKÁ BystriCa
I. LS/MD-29. kolo, 5. 6. 2010, 11. 00 hod a 13. 15 hod.

 Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

MFK ZeMPlÍN – ŠK oDeva liPaNy
III. LS/MD „B“-25. kolo, 6. 6. 2010,  10. 00 hod. a 12. 15 hod.

Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

FK toPoľaNy – ČierNa NaD tisoU
V. liga dorastu sk. Juhovýchod-25. kolo, 5. 6. 2010, 14. 00 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524 

HáDzaná
MaJstrovstvÁ sloveNsKa 

v HÁDZaNeJ DievČat streDNýCH ŠKôl 
7. - 8. 6. 2010

Info: Mgr. Jozef  Uchaľ, č. tel. 0903603359

petanGue
i. roČNÍK tUrNaJa PeDaGóGov v PetaNGUe

29. 5. 2010, 10. 00 hod.
Info: Ing. Peter Kločanka, č. tel. 0905300695

šaCH
XXiii. roČNÍK MeDZiNÁroDNÉHo ŠaCHovÉHo

 tUrNaJa ZeMPlÍNsKa veŽa FiDe oPeN
29. 5. – 5. 6. 2010, 16. 00 hod.

Info: Ing. Richard Gerbery, č. tel. 0907889968

viaCBOj všestrannOsti
o PoHÁr PriMÁtora Mesta

II. ročník viacbojov všestrannosti 1. -3. ročníkov ZŠ 
9. 6. 2010, 8. 00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342
 

turistika
 

47. stretNUtie Čitateľov ČasoPisU 
KrÁsy sloveNsKa Na ŠiMoNKe

29. 5. 2010, 6. 00 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 090550243

oKolo oBlúKa
29. – 30. 5. 2010,  8. 00 hod.

Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603
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n DorasteNCi NaPrÁZDNo

Prvoligoví futbaloví dorastenci MFK Zemplín bojujú o zotrva-
nie v súťaži. V ostatnom kole prehrali v Košiciach zhodne starší 
i mladší po 1: 0. Starším už stačí v závere ešte niečo vyhrať. Verme, 
že sa im to podarí a uchránia si prvoligovú príslušnosť. U mladších 
hráčov záleží na stave starších v tabuľke. Ak sa zachránia starší, tak 
zároveň aj mladší.                                                                                       

n FUtsal v arÉNe

V stredu 26. mája vo večerných hodinách (o 19. 00 hod.) sa v mi-
chalovskej Chemkostav aréne hralo po prvýkrát stretnutie vo fut-
sale. Reprezentácia Slovenska v tomto zápase privítala Francúzsko. 
S Francúzmi sa reprezentácia stretla deň predtým (v utorok 25. 
mája) v Košiciach. Pre reprezentáciu SR je to príprava na budúco-
ročnú kvalifikáciu na majstrovstvo sveta a Európy.  Je to zároveň aj 
propagácia tohto športu v Michalovciach.
Oba zápasy sa skončili po našej uzávierke a tak výsledky prinesie-
me až v nasledujúcom čísle.

n Na ZÁver PreHra

Futbalová prvá liga má na programe už iba záverečné kolo. No 
futbalisti MFK Zemplín Michalovce už súťaž skončili. V predpos-
lednom kole sa predstavili na trávniku v Trenčíne.  Nedarilo sa 
im a z víťazstva sa tešili domáci 1: 4. V záverečnom kole Micha-
lovčania majú voľno, keďže ich súper predčasne odstúpil. Priateľ-
ské stretnutie s výberom Malajzie do 21 rokov sa hral v utorok 25. 
mája na trávniku v Zlatých Moravciach. V Michalovciach sme ce-
lok Malajzie pokorili 3:0.
Michalovčania z 27 stretnutí získali 8 výhier, 6 remíz a 13 krát pre-
hrali. Získali 30 bodov a skóre 23: 33, ktoré je pasívne. Sú na 6. 
mieste v tabuľke. Michalovčania sa s celkom Malajzie rozlúčili so 
sezónou. Zápas skončil.                                                                       

n toPoľaNy PreHrali

Futbalistom Topolian sa v tretej lige na jar nedarí. Aj teraz sa 
museli zmieriť s prehrou. Nižný Hrušov ich pokoril hoci tesne, 
ale zaslúžene 3: 2 (1: 2). Topoľanom patrí šieste miesto so zis-
kom 40 bodov. Topoľanom nevyšla ani zmena na trénerskom 
poste. 
 V ďalšom už 28. kole privítajú na svojom trávniku v nedeľu Veľký 
Šariš, ktorý je v tabuľke na 14. mieste a bojuje o záchranu.          kp

K R á T K O  Z O  š P O R T U

Počas uplynulého víkendu 
sa v Michalovciach uskutočnil 
6.ročník basketbalového turnaja 
krajín V4 v Michalovciach. Naše 
mesto reprezentovali mladší 
žiaci 1.BK Michalovce a kadet-
ky 1.BK-D Michalovce. Proti 
nim stáli silné družstvá z Poľska, 
Ukrajiny a Košíc. Jednotlivé zá-
pasy prebiehali v Novej športo-
vej hale v Michalovciach a v te-
locvični na Gymnáziu Pavla 
Horova. Pre mladých orlov bol 
tento turnaj dobrou konfrontá-
ciou s družstvami z vyspelých 
basketbalových krajín, pričom 
zistili, že ich čaká ešte veľa dri-
ny na tréningoch. Poďakovanie 
patrí organizátorom aj mestu 
Michalovce za zabezpečenie 
turnaja a pekný športový záži-
tok. Už teraz sa môžeme tešiť 
na 7.ročník turnaja, ktorý sa stal 

tradičným basketbalovým spes-
trením májových dní.
Výsledky chlapci: JB Košice – Pr-
zemysl (PL) 19:76, 1.BK Micha-
lovce – Ľvov (UA) 37:49, 1.BK 
Michalovce – JB Košice 56:29, 
Przemysl – Ľvov 49:38, JB Košice 
– Ľvov 36:73, 1.BK Michalovce 
– Przemysl 24:54.
Konečná tabuľka: 1. Przemysl 
(PL), 2. Ľvov (UA), 3. 1.BK Mi-
chalovce, 4. JB Košice.
Výsledky dievčatá: Tydam Koši-
ce – Przemysl (PL) 71:41, 1.BK 
Michalovce – Ľvov (UA) 43:49, 
1.BK Michalovce – Tydam Koši-
ce 49:71, Przemysl – Ľvov 45:41, 
Tydam Košice – Ľvov 58:42, 1.BK 
Michalovce – Przemysl 49:59.
Konečná tabuľka: 1. Tydam Ko-
šice, 2. Przemysl (PL), 3. Ľvov 
(UA), 4. 1.BK Michalovce.

1.BK Michalovce

v� v michalovciach

V dňoch 21. - 13. mája bola 
michalovská Chemkostav aréna 
dejiskom kvalifikačného há-
dzanárskeho turnaja 6.skupiny 
o postup na augustový svetový 
šampionát junioriek v Kórejskej 
republike (16. - 29. 8. 2010). 
Okrem domácej reprezentácie 
sa v Michalovciach predstavi-
li družstvá Fínska, Bieloruska 
a Čiernej Hory. Naším juniorkám 
sa nepodarilo postúpiť na sve-
tový šampionát, keď zverenky-
ne trénera Róberta Popluhára 
v rozhodujúcom zápase o prven-
stvo a zároveň jedinú postupovú 
miestenku podľahli najväčšiemu 

favoritovi tejto skupiny Čiernej 
Hore 17:21 a tým obsadili v ko-
nečnej tabuľke 2. miesto.

Výsledky jednotlivých stret-
nutí: Slovensko - Bielorusko 25:22 
(12:10), Čierna Hora - Fínsko 
36:16 (18:6), Slovensko - Fínsko 
34:20 (16:9), Bielorusko - Čierna 
Hora 18:35 (11:18), Slovensko - 
Čierna Hora 17:21 (8:9), Fínsko 
- Bielorusko 31:26 (14:13).

V družstve našej reprezen-
tácie sa predstavili i mladé mi-
chalovské hráčky a to Gubíko-
vá, Kvetková, Rebičová, Hor-
ňáková a dve kmeňové hráčky 
a to Birkušová a Wolingerová.

juniorky slovenska 
nepostúpili

Kalokagatia je slovo pochá-
dzajúce z gréckeho KALOS KAI 
AGATHOS v preklade KRÁSA 
A DOBRO. Podstatou kalokaga-
tie už v starovekom Grécku bolo, 
že rozvoj duševných schopností 
má byť harmonicky spojený so 
všestranným telesným rozvo-
jom a naopak.

O naplnenie tejto myšlienky 
- súladu telesnej dokonalosti 
s duševnou krásou sa snažia aj 
učitelia ZŠ na Ul. J. A. Komen-
ského v Michalovciach a pod 
ich vedením aj všetci žiaci 
školy. Už viac ako desať rokov 
prebieha na škole športová 

olympiáda práve pod názvom 
Kalokagatia. Žiaci športových 
tried, ktorí patria medzi najlep-
ších športovcov aj na Sloven-
sku, zapálili olympijský oheň 
a v duchu hesla „nie je dôležité 
zvíťaziť, ale zúčastniť sa“, bojo-
vali medzi sebou žiaci 1. až 9. 
ročníka v rôznych disciplínach. 
Aby bola naplnená myšlienka 
súladu fyzickej krásy a dušev-
nej dokonalosti, prezentovali sa 
žiaci aj svojou literárnou a vý-
tvarnou tvorbou. 

Víťazi mali radosť z medai-
lí a tí ostatní z pekne prežitého 
športového dňa.                        sb  

kalokagatia
V uplynulom týždni sa v Stráž-

skom po štvorročnom funkčnom 
období stretli pri 100 % účasti 
delegáti z Klubov slovenských tu-
ristov (KST) michalovského regi-
ónu. Na svojom volebnom zhro-
maždení vzali na vedomie správu 
o činnosti regionálnej rady (RR) 
KST Michalovce, ako aj o čin-
nosti jednotlivých klubov od 
posledného zhromaždenia, ktorú 
predniesol predseda RR Ľ. Bobík. 
Schválili novú RR na obdobie 
2010 – 2014 a novú revíznu komi-
siu. V plodnej diskusii si okrem 
iného vypočuli aj príspevky od 
A. Hasáka o XXXII. slovenskom 
zraze cykloturistov KST v Bra-

tislave a o mimoriadnej známke 
KST na podporu vysokohorských 
chát. Vojtech Bilský diskutoval 
o cykloturistike a o spolupráci 
jednotlivých klubov, Igor Goč sa 
zmienil o činnosti vysokohorskej 
turistiky (VHT). Zdenek Šteliar 
opísal problémy v značkovaní 
turistických chodníkov a Štefan 
Kuiš, člen výkonného výboru 
(VV) KST, podpredseda KST pre 
program poinformoval o použí-
vaní loga KST, o solidarite medzi 
turistami, či o financovaní klubu. 
V závere zhromaždenia si RR na 
svojom prvom zasadaní zvolila za 
predsedu RR Ivana Ballu.

RR KST Michalovce 

turisti rokovali

Klub vojakov v zálohe Mi-
chalovce zorganizoval v dňoch 
24. a 25.4. kvalifikačné strelecké 
preteky v trojboji za účasti 52 
strelcov z Michaloviec, Poruby 
pod Vihorlatom, Košíc a Prešo-
va. Súťažilo sa v streľbách z piš-
tole a revolvera za záhradkár-
skou osadou Laborec.

Najlepší strelci bojovali o no-
minácie na majstrovstvá SR 
na jeseň tohto roku v Košiciach. 
V streľbe z pištole boli najlepší. 
D. Denci s 306 bodmi zo Sob-

raniec, J. Pavlovčík z Vinného 
s 304 bodmi, J. Nevěřil z Micha-
loviec s 304 bodmi, E. Tušík zo 
Sobraniec s 287 bodmi.

Z revolvera najlepšie strie-
ľali P. Beca z Michaloviec s 319 
bodmi, E. Tušík zo Sobraniec 
s 311 bodmi, D. Krankus z Košíc 
s 307 bodmi, D. Denci zo Sobra-
niec s 305 bodmi a J. Pavlovčík 
Z Vinného s 304 bodmi. 

Funkcionári pretekov odme-
nili najlepších strelcov diploma-
mi a medailami..           I. Galský

strelecký trojboj


