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učitelia oslávili svoj deň
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutočnilo slávnostné stretnutie michalovských pedagógov s vedením mesta v reprezentačných priestoroch Zlatého býka. Primátor mesta Viliam
Zahorčák prijal štyridsaťdeväť učiteľov, ktorých navrhli samotné školy.
Stalo sa už milou tradíciou,
že pri príležitosti sviatku učiteľov
najlepších z nich prijme primátor
spolu s vedením mesta a členmi komisie školstva, mládeže
a športu. Nebolo tomu inak ani
tento rok, keď v utorok 29. marca
primátor mesta Viliam Zahorčák
odovzdal prítomným učiteľom
materských, základných a stredných škôl, ďakovný list a kyticu
kvetov.
Vo svojom príhovore ocenil prácu učiteľov a blahoželal
im k oceneniu, ktoré za prácu
v prospech výchovy a vzdelávania a teda aj v prospech rozvoja
nášho mesta vykonali.
„Koniec marca je už niekoľko desaťročí v celej našej krajine
obdobím, kedy si pripomíname
význam vzdelania a vzdelávania
no najmä význam práce tých,
ktorí sú jeho najvýznamnejšími
protagonistami – pedagógov

všetkých druhov a stupňov škôl
a školských zariadení, učiteľov,
vychovávateľov, majstrov odborného výcviku, ale aj tých, ktorí
procesy v školách a v školských
zariadeniach na rôznych úrovniach riadia. Vy všetci, vážení
prítomní, ste dnes reprezentantmi týchto skupín a je pre mňa
veľkou cťou, že vás všetkých môžem pri príležitosti Dňa učiteľov
pozdraviť a prostredníctvom vás
aj všetkých vašich kolegov na vašich pracoviskách.“ povedal primátor mesta Viliam Zahorčák.
Prítomní boli odmenení nielen
za dlhoročnú pedagogickú prácu,
mimoriadne výsledky dosiahnuté
vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj inovatívny prístup vo
vzdelávaní či starostlivosť o postihnutých a talentovaných žiakov.
Za všetkých prítomných pedagógov sa vedeniu mesta za ocenenie
poďakoval Mgr. Ladislav Mika.

Na slávnostnom stretnutí
vystúpili so svojím programom
žiaci Základnej školy na Ul. T. J.
Moussona v Michalovciach.
Minister školstva vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca pri
príležitosti Dňa učiteľov ocenil
desiatky pedagógov a osobností
z oblasti školstva i vedy veľkými
a malými medailami sv. Gorazda
a ďakovnými listami.
Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v pondelok 28. marca
v priestoroch historickej budovy
Národnej rady SR, aj za účasti
predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej.
Ocenenie nesúce meno sv.
Gorazda udelil v tomto roku minister školstva na návrh Košického samosprávneho kraja aj jednému michalovskému pedagógovi
– Ing. Jaroslavovi Kapitanovi, riaditeľovi SOŠT v Michalovciach.
Iveta Palečková

Jednou z ocenených bola aj PaedDr. Katarína Repická zo Spojenej školy internátnej, ktorá si prevzala Ďakovný list z rúk primátora mesta, za obetavú prácu s handicapovanou mládežou.

Pozvánka na zhromaždenia
obyvateľov mesta

Hodina Zeme
Hodina Zeme je pravdepodobne najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne
prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako
6000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor.
História Hodiny Zeme sa datuje od 31. 3. 2007, keď viac ako
2,2 milióna domácností a 2000 firiem v austrálskom Sydney vyplo
na hodinu svoje osvetlenie. O rok
neskôr sa do Hodiny Zeme zapojilo už okolo 50 miliónov ľudí.
Kampaň sa zmenila z udalosti
v Sydney na celosvetové hnutie
za trvalo udržateľný život. Vo
svojom treťom roku existencie sa
Hodina Zeme
zapísala do histórie ako zatiaľ
najrozsiahlejšia
dobrovoľná akcia
vôbec, predstavovala celosvetové vyjadrenie názoru. Aj úspory
energie ukazujú,
že stovky miliónov ľudí hlasovalo pre Zem tým,
že svoje svetlá vyplo 4159 miest
v 88 krajinách, vrátane 79 hlavných miest a až 9 z 10 najľudnatejších veľkomiest sveta. V sobotu 27.
marca 2010 sa do Hodiny Zeme
zapojilo rekordných 128 štátov
a teritórií. Ikonické stavby od Pacifiku a Ázie, cez Európu a Afriku
až do Ameriky boli vypnuté.
Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré podporili akciu
zhasnutím sa objavili napr. Sfinga
a pyramídy v Gíze, socha Krista
Spasiteľa v Brazílii, parížska Eif-

felova veža, most Golden Gate
v San Franciscu, rímske Koloseum, reklamy na Coca-Colu
na námestí Times Square alebo
reklamy na hoteli Jumeirah v
Dubaji. Organizátorom Hodiny
Zeme je celosvetová ochranárska
organizácia WWF (World Wildlife Fund), ktorej poslaním je
zastavenie ničenia prirodzeného
prostredia a vybudovanie budúcnosti, v ktorej
ľudia budú môcť
žiť v harmónii
s prírodou.
V roku 2011
sa do tejto akcie
zapojilo aj Slovensko. V spolupráci so SAV
a jej odbornými garantmi sa
aj mesto Michalovce prihlásilo
do hore uvedenej akcie.
V našom meste v sobotu 26.
marca v čase od 20.30 do 21.30
hod. zhaslo verejné osvetlenie
na uliciach Masarykova, Štefánikova, I. Krasku, J. Hollého,
osvetlenie Chrámu zoslania sv.
Ducha rehole Redemptoristov
a osvetlenie kaplnky na Hrádku.
Michalovčania tak spolu
s ľuďmi z celého sveta vypli svoje
svetlá, aby oslávili a chránili to,
čo máme spoločné – našu planétu.
nč

AKTUALITY

V dňoch 6. – 15. apríla 2011 vždy o 17.00 hod. sa v meste
Michalovce budú konať zhromaždenia obyvateľov mesta.
Uskutočnia sa v jednotlivých volebných obvodoch podľa
spracovaného harmonogramu v každom zo šiestich obvodov samostatne.

Pohoda za mestom
Okolie jazierka Baňa na sídlisku Stráňany bude atraktívnejšou oddychovou zónou aj vďaka grantu nadácie Ekopolis. Mesto získalo na realizáciu projektu 5200 €, súčasne
bude spolufinancovať projekt čiastkou 1000 €.
Okolie jazierka využívajú
obyvatelia mesta, najmä obyvatelia zo sídliska Stráňany na
prechádzky, oddych, v zime sa
na Baňu chodia korčuľovať deti
z celého mesta. Baňa je vyhľadávanou lokalitou aj pre rybárov.
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu tu pravidelne organizuje rybárske súťaže.
Mesto plánuje osadiť v okolí
jazierka nové lavičky, odpadkové koše, hojdačky, ako aj ďalšie
prvky drobnej architektúry,
skrášliť okolie jazierka, vytvoriť
prvky pre účely aktívneho trávenia voľného času. Do realizácie projektu plánuje zapojiť aj
miestnych obyvateľov, bývajúcich v bezprostrednej blízkosti

AKTUALITY

MsKS Michalovce vás pozýva
na vernisáž výstavy

Martina Horečného
Výber z tvorby

4. apríla 2011 o 16. hodine
výstava potrvá do 30. apríla 2011
v galérii MsKS

verejného priestranstva a členov
občianskeho združenia, využívajúcich toto územie pre športové rybárstvo pri aktivitách
spojených s vlastnou realizáciou
projektu. Na verejnom stretnutí sa bude diskutovať a vyberať
variantné riešene územia, ktoré
navrhne architekt.
Mesto získalo finančné prostriedky v rámci grantového
programu „Pohoda za mestom“,
v ktorom nadácia Ekopolis poskytne peniaze na päť najlepších
nápadov – päť oddychových
miest určených na relax a zábavu v rôznych kútoch Slovenska.
Realizácia aktivít projektu je
naplánovaná v mesiacoch máj
– jún 2011.
jm

Vo volebnom obvode č. VI.
– Ul. vrbovská a kapušianska,
Ul. močarianska a Ul. topolianska sa uskutočnia samostatne
v každej časti.
Hlavným bodom programu
bude predstavenie Programu rozvoja mesta na roky 2011 – 2014
a diskusia občanov a volených
predstaviteľov mesta smerujúca
k aktuálnym problémom mesta
a jeho občanov. Zhromaždení sa
zúčastnia poslanci zvolení v jednotlivých volebných obvodoch,
primátor mesta, zástupca primátora mesta, prednosta MsÚ,
zástupca prednostu MsÚ, hlavná
kontrolórka, riaditeľ Služby mes-

ta Michalovce, s.r.o. riaditeľka
MsKS, riaditeľka TV Mistral,
riaditeľ TaZS Michalovce, riaditeľ
Domspráv s.r.o. Michalovce ako
správca bytového fondu mesta
alebo ním poverený konateľ spoločnosti, náčelník Mestskej polície Michalovce, pracovníci MsÚ
podľa určenia primátorom mesta
a zapisovateľ volebného obvodu.
Zároveň budú prizvaní aj
zástupcovia OSBD Michalovce
a Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Michalovce.
Veríme, že svojou aktívnou
účasťou na týchto stretnutiach
prispejete k rozvoju mesta Michalovce.

Dátum Volebný obvod

Miestnosť

6. 4.

I. - Centrum

zas. MsKS – malá zasadačka

7. 4.

II. - Východ

III. ZŠ, Moskovská 5

8. 4.

VI. - Kapušianska, Vrbovská SOŠT, Kapušianska 4

11. 4. III. - Juh

IV. ZŠ, Komenského 1

12. 4. V. - Stráňany

SOŠT, Partizánska 1

13. 4. VI. - Močarianska

Močarianska č. 119-bývalá MŠ

14. 4. IV. - Západ, Sever

I. ZŠ, T. J. Moussona

15. 4. VI. - Topolianska

TOPO-life, Topolianska 168

AKTUALITY

OZ NÁVRATY
pozýva ekologicky zmýšľajúcich na

Jarné upratovanie
brehov Laborca
9. apríla 2011 od 10.00 hod. na Verbovčíku
Info: 0907931722

AKTUALITY

Občianske združenie „Carpe diem“ a MsKS
vás pozývajú na prednášku
Ing. Juraja Lukáča
náčelníka lesoochranárskeho zoskupenia VLK

Les a povodne
1. apríla 2011
o 18.00 hod. malá sála (1. poschodie) MsKS

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
24. 3.
25. 3.
25. 3.
25. 3.
28. 3.
28. 3.
29. 3.
19. 3.
30. 3.
30. 3.
30. 3.
31. 3.
31. 3.

rokovanie komisie na prenájom nemocníc KSK v Košiciach
prerokovanie finančného vysporiadania MsKS za rok 2010
prerokovanie finančného vysporiadania TaZS za rok 2010
zasadnutie Rady seniorov
vyhodnotenie vzdelávacieho projektu INEDU-GOV
porada primátora
účasť na oslavách Dňa učiteľov na GPH Michalovce
slávnostný program spojený s odovzdávaním ocenení Čin
roka
porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
rokovanie komisie na prenájom nemocníc KSK v Košiciach
slávnostné stretnutie s pedagógmi pri príležitosti Dňa učiteľov
rokovanie republikovej Rady ZMOS
rokovanie republikovej Rady ZMOS
účasť na oceňovaní učiteľov KSK Košice
rokovanie komisie dopravy KSK
rokovanie akcionárov VVS, a.s.
rokovanie komisie školstva KSK

Predstavujeme komisie MsZ

Komisia výstavby,
územného plánu
a turizmu
V dnešnom vydaní pokračujeme v predstavovaní činnosti komisií mestského zastupiteľstva komisiou výstavby,
územného plánu a turizmu.
Komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
V oblasti, pre ktorú bola zriadená, vypracúva stanoviská
k materiálom predkladaným
mestskému
zastupiteľstvu,
predkladá návrhy a podnety na
riešenie jednotlivých otázok života mesta, rokuje o návrhoch
na „Čin roka“, podieľa sa na
výkone kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
kontroly dodržiavania nariadení mesta, kontroly vybavovania
podnetov, sťažností a petícií
obyvateľov mesta.
Zasadnutie komisie zvoláva
(na základe plánu zasadnutí)
a vedie jej predseda. Uskutočňuje sa spravidla raz za mesiac,
v prípade potreby aj mimoriadne. V prípade neprítomnosti
predsedu jeho právomoci vykonáva poverený člen komisie.
Rokovanie komisie sa začína,
ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov komisie. Na prijatie rozhodnutia je
potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden
hlas. V prípade rovnosti hlasov
je rozhodujúci hlas predsedu
komisie. Zapisovateľ komisie
má poradný hlas.

O priebehu každého zasadnutia komisie vyhotovuje
zapisovateľ komisie zápisnicu,
vrátane prijatých uznesení. Zápisnicu z rokovania podpisuje
predseda komisie.
Komisia sa pri svojej činnosti riadi najmä zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj platnými všeobecne
záväznými nariadeniami MsZ
v Michalovciach, ktoré sa týkajú územného rozvoja mesta.
Uznesenia a závery zo zasadnutia komisie majú odporúčací
charakter.
Právo zúčastniť sa na zasadnutí Komisie výstavby, územného plánu a turizmu MsZ
v Michalovciach (s hlasom poradným) majú: primátor mesta, zástupca primátora mesta,
hlavný kontrolór, prednosta
MsÚ, zástupca prednostu MsÚ,
vedúci odborov MsÚ a pracovníci MsÚ.
Pre volebné obdobie 20112014 je komisia 7-členná a jej
členmi sú: Ing. Ján Ďurovčík,
CSc. – predseda, Ing. Jozef Bobík, Ing. Pavol Dlugoš, Ing. Jaroslav Kapitan, Ing. Radoslav
Harbuľák, MVDr. Vladimír
Kostovčík, Ing. Ján Paľovčík
a zapisovateľka Ing. Helena
Francúzová.

Z listu našej čitateľky
Vážená redakcia, chcela by som reagovať na článok
„Rodila som v Michalovciach…“ , uverejnený v jednom
z ostatných vydaní Michalovčana
Rodila som aj v Humennom aj v Michalovciach, takže to môžem porovnať. Ani
jedno krivé slovo sa nedá
povedať o personále či už na
oddelení pôrodnej sály, šestonedelia alebo novorodeneckom. Sestričky sa naozaj
ochotne a odborne starajú
o novopečené mamičky. Po
dvoch hodinách po pôrode
idú s rodičkou do sprchy, vysvetlia ako ďalej, podajú pomocnú ruku, ak je to treba.
Sestričky z novorodeneckého
oddelenia poradia pri dojčení, ako postupovať doma pri
starostlivosti o dieťa. Ak ich
požiadate, ukážu vám, ako
správne kúpať dieťa priamo
na novorodeneckej izbe. Pri
návšteve príbuzných ukážu
na požiadanie dieťa. Je pravda, že tam nie je rooming, ale
sestričky sa pýtajú mamičiek,
či nechcú mať dieťa pri sebe
na izbe , ale verte či neverte,
ani jedna na výzvu neodpove-

dala kladne. Možno asi jedna
z 30 –tich. Každá odpovie, že
si chce oddýchnuť!
Nie je pravda, že tu pracujú
lekári zo susednej krajiny – nie
je tu ani jeden. Pracujú tu všetci
lekári odborníci z gynekológie,
ktorí majú niekoľko desaťročnú
prax.
Milé mladé mamičky, to
ste naozaj také naivné? Z michalovského novorodeneckého oddelenia nikdy neodíde
dieťa domov nezaočkované a
hladné! Všetky deti sú dokrmované umelou výživou, pokiaľ mamička nemá dostatok
mlieka. Neodsudzujte lekárov a sestričky, pokiaľ s nimi
nemáte skúsenosti a neočierňujte ich vo svojom okolí, len
preto, že pani doktorka povedala…
Vzdávam všetkým, hlavne
sestričkám hold a obdiv za ich
nedocenenú a tak málo ohodnotenú prácu.
Šťastná mamička Alenka



Verejné stretnutia
vedenia mesta s občanmi

Spájame mosty
Mesto Michalovce sa aj v roku 2010 zapojilo do programov
v oblasti národnej stratégie boja
proti drogám.
Projektom protidrogových aktivít Spájame mosty sme nadviazali na výsledky predošlého projektu,
kde sme vybudovali samostatný
portál http://most-dovery.michalovce.sk. Stránka prináša množstvo informácií o drogách a preventívnych programoch. Súčasťou
portálu je diskusné fórum na vybrané témy ako aj anonymné poradenstvo, kde sa ktokoľvek môže
opýtať na svoj problém, anonymne
požiadať o radu odborníka.
Rozšírili sme portál o modul
pre organizovanie súťaží s protidrogovou tematikou s inovatívnou
formou odovzdávania prác. V súťaži „Povedz životu áno, droge nie!“

sme už umožnili elektronické odovzdávanie súťažných výtvarných
a literárnych prác. Súťaž prebiehala
v mesiacoch január – február 2011.
Do súťaže sa zapojili všetky
základné školy v našom meste,
spolu bolo na server umiestnených 156 výtvarných prác maľovaných rôznou technikou a 53
literárnych esejí, úvah a básní.
Mesto ocenilo najkreatívnejšie
práce na záverečnom workshope projektu, ktorý sa uskutočnil
15. marca, hodnotnými knižnými odmenami v kategóriách
mladších a starších žiakov, udelilo aj mimoriadne ceny.
Všetky zúčastnené ako aj víťazné práce sú sprístupnené na
stránke Mostu dôvery, kde nájdete aj fotogalériu zo záverečného stretnutia.
JM

Množstvo našich rozhodnutí musíme často vykonať v okamihu.
Niektoré bývajú lepšie, s niektorými nie sme veľmi spokojní. Je dobré,
ak sa dajú korigovať. No často je to bez takejto možnosti. Ostane len
nespokojnosť až zatrpknutosť. Takéto rozhodnutia prijímame v osobnom živote. Časté sú v profesionálnej činnosti. Nevyhne sa im nikto,
či si to praje alebo nie. Podkladom každého rozhodnutia bývajú najčastejšie naše vedomosti, skúsenosti, motivácie, informovanosť, osobný
záujem. Existuje aj veľká skupina ľudí, ktorí radi prenechajú rozhodnutia na iných. S o to väčšou radosťou potom radi všetko komentujú,
prípadne kritizujú. Napriek všetkým známym skutočnostiam vedenie
mesta aj v tomto funkčnom období prejavuje intenzívny záujem o vzájomnú komunikáciu dôležitých skutočností s verejnosťou. Mestským
zastupiteľstvom prerokovaný a schválený Rozvojový program mesta na
roky 2011 – 2014 chce ešte prerokovať s občianskou verejnosťou.
Na obdobie od 6. apríla do 15. apríla zvoláva verejné stretnutia
s občanmi mesta podľa jednotlivých volebných obvodov. Budú vždy
o 17. hodine. Základnou témou je uvedený rozvojový program, no
chceme využiť uvedené stretnutia aj na pozorné vypočutie problémov,
s ktorými sa občania chcú obrátiť na vedenie mesta. I keď nie každý nápad, každý problém je vo svojom riešení v možnostiach vedenia
mesta. Je dobré, ak sa pomenuje. Ak trápi občanov mesta a nemôžeme ho riešiť sami, máme možnosť obrátiť sa v mene občanov na iné
organizácie o jeho riešenie. Riešenie niektorých problémov je niekedy
jednoduché. Niektoré riešenia vyžadujú nemalé finančné náklady a aj
tie je potrebné získať. To samo o sebe nie je jednoduchý proces.
Chcem preto pozvať všetkých občanov, ktorým záleží na budúcnosti
mesta a života v ňom na tieto stretnutia. Teším sa na ich pripomienky,
poznámky, námety, pochvaly aj sťažnosti.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a ŠPORTOVÉ SPRÁVY
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM

denne od soboty o 14.00 hod.

Z histórie nášho mesta

Projekt vzdelávania
sa úspešne zavŕšil
Vo štvrtok 24. marca sa
v mestskom kultúrnom stredisku
uskutočnilo záverečné stretnutie
absolventov projektu INEDUGOV. Projekt INEDU-GOV
- Inovative education of public
officers - Inovatívne vzdelávanie
pracovníkov samosprávy - bol
financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a z Nórskeho
finančného mechanizmu vo výške grantu 262 578 € (85% z EHP
a ESF a 15% zo ŠR SR).
Cieľom projektu bolo zvýšiť
kvalitu služieb poskytovaných
pracovníkmi mestského úradu a organizácií v pôsobnosti
MsÚ, zvýšiť počítačovú gra-

motnosť a vzdelanosť pracovníkov verejnej správy. Pracovníci
samosprávy sa v rámci projektu
vzdelávali formou prezenčných
školení a formou dištančných e-learningových kurzov.
Výsledkom projektu je
141 úspešných absolventov
certifikácie ECDL (európsky
počítačový „vodičák“), 26
absolventov jazykového kurzu angličtiny, 50 absolventov
kurzov komunikačných zručností, 45 absolventov kurzov
manažérskych zručností a 85
absolventov vzdelávania systému kvality ISO 9001:2008.
Projekt trvá od septembra
2009 do apríla 2011.
ip

O 2% z dane sa uchádza

Teresa Benedicta
Sídlo: Milhostov 20
právna forma: občianske združenie
IČO: 31313680
ďakujeme
Z vi e r a tk á

n a

a d opci u

ZERO
Tento 8-9 ročný kokeršpaniel sa túlal
bez obojku v novembri 2010 asi dva
dni po sídlisku SNP v Michalovciach.
Zo začiatku je plachý, inak však veľmi pokojný. Má rád deti, iných psíkov a aj napriek svojmu veku miluje
dlhé prechádzky. Je čistotný, momentálne je v dočasnej opatere v byte. Je
odčervený, odblšený a zaočkovaný
proti babelióze, keďže mal veľa kliešťov. Hľadá sa pôvodný alebo nový
majiteľ. Psík je momentálne v dočasnej opatere v Humennom. V prípade
záujmu volajte prosím na toto číslo:
0914 124 424

Michalovce
návraty v čase
Zbojníci zo Zemplína

V minulosti to boli naozaj „krásne“ časy – v južnej časti Zemplína sa
na metlách „preháňali“ strigy a na
severe naháňali panstvu, kupcom
či pocestným strach zarastení hôrni
chlapci s valaškami v rukách... Pripisovalo sa im spolčovanie s diablom, mali mať tiež moc „porobiť“
dobytku i ľuďom.
Obvinených potom stíhali stoličné, zemepanské i mestské súdy.
Na Slovensku takmer niet regiónu,
kde by sa v 16. – 18. storočí nekonal
nejaký súd s čarodejnicami. „Kladivo na čarodejnice“ neobišlo ani
našu oblasť – napríklad v roku 1692
predviedli pred slávny súd starobylej uhorskej Zemplínskej stolice, do
ktorej patrili i Michalovce, skupinu
bosoriek z južnej časti regiónu.
Kým bosorky horeli na hraniciach, pre zbojníkov mala vrchnosť
pripravené niečo iné. V očiach pánov dokonca existovalo vzájomné
prepojenie medzi týmito dvoma
„skupinami“, a to v osobách pastierov. Jednak bola rozšírená mienka,
že aj oni sa zaoberajú čarovaním,
jednak ich upodozrievali, že podporujú zbojníkov – salaše mali pritom
zbojníckym družinám zabezpečovať
útočisko i zdroj potravy či obživy.
Dokumenty o existencii zbojníckych družín v okolí Michaloviec v období stredoveku nateraz
nepoznáme, ale na majetkoch
šľachticov z Michaloviec sa v 14. a
15. storočí stali desiatky trestných
činov. Nechýbali medzi nimi vlámania, ničenie majetku, vymáhanie dlžôb, krádeže, únosy a úteky
poddaných či nevera.
Dnes už môžeme len uvažovať,
čo viedlo Vojtecha Gergiela z Michaloviec – spolu s ostatnými poddanými na zbojnícke chodníčky.
Bol to pocit slobody alebo vidina
ľahkého lupu? Tak či onak, v roku
1614 viedli jeho kroky i kroky ďalších 97 členov „zbojníckeho tovarišstva“ do dediny Smerekovica, kde
lúpili a vraždili. Tento prepad dnes

už zaniknutej obce Smerekovica pri
Runine, ktorá prináležala do majetku Vojtecha Romera, je doteraz najmasovejším známym zbojníckym
činom v uvedenej oblasti...
Na základe žaloby, ktorú podal
Vojtech Romer – spolu so všetkými poddanými z dediny, bolo
vznesené obvinenie proti už spomínanému Vojtechovi Gergielovi
a ďalším zbojníkom za to, že uvedení „lotri spolu s inými svojimi
tovarišmi, ktorých bolo spolu 98,
z pondelka na utorok, pred svätým
Vavrincom, svojím zlým nočným
zbojníckym zvykom vtrhli do dediny Smerek, ktorú vylúpili, niekoľko
ľudí zabili a pobrali veľa vecí.“
Obžalovaní zvolili pri výsluchu
zaujímavú „taktiku“. Zo zosnovania prepadu obvinili richtára Smerekovice, ktorý ich vraj mal na lup
osobne nahovoriť. Ďalší predvedení zbojníci dokonca tvrdili, že išlo
o službu pre pána Romera, na ktorú ich najali. Z výpovedí obvinených vyplynula aj ďalšia zaujímavá
skutočnosť – pán Romer pôvodne
chytil 23 zbojníkov a na druhý deň
ešte jedného, Andreja z Humenného, no pred súd boli postavení iba
štrnásti. Andreja z Humenného
prepustili (ostatní totiž tvrdili, že
ho nepoznajú). Čo sa stalo s ďalšími desiatimi chytenými zbojníkmi, je záhadou... Na tento fakt vo
svojich výpovediach poukazovali
aj obžalovaní...
Po výsluchu a dobrovoľných
výpovediach boli obžalovaní – na
„skúšku“ – odvedení aj ku katovi. V jeho rukách si už „zreteľne“
rozpomenuli na ostatných členov
zbojníckeho „tovarišstva“ a jedného po druhom ich pomenovali.
Samozrejme, uviedli najmä mená
spoluobžalovaných... Súdny tribunál vyniesol rozsudok – poprava rozštvrtením... Bol to najhorší
hrdelný trest... Zbojníkom sa veru
neumieralo ľahko...
Dr. Martin Molnár, historik



odpadové hospodárstvo
Pri vrecovom systéme zberu je mesto
rozdelené na jednotlivé obvody:

Rozmiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov

4. obvod

na objemný odpad pre obyvateľov mesta Michalovce
počas jarného upratovania
V dňoch 21. 3. 2011 – 29. 4. 2011 budú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre občanov mesta Michalovce
na uloženie objemného odpadu:
VOK budú rozmiestnené na
týchto stanovištiach:
Ul. úzka
1 ks
Ul. konečná
1 ks
Ul. Gagarinova
1 ks
Ul. agátová
1 ks
Ul. pri mlyne
1 ks
Ul. topolianska
1 ks
Ul. vrbovská /otočka/
1 ks
Ul. močarianska /oproti PD/ 1 ks
Ul. J. Kollára
1 ks
Ul. P. Jilemnického
1 ks
Ul. A. Kmeťa
1 ks
Nábrežie J. M. Hurbana 1 ks
cintorín Topolianska ul. 1 ks
cintorín Močarianska ul. 1 ks
cintorín Kapušianska ul. 1 ks
V rámci jarného upratova-

nia budú tieto VOK vyvážané
pravidelne 2x týždenne, a to
v pondelok a piatok.
Nakoľko v meste Michalovce
prebieha separovaný zber, žiadame občanov mesta Michalovce,
aby biologicky rozložiteľný odpad (konáre stromov, kríky) uložili vedľa VOK.
Upozorňujeme, že VOK
sú rozmiestnené výlučne na
uloženie objemného odpadu
občanov mesta a nie na odpad
pochádzajúci z prevádzok
a objektov podnikateľov.
Po 29. 4. 2011 budú VOK
okrem cintorínov z týchto stanovíšť stiahnuté.

S. H. Vajanského vpravo - Odbojárov, T. J. Moussona, J. A.
Gagarina, J. Palkoviča, J. Palárika, B. Němcovej, Svornosti ,
M. Koperníka, P. Ľ. Holubyho
, P. J. Šafárika, Zemplínska, J.
Kalinčiaka, T. Vansovej, J. I.
Bajzu, Agátová, J. Jánošíka, Cyrila a Metoda, N. V. Gogoľa, J.
Bottu, Tehliarska, Hrnčiarska,
Remeselnícka, Kamenárska

Čo s odpadom?
Pre lepšiu informovanosť našich čitateľov a s ohľadom na
stále častejšie otázky súvisiace s odpadom v meste, vám
opätovne prinášame základné informácie o možnostiach
uloženia odpadu.
Pre občanov Michaloviec
sú v našom meste k dispozícii dva zberné dvory na Ulici
partizánskej 55 a Lastomírskej 2, kde môžu občania
bezplatne doniesť tieto druhy
odpadov:
papier a lepenka, plasty, sklo,
viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, drevo,
objemný odpad, zvyšky farieb,
zvyšky pesticídov, žiarivky, batérie a akumulátory, vyradené
elektrické a elektronické zariadenia, biologicky rozložiteľný
odpad a drobný stavebný odpad do 1 m3 ročne.
Prevádzkové hodiny zberných
dvorov :
Pondelok – Piatok:
10.00 hod. – 18.00 hod.
Sobota:
8.00 hod. – 15.00 hod.
Počas jarného a jesenného
upratovania sú v meste rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery za účelom uloženia ob-

jemného odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu. Konáre
stromov a kríky je možné počas
jarného a jesenného upratovania uložiť vedľa veľkoobjemového kontajnera.
Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný odpad (konáre a pod.) na verejné priestranstvá do tzv. zelených pásov
v blízkosti komunikácie.
Infolinka:
Vo veciach odvozu komunálnych odpadov - Technické
a záhradnícke služby mesta Michalovce : t.č. 6403815,
6403816, e-mail: tazsmi@tazsmi.sk
Vo veciach riešenia problémov pri nakladaní s komunálnym odpadom - Mesto Michalovce, MsÚ odbor V,ŽPaMR:
t.č. 6864171
Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady
– Mesto Michalovce, MsÚ
odbor finančný: t.č. 6864144,
6864145

Separovaný zber komunálneho odpadu
Tak ako podstatnú časť Slovenska, aj naše mesto trápia problémy zneškodňovania komunálneho odpadu.
Odpady vznikajú prakticky pri každej ľudskej činnosti, vo výrobnej i spotrebiteľskej sfére. Ich vznik a hromadenie
predstavuje výrazný zásah do životného prostredia.
Správne nakladanie a hospodárenie s odpadmi sa preto
stáva rovnako dôležitým problémom ako zabezpečenie základných životných potrieb.
Je potrebné si uvedomiť
skutočnosť, koľko odpadov
z našich domácností končí na
skládke a pritom je možné podstatnú časť odpadu zhodnotiť
ako druhotnú surovinu a zároveň aj takto chrániť naše životné prostredie.
Ak chceme niektoré odpady využiť ako surovinu,
nesmieme ich miešať s inými
odpadmi, aby nedošlo k ich
znehodnoteniu.
Najlepšie
podmienky na triedenie odpadov sú v mieste ich vzniku teda v domácnostiach.
Najviac pre úspech triedeného zberu môžete urobiť VY
– OBČANIA.
Mesto Michalovce je zo
zákona povinné vytvoriť podmienky na separovaný zber
papiera, plastov, kovov a skla. Taktiež je nutné zabezpečiť
správne nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, nakoľko tento nie je možné ukladať na skládky.
Pre zlepšenie fungovania
separovaného zberu získalo
mesto z fondov Európskej únie
z operačného programu – Životné prostredie - v roku 2009
nenávratný finančný príspevok
(vo výške 808 816,57 €) na realizáciu projektu: Rozšírenie
separácie odpadov a modernizácia triediacej linky.
Uvedený projekt rieši modernizáciu dotrieďovacej haly
na Lastomírskej ulici, nákup
kontajnerov pre separovaný
zber biologicky rozložiteľných

odpadov ako aj nákup vozidla
na zvoz vyseparovaných komodít.
Veríme, že všetci svojim postojom prispejete k skvalitneniu
separovaného zberu v meste, za
čo vám vopred ďakujeme.
Separovaním jednotlivých
zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme energie, znižujeme spotrebu ropy a šetríme prírodne
zdroje.
Papier umiestňujeme do
zberných nádob alebo vriec
modrej farby
Zberáme iba čistý a zvyškov potravín zbavený
papier. Pred uložením do nádoby alebo vreca odstránime
kovové
spony, plastové
zakladače, textilné alebo kožené obaly z kníh,
lepiacu pásku. Veľké kusy – kartónové
škatule rozrežeme alebo zložíme.
Nenechávajte kartónové škatule voľne položené pred kontajnerom, pretože sa zbytočne
znehodnotia, napr. vplyvom
poveternostných podmienok
(dážď, sneh, blato).
Zberáme:
• noviny, časopisy, reklamné
letáky, knihy, zošity, katalógy,
kancelársky papier,
• papierové vrecká (z múky,
cukru, soli a pod.)
• vlnité papierové lepenky,
kartóny a pod.
• rôzne papierové škatule
z pracích práškov, pudingov,
cigariet, a pod.

Do zbernej nádoby alebo vreca
nepatrí:
• papier znečistený potravinami, olejom,
• fólie, obaly od kávy, použité
plienky,
• kopírovací papier, plastové
obaly kníh a pod.
• vnútorné obaly z cigariet,
čokolády a žuvačiek, ktoré sú
z hliníkového materiálu
Sklo umiestňujeme do zelených zberných nádob alebo
do bielych vriec:
Fľaše nerozbíjame ale ponecháme celé. Pre uložením
do nádoby alebo vreca fľaše očistíme
od zvyškov potravín a tekutín ako
aj od uzáverov.
Je dôležité, aby
sklenené
fľaše
a poháre boli bez
uzáverov, nakoľko
dotrieďovanie skla
nie je také jednoduché ako v prípade plastov
a papiera.

Plasty umiestňujeme do žltých zberných nádob alebo do
žltých vriec:
Pred separovaním je potrebné odstrániť uzáver fľaše
a fľašu zlisujeme pristúpením nohou na zemi, aby sa
nám do kontajnera zmestilo
čo najviac vyseparovaných
fliaš.
Zberáme:
• PET fľaše bez uzáverov,
umelohmotné obaly od potravín,
• fólie, igelitové vrecúška, tašky,
• umyté obaly z kozmetických
produktov a pod.
Do zbernej nádoby alebo vreca
nepatria:
• obaly z chemikálií, odpadové
potrubia, penový polystyrén
• podlahové krytiny – linoleum,
• obaly od olejov,
• obaly silne znečistené potravinami,
Kov a tetrapak umiestňujeme do čiernych zberných nádob alebo do čiernych vriec:

Zberáme:
• biele nevratné fľaše, farebné
nevratné fľaše,
• poškodené biele zaváracie
fľaše, fľaše od malinoviek,
svetlé sklo,
• nevratné fľaše od vína, poháre, sklenené črepy a okenné
sklo

Zberáme:
• plechovky od nápojov,
• konzervy, drobné kovové
predmety,
• plech, drôt,
• čisté tetrapaky od mlieka,
džúsov

Do zbernej nádoby alebo vreca
nepatrí:
• porcelán, keramika, zrkadlá,
• fľaše z plastov, kovové uzávery fliaš,
• žiarivky, drôtované sklo, autosklo

Do zbernej nádoby alebo vreca
nepatrí:
• veľké kusy železa,
• obaly od kávy,
• celofán a pod.
Do kontajnera umiestňujeme len čisté obaly.

5. obvod
S. H. Vajanského vľavo po Masarykovu - J. G. Tajovského,
Gen. Petrova, L. N. Tolstého,
J. Záborského, Pribinova, A. I.
Dobrianského, Š. Moyzesa, A.
Kmeťa, A. S. Puškina, M. Nešpora, Cyrila a Metoda, Vyškovská, B. S. Timravy, Hviezdoslavova, Duklianska, Obrancov
mieru

6. obvod
M. Kukučína, Lúčna, J. Borodáča, M. Benku, J. Fándliho, M.
Uhra, E. Urxa, Krátka, Višňo-

vá, Villa real, 1. mája, 9. mája,
Úzka, S. Tomášika, Široká, Dr.
V. Clementisa, P. Horova, L.
Novomeského, Lipová, Borovicová, Topoľová, Brezová, Jedľová, Liesková, Sosnová, Smreková, Brestová, Partizánska, SNP,
Š. Fidlíka, Starolaborecká, M.
Bónu, Športová, A. Hrehovčíka

7. obvod
Nábrežie J. M. Hurbana, Verbovčík, Ľ. Štúra, Farská, Mojmírova, Rastislavova, Gorazdova, Svätoplukova, Koceľova, V.
I. Čapajeva, F. Kubača, Samova,
Čs. armády, A. S. Suvorova,
M. I. Kutuzova, Užhorodská,
F. Kráľa, J. Jesénia, J. Kostru, F.
Hečku, Záhradná, J. Alexyho, I.
Krasku, M. Aleša, Čajkovského,
A. Bernoláka, A. S. Makarenka,
Pri sýpke, Petra Jilemnického

8. obvod
Topolianska, Jarná, Letná, Močarianska, Barč - Ivana, Slovenská, Pri mlyne, Kapušianska,
Vrbovecká, Meďovská, S. Tešedíka, Tichá

Vývoz v jednotlivých obvodoch sa v roku 2011 realizuje
v týchto termínoch:
Obvod č. 4 Obvod č. 5 Obvod č. 6 Obvod č. 7 Obvod č. 8
29. 3.

31. 3.

14. 4.

19. 4.

28. 4.

3. 5.

5. 5.

19. 5.

24. 5.

26. 5.

31. 5.

2. 6.

16. 6.

21. 6.

23. 6.

28. 6.

30. 6.

21. 7.

26. 7.

28. 7.

2. 8.

4. 8.

18. 8.

23. 8.

25. 8.

30. 8.

6. 9.

22. 9.

27. 9.

29. 9.

4. 10.

6. 10.

20. 10.

25. 10.

27. 10.

3. 11.

8. 11.

22. 11.

24. 11.

29. 11.

6. 12.

8. 12.

22. 12.

27. 12.

29. 12.

Anketa na web stránke

Na stránke mesta www.michalovce.sk v časti Samospráva – Prieskumy verejnej mienky – môžete nájsť dotazník
k separácii komunálneho odpadu. Prinášame vám priebežné výsledky.
Ste dostatočne informovaní o
separovaní odpadu na území
mesta Michalovce?
áno
31%
skôr áno
33%
skôr nie
26%
nie
10%
Uprednostňujete propagáciu
separovaného zberu na území
mesta prostredníctvom
z www stránky mesta,
z internetu
36%
z televízie Mistral
21%
letákov, tlačených informačných
materiálov
41%
z inou formou
2%
Ste spokojný/á s podmienkami,
ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno
25%
skôr áno
26%
skôr nie
36%
nie
13%
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na se-

parovaný odpad (v rodinných
domoch dostatok vriec)?
áno
43%
čiastočne
25%
nie
32%
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno
44%
čiastočne
39%
nie
17%
Ste spokojní s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný
odpad?
áno
21%
skôr áno
37%
skôr nie
31%
nie
11%
Čo by Vás motivovalo, aby sa
zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
finančné úľavy za miestny poplatok za KO
61%
váhové vyvážanie komunálneho
odpadu
23%
motivačné súťaže
9%
iné
7%



Program rozvoja mesta Mic

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach na svojom februárovom rokovaní schválili Program rozvoja mesta Michalovce na roky 2011 – 2014.
Uvedený Program rozvoja mesta vychádza z poznania možností mesta a potrieb jeho občanov. Je pokračovaním predchádzajúceho Programu rozvoja mesta v rokoch 2006 – 2010,
je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zohľadňuje koncepcie rozvoja schválené doposiaľ MsZ a vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj mesta Michalovce.

C. Trvalé zlepšovanie sociálnych služieb v meste

A. Priority mesta
1. Proporcionálny ekonomický rozvoj mesta realizovať
formou podpory zvyšovania
zamestnanosti,
podporou
intenzívnejšieho využívania
existujúcich kapacít pri zabezpečovaní udržateľného
životného prostredia a efektívneho investovania.
2. Zveľaďovať mesto - využívaním fondov EÚ a ostatných
dostupných zdrojov, lepšími
podmienkami bývania, kultúrneho vyžitia a zabezpečovania všestrannej spokojnosti občanov.

3. Mladú generáciu pokladať
za pilier budúcnosti našej
občianskej spoločnosti a na
jej formovanie vytvárať komplexné podmienky.
4.	Rodinám s deťmi venovať
výrazne vyššiu pozornosť
- považovať ich za základný
prvok zdravého a všestranného rozvoja mesta.
5. 	Starostlivosť o seniorov
- zachovávať a naďalej zlepšovať podmienky ich života
predovšetkým poskytovaním kvalitných sociálnych
služieb.

B. Zvyšovanie hospodárskeho rozvoja
1. Vytvárať všestranné podmienky pre miestny ekonomický rozvoj, budovať
dlhodobé, korektné a vzájomne výhodné vzťahy Mesta s podnikateľským prostredím.
2. Vypracovať novú marketingovú stratégiu mesta. Usilovať o príliv domácich a zahraničných investorov, nárast
návštevníkov a skvalitnenie
celkovej podpory podnikateľských aktivít v meste.
3. Vytvorením systému mestských benefitov a skvalitňovaním infraštruktúry viesť
podnikateľské
subjekty
k zvýšeniu investícií a vytváraniu nových pracovných
príležitostí na území mesta.
4. Vlastné nevyužívané priestory, pozemky a stavby

ponúkať nájomcom na podnikateľské alebo verejnoprospešné účely, prípadne na
nové investičné zámery.
5. Zlepšiť
informovanosť
o podnikateľských aktivitách
a poskytovaných službách
v meste a jeho okolí. Zvýšiť
zapojenie podnikateľských
subjektov na akciách mesta.
6. V spolupráci so zriaďovateľmi škôl, príslušnými orgánmi štátnej správy a inými subjektmi pokračovať
v programe flexibilnej rekvalifikácie ľudských zdrojov
v súlade s potrebami investorov a mesta.
7. Naďalej zvyšovať atraktivitu mesta a jeho okolia pre
aktívny cestovný ruch, participovať na regionálnom
rozvoji cestovného ruchu.

1. Zachovať všetky doteraz vytvorené podmienky na zlepšenie postavenia seniorov
a ľudí s ťažkým zdravotným
postihnutím v meste (seniorkarty, daňové a poplatkové
úľavy, podpora klubov dôchodcov a pod..
2. Zrealizovať schválené projekty na zlepšenie poskytovania sociálnych služieb
predovšetkým osamoteným
osobám, starým a zdravotne postihnutým občanom
(zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľských
služieb, nadstavba a rekonštrukcia tzv. malometrážnych bytov).
3. Zabezpečiť, aby Mesto získalo do svojho vlastníctva nové
nájomné byty a prednostne
ich prenajímať mladým rodinám s deťmi, zohľadňujúc

4.

5.
6.

7.

pritom aj potreby bývania
sociálne odkázaných skupín.
Urobiť potrebné právne a vecné opatrenia k tomu, aby všetky objekty, ktoré sú v meste
využívané verejnosťou, mali
bezbariérové vstupy.
Pripraviť projekt pomoci
marginalizovaným
skupinám.
Prednostne riešiť problémy
mamičiek s malými deťmi,
osobitne problémy osamelých
matiek s malými deťmi a tiež
problémy mladých rodín.
Problémy rómskej menšiny
riešiť komplexne a koncepčne v rámci schválenej Lokálnej stratégie komplexného
prístupu, vrátane zapojenia
samotných Rómov ako i využitím schopností a skúseností prirodzených rómskych
lídrov.

D. Zdravotná starostlivosť pre občanov mesta
1. Vytvárať podmienky k tomu,
aby sa zachovala primárna starostlivosť o všetkých
občanov mesta, aby bol dostatok všeobecných a špecializovaných ambulancií.
Naďalej pre to vytvárať podmienky aj v objektoch, ktoré
sú vo vlastníctve mesta.
2. Spolu s KSK sa podieľať na
takých organizačných zmenách v NsP Štefana Kukuru,
ktorými sa zabezpečí zvýšenie kvality poskytovaných
zdravotníckych služieb najmä
modernizáciou zdravotníckej

techniky, vylepšením hotelovej časti pre pacienta a nájdenia spôsobu dokončenia
rozostavaného monobloku.
3. Mediálno-propagačne a osvetovo pôsobiť na občanov
mesta tak, aby v životnom
štýle eliminovali rizikové
faktory ohrozovania zdravia
a vo väčšej miere využívali
možnosti prevencie.
4. Podporovať aktivity všetkých subjektov, ktorých
cieľom je zlepšenie kvality
života a zdravého životného
štýlu.

E. Ochrana občanov, ich majetku a majetku mesta
1. Zefektívniť spoluprácu štátnej
a mestskej polície podľa vytypovaných rizikových faktorov.
2. Zabezpečiť čo najintenzívnejšie využitie pultu centrálnej ochrany.
3. Zlepšiť úroveň práce mestskej polície posilňovaním
jej technického vybavenia
a zlepšovaním jej pracovných podmienok.

4. Zvýšiť zodpovednosť mestskej polície pri kontrole
dodržiavania všeobecných
záväzných nariadení.
5. Zväčšiť podiel mestskej polície na zvyšovaní právneho
vedomia občanov dopravnou výchovou na školách
a kontrolno-preventívnymi
aktivitami na eliminovanie
drogových závislostí.

F. Mladá generácia – budúcnosť mesta
1. Pokračovať v rekonštrukciách školských objektov.
2. Pozitívnou motiváciou viesť
žiakov všetkých škôl k zvyšovaniu ich mravnej a vzdelanostnej úrovne.
3. Skvalitňovaním vybavenosti
škôl technikou, pomôckami
a iným inventárom zlepšovať
v nich podmienky výučby
a vzdelania, osobitne výučby
cudzích jazykov.
4. Podporovať aktivity škôl,
športových klubov a umeleckých zoskupení, ktorých
cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov a študentov do mimotriednych
a mimoškolských záujmových činností.
5. Monitorovať a prijímať
opatrenia v skupinách mladých, ktorí sú ohrozovaní
drogovou závislosťou a psychotropnými látkami. Prostredníctvom škôl a mestskej
polície a v spolupráci s odbornými partnermi venovať

zvýšenú pozornosť najmä
preventívnym opatreniam.
6. Naďalej podporovať aktivity
alternatívnej kultúry v meste
a na tieto účely umožňovať využívanie mestských priestorov.
7. Prijatím a dodržiavaním
presných pravidiel pokračovať vo vytváraní podmienok
v školských zariadeniach
a športoviskách, aby boli
sprístupňované širokej verejnosti.
8. V školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta naďalej
vytvárať podmienky pre aktivity v oblasti dopravnej
výchovy a zdravotníckych
zručností.
9. Prispievať k vytváraniu podmienok pre lepšiu prácu pobočiek vysokých škôl etablovaných v meste.
10. Naďalej všestranne podporovať mládežnícky šport a kultúrne aktivity mladých ľudí.
11. Podporovať výchovu mládeže k aktívnemu občianstvu.



halovce na roky 2011 - 2014
G. Životné prostredie – základ pre prítomnosť
aj budúcnosť
1. Zvyšovať odbornú ochranu
a starostlivosť o mestskú zeleň
pokračovať v jej plošnej výsadbe a využívať ju ako výrazný estetický prvok v meste.
2. Uchádzať sa o získanie externých finančných prostriedkov na realizáciu projektov
Park študentov a Nábrežie
Laborca.
3. Likvidáciu odpadu realizovať
najmä jeho separáciou, kompostovaním a ich následným
efektívnym využitím, prípadne iným využitím pred
skládkovaním.
4. Pripraviť a realizovať výstavbu novej kazety na skládke

5.

6.
7.
8.
9.

tuhého komunálneho odpadu v Žabanoch.
Vytvárať predpoklady na to,
aby parky a vodné plochy
v meste mohli byť dominantami s variabilným využitím.
Vytvárať a využívať opatrenia
na úspory energií.
K estetizácii mesta efektívnejšie využívať kvetinovú
výzdobu a mobilnú zeleň.
Vytvoriť podmienky pre zriadenie útulku pre zvieratá.
Pokračovať v úsilí eliminovať
výskyt hlodavcov v meste
a v obmedzovaní hniezdenia
havranov a holubov.

I. Zlepšovanie podmienok pre aktívny šport
a pohybové aktivity občanov - základ pre
zdravý životný štýl občanov
1. Rekonštruovať mestskú plaváreň s postupným vytváraním malého vodného sveta.
2. Výstavbou umelého osvetlenia a malých tréningových
plôch dokončiť rekonštrukciu futbalového štadióna.
3. Pokračovať v rekonštrukcii
školských športových areálov
a vytvárať podmienky pre ich
využívanie verejnosťou.
4. Pripraviť projekt zlepšenia
technických podmienok športových zariadení a ich okolia
v okrajových častiach mesta.

5. Podporovať tradičné športové súťaže a zároveň vytvárať
podmienky na organizáciu
nových súťaží pre všetky vekové kategórie.
6. Pokračovať v rekonštrukcii Mestskej športovej haly
a zimného štadióna
7. Budovať športové a detské
ihriská na mestských sídliskách a v častiach IBV.
8. Pokračovať vo všestrannej
podpore
mládežníckeho
športu vo všetkých športových kluboch v meste.

H. Zlepšovanie úrovne infraštruktúry – jeden
zo základných faktorov spokojnosti občanov
1. Pokračovať v rekonštrukciách
ciest, chodníkov, parkovísk,
zelene a detských ihrísk, a to
na ucelených mestských celkoch.
2. Budovať chýbajúce úseky ciest
a chodníkov v meste.
3. Kvalitu verejného osvetlenia
v meste zvýšiť vybudovaním
nových svetelných bodov
v tých častiach mesta, kde
chýbajú, alebo tam, kde je
ich počet nepostačujúci.
4. Vytvárať podmienky pre cyklo prepravu na území mesta
s prepojením na Zemplínsku
šíravu. Využiť v tomto smere
predovšetkým možnosti na
brehoch Laborca.
5. Pokračovať v rekonštrukcii
vodovodnej a kanalizačnej
siete, elektrických rozvodov,
systému tepelného hospodárstva a dobudovať rozvody
optických káblov.
6. Pripraviť projekt vytvorenia centrálneho parkoviska
v priestore pri Daňovom
úrade, VÚB a MsÚ.

7. Spracovať nový generel dopravy mesta s prihliadnutím
na diaľničný privádzač, ktorého súčasťou bude aj generel cyklotrás.
8. Pokračovať v hľadaní možností vyžívania geotermálnej
energie a pripraviť návrhy na
možné využitie iných alternatívnych zdrojov energie v tepelnom hospodárstve Mesta.
9. Realizovať kruhový objazd
na Vinianskej ceste, urobiť
kroky k tomu, aby štát rekonštruoval objekt nadjazdu
a aby sa pritom riešilo prepojenie Močarianskej ulice
s Humenskou cestou.
10. Naďalej rokovať so SAD
o výstavbe nového autobusového nástupišťa a o uvoľnení
Kostolného námestia.
11. Zlepšiť kvalitu a zvýšiť efektivitu mestskej hromadnej
dopravy s hľadaním možností jej nižšej ekonomickej
náročnosti
12. Realizovať výstavbu nového
cintorína.

J. Zvýšenie kvality práce MsÚ, TaZS, MsKS
a ostatných organizácií zriadených
mestským zastupiteľstvom
1. Pokračovať v skvalitňovaní
činnosti zamestnancov mestského úradu zvyšovaním ich
odborných a komunikačných schopností.
2. Naďalej zvyšovať využívanie
moderných informačných
technológií v práci všetkých
mestských inštitúcií.

3. Na mestskom úrade vytvoriť
klientske centrum.
4. Zlepšiť a modernizovať vybavenie TaZS technickými
prostriedkami.
5. Zlepšovať stav pracovného
prostredia pre zamestnancov
Mesta.

L. Priority jednotlivých volebných obvodov
I. 	volebný obvod
1. Ukončiť rekonštrukciu ulíc
patriacich do centrálnej
mestskej zóny a nadstavbu
k malometrážnym bytom.
2. V spolupráci so spoluvlastníkmi nehnuteľností riešiť
priestory priľahlé k Ulici
prof. Hlaváča.
3. V spolupráci s VVS zlepšiť
úroveň starostlivosti o kanalizačný systém.
4. Pripraviť
rekonštrukciu
priestorov ulíc Kuzmányho
a Markušova.
5. V spolupráci so spoluvlastníkmi nehnuteľností riešiť
priestory priľahlé k Námestiu osloboditeľov.
6. Vypracovať štúdiu rekonštrukcie medziblokových priestorov
na Ulici kpt. Nálepku.
7. Riešiť dopravnú situáciu
v priestore Kostolné námestie – križovatka ulíc Hollého
– Užhorodská.
8. Pripraviť projekt rekonštrukcie medziblokových priestorov Kukorelliho – Verbovčík.
9. V IBV rekonštruovať cesty
a chodníky.
10. Vyvinúť maximálne úsilie
v pôsobení na vlastníkov
nehnuteľností v CMZ s cieľom zlepšenia ich starostlivosti o svoj majetok.
11. Pokračovať v rokovaní so
SAD o uvoľnení Kostolného
námestia a o výstavbe novej
autobusovej stanice.
12. Pokračovať v rokovaní s vlastníkmi lesoparku „Kerta“o
jeho možnom využití ako
oddychovej zóny mesta.
13. Zlepšiť stav objektov VIII.
základnej školy.
14. Zrealizovať prístavbu a rekonštrukciu Zariadenia pre
seniorov, Hollého 9.
15. Vybudovať nové svetelné
body verejného osvetlenie
na Ulici Markušovej a Kuzmányho.
16. Vytvoriť lepšie podmienky
pre divákov počas podujatí
organizovaných na tribúne
na Námestí osloboditeľov.

II. volebný obvod
1. Dokončiť rekonštrukciu sídliska Východ.
2. Pokračovať v opravách a rekonštrukciách III. a VII. ZŠ
a MŠ na Leningradskej ulici.
3. Vytvoriť podmienky na výstavbu garáží vo vybraných
lokalitách.
4. Vytvoriť podmienky pre možnú výstavbu kruhovej križovatky Hollého – Užhorodská.
5. Vytvárať podmienky pre
správcov bytových domov
k estetizácii bytových domov a ich okolia.

III. volebný obvod

K. Zahraničná spolupráca ako jeden
z prostriedkov propagácie mesta
1. Zachovať jestvujúce partnerské vzťahy s mestami v zahraničí a v prípade obojstranného záujmu vytvoriť partnerstvá aj s inými mestami.
2. Do súčasných partnerských
vzťahov intenzívnejšie zapá-

CH. Kultúra - významný spolutvorca kvality
života občanov
1. Naďalej podporovať existujúce umelecké súbory a skupiny, ktoré pracujú v meste
a reprezentujú ho doma
i v zahraničí.
2. Poskytnúť finančnú a materiálnu podporu vznikajúcim
kultúrnym skupinám.
3. Využitím moderných prvkov dotvoriť celomestský
informačný systém s ďalším
skvalitňovaním činnosti turisticko - informačnej kancelárie.

4. Zvyšovať úroveň tradičných
mestských kultúrnych podujatí.
5. Vytvoriť tradíciu nového kultúrneho podujatia minimálne regionálneho významu,
ktoré by do Michaloviec prilákalo návštevníkov zo širokého okolia.
6. Pokračovať v spolupráci so
všetkými cirkvami v meste,
pripravovať s nimi spoločné
podujatia a podporovať aktivity jednotlivých cirkví.

jať aj iné subjekty partnerských miest.
3. Väčšiu pozornosť venovať
vzájomnej propagácii partnerských miest s primeranou
informovanosťou o dianí
v nich.

1. Pokračovať v opravách a rekonštrukciách IV. ZŠ a MŠ
na Okružnej, Fraňa Kráľa
a Komenského.
2. Zrealizovať projekt rekonštrukcie parkovísk, detských
ihrísk, zelene a komunikácii
na sídlisku Juh.
3. Vybudovať chodník pred garážami na Okružnej ulici.
4. V IBV rekonštruovať cesty
a chodníky.
5. Vyvinúť maximálne úsilie
v pôsobení na vlastníkov
nehnuteľností v obvode
s cieľom zlepšiť ich starostlivosť o svoj majetok.
6. Odstrániť problém neodtekania povrchových vôd na Ulici
Fraňa Kráľa a pred blokom H2.
7. Vytvoriť podmienky pre výstavbu kruhovej križovatky
Špitálska – Okružná.

IV. volebný obvod
1. Pokračovať v opravách a rekonštrukciách I., II. ZŠ a MŠ
na Ulici Vajanského a J.
Švermu.

2. Pripraviť projekt rekonštrukcie medziblokových priestorov na sídlisku Západ.
3. Naďalej vytvárať podmienky
na obnovenie činnosti amfiteátra, podporovať aktivity
vlastníkov k skultúrneniu
lesoparku Hrádok a vytvoreniu oddychovej zóny.
4. Rekonštruovať cesty a chodníky.
5. Vybudovať nové svetelné
body verejného osvetlenia
na Ulici Hviezdoslavovej.

V. volebný obvod
1. Pripraviť projekt rekonštrukcie medziblokových priestorov na sídlisku SNP a na sídlisku Nad Laborcom.
2. Pokračovať v rekonštrukcii
V. ZŠ a MŠ na Ulici školskej.
3. Rekonštruovať objekt bývalej MŠ na Borovicovej ulici
na zariadenie opatrovateľskej služby.
4. Rekonštruovať cesty a chodníky.
5. Pokračovať vo výstavbe nového mestského cintorína na
Bielej hore.
6. Vybudovať nové osvetlenie
chodníka popri Laborci.
7. V spolupráci s VVS zlepšiť
úroveň starostlivosti o kanalizačný systém.
8. Pokračovať v rekonštrukcii
športových zariadení – zimného štadióna, Mestskej
športovej haly.
9. Zrealizovať výstavbu detských ihrísk na sídliskách
Nad Laborcom a SNP.
10. Zatraktívniť priestory oddychovej zóny „Baňa“.
11. Naďalej sa v rokovaní s vlastníkmi usilovať o premenu
lesa osobitného určenia Biela hora na lesopark.

VI. volebný obvod
– Časť Močarany
1. Opraviť poškodené úseky
chodníkov.
3. V spolupráci s nájomníkom
zrealizovať rekonštrukciu
detského ihriska v areáli bývalej MŠ.
4. V spolupráci s miestnym občianskym združením a náboženským spoločenstvom organizovať pravidelné podujatia
Močarianska paráda a slávnosti Gorazda Zvonického.
5. Zrekonštruovať miestne verejné osvetlenie.
6. Iniciovať odstránenie náletových drevín v blízkosti
cesty nachádzajúcej sa na
Močarianskej ulici.

VI. volebný obvod
– Časť Topoľany
1. Zrekonštruovať cestu na
Letnej ulici.
2. Opraviť chodník a dobudovať chýbajúci úsek chodníka
smerom k Petrovciam nad
Laborcom.
3. Osadiť nové autobusové čakárne.
4. Podporiť vznik tradície organizovania miestnych podujatí.

VI. volebný obvod
– Časť Kapušianska
– Vrbovská
1. Urobiť opatrenia na opravu
cesty na Meďovskej ulici.
2. Zrekonštruovať chodník na
Vrbovskej ulici.
3. V spolupráci so správcami komunikácií a štátnymi
orgánmi hľadať dopravné
riešenie na križovatke ulíc
Sobranská – Kapušianska.
4. Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov inštalovaním kamerového systému.
5. Realizovať aktivity schválenej Lokálnej stratégie komplexného prístupu v časti
Mlynská ulica.

Aktuality

Z poslaneckých interpelácií
V ostatných dňoch sa stáva, že dochádza k celoplošnému výpadku verejného osvetlenia v IV. volebnom obvode vymedzenom
ulicami: Masarykova, Hviezdoslavova, Vajanského, Humenská
cesta a sčasti v lokalite pod Hrádkom. Naposledy sa táto skutočnosť prejavila v dňoch 18., 19. - 20. februára. Uvedená skutočnosť
znepríjemňuje život tam bývajúcich občanov, ako aj ďalších, ktorí
tade prechádzajú pešo, resp. autom.
Vzhľadom na uvedené žiadam o prijatie opatrení na odstránenie celoplošných výpadkov verejného osvetlenia.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Július Oleár:
K výpadkom dochádza z dôvodu, že v spomínanej lokalite
je dodávka elektrickej energie zabezpečená vzdušným vedením.
To má za následok, že v dňoch, keď je veterné počasie, dochádza k skratom a následne výpadku osvetlenia. Problém riešime
montážou rozporiek na elektrické vedenia, aby sme týmto udalostiam predišli. Nakoľko vzdušné rozvody sú v dĺžke 2,2 km,
jedná sa o proces dlhodobejší, kým lokalizujeme všetky skratové
miesta.

Stanislav Gaľa
Žiadam TaZS mesta Michalovce o rekonštrukciu autobusových zastávok v obvode č. VI Ul. močarianska a to tak, aby bola
zabezpečená ich rekonštrukcia a funkčnosť, t.j., aby občania
čakajúci v týchto prístreškoch boli chránení pred nepriaznivým počasím (dážď, sneh, vietor, atď.), ako aj možnosť hlavne
starších občanov čakajúcich na svoj spoj – posadenia sa na lavičku.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Július Oleár:
Nestotožňujeme sa s vaším názorom, že zastávky na Ul. močarianskej je potrebné rekonštruovať. Potrebujú však opravu, ktorú
uskutočníme v najbližších dňoch. Pre práce, ktoré je potrebné vykonať, sa vyžaduje priaznivejšie počasie – počasie bez mrazov.

MUDr. Ján Paľovčík

1. Žiadam urýchlene vykonať v tomto roku opravu chodníkov
na sídlisku SNP, ktoré sú v dezolátnom stave.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Július Oleár:
Opravu chodníkov na sídlisku SNP, ako aj iných ciest a chodníkov v rámci mesta, môžeme zrealizovať, až keď na to budeme mať
potrebný materiál – obaľovanú drvu, ktorú získame z obaľovačky od
firmy Eurovia Michalovce až po jej spustení.
2. Žiadam urýchlene riešiť parkovanie na Ulici konečnej na
sídlisku Stráňany, nakoľko sa touto ulicou prechádza vo večerných hodinách veľmi obtiažne.
Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Michalovce Ing. Anna Mrázová:
Odbor výstavby, ŽP a MR MsÚ Michalovce sa danou problematikou zaoberá dlhšiu dobu. V minulom roku na viaceré podnety občanov
bývajúcich v tejto časti mesta sa dňa 12. 11. 2010 uskutočnilo spoločné
pracovné stretnutie MsÚ, TaZS Michalovce a ODI PZ Michalovce. Na
základe výsledkov miestneho šetrenia bola vypracovaná štúdia dopravného značenia, ktorú dopravný inšpektorát schválil. Takto schválený
návrh zmeny dopravného značenia bol následne zaslaný správcovi
miestnych komunikácií TaZS mesta Michalovce na vyznačenie parkovania, ktorý sa podľa svojich možností bude realizáciou zaoberať.

Ing. Jozef Sokologorský:
Obrátili sa na mňa obyvatelia Ul. F. Kráľa s otázkou potreby
opravy a rekonštrukcie chodníkov na ich ulici, hlavne smerom od
Ulice kpt. Nálepku, ktorá parí do širšieho centra mesta. Je to dosť
frekventovaná ulica, ktorú užívajú peší, hlavne starší obyvatelia
pri návštevách mestského cintorína. Na základe tohto žiadam
kompetentných o vykonanie opravy a údržby chodníkov v uvedenej lokalite, v čo najkratšom čase.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Július Oleár:
Nakoľko poškodenie chodníkov na Ul. Fraňa Kráľa je takého rozsahu, že bežné opravy by sa minuli účinkom, bude v priebehu roka
2011 uskutočnená rekonštrukcia dodávateľským spôsobom.

Integrované tematické vyučovanie,
inovácia metód a didaktických prostriedkov,
s dôrazom na využívanie IKT v ZŠ P. Horova
Kód ITMS: 26110130060

dopytovo-orientovaný projekt

Základná škola Pavla Horova, Ul. kpt. Nálepku 16 v Michalovciach úspešne realizuje
od marca 2009 projekt s názvom Integrované tematické vyučovanie, inovácia metód
a didaktických prostriedkov, s dôrazom na využívanie IKT v ZŠ P. Horova. Projekt bude
ukončený v júni 2011.
Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Vzdelávanie.
Miestom realizácie projektu je ZŠ Pavla Horova v Michalovciach.
Celková hodnota schváleného projektu je 166 902,03 Eur (5 028 090,50 Sk).
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie rozvojového projektu školy s využitím tematického projektového a zážitkového učenia, s podporou IKT a priamym rozvojom kľúčových kompetencií žiakov, ktorý vedie ku komplexnej zmene spôsobu vzdelávania.
Cieľová skupina: žiaci všetkých ročníkov školy a učitelia, ktorí majú záujem o to, aby
došlo k splneniu cieľov tohto projektu.
Zameranie projektu:
Na 1. stupni sme sa zamerali na 2 aktivity:
• Implementácia modelu Integrovaného tematického vyučovania
• Vyučovanie prírodovedných predmetov na základe francúzsko-slovenského programu „Vyhrňme si rukávy“
Na 2. stupni sme sa zamerali na 8 aktivít:
• Moderná informatika
• Experiment ako metóda skúmania a poznávania fyzikálnych javov
• Moderný zemepis
• Moderný dejepis
• Som občan – výchova k občianstvu
• Občianska výchova – nový predmet v 5. ročníku základnej školy – tvorba učebných
textov.
• Moderná matematika
• Využívanie informačno-komunikačných technológií na základnej škole
V rámci týchto aktivít sme :
• získali veľké množstvo učebných pomôcok v hodnote cca 40 000 Eur (1 200 000 Sk)
• modernú didaktickú techniku v hodnote cca 26 700 Eur ( 800 000 Sk)
• Lego učebne
• spracovali učebné materiály, testy zverejnené na: http://www.zsphorova.sk/modernaskola/index.html
• výučbové programy, interaktívne tabule
• vyučovanie prostredníctvom internetu, ktorý máme k dispozícii v každej triede

k r í ž o v k a
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V REŠTAURÁCII
Pán vrchný, čo mi to pláva v tej polievke?
Pane, ... (odpoveď vrchného v tajničke krížovky)
Vodorovne:
A Začiatok tajničky
B. Ochorenie hrubého čreva,
prudké záchvaty dutých orgánov – Klinec na podrážke horolezeckých topánok
C. Osob. zámeno – Český prozaik
(Vladislav ..., 1891 – 1942)
– Lepidlo
D. Literárny klub – Časť atlasu
– Dom. meno Etely – Jestvuješ
E. Holandská rieka – Strom,
symbol Slovanov – Štát. pozn.
značka vozidiel Španielska,
Portugalska a Uruguaju – Český básnik (Viktor ..., 1877
– 1931)
F. Svetoznáma
topmodelka
(H ide ...) – Liehoviny z ryže
– Časť dňa
G. Druh opice – Meno Eriky
– Perseova matka
H. Skr. arcibiskupa – Pridelíš
– Slov. magnezitové závody
I. Podpis anonyma – Kto aktéruje – Územná jednotka – Belgická rieka
J. Koniec tajničky
zvisle:
1. Bývalý, st. michalovský futbal.
obranca – Nemecký prozaik
(Thomas ..., 1875 – 1955)
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2. Francúzsky zápor (nie) – Druh
zeleniny – Planétka (tiež dánske muž. meno)
3. Staroveká krajina – Nedávno
zosnulý český spevák (Petr ...)
– Samec kozy
4. Protivník, súper – Schodok, dlh
5. Africká žirafa – Postava zo
Švejka
6. Zosilnený súhlas, častica – bývalý prvý robotnícky spolok
na území Slovenska, založený
v roku 1869 v Bratislave – Ja,
po maď.
7. Autozn. okr. Trnava – Čínska citara – Švajčiarska rieka
– Iniciálky Rudolfa a Arpáda
8. Označenie lietadiel Moldavska
(tiež chem. zn erbia) – Zutekal
– Skr. pre štátny
9. Ovocné šťavy – Švédske žen.
meno (Dita)
10. Tropické olejnaté semená,
kešu – Indické muž. meno
11. Granit – Obyvateľ sever. európskeho štátu – Slovenská
technická univerzita
12. St. rumunský futbalista (tiež rieka v Peru) – Potomok – Bývalý
politik Slovenského štátu so skr.
mena na začiatku (Alexander ...)
13. Značka kozmetiky – Biblická
postava, syn Izáka
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Pomôcky: B. Trikuna, E. Eem, Dyk, G. Danae, 2. Arne, 9. Díte,
10. Rašám, 12. Ene

Autor: Dušan Kudroč

Správne znenie tajničky:

Ing. Jozef Bobík

Základná škola Pavla Horova Michalovce
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt realizovaný v rámci
Operačného programu Vzdelávanie

...nerobte sa, že nepoznáte muchu.

Riešenie interpelácií, ktoré poslanci predložili na II. zasadnutí
MsZ Michalovce 22. februára 2011





kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších
Nina Bali-Hudáková
Nella Okohribová
Jakub Ivaňák
Michal Repel
Elisa Pavliková
Tereza Kočišová a Tamara Kočišová
Katarína Hakošová
Dominika Kántorová

Michalovská hudobná jar

Maroš Potokar – husle, Pavla Reiffersová – klavír
7. 4. 2011 o 18.00 hod. – veľká sála MsKS, vstupné 2 €

Irish dance experience

V úchvatnej írskej tanečnej stepshow sa predstaví aj
Catherine Gallaghers - írska národná majsterka
14. 4. 2011. o 19.00 hod. – veľká sála MsKS, vstupné 20 €

Zemplínske osvetové stredisko
DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
okresná prehliadka DFS
2. apríl 2011 – MsKS Michalovce

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
súťaž v prednese poézie a prózy
5., 6., 7. apríl 2011 – MsKS Michalovce

Základná umelecká škola
Spevácke zbory

Pro Musica a Magnólia
Výchovné koncerty pre stredné školy
12. apríl 2011 – Veľká sála MsKS

Program kina Centrum
1. - 3. 4. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
USA / 2010 /119min./
VARIETÉ
/romantický muzikál/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
3. 4. nedeľa o 16.00 hod.
MAČKY A PSI
/rodinná komédia/
Vstupné: 2.10€
Ml. prístupný

USA / 2010 /82min/
Slovenský dabing

Bioprodukty v strave
Sme takí odolní, aká živá
a pestrá je naša strava. Stravou
si môžeme upraviť veľa neduhov v našom organizme. Čím
máme pestrejší jedálny lístok,
tým je to pre nás lepšie. Veľkou
mierou k tomu prispievajú biopotraviny vyrobené na základe
tradičného spôsobu hospodárenia so šetrným vzťahom k pôde,
rastlinám, živočíchom aj prírode. A prečo biopotraviny? Sú
zdravé, plnohodnotné, chutia
výborne. Neobsahujú škodlivé
éčka, antibiotiká, rastové hormóny, či modifikované organizmy. Ekofarmári nepoužívajú
pesticídy, neznečisťujú pôdu,
vodu, vzduch, pestujú rôzne
druhy plodín, obnovujú život
na vidieku. Bioprodukcia znižuje závislosť na neobnoviteľných
prírodných zdrojoch.
V rámci projektu Zdravá
škola sme sa preto na Základnej

škole, Ulica J. Švermu 6 v Michalovciach rozhodli venovať
biopotravinám väčší priestor
v termíne 14.2. – 18.3. aktivitami
na triednických hodinách, návštevou biopredajne, prednáškou
v školskom rozhlase, výtvarnou
súťažou, tvorbou sloganov, prácou s počítačom. Skrášlili sme
si školskú jedáleň výtvarnými
prácami. V priestoroch školy
boli umiestnené vrecia na separovanie odpadu. Nezabudnuteľnou akciou bolo Biopopoludnie
v školskej jedálni pre žiakov
ŠKD. Vyvrcholením bola ochutnávka biopotravín, v spolupráci
so školskou jedálňou.
Ostali nám už len spomienky. Aktivity nám ešte pripomína nástenka vo vestibule školy
a vyzdobená školská jedáleň.
No aj naďalej sa budeme riadiť
víťazným sloganom: „Bio žiť,
zdravý byť.“
M.Tóthová

5. - 6. 4. utorok, streda o 19.30 hod.
ČIERNA LABUŤ
USA/2010/101min./
/dráma, thriller/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

Poďakovania

Týmto chcem poďakovať
primárovi II. interného oddelenia MUDr. Mariánovi Štefanovi,
MUDr. Timei Tamáškovej a MUDr. Smrekovej
za príkladnú starostlivosť počas hospitalizácie.
Zároveň ďakujem za opateru sestričkám Márii Moravčíkovej,
Diane Filcovej a Martinovi Banákovi
a upratovačkám II. interného oddelenia.
pacient Milan Hajduk
Milí, obetaví, starostliví a profesionáli vo svojom obore,
to sú lekári a zdravotné sestry ortopedického oddelenia
NsP Š. Kukuru v Michalovciach pod odborným vedením
primára MUDr. Františka Farkaša,
ktorým patrí moje srdečné ďakujem.
Poďakovanie patrí tiež MUDr. Benjamínovi Bančejovi,
skvelému anestéziológovi.
pacientka Mária Žeciková
Ďakujem MUDr. Pavlovi Kuchtovi, pôrodným asistentkám Anne
Žolnovej a Jozefe Marcinčákovej, lekárom a sestričkám z oddelenia
gynekológie a pôrodníctva v Nemocnici Š. Kukuru v Michalovciach
pod vedením primára MUDr. Stanislava Filkora ako aj všetkým
sestričkám z novorodeneckého oddelenia pod vedením primárky
MUDr. Márie Vaľovej za milý, ľudský prístup a profesionálnu
starostlivosť o mňa a moju dcérku počas nášho pobytu
v michalovskej pôrodnici. Úprimná vďaka!
Mgr. Želmíra Pavliková

7. - 10. 4. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
127 HODÍN
USA / 2010 /90min/
/dráma, dobrodružný/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

Spoločenská rubrika

10. 4. nedeľa o 16.00 hod.
HARRY POTTER A DARY SMRTI 1. ČASŤ
/dobrodružný, fantasy/
USA / 2010 /146 min./
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta

Mimoriadne filmové predstavenie
12. 4. utorok o 17.30 hod.
BELLA
USA / 2006 /91min./
/dráma, romanca/
Premiéra
Vstupné: 2.30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing
12. 4. utorok o 19.30 hod.
KRÁSNE VSTÁVANIE
USA / 2010 /108min/
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
13. 4. streda o 19.30 hod.
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
ČR / 2010 /96min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

Spomienky

Dňa 24. marca 2011 uplynulo 5 smutných rokov
od tragickej smrti milovaného syna, otca, manžela

Ing. Janka Harbuľáka
z Budkoviec a 23. apríla 2011 si pripomenieme 5. výročie odchodu do večnosti jeho otecka a môjho manžela

Štefana Harbuľáka
S úctou a láskou si na našich drahých spomíname.
mama, manželka Alenka, deti Janík, Zuzanka, brat a sestra
Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.
Nech odpočívajú v pokoji. Navždy ostanú v našich srdciach.

Talentovaní žiaci a študenti z Košického kraja so záujmom o ruský
jazyk sa 14.marca zišli v Základnej škole na Ulici T.J.Moussona v Michalovciach na 41. ročníku olympiády v ruskom jazyku. Štyridsaťdva
prihlásených účastníkov súťažilo v šiestich kategóriách. Počas súťaže
preukázali svoje vedomosti i schopnosti dohovoriť sa v ruskom jazyku.
Víťazi jednotlivých kategórií - Eva Jánosdeáková, Terézia Paulovčáková, Kristián Bunkin, Michal Guza, Nina Žolnová, Anna Schnitzerová,
budú reprezentovať náš kraj v celoslovenskom kole tejto súťaže.
PhDr. A. Kaputová

Učenie hrou

V rámci vyučovacieho predmetu aplikovaná ekonómia dostali žiaci SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach unikátnu
príležitosť vyskúšať si podnikanie na vlastnej koži, a tak
založili študentskú spoločnosť
MALY BUF /simulácia akciovej spoločnosti/.
V rámci tohto predmetu
sa študenti zapojili do súťaže
„Veľtrh študentských spoločností“, ktorý zorganizovala
vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement
Slovensko. Tento rok sa veľtrh
uskutočnil v obchodnom centre
Optima v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice
Richarda Rašiho. Veľtrhu sa
zúčastní 235 stredoškolských
študentov zo 47 stredných škôl
rôzneho typu a zamerania z celého Slovenska. Každá študentská spoločnosť mala jedinečnú

možnosť prezentovať výsledky
svojej niekoľkomesačnej práce.
Spoločnosť MALY BUF reprezentoval päťčlenný manažérsky
tím. Súťažilo sa vo viacerých
kategóriách. Aj keď žiaci nevyhrali, bol to nezabudnuteľný
zážitok a skúsenosť.
Práve praktická skúsenosť
s podnikaním umožnila žiakom
uvedomiť si, že úspešnosť a efektívnosť podnikania spoločnosti nezávisí iba od jedného z jej členov.
Študenti si pochvaľovali
spoluprácu s učiteľkou aplikovanej ekonómie Ing. Javorskou
a dobrovoľnou konzultantkou
Ing. Čižmarikovou.
Ešte ich čaká záverečné valné zhromaždenie spoločnosti,
na ktorom činnosť zhodnotia
a ukončia. Ak uspejú v záverečnom teste z predmetu aplikovaná ekonómia, získajú certifikát.
Anna Tomková

Anton Jasovský, 67-ročný
Július Maščeník, 81-ročný
Anna Praskajová, 81-ročná
Ružena Hospodárová, 76-ročná
Michal Kočiš, 80-ročný
Jozef Link, 81-ročný
Pavol Ostoverchý, 88-ročný
Antonín Dostál, 84-ročný
Zuzana Smoligová, 91-ročná
Michal Papinčák, 81-ročný
Mária Bobíková, 74-ročná

Poďakovanie
Ďakujeme vedeniu NsP Š. Kukuru v Michalovciach,
kolegom a všetkým známym za účasť na poslednej rozlúčke
s naším drahým MUDr. Štefanom Dolgošom,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Spomienky
Dňa 28. marca 2011 uplynuli 2 roky,
čo nás vo veku 73 rokov navždy opustila
naša drahá mamička a babička

Anna Vrašťáková
s láskou spomína dcéra s rodinou

Dňa 22. marca 2011 uplynulo 5 rokov od chvíle, keď nás vo veku
57 rokov navždy opustila naša drahá a milovaná mama

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob
dať, sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 7. apríla uplynie rok, čo nás navždy
opustil manžel, otec a dedko

Božena Štecová

Ing. Emil Michalovčík

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým,
ktorí ste ju poznali a spomínate.
Venujte jej prosím tichú spomienku a malú modlitbičku.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka Eva, dcéry Eva s rodinou,
Janka s rodinou, Iveta s rodinou
a Emília s rodinou

synovia Ján, Marek a vnúčatá Janík a Michaela

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

DVA TÝŽDNE V športe

Kúpa – predaj – prenájom/byty

O pohár primátora mesta
I. ročník mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti
4. kolo 14. 4. 2011 9. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

BASKETBAL
1. BK – Rožňava
I. liga mužov-nadstavbová časť 9. 4. 2011 16. 00 hod.
1. BK – Spišská Nová Ves „B“
I. liga mužov-nadstavbová časť 10. 4. 2011 13. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

FLORBAL
O pohár primátora mesta
II. ročník mestskej florbalovej ligy mužov
11. 4. 2011 18. - 21. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

FUTBAL
MFK Zemplín – MFK Ružomberok „B“
I. liga mužov-23. kolo 2. 4. 2011 15. 30 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel.0915840405
TJ Močarianska – TJ Čičarovce „B“
M-ObFZ III. B trieda mužov-10. kolo 3. 4. 2011 15. 30 hod.
Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758
MFK Zemplín – ŽP Šport Podbrezová
I. LS/MD-22. kolo 5. 4. 2011 13. 00 hod. a 15. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907
FK Topoľany – FK Drustav Svidník
III. liga mužov-20. kolo 10. 4. 2011 10. 30 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524
ŠK Vrbovec – OFK Klokočov
III. A trieda mužov M-ObFZ-17. kolo 10. 4. 2011 15. 30 hod.
Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483

HÁDZANÁ
HK Iuventa – HK Slovan Dusľo Šaľa
I. LSD-24. kolo 2. 4. 2011 14. 00 hod.
HK Iuventa – Šurany
I. LMD-24. kolo 2. 4. 2011 16. 00 hod.
Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518
HC winLand – Strojár Malacky
I. liga mužov-17. kolo 2. 4. 2011 17. 30 hod.
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725
HK Iuventa – Poruba
WHIL žien-26. kolo 9. 4. 2011 18. 00 hod.
Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

JUDO
Majstrovstvá kraja žiakov
a 2. kolo krajskej ligy žiakov
2. 4. 2011 10. 00 hod.
Info: Viliam Kohút, č. tel.0908362137

KARATE
Žiacka liga v karate
VÚKABU-4. kolo 2. 4. 2011 9. 45 hod.
Info: Beáta Hasprová, č. tel. 0908073608

SILOVÝ ŠTVORBOJ
O pohár primátora mesta
III. ročník súťaže v silovom štvorboji stredných škôl
13. 4. 2011 8. 30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

STOLNÝ TENIS
ŠKST „B“ – STO Valaliky
II. liga mužov-25. kolo 3. 4. 2011 10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

ŠACH
O pohár primátora mesta
I. ročník šachového turnaja žiakov
13. 4. 2011 9. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

TURISTIKA
Zádielská dolina
9. 4. 2011 6. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603



Ocenenia najlepším družstvám I. a II. ligy odovzdali na slávnostnom
vyhodnotení zástupca primátora mesta MUDr. Benjamín Bančej
a predseda softtenisovej komisie Mgr. Peter Greňa.

Víťazom softtenisovej
ligy mužov Limetka

Mestský úrad bol v uplynulom období organizátorom III.
ročníka mestskej softtenisovej
ligy mužov O pohár primátora
mesta Michalovce. Súťaž prebiehala dlhodobým spôsobom v I.
a II. lige od 19. októbra 2010 do
18. marca tohto roku. Počas súťaže bolo odohraných celkove 96
zápasov, v ktorých sa vystriedalo
65 hráčov. Prvenstvo z minulého
ročníka obhajoval Kornaz, ktorý
úlohu favorita potvrdzoval počas
celej súťaže a od 1. kola bol na čele
I. ligy. O tom, že súťaž bola napínavá až do svojho konca, svedčí
i ten fakt, že až posledné 14. kolo
rozhodlo v I. lige o celkovom víťazovi súťaže, keď dovtedy vedúci
celok Kornaz nezvládol záverečný

zápas súťaže s Mistrálom a po
dramatickom boji prehral v super tie-breakoch obidve štvorhry
a tým prišiel o celkové prvenstvo.
Celú súťaž bez prehry absolvovali
dve družstvá a to víťazná Limetka
a Mistrál, ktorý v celkovom poradí
obsadil 3. miesto. Na poslednom
8. mieste v I. lige sa umiestnila
SKM Scudéria, ktorá zostupuje
pre nastávajúci ročník 2011/2012
do II. ligy.
V II. lige štartovalo 7 družstiev a jej víťazom sa stal Goral
Team, ktorý všetky svoje zápasy
vyhral suverénnym spôsobom
a v celej súťaži stratil len dva
sety a po zásluhe je pre nastávajúci súťažný ročník postupujúcim do I. ligy.
nk

k r á tk o z o šp o r t u
n V Moldave nad Bodvou naprázdno
Po troch kolách, v ktorých futbalisti MPK Zemplín Michalovce v I.
lige naplno bodovali a pripísali si 9 bodov, cestovali na regionálne
derby. To bolo v Moldave nad Bodvou. Michalovčanom sa nedarilo a vyšli naprázdno. Prehrali 0:2. Sú na treťom mieste tabuľky
so ziskom 34 bodov. Majú o dva body menej ako druhá Petržalka.
Moldava nad Bodvou je štvrtá. V nedeľu 3. apríla sa Michalovčania
prestavia v domácom prostredí a budú hostiť rezervu účastníka
Corgoňligy – Ružomberok. Začiatok zápasu je stanovený na 15.30
hod.
n Polovičný úspech basketbalistov
Prvoligovým basketbalistom 1. BK Michalovce sa v tohto ročnej
nadstavbe o postup do extraligy nedarí. V ostatnom stretnutí
v domácom prostredí vyhrávali polovičný úspech. Najprv prehrali
s Petržalkou o 10 bodov – 56:66. Potom si hravo poradili s bratislavským ŠKP, ktorý porazili 92:64. Na svojom konte majú 12
bodov a sú stále v skupine na poslednej ôsmej priečke. Najbližšie
hrajú znovu v domácom prostredí. V dňoch 9. a 10. apríla hostia
Spišskú Novú Ves a Rožňavu. O ďalšie dva týždne sa v poslednom
dvojzápase predstavia v Leviciach a Trnave.
n Body WinLandu
Prvoligoví hádzanári HC WinLand sa predstavili v Dubnici nad Váhom. Po dobrom výkone si pripísali ďalšie jarné víťazstvo - už piate.
Majú na svojom konte 20 bodov. Patrí im štvrtá priečka v tabuľke.
O týždeň sa Michalovčania predstavia doma v dvojzápase Najprv
2. apríla o 17.30 hod. privítajú tretie Malacky a v nedeľu 3. apríla
o 15.00 hod. predohrajú zápas so štvrtou Modrou, ktorá bude deň
predtým hrať v Trebišove. Ak oba zápasy vyhráme budeme v tabuľke na treťom mieste, čo nám dáva šancu na postup do extraligy.
n V Sačurove 21 našich bežcov
V obci Sačurov v okrese Vranov nad Topľou sa bežal už 16. ročník
cestného behu Sačurovská pätnástka. Zúčastnilo sa ho 108 bežcov
zo Slovenska a Poľska. Z toho z nášho okresu bolo 21 a zo samotných Michaloviec 10. Najlepším z okresu bol Vladislav Lipovský
zo Strážskeho - na 14. mieste časom 55.03 min. Z Michaloviec najlepší bol Gerard Parilak –Triklub Michalovce. Skončil na 79 mieste
časom 1.14.53 hod.
n Hádzanárky Iuventy na dvoch frontoch
Michalovské hádzanárky za tri dni hrajú dva dôležité zápasy vo
WHIL .Prvý krok urobili v Sobotu, keď porazili Šaľu 29:25 (12:12).
Majú 38 bodov a sú najlepšie na Slovensku. Na vedúcu pražskú
Sláviu strácajú 6 bodov. Škoda, že sa zranila Kalaninová. V pondelok v šlágri kola Michalovce – Slávia sa zápas skončil 29:26.
Iuventa ide do play-off teda z prvej priečky. Do úplného skončenia
hrajú Michalovce ešte doma 2. apríla s Porubou o 17.30 hod.
n Topoľany s prehrou
V IV. futbalovej lige sa konečne naštartovalo. .Náš zástupca – Topoľany sa predstavil v Giraltovciach s výsledkom 0:1. Teda nezačali dobre. V nedeľu 3. apríla o 15.30 hod. Topoľany pocestujú do
Sibu, ktorý je na 10 mieste. Topoľany majú 14 bodov a sú posledné
a predposledné Spišské Podhradie strácajú bod.
ka

• Predám l-izbový byt 39 m2 podlahovej plochy v OV v zateplenej
bytovke na 3. poschodí, Okružná 16, Michalovce. Cena 23 000 €
- dohoda možná. Info  0905 440 360
• Predám 2–izbový byt v osobnom vlastníctve na Ulici J. Murgaša
20. Cena dohodou.  0903 278 538
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.
 0903 278 538
• Predám zrekonštruovaný rodinný dom na Ulici Cyrila a Metoda. Cena dohodou.  0907 997 006
• Predám nový RD v obci Zalužice s príslušenstvom, vybudovaný
na rohovom pozemku o výmere 1 658 m2, vhodný na dvojgeneračné bývanie. Cena dohodou.  0907 953 427
• Dám do prenájmu dom na Zemplínskej šírave, vhodný na podnikanie alebo ubytovanie.  0907 534 726
• Predám rekreačnú chatu v časti Kaluža.  0917 473 799
• Predám 1-izbový byt v osobnom vlastníctve na Ul. okružnej.
Kuchyňa a kúpeľňa v pôvodnom stave. Cena 22 tis. €.
 0944 906 717
• Predám 2-izbový murovaný byt na prízemí v meste.
 0905 677 384

Rôzne

• Predám 3 spálňové dvojdverové skrine. Cena dohodou.
 6283 249
• Predám za výhodných podmienok CERAGEM.
 6422 933, volať o 19.00 hod.
• Hľadáme dobrého majiteľa pre šteňatá labradora retrievera čiernej farby. Cena dohodou.  0915 450 295,  056 6492 104
• Predám koterec, voliéru, ohradu pre väčšieho psa. Ľahko zmontovateľné.  0908 985 161
• Sekám a pozlátim písmo na náhrobných kameňoch.
 0903 389 140

Otvorenie streleckej
sezóny
V nedeľu 27. marca sa uskutočnil 7. ročník Memoriálu
Gustáva Bodajlu v streleckom
trojboji. Toto podujatie je už tradične prvou streleckou súťažou
v roku organizovanou miestnym
Klubom vojakov v zálohe.
Počasie strelcom veľmi neprialo. Strelci z pištole a z revolvera však bojovali so zápalom.
Najlepší prevzali z rúk dcéry
Gustáva Bodajlu pani Ivony
Čurmovej víťazné medaily. V kategórii pištoľ si zlatú medailu

odniesol Jozef Pavlovčík z KVvZ
Michalovce, striebornú Emil Tušík z KVvZ Poruba pod Vihorlatom a bronzovú Roman Kondáš
z KVvZ Michalovce. V kategórii
revolver si zlato vystrieľal Emil
Tušík, striebro Daniel Denci
obaja z KVvZ Poruba pod Vihorlatom a bronz Peter Brugoš
zo ŠSK - Podhradová Košice.
Strelecká sezóna sa teda začala a priaznivci vône spáleného
pušného prachu sa už tešia na
najbližšie stretnutie.
J. B.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

VÝZVA
Vyzývame týmto občanov – nájomcov hrobových miest
na mestskom cintoríne v Michalovciach, Ul. Kollára č. 2,
aby si právo na ďalšie užívanie hrobových miest obnovili
zaplatením príslušného poplatku.
V prípade nezaplatenia (neobnovenia si práva na ďalšie
užívanie hrobových miest) správa cintorína, na základe
Zákona 470/2005 Z.z. naloží s týmito ako s voľnými
a po uplynutí príslušných lehôt budú zrušené

Prvé jarné kilometre
Po spoločnej akcii viacerých
Klubov slovenských turistov
(KST) na 4. zimnom zraze sa
členovia najstaršieho michalovského KST Turista zúčastnili
znova spoločne s ostanými KST
na už 55. ročníku veľmi obľúbených 100 jarných km (JKM).
Tohtoročné slávnostné otvorenie sa už tradične uskutočnilo
na Brekovskom hrade. K známej
turistickej, ale hlavne historickej
lokalite sa naša spoločnosť premiestnila, zo Strážskeho, jedného z najmladších miest SR.
Turisti prešli takzvanou Brekovskou bránou a po žltom turistickom chodníku miernym stúpaním zamierili pomaly k hradu.
Hrad vznikol koncom 13. storočia a prvá zmienka o ňom ako
o Castrum Balko je z r. 1307,
keď ho za niekoľko dedín vymenili šľachtici z Michaloviec.
V ruinách je od roku 1684 od

stavovských protihabsburských
povstaní. Tohto času sa Združenie na záchranu Brekovského
hradu (OZ) snaží aspoň o akú
– takú záchranu rozpadávajúcich sa hradieb, k čomu im troškou prispeli aj prítomní turisti
povynášaním skál k miestam
rekonštrukcie. Po športových
súťažiach medzi zhruba stovkou
prítomných zo štyroch okresov
(Michalovce, Sobrance, Humenné, Vranov nad Topľou) sa
členovia KST Turista Michalovce pobrali na ďalšie putovanie.
Prešli popod Klokočiny (338 m
n. m.) okolo jaskyne Veľká Artajama a na južnom svahu vyššie
spomenutého kopca naďabili na
rozsiahlu pláň prvých poslov jari
– snežienky. Záver túry absolvovali cez zdevastované vinice
a v pohode došli do východiska
tohto slnkom zaliateho jarného
výletu.
Anton Hasák
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