Občasník obce Šarišské Michaľany

Šarišské
Michaľany

Číslo 1/2011, máj 2011
Vážení spoluobčania,
ďakujem Vám za prejavenú dôveru, ktorú ste mne a novozvoleným
poslancom obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách prejavili
svojim hlasovaním.
Verím, že dôveru, ktorú ste nám dali, v najbližších štyroch rokoch nesklameme. Je to pre nás výzva a záväzok zároveň. Vďaka
vám budeme môcť realizovať svoje predstavy a plány. Samozrejme
nie sami, podarí sa to iba s vašou pomocou. Ja sa budem sa snažiť
v spolupráci so všetkými zvolenými poslancami, pracovníkmi obce,
spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci a každým, kto má
záujem prispieť svojou aktivitou k rozvoju obce, pracovať v prospech
obce a jej obyvateľov.
Dovoľte mi v krátkosti poinformovať vás o finančnej situácii
v obci.
Obec mala 12. 1. 2011 nezaplatené faktúry na sumu 464 987 €.
Tieto faktúry boli k 12. 1. 2011 po lehote splatnosti 12, 43 a 246 dní.
Sú to faktúry za prvú etapu kanalizácie Mlynská ulica. K tomu ešte
pribudli faktúry za výberové konanie na dodávateľa a za stavebný dozor na ukončenú časť kanalizácie v celkovej sume na 17 278,- €.
Faktúra firmy PEHaS za komunikáciu k 16-bytovej jednotke
na 20 230,- €, bola 73 dní po lehote splatnosti a je tu aj pôžička od tej
istej firmy 37 626 € s lehotou splatnosti do 30. 6. 2011 a úrokom 18 %.
Za oneskorenú úhradu faktúr firme Euro.Building, ktorá sa podieľala
na rekonštrukcii základnej školy sme zaplatili penále z omeškania
6 738,79 €, t.j. zo sumy 8 992,97 €, ktorú firma dlhovala obci sme
dostali iba zvyšných 2 254,18 €.
Ďalej je potrebné vrátiť 50 000 € (zálohové platby obyvateľov
3 obecných bytoviek), ktoré predchádzajúce vedenie obce použilo
na rôzne platby…
Na projekt Zdravá škola máme zostatok úveru vo výške
177 484,- €, z ktorého po preplatení poslednej platby z Regionálneho
operačného programu vo výške 143 945,- € zostane ešte obci uhradiť
banke 33 539,- €.
Okrem toho obec spláca pokutu za porušenie finančnej disciplíny
vo výške 6 865,- € a spláca úver banke Dexia, ktorý bol zobraný na
kanalizáciu ulice M. Zeleného. Celková výška úveru je 191 372,- €,
mesačné splátky činia 1 900,- €. Obec bude tento úver splácať do septembra 2019.

Stretnutie starostov
V utorok 12. apríla 2011 sa v priestoroch obecného úradu
uskutočnilo stretnutie starostov okresu Sabinov. Na stretnutí boli
prejednané aktuálne otázky samosprávy.

Ročník XIV.
Do rozpočtu obce na rok 2011 bolo počítané aj s peniazmi z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007
- 2013. Zatiaľ bol celý projekt Slovensko - poľskej spolupráce financovaný z rozpočtu obce, t.j. z vlastných prostriedkov, v sume
48 903 € s tým, že po ukončení projektu bude suma vo výške 43 965 €
z VÚC zaslaná na účet obce. V marci 2011 bola pracovníkmi VÚC
vykonaná dokladová kontrola a z celkovej sumy 43 965 € bolo až
38 785,97 € vyhodnotených ako neoprávnené výdaje (najväčšiu časť
tvorila faktúra za bezbariérový vchod do klubu dôchodcov vo výške
22 512 €). Týmto sa zníži tohtoročný rozpočet obce o sumu 38 785,97 €
(1 168 437 Sk).
Obec v roku 2008 zadala vypracovanie nového územného plánu
v celkovej hodnote 19 750,38 €. Všetky faktúry však nie sú ešte uhradené .Tohoto roku musíme uhradiť sumu 8 571,67 € a do konca marca
2012 sumu 5 135,10 €.
Aby sa čiastočne nepriaznivý finančný stav vyriešil, obec požiadala banku Dexia o úver na zaplatenie faktúr súvisiacich s výstavbou
kanalizácia na Mlynskej ulici.
Z Ministerstva životného prostredia SR je schválená dotácia
na kanalizáciu Mlynská ulica vo výške 95 % z celkovej hodnoty stavby,
ktorá je 734 350,- €. No sumu 697 632,50 € nám ministerstvo refunduje až po zaplatení uvedených faktúr z vlastných prostriedkov. Suma,
ktorou sa obec podieľa na výstavbe kanalizácie Mlynská ulica tak činí
36 717,- € (5 % celkových nákladov projektu) plus 48 144.13 € firme
TRIPLE s.r.o. za poradenskú činnosť pri spracovaní projektu.
Navyše obec vyplatila na odstupom a preplatení dovolenky bývalému starostovi, prednostke a účtovníčke spolu 26 882,80 € (vyše
800 000,- Sk). Keďže vo viacerých prípadoch došlo k porušeniu zákona, bolo z tejto sumy zbytočne vyplatených 16 082,80 € (485 000 Sk).
Aj tieto financie budú obci tohto roku v rozpočte chýbať.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že aktivity väčšieho rozsahu v tomto roku obec nemôže plánovať. Keďže najväčším problémom v obci
sú v súčasnej dobe hlavne rozbité cesty a parkovisko, chcel by som
Vás vážení spoluobčania vzhľadom k tejto výnimočne nepriaznivej
finenančnej situácii týmto zároveň požiadať o trochu zhovievavosti.
Ešte raz Vám v mene novozvoleného obecného zastupiteľstva
a v svojom mene ďakujem za prejavenú dôveru a prajem Vám všetko
dobré.
Ing. Leššo Vincent
starosta obce

Ako ďalej s kanalizáciou na Mlynskej ulici
Kanalizácia Mlynská ulica bola realizovaná v dvoch etapách.
Prvá časť o celkovej dĺžke 817,5 m bola budovaná v jeseni 2010,
druhá časť o dĺžke 408,6 m v mesiaci apríl 2011. Pripojenie na hotovú kanalizáciu však musí ešte pár týždňov počkať. Dôvody sú technické - keďže súbežne s kanalizáciou sú v telese cesty uložené aj
ostatné inžinierske siete - vodovodné potrubie priemeru 600 mm,
obecný vodovod, plynové potrubie a telefónne kábly.
Kanalizačné potrubie je na troch miestach uložené v takej blízkosti plynového potrubia, ktoré normy pre rozvod zemného plynu
nepripúšťajú. Z tohto dôvodu je potrebné uložiť plynové potrubie
do oceľových chráničiek v odvetrávaním. Po vykonaní týchto prác sa
pristúpi ku kolaudácii. Obyvatelia Mlynskej ulice sa tak, predpokladáme že v letných mesiacoch, budú môcť napojiť na kanalizáciu.
Po tomto napojení nám zostane odkanalizovať už iba Sabinovskú
ulicu a slepú uličku, odbočujúcu z ulice kpt. Nálepku. kde bývajú
3 domácnosti.
Ing. V. Leššo

Autobusové zastávky
Obnova autobusových zastávok patrí medzi priority,
preto si vedenie OcÚ urobilo prieskum ponuky a cien.
Zastávky by mali byť murované a väčšie ako dnešné. Spolu
so zastávkami by malo byť upravené aj nástupište na sídlisku.
FOTO:
Nejako podobne by mali vyzerať nové autobusové zastávky.

Nadácia ORANGE - Šanca pre váš región
V roku 2011 vyhlásila Nadácia Orange v spolupráci s Centrom
pre filantropiu už 7. ročník úspešného grantového programu Šanca
pre váš región.
Hlavnou myšlienkou programu je rozvoj regiónov Slovenska
za pomoci aktívnych občanov. Formou menších grantov chce program
podporovať predovšetkým iniciatívy samotných aktívnych občanov,
ktorí chcú meniť a skvalitňovať prostredie v ktorom žijú a napomáhať
tak svojmu regiónu a jeho obyvateľom.
Do programu sme sa zapojili projektom na prípravu plochy pre skatepark a pódia v športovom areáli.
Maximálna suma na jeden projekt: 3 000 eur
Prijímanie žiadostí v siedmom ročníku grantovej výzvy bolo ukončené. Do dátumu uzávierky 19. 4. 2011 bolo predložených 488 projektov.
Výsledky hodnotiaceho procesu a zoznam podporených projektov bude
zverejnený 31. 5. 2011.

Nová internetová stránka obce
V stredu 11.mája bola spustená nová internetová stránka obce www.
sarisskemichalany.sk. Stránka je momentálne v skúšobnom režime
a pozostáva zo štyroch sekcií – Občan, Obec, Samospráva obce
a Návštevník. Po doplnení údajov bude obsahovať všetky potrebné
informácie, vrátane takých rubrík ako Aktuality, Športová sieň slávy,
Historické pamiatky, Fotogaléria, Obchody a služby, Doprava, Čestní
občania obce, Archeologické lokality a pod.

Kedy sa bude robiť obchvat obce
Odpoveď generálneho riaditeľa Slovenskej spávy ciest Pavla
Pavláska na list poslanca Ondreja Mateja, v ktorom ho žiadal
o stanovisko k výstavbe obchvatu našej obce.
„SSC IVSC Košice v rámci svojej investičnej prípravy zabezpečuje obchvat obce Šarišské Michaľany ako súčasť súboru
stavieb „I/68 Prešov Lipany, preložka cesty” ktorú tvoria tri samostatné stavby:
I/58 Lipany - Sabinov, preložka cesty
I/68 Sabinov, preložka cesty
I/68 Šarišské Michaľany - Prešov, rekonštrukcia cesty
Obchvat obce Šarišské Micharany rieši stavba pod názvom
I/68 Sabinov, preložka cesty. Vzhľadom na to, že súčasný stav
neumožňuje zvýšiť priepustnosť cesty I/68 v dnešnej trase pri dodržaní podrnienok bezpečnej a plynulej dopravy je nutné vybudovať cestu I/68 v novej trase.
Novo navrhovaná preložka cesty I/68 sa dotýka štyroch katastrálnych území - Lipany, Orkucany, Šarišské Michaľany, Pečovska Nová Ves.
Dížka preložky je 9,8 km v kategórii C 11,5/80
Preložkou cesty bude podstatná doprava z dopravne nevyhovujúcich prieťahov sídiel najmä námestia v Sabinove, prieťahu
v Orkucanoch a prieťahu v Šarišských Michaľanoch preložená
mimo zastavané územia, resp. na okraj zastavaných území.
Zároveň bude vhodne riešený prístup do Drienickej dolíny a vybudovaných lyžiarskych stredísk na Drienici a Lysej.
Technická štúdia Zámer EIA bol vypracovaný v novembri
2005. Proces posudzovania vplyvov stavby na zložky životného
prostredia bol ukončený v októbri 2007 a to vydaním Záverečného
stanoviska MŽP SR, ktorý odporučil na ďalšiu prípravu a realizáciu jeden z troch variantov.
V roku 2008 bola vypracovaná dokumentácia na územné
rozhodnutie a dokumentácia stavebného zámeru. Štátna expertíza bola vykonaná v júni 2009 a rozhodnutie o umiestnení
stavby bolo vydané 20. 07. 2009 a nadobudlo právoplatnosť
20. 08. 2009.
Dokumentácia na stavebné povolenie bola vydaná v apríli
2010. Majetkoprávna príprava stavby, na ktorú je potrebných asi
9 mil. EUR, nebola začatá vzhľadom na nedostatok finančných
prostriedkov v minulom ako aj v tomto roku.
V zmysle uzavretej zmluvy o dielo na vypracovanie projektových dokumentácií je 28. 02. 2012 termínom dodania dokumentácie na ponuku, ktorej súčasťou je dokumtácia na realizáciu
stavby.”
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O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
4. zasadnutie, 6. mája 2011
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba mandátovej komisie
5. Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch
6. Správa mandátovej komisie
7. Kontrola plnenia uznesení
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.01/2011 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.02/2011 o zákaze
predaja a požívania alkoholických nápojov a iných omamných
látok na území obce Šarišské Michaľany
10. Návrh štatútu komisií obecného zastupiteľstva
11. Návrhy na neobsadené miesta členov komisií obecného
zastupiteľstva z radov obyvateľov obce
12. Majetkové prevody
a) nájomná zmluva RAWER, s.r.o. - dodatok č.5 – nájom z dôvodu
		 hodného osobitného zreteľa
b) nájom priestorov v NS – predajňa mäso-údeniny - nájom
		 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13. Informácia o organizačnej zmene obecného úradu
14. Právne stanovisko k výpovedi danej Ing.Bilskej a p.Miženčíkovej
15. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
16. Diskusia
17. Závery z rokovania
18. Záver
K jednotlivým bodom:
5. Poslankyňa obecného zastupiteľstva Renáta Martoňáková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ
8. Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení
9. Po diskusii bol z rokovania stiahnutý Návrh Všeobecne záväzného
nariadenie obce č. 02/2011 o zákaze predaja a požívania alkoholických
nápojov a iných omamných látok na území obce. PZ ukladá komisia dopravy, ŽP, bezpečnosti a VP spracovať nový návrh VZN do 31. 05. 2011
10. Poslanci schválili návrh štatútu komisií obecného zastupiteľstva
11. Poslanci zvolili ďalších členov komisií OZ z radov občanov.
1. Za členov komisie školstva, kultúry, športu a mládeže Renáta Martoňáková, Ivana Palková, Peter Zborovjan, Dušan Kozák, Jozef Marton
2. Za členov komisie pre dopravu, životné prostredie, bezpečnosť
a verejný poriadok Dušan Kozák, Mgr. Lukáš Varhoľ
3. Za člena komisiu pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
Ing. Lýdia Kocanová
12. OZ schválilo dodatok č. 5 (verzia 02) k Zmluve o nájme nebytového
priestoru uzavretej dňa 22. 10. 2003 s nájomcom RAWER, s.r.o. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa :
- zmeny rozsahu nájmu (zníženie prenajímanej plochy)
- opakovaný nájom s doterajším nájomcom (dodatok k nájomnej zmluve)
Rovnako schválilo prenájom nebytové priestoru na prízemí Nákupného
strediska o celkovej výmere 57,90 m2 do nájmu nájomcu Štefan Pavlík,
Murgašova 253/14, Sabinov za účelom prevádzky predajne mäso-údeniny za ročné nájomné 961,14 €. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady
na energie – elektrická energia, kúrenie a VaS z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- nájomca ako doterajší podnájomník predmetný nehnuteľný majetok
zhodnotil
- nájomca ako doterajší podnájomník zriadil v priestoroch obyvateľmi
požadovanú predajňu mäsa a údenín
13. OZ zobralo na vedomie informáciu o organizačnej zmene obecného
úradu
14. OZ zobralo na vedomie právne stanovisko k výpovedi danej Ing. Bilskej
a p. Miženčíkovej
15. OZ uložilo prednostovi OcÚ v spolupráci s príslušnými komisiami
spracovať do 31. 5. 2011 kritériá pre čiastočnú refundáciu nákladov
za nadpriemernú dĺžku kanalizačnej prípojky
Zasadanie trvalo 2 hod. 10 minút.
Materiály z OZ nájdete na www.sarisskemichalany.sk

Budeme mať Domov dôchodcov?

V stredu 4. mája bol predstaviteľom obce prezentovaný
projekt výstavby Domova dôchodcov. Išlo by o 1-poschodovú
budovu s kapacitou 17 dvojposteľových izieb, spoločenskou
miestnosťou, kanceláriou, kuchyňou a príslušenstvom. V domove by našlo bývanie 34 seniorov. Obec by do projektu vložila
pozemok, firma by postavila budovu a zabezpečila jej prevádzku. Predpokladá sa využitie financií z eurofondov. DD by bol
pobočkou podobného zariadenia v Haniske pri Prešove, ktoré sa
teší veľkému záujmu verejnosti. Pri obsadzovaní miest a zamestnávaní (kuchyňa, údržba, zdravotné sestry ...) budú mať prednosť
obyvatelia obce.

Audit na obecnom úrade
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDiTORA
Z OVERENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. DECEMBRU 2010

OBEC SARIŠSKÉ MICHALANY
Správa k účtovnej závierke
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky obce Šarišské Michal’any, IČO 00327808, ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému
dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných
zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Starosta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve Č. 431/2002
Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu, alebo chyby.
Starosta obce je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového
hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania
podl’a zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení.
Zodpovednosť auditora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať
etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.
Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti obce a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona Č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách, platných
v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.
Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík
významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby. Pri posudzovaní tohto. rizika auditor berie do úvahy intemé
kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky,
ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa
vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód
ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako
aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.
Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre naše auditorské stanovisko.
Základ pre podmienené stanovisko
Obec nemá aktualizované interné smernice pre postupy účtovania
v súlade s opatrením MF R č. MF/24240/2009-31, nemá aktualizované
interné smemice pre zostavenie individuálnej účtovnej závierky v súlade
s opatrením MF SR č. MF/2424112009-31 a zostavenie konsolidovanej
účtovnej závierky v súlade s opatrením MF SR č. MF122110/2009-31.
V účtovníctve účtovnej jednoty neboli vytvorené analytické účty pre sledovanie dlhodobých závazkov podl’a lehoty splatnosti nad 12 mesiacov
a do 12 mesiacov. V súvahe zostavenej k 31. 12. 2010 sa uvádzajú vo výkaze Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01 úvery na r. 174 vo výške 37 6456 € ako
dlhodobé úvery.
V inventarizácii majetku a závazkov k 31. 12. 2010 uvádza zostatkovú
hodnotu dlhodobého nehmotného majetku vo výške 18 373,89 €. Vo výkaze Súvaha ÚČ ROPO SFOV 1-01 a zostatková hodnota uvedeného
majetku predstavuje sumu 15 749,04 €. Zistený rozdiel predstavuje výšku
2 624,85 €. Inventúrny súpis dlhodobého hmotného majetku je zostavený v
zostatkových cenách. Priinventarizácii neboli odsúhlasené vzájomné vzťahy medzi obcou a jej rozpočtovou organizáciou. Nebola vykonaná inventarizácia majetku a závazkov v súlade s §§ 29 - 30 zákona 431/2022 Z.z..
Podmienené stanovisko
Podľa môjho názoru okrem úprav, ktoré by bolo potrebné vykonať
na základe údajov uvedených v predchádzajúcom odseku v základe pre
podmienené stanovisko, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Šarišské
Michaľany k 31. decembru 2010 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme zistili, že starosta obce
nekonal v súlade s § 111, ods. 1) zákona 311/2001 Z.z. v znení noviel, keď
ako zamestnávateľ neurčil čas čerpania dovolenky pracovníkom obecného
úradu. Pri ukončení pracovnej doby patrí pracovníkovi náhrada mzdy
vo výške jeho priemerného zárobku (§116, ods. 3). Preplatenie dovolenky
vo výške 1 980,00 € bolo podľa nášho názoru nehospodárne vynaložené.
Ďalej bolo zistené, že medzi obcou a obchodnou spoločnosťou bola
uzavretá zmluva o pôžičke s neprimerane vysokou úrokovou sadzbou, čo
pokladáme za nehospodárne vynaložené prostriedky obce.
Overovaním hospodárenia bolo ďalej zistené, že OZ uznesením XXIII
- 8/2010 schválilo použitie finančných prostriedkov vedených na osobitnom účte obce od nájomníkov obecných nájomných bytov v roku
2010 na prefinancovanie projektov obce, ktoré budú refundované v roku
2011 v celkovej výške 50 000 € bez súhlasu nájomníkov. Uvedenú skutočnosť považujeme za možné riziko financovania prípadných potrieb v budúcnosti .
Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.
Poznámka
Upozorňujeme na skutočnosť, že po dni, ku ktorému bola vykonaná
účtovná závierka, obci bola uložená pokuta za porušenie finančnej disciplíny za predchádzajúce obdobie od kontrolného orgánu, o ktorej vedenie
obce neinformovalo v poznámkach k účtovnej závierke a nevytvorilo ani
rezervu na tento náklad v účtovníctve.
SALDO-AUDIT Vranov, s.r.o.
licencia UDVA Č. 361
Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad Topľou
Ing. Liberková Nadežda, číslo licencie 408

Faktúry za telefóny šokovali
Po doručení faktúr za telefonovanie bolo zistené, že
na OcÚ je registrovaných 8 mobilných telefónov s mesačnými
paušálmi 25 - 60 EUR a 2 pevné linky. Obec platila každý kvartál
za telefóny okolo 1 400 EUR.
Prehľad platieb:
1/2011		
542,11 EUR
2/2011		
438,82 EUR
3/2011		
454,15 EUR
4/2011		
368,79 EUR
Vo väčšine prípadov sa jedná o dlhodobú viazanosť, takže
nie je možné okamžite upraviť alebo zrušiť zmluvy. Tri mobilné telefóny boli prevedené na program „platíš iba toľko, koľko
prevoláš”, čím odpadne zbytočné platenie paušálov. Ďalšie
paušály budú upravené ihneď po vypršaní zmluvnej doby.
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Projekt za milión - ktorý zaplatili občania
Projekty sú možnosťou, ako získať peniaze na rôzne akcie a investície. Ale len pre tých, ktorí ovládajú aspoň základy účtovníctva a niekoľko zákonov...

Stanovisko kontrolóra
k oprávnenosti výdavkov mikroprojektu
Program: Program cezhraničnej spolupráce
Poľsko-Slovenská republika 2007 - 2013
Orgán vykonávajúci kontrolu: Prešovský samosprávny kraj
Číslo mikroprojektu: PL-SKlPO/IPP/I/089
Názov mikroprojektu:
Rozširujeme spoluprácu medzi Šarišskými Michaľanami a Dobczycami v oblasti kultúry, športu, rekreácie a turistiky
Celkové oprávnené výdavky mikroprojektu: 48 903,00 EUR
Názov mikroprijímateľa: Obec Šarišské Michaľany
Číslo monitorovacej správy: 4/2010(4)
Monitorovacie obdobie: 1. 10. 2010 - 31. 12. 2010
Výdavky nárokované mikroprijímateľom: 43 965,35 EUR
Oprávnené výdavky schválené kontrolórom: 5 179,38 EUR
Komentár k oprávnenosti výdavkov:
Na základe kontroly výdavkov mikroprojektu bolí zistené tieto nedostatky:
1.1. Personálne náklady
V kategórii 1.1. sa pracovnoprávny vzťah uzatvára na základe Zákonníka práce alebo obdobnej pracovnoprávnej normy, v tomto
prípade bolí použité príkazné zmluvy na základe Občianskeho
zákonníka na koordinátora projektu, ekonóma projektu. Považujeme
za neoprávnené výdaje vo výške 6 800 €.
1.2. Externé personálne náklady
V kategórii 1.2. sa pracovnoprávny vzťah uzatvára na základe Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, pracovne vzťahy
v tejto kategórii boli uzatvorené v zmysle Zákonníka práce (dohody
o vykonaní práce). Neoprávnený výdaj vo výške 1 578 €.
Príkazná zmluva Č. 17/2010 - nedoložený pracovný výkaz ku príkaznej zmluve. Neoprávnený výdaj vo výške 376,82 €.
Spolu neoprávnené výdaje v tejto kategórií sú vo výške 8 754,82 €.
3. Zariadenie
FA Č. 101327• fakturované položky boli objednané a dodané po ukončení realizácie projektu. Za neoprávnený výdaj preto považujeme
260 €.
FA Č. 201004424• fakturované položky dodané po vecnom ukončení realizácie projektu. Za neoprávnený výdaj preto považujeme
1 087,55 €.
FA Č. 201004491 • fakturované položky dodané po vecnom ukončení
realizácie projektu. Za neoprávnený výdaj preto považujeme 250 €.
Spolu neoprávnené výdavky v tejto kategórií sú vo výške 1 597,55 €.
4. Stretnutia a propagácia projektu
FA Č. 140/2010 - prenájom miestnosti - nárokovanú sumu vo výške
126 € považujeme za neoprávnený výdavok, z dôvodu nezahrnutia
tohto výdavku do rozpočtovanej položky.
FA Č. 101327• fakturované položky boli objednané a dodané po ukončení realizácie projektu. Za neoprávnený výdaj preto považujeme
1 356,80 €.
FA Č. 10006/1 (PPD) - Nárokovaná suma na ozvučenie je vo výške
273 €, ale schválená suma je vo výške 270 €. Bola prekročená výška
schválenej rozpočtovej položky, preto považujeme sumu vo výške
3 € za neoprávnený výdavok.
Spolu neoprávnené výdavky v tejto kategórii sú vo výške 1 485,80 €.
5. Investičné náklady
Faktúra Č. 201003 (10386) - realizácia stavby - vybudovanie bezbariérového vstupu do klubu dôchodcov - fakturované položky dodané
po ukončení realizácie projektu. Nedoložená požadovaná dokumentácia ako zmluva, objednávka, k faktúre chýba krycí list čerpania
a súpis vykonaných prác, fotodokumentácia od začatia stavebných
prác až po ukončenie stavby. Za neoprávnený výdaj podľa Pravidiel
oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov v rámci projektov spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko
- Slovenská republika 2007 - 2013 zo dňa 11. 1. 2010 považujeme
sumu vo výške 22 512,- €.
Spolu neoprávnené výdavky v tejto kategórií sú vo výške 22 512 €.
6 . Náklady na prípravu projektu
V zmysle Pravidiel oprávnenosti výdavkov časť 2.1. Časová oprávnenosť výdavkov - náklady na prípravu technickej dokumentácie
musia byť uhradené najneskôr do prvého monitorovacieho obdobia
od dátumu registrácie žiadosti o FP. Za neoprávnený výdaj preto
považujeme 751 €.
Spolu neoprávnené výdaje vo výške 751 €.
Na základe administratívnej kontroly boli zistene neoprávnené výdaje vo výške 35 101,17 €.
Na základe kontroly na mieste boli zistené tieto nedostatky:
4.1. Stravovanie
FA Č. 139/0010 - fakturované na 50 osôb, v dňoch 4. -5. 9. 2010
Hotel Javorná (MXM s.r.o.), nepredložený originál verejného obstarania, predložené 3 odlišné objednávky, nezdokladovaná kópia
a originál prezenčná listina na 6 slovenských účastníkov akcie Šarišské hradné dni. Neoprávnený výdaj vo výške 564,80 €.
FA č. 2010/17 (10381) - Ubytovanie a stravovanie na Michaľanskú
špacírku, ubytovanie a stravovanie Areál dobrej Pohody (Roxerová),
chýbal originál rozpisu fakturovanej položky a originál potvrdenie
o tom, že bolo zabezpečené stravovanie a ubytovanie pre hostí podľa
priloženého menného zoznamu, chýbala originál prezenčná listina
zoznamu hostí potvrdená pečiatkou organizácie.
Neoprávnený výdaj vo výške 3 120 €.
Neoprávnené náklady na základe kontroly na mieste považujeme
sumu vo výške 3 684,80 €.
Spolu neoprávnené výdaje sú vo výške:
38 785,97 € (t.j. 1 168 466,13 Sk)
Vypracoval: Ing. Adela Koľšovská
Dátum: Prešov, 30. 3. 2011
Zlé zmluvy, nedodržané termíny, chýbajúce doklady... vďaka
tomu všetkému, vďaka ukážke totálnej neschopnosti prišla obec
o 38 785 EUR, s ktorými sa počítalo v rozpočte na rok 2011. Čo
všetko sme za to mohli mať? Autobusové zastávky, zrekonštruované
športovisko?
Bodka na záver - ak obec raz úplne zle zúčtovala projekt, je veľmi
málo pravdepodobné, že jej bude schválený ďalší. A práve teraz sa
chystajú projekty na budovanie multifunkčných ihrísk...
Asi na neschopnosť babrákov doplatíme dvakrát.
- JM -

Šarišské Michaľany
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Jarné upratovanie
V dňoch 4. - 9. apríla boli v rámci jarného upratovania rozmiestnené v obci 4 veľkokapacitné kontajnery, pristavené postupne
vo všetkých častiach obce. Naplnenie trvalo iba pár hodín.
Obsah kontajnerov skončil na skládke v Ražňanoch.
Celá akcia sa zopakuje v jesenných mesiacoch.

V tradičnom termíne, druhú májovú nedeľu o 15,00 hod. sa v jedálni základnej školy uskutočnil kultúrny program, venovaný sviatku
všetkých mamičiek.
V programe vystúpili deti z materskej a základnej školy, novozaložená
folklórna skupina z našej obce a folklórny súbor Hermanovčan.
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Spoločenská kronika
Matričné udalosti
október 2010 - máj 2011
.................................................................................................

Narodení:
Novotný Šimon
Gača Max
Miženčík Tomáš
Andrejčáková Nela
Karabin Martin
Rakašová Samanta
Shah Zoya
Šuťáková Viktória
Fričová Katarína
Šugová Patrícia
Fecko Peter
Laci Jakub
Vaňo Damian
Wolanszký Andrej
Beliš Matej
Zborovjanová Zoja Žofia
Kloc Denis
Dugas Rastislav
Dužda Miroslav
..........................................................................

Manželstvo uzavreli:
Jarné upratovanie - každoročný rituál, ktorý nás neminie. Aspoň
pokiaľ chceme mať doma pekne a čisto. Samozrejme, že každý z nás
upratuje priebežne a pravidelne, jarné upratovanie má však o niečo
širší rámec.
Na verejných priestranstvách obce sa s príchodom jari ukázalo,
čo všetko dokázal v zimnom období skryť sneh. S príchodom teplého
počasia sa naša obec začala ukazovať v novom šate. Pracovníci
obecného úradu sa pustili do čistenia a skrášľovania obce. Musím
vyzdvihnúť, že popri klasickom upratovaní sa konečne začal robiť
poriadok aj v takých lokalitách, ktoré doteraz stáli nepovšimnuté. Spomeniem okolie železničnej stanice a potok pred garážami
na sídlisku, nesmiem zabudnúť na „Úboč“. Konečne je táto lokalita
vyčistená, doteraz to tam vyzeralo ako v strašidelnom lese. Celá táto
časť je presvetlená a či už pri príchode do našej obce alebo pri odchode pôsobí na človeka usporiadane a vkusne.
Jarné upratovanie je pre nás občanov časom, keď sa môžeme
zbaviť nepotrebných vecí, ktoré len prekladáme z miesta na miesto.
Keď sa ohliadnem dozadu, za posledných pár rokov v našej obci
takéto upratovanie občanom nebolo umožnené. Preto skoro každá
domácnosť uvítala pristavenie veľkokapacitných kontajnerov a niekoľko rokov skladované haraburdie bolo razom preč. Veľmi dobrým
nápadom bol aj presný rozpis pristavenia kontajnerov.
Verme že plocha vyčistenej zelene v obci bude naďalej pribúdať. Keď bude naše okolie čisté, viac si budeme vážiť verejné priestranstvá.
Renáta Martoňáková

Službu veľkokapacitných kontajnerov využili aj spoluobčania s osady
v Ostrovanoch - za hypermarketom nemuseli cestovať, tovar bol zadarmo.

Village Graffiti Jam 2011
Za podpory spoločnosti Telefónica O2 a Nadácie Ekopolis sa
v rámci celoeurópskeho programu ThinkBig uskutoční v sobotu
4. júna na štadióne v Šarišských Michaľanoch akcia Village Graffiti
Jam 2011, jedna z najvýznamnejších legal graffiti akcií na východe
Slovenska. Na akcii sa predstavia uznávaní sprejeri z Prešova, Košíc,
Banskej Bystrice aj západného Slovenska. Ich obeťou sa stane
100 metrový múr, ktorý doteraz zdobia výzvy na plnenie úloh
XV. zjazdu KSČ. Súčasťou celodňovej akcie bude hudba, program
a večerná afterparty do nočných hodín.
Pozývame všetkých, ktorí chcú vidieť, ako vyzerá ozajstné
graffiti a zaujímavo stráviť sobotné popoludnie. Občerstvenie je
zabezpečené.

Laci Rastislav a Kováčová Peštová Andrea
Juríček Marek a Tumidalská Mária
Korinok Václav a Kurimská Sláva
Sedlák Slavomír a Bc. Drobňáková Martina
.................................................................................................

Navždy nás opustili:
Dziaková Pavlína
Fecková Mária
Leššová Magdaléna
Bilá Veronika
JUDr. Bučák Kornel
Červenka Rudolf
Jakabčinová Irena
Žgravčák Jozef
Dužda Ivan
Kleinová Gizela
Zborovjan Milan
Parimucha Mikuláš
.................................................................................................

Od začiatku roku 2011 sa do našej obce prisťahovalo
12 obyvateľov.
Odsťahovalo sa 18 obyvateľov.
.................................................................................................

Jubileá
V roku 2011 oslávili okrúhle jubileum
70 rokov

Nadácia VÚB

Poklady môjho srdca
Nadácia VÚB každoročne
vyhlasuje grantový program Poklady môjho srdca zameraný
na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Ide
o zamestnanecký program, to znamená, že projekty sú predkladané
v spolupráci so zamestnancami
skupiny VÚB. Cieľom programu
je finančná podpora menších
objektov, ktoré sú kultúrnymi,
umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Ide o finančne
menej náročné projekty, na realizáciu ktorých postačuje finančná čiastka do 6 000 eur.
Podali sme projekt na reštauráciu obrazu. Sv. Michala,
ktorý visel v kostole a momentálne je v obradnej sieni OcÚ.
Projekt nebol v tomto roku zaradený medzi 10 najlepších, takže
ta skúsime zase o rok.

Lichvárová Helena
Turoci Marcel
Želinská Marta
Drobňák František
Laková Helena
Revák Vincent
Tumidalská Katarína
Minčák Václav
Lukáčová Alžbeta
Berdis Marko
Zborovjan Ján
Slížová Justina
75 rokov
Ing. Kocan Andrej
Bodnárová Agnesa
Pivovarník Anton
Kubová Margita
Ing. Bajus Štefan
Mravčáková Margita
Jurč Juraj
80 rokov
Merňáková Helena
Tóthová Anna
Štofaníková Antónia
Fedorová Johana
Juruš Karol
85 rokov
Dolinská Margita

Šarišské Michaľany
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Brigáda

Zápis do 1. ročníka

18. 4. 2011 sa žiaci našej školy zapojili do projektu MŠVVaŠ SR
„Vyčisťme si Slovensko“.
Svojou usilovnou prácou prispeli k zveľadeniu nielen okolia školy,
ale aj areálu pri nákupnom stredisku Jednota.

Dňa 21. 1. 2011 sa škola zmenila na rozprávkovú krajinu. V sprievode
„víl” prechádzali rozprávkovým svetom, ktorý žiaril veselými farbami a zoznamovali sa so životom našej školy. Budúci prváčikovia sa na chvíľu mohli
stať hercami, spevákmi, ale aj počítačovými umelcami.
Zápis do 1. ročníka dal priestor rodičom na konzultácie s pedagógmi,
ale aj s psychologičkou z CPPaP o pripravenosti dieťaťa na školu či otázkach
o školskej zrelosti.
V tento deň sa zapísalo 27 detí zo Šarišských Michalian a 1 dieťa z Jakubovej Vole.
24. 1. 2011 sa uskutočnil za účasti psychologičky a špeciálnej pedagogičky
ČPPaP zápis do 1. ročníka ZŠ v Ostrovanoch, kde sa zapísalo 42 detí.
Keďže vyjadrenia CPPaP o odklade školskej dochádzky žiakov a návrhy na zaradenie do 0-tého ročníka, resp. z 0-tého ročníka do bežnej triedy
ZŠ alebo do ŠZŠ nemáme, nemôžeme zatiaľ určiť presné počty tried
1. ročníka.

Mgr. I. Markovičová

Mgr. I. Markovičová

Narcis opäť spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť
Deň narcisov je deň všetkých ľudí, ktorí sú ochotní prejaviť svoju
spolupatričnosť s ľuďmi postihnutými rakovinovým ochorením. Aj nepatrný
dar sa cení viac ako ľahostajnosť. Vyzbierali sme spolu 400,76 EUR. Ukázali
sme, ako vieme spolucítiť s trpiacimi a obetovali sme dobrovoľnú finančnú
čiastku na záchranu toho najdôležitejšieho - života.
PaedDr. Tatiana Roháľová, koordinátor Dňa narcisov

Kto nám vlastne prekáža v tom,
aby sme konali to, čo očakávame aj od iných?
(Kurtmartin Magiera)

Putovná výstava „Zem a vesmír”

V termíne od 4. 4. do 2. 5. 2011 bola na našej škole výstava pod názvom
,,Zem a vesmír”, ktorú prepožičala škole Hvezdáreň a planetáriun v Prešove.
Bola inštalovaná na dvanástich paneloch. Žiaci mali možnosť spoznať témy:
* pozorujeme oblohu
* chránime oblohu
* chránime planétu
* lietame do vesmíru
* slnečná sústava
* poznávame hviezdy
* hviezdny vesmír
Cieľom výstavy je dopĺňať výučbu astronómie v rámci hodín fyziky
na školách a vo všeobecnosti informovať o zaujímavých astronomických javoch. O výstavu mali záujem žiaci našej školy, aj jej pedagógovia .Výstava
splnila svoj účel a cieľ.

Medzi najobľúbenejšie miesta našich prechádzok s deťmi patrí okolie lesíka na sídlisku. Táto časť prírody nám poskytuje množstvo poznatkov a inšpirácií v našej práci, pomáha vytvárať u detí kladný vzťah
a lásku k prírode a prírodnému prostrediu. Výhľad z niektorých častí
kopca nám umožňuje obdivovať krásnu panorámu našej obce.
Čo nás pred niekoľkými rokmi zaujalo?
V každom ročnom období vždy upravený, vykosený, vyčistený
potôčik a chodník od malého spádu (záhradkárskej časti), k mostu (rozvodňa plynu), až k hlavnej ceste. Na tomto upravenom kúsku sme sa
cítili bezpečne, veľmi príjemne, počúvali žblnkot potôčika - sú tam dva
malé spády, ktoré dokážu detí aj nás dospelých stíšiť, pozorovali hmyz,
vtáčiky, kvety, zbierali bylinky, obdivovali a vytešovali sa z krásnej našej prírody.
Čo myslíte deti, aj naši obyvatelia, aký človek dokáže pozbierať
špinu a vyčistiť časť územia našej rodnej obce len tak, bez finančnej odmeny, pre svoj dobrý pocit?! Musí to byť dobrý človek, ktorý verí, že pre
niekoho bude dobrým príkladom a niekedy celý potôčik na sídlisku bude
krásnym miestom a kúskom raja v našej obci. Totižto príklad dospelých
nie je jednou z výchovných metód, ale jedinou výchovnou metódou.
Náš obdiv a poďakovanie patrí p. Félixovi Dugasovi, ktorý sa o naše
zážitky pričinil svojou zanietenou prácou a nezištnou starostlivosťou
o túto časť prírodného prostredia.
Ďakujeme Vám!
p.uč. Antolová Cecília

Krásavica s nedostatkami
18. apríla 2011 vykonal prednosta OcÚ spolu s riaditeľkou ZŠ
a so školníkom kontrolu prác na budove ZŠ, prevedených pri nedávnom
zatepľovaní a rekonštrukcii prechodov k telocvični.
Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky:
1. Zamáka strop v jedálni (viditeľné škvrny, počas dažďov dávajú
upratovačky vedrá)
2. Zamáka strop v kuchyni - voda tečie okolo odsávacieho zariadenia
3. Podhľady strechy sú na viacerých miestach ovisnuté - pavilóny
od lesíka
4. Prechodová chodba k telocvični zamáka, sadrokartón praská,
stĺpiky zamákajú a v rohu je pleseň
5. Prechodová chodba - zamáka pod parapetami pri žiackom vchode
6. Tečie strecha nad malou telocvičňou - voda preteká okolo stĺpa
na podlahu
7. Praskliny vo fasáde nad kanceláriou vedúcej jedálne
8. Premoká stena (zle urobená strecha, rína) - chodba oproti triede 0.A
9. Zadné dvojkrídlové mreže vchodu k telocvični sú nefunkčné
- západka sa dá dvihnúť zvonku
10. Veľmi vysoký prvý schod - východ zo skleneného podchodu
na dvor k ihrisku
11. Nedokončené schody do pivnice - sú tam iba palety
12. Chýbajú malé parapetky - voda zateká na zatepľovací polystyrén
13. Praskliny na fasáde - chodba oproti 1.B
14. Opraviť odkvapy (ríny) – zakončenia, spájanie, oblúky a pod.
15. Hlavný vchod - na dverách s guľou vychádza čap hornej závesky
smerom hore
16. Netesnia dvere - zadný východ zo skleneného prechodu - dole
medzera, sneh, ľad
17. Netesnia dvere - zadný východ ku školníkovmu bytu - dole
medzera, sneh, ľad
18. Netesnia dvere - družinový východ - dole medzera, sneh, ľad
19. V telocvični sa nedajú otvárať okná - sú vysoko - treba dorobiť
zdola
Vedenie obce vyslovuje počudovanie nad tým, ako mohol niekto
prebrať od firmy školu v takomto stave. Závady budú reklamované v rámci záruky.

p.uč. Stašová Viera

PaedDr.Tatiana Roháľová, koordinátor výstavy

Hodnotiaca pedagogická rada
Rada sa uskutočnila dňa 18. 4. 2011. Pedagogickí pracovníci sa zaoberali hodnotením 3. štvrťroka školského roku
2010/2011.
Hodnotenie správania:
• počet udelených výchovných opatrení:
a/ napomenutie od triedneho učiteľa – 3
b/ pokarhanie od triedneho učiteľa – 17
c/ pokarhanie od riaditeľa školy – 14
• Hodnotenie prospechu:
počet slabo prospievajúcich žiakov: 85

Základná umelecká škola

V budúcom školskom roku 2011/2012 okrem Materskej a Základnej školy
bude v Šarišských Michaľanoch, v priestoroch Základnej školy vyvíjať svoju
činnosť aj Súkromná základná umelecká škola, ktorá v dňoch 17. – 18. mája usporiadala talentové skúšky do všetkých odborov (hudobný, tanečný, výtvarný
a hudobno-dramatický). Zúčastnilo sa na ňom 32 nových talentov, z ktorých:
15 žiakov má záujem o tanečný odbor,
14 o výtvarný odbor,
12 o hudobný odbor (o nástroje klavír, klávesy, gitara, husle a spev)
1 o hudobno-dramatický odbor.
Niektorí zo zúčastnených preukázali svoj talent nielen v jednom zameraní
a prejavili záujem o štúdium v dvoch odboroch naraz (napr. hudobný aj tanečný).
Ďalšia možnosť na prihlásenie sa do ZUŠ bude ešte 22. júna v popoludňajších
hodinách (od 15. hod)
-mk-

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Modernizácia vzdelávacieho procesu - kráčanie s dobou
Súčasná doba založená na elektronizácii a moderných technológiach
vo všetkých sférach života, doba naplnená množstvom informácií a neustálych zmien si vyžaduje moderné metódy a formy vyučovania - modernú školu. Takúto školu potrebujú aj samotní žiaci, pre ktorých je využívanie modernej techniky samozrejmosťou.
Modernizáciu vzdelávacieho procesu umožnil projekt Priblížime
vzdelávanie potrebám spoločnosti, ktorý v Základnej škole s materskou školou Šarišské Michaľany prebieha druhý školský rok. Projekt
je súčasťou Operačného programu - Vzdelávanie, je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a jeho cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci a žiaci základnej školy. Strategickým
cieľom projektu je tvorba a implementácia školského vzdelávacieho
programu s dôrazom na podporu zvyšovania kvality vzdelávania
na základe inovácií a profilácie školy v súvislosti s reformou systému
vzdelávania.
Prostredníctvom spomínaného projektu škola získala modernú didaktickú techniku na vyučovanie interaktívnou metódou a tiež digitálnu jazykovú učebňu Easy School Net, s ktorou sa mohli oboznámiť
aj rodičia budúcich prvákov na workshope realizovanom pri príležitosti
slávnostného zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ. Pedagógovia tu ukázali
možnosti práce s interaktívnou technikou i vyučovanie cudzích jazykov
modernými metódami.
Zvýšenie kľúčových kompetencií a kvalifikačnej spôsobilosti v oblasti využívania IKT pedagogickí zamestnanci získali vďaka kurzu,
ktorý bol realizovaný v rámci projektu v minulom školskom roku.
Od októbra 2010 do februára 2011 absolvovali kurz zameraný na zvýšenie kľúčových kompetencií učiteľov školy v anglickom jazyku. Cieľom
kurzu bolo zabezpečiť, aby učitelia školy získali potrebné znalosti z anglického jazyka, ktorý je v EU najviac používaný a v ňom sú vybavené
všetky IKT technológie i väčšina softvérov.
Mgr. I.Markovičová

Kto nevie robiť, ten aspoň zničí
Súčasťou úpravy okolia obecných nájomných domov bolo aj
vysiatie trávnika a vysadenie nových stromčekov. Ich životnosť sa
počítala na dni, Po jednom víkende boli vytrhnuté zo zeme, zlomené
alebo aspoň vykývané.
Neznámy hrdina zase raz ukázal svoju silu a rozum. Bohužiaľ
pomer medzi týmito dvoma zložkami osobnosti je uňho značne
nevyrovnaný.

Šarišské Michaľany

máj 2011

Ako ďalej so školou?
Je len málo inštitúcií v obci, ktorých kvalita a problémy sa obyvateľov
týkajú viac ako kvalita a problémy základnej školy. Tá naša sa v problémoch priam topí a tak azda nastal čas urobiť si inventúru a začať
veci rázne riešiť.
Súdne spory
V tomto roku sa pred súdom vyskytovala škola v dvoch prípadoch:
a) Žaloba bývalej riaditeľky J. Illéšovej o neplatnosť odvolania
z funkcie.
Prípad je ukončený, J. Illéšová žalobu stiahla, odvolanie je právoplatné.
b) Žaloba podaná ešte v septembri 2010 mimovládnou organizáciou
Poradňa pre občianske a ľudské práva proti žalovanému ZŠsMŠ
Šar. Michaľany o začatie konania vo veci súvisiacej s porušením
zásady rovnakého zaobchádzania.
V žalobe PPOĽP obviňuje školu zo segregácie rómskych žiakov a žiada
ich včlenenie do bežných tried. Pracovníci PPOĽP však na škole nikdy
neboli a vychádzajú zo správ v médiách a správy organizácie Amnesty
International zo dňa 29. 10. 2010. Podľa tejto organizácie umiestnenie rómskych detí do oddelených tried bez objektívneho a primeraného
zdôvodnenia je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi a zmluvami na ochranu ľudských práv, ktoré SR ratifikovala. PPOĽP predložila
súdu závery prieskumu, ktorý robila v mesiacoch august - september
v obciach Šarišské Michaľany a Ostrovany.
29. 3. 2011 - Riaditeľka ZŠ žiada listom súd o odročenie s tým, že si
		 hľadá právneho zástupcu
31. 3. 2011 - Na 2. pojednávanie zástupcovia ZŠ nedošli. Sudkyňa
		 JUDr. K. Vorobelová to považovala za neprimerané naťa		 hovanie procesu a udelila škole pokutu 150,- EUR. Zdô		 vodnenie pokuty: „Žaloba bola škole doručená v septembri
		 2010, mali dosť času oboznámiť sa do januára so spisom.
		 Škola prišla bez právneho zástupcu už na prvé konanie.
		 Od januára sa nič nedialo, až 29. marca požiadali o odro		 čenie.”
Zdôvodnenie pokuty: „Žaloba bola škole doručená v septembri 2010,
mali dosť času oboznámiť sa do januára so spisom. Škola prišla
bez právneho zástupcu už na prvé konanie. Od januára sa nič nedialo, až
29. marca požiadali o odročenie.”
23. 5. 2011 - 9,00 hod. - termín ďalšieho pojednávania
V čom je podstata problému?
Do roku 2004 boli v škole C-triedy, v ktorých bolo menej žiakov
(14 - 17) a každý z nich mal psychologické vyšetrenie, ktoré odporúčalo
individuálne vzdelávanie vo vyrovnávacej triede.
Takéto triedy na škole legálne existovali a schválil ich aj krajský
školský úrad.
Súčasné rómske triedy majú podľa PPOĽP a AI veľký počet žiakov,
navyše mnohí nemajú potrebné odporúčania od psychológov a tak
nepovažujú takéto triedy za vyrovnávacie.
Pravdepodobný vývoj:
Ak škola presvedčivo nezdôvodní súdu terajšie rozdelenie, môže súd
nariadiť spojenie tried už od septembra 2011. To by malo pravdepodobne
za následok odchod ďalších žiakov a postupnú premenu našej školy
na základnú školu pre osadu v Ostrovanoch. Nastal by tak celoslovenský unikát, keď žiaci z veľkej obce budú autobusmi dochádzať do školy
v malej dedine a žiaci z inej malej dediny budú chodiť autobusmi do ich
veľkej školy v obci.
Čo treba urobiť?
- presvedčiť súd, že rozdelenie tried je v prospech žiakov (pomalšie
tempo výuky)
- všetkými prostriedkami sa snažiť o stavbu školy v Ostrovanoch (v úzkej spolupráci s OcÚ Ostrovany)
Škola pre Ostrovany
alebo škola v Ostrovanoch?
Problém našej školy nevznikol dnes ani včera. Vyvíjal sa dlho, ale
naplno prepukol vďaka zlému riadeniu školy v posledných 3 - 4 rokoch.
Jeho príčina je jasná - peniaze.
Presun žiakov začal ešte v časoch socializmu, keď bol v Ostrovanoch zrušený 2. stupeň a deti začali dochádzať do Šarišských Michalian. Po čase sa k nim pridali aj žiaci 1. stupňa, v Ostrovanoch
zostala iba Osobitná škola (dnes Špeciálna). Pre riaditeľov tunajšej ZŠ
bol tento presun výhodný, lebo za rómskych žiakov dostávali príplatky.
Po čase príplatky prestali, ale prišlo ešte niečo lepšie - tzv. rómske
projekty. EÚ sa rozhodla dávať veľké peniaze na všetko, týkajúce sa
Rómov. Prvý pokus bol už v roku 2002, keď našej škole ponúkli zriadenie nultého ročníka pre rómske deti z osady - s tým, že EÚ zaplatí
do triedy nábytok, video, počítač, tlačiareň, televízor, kancelárske potreby. Vtedy vedenie školy túto ponuku odmietlo, čomu sa v Bratislave
veľmi čudovali. V posledných rokoch sa však z „rómskych projektov”
stal veľmi dobrý biznis. Nie pre učiteľov, ktorí tam každé popoludnie
naozaj učili. Išlo skôr o iné funkcie. Stačí sa pozrieť zoznam „expertov”
a „manažérov projektu” a spočítať, koľko stoviek hodín odpracovali popri svojom riadnom zamestnaní.
Tak sa stalo, že pre školu bolo veľmi výhodným mať čo najviac Rómov, vznikali nulté ročníky. Situácia bola ešte ako-tak únosná až pokiaľ
nezačalo zo školy odchádzať veľa dobrých učiteľov a s nimi aj žiaci.
Pomer v triedach sa výrazne zmenil po odchode vyše 100 žiakov do škôl
v Medzanoch a Sabinove. Aby sa zabránilo odchodu ďalších žiakov,
nasledovalo opätovné rozdelenie tried aj poschodí, ale vtedy to už vedenie školy nevedelo zákonne zdôvodniť a problém sa do-stáva do médií.
Škola účinkuje v správach TV Markíza a TV JOJ a starosta označuje stav
za „experiment, ktorý v budúcnosti prinesie výsledky”. Už sú tu.
Teraz celá obec dopláca na pár ľudí, ktorí si dobre zarobili.
Prečo vec zašla tak ďaleko?
1. Túžba po peniazoch bez ohľadu na následky pre obec
2. Zlá personálna politika v ZŠ
Počas posledných 6 rokov odišlo a „bolo odídených” zo školy 27 pracovníkov, z nich výrazná časť boli veľmi dobrí učitelia. S nimi odišla aj
časť žiakov.
3. Nečinnosť vedenia školy
Vedenie školy nepodniklo jediný krok, ktorým by sa pokúsilo riešiť
situáciu. Rozdelenie tried bol už len zúfalý pokus, ktorý pritiahol pozornosť médií a teraz aj žalobu.
4. Nečinnosť rady školy
Ak nekonalo vedenie školy, mala konať Rada školy. Rada školy má vo svojom štatúte vety: „Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym
orgánom, ktorý presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov...
Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov.”
Ako presadzovala Rada školy záujmy žiakov a rodičov, ako kontrolovala
vedenie školy?

Naozaj nebol dôvod zvolať mimoriadne zasadnutie
- keď zo školy postupne odišlo 27 pracovníkov?
- keď sa triedy spájali a znovu delili ?
- keď školu opustilo vyše 100 žiakov?
- keď výsledky Monitora boli 41%?
- keď videli mená manažérov a expertov v projekte ESF?
- keď bol do školy menovaný riaditeľ bez potrebnej kvalifikácie?
Ak Radu školy nepovažovala za potrebné zvolať predsedníčka, mohla tak
urobiť tretina členov. Možno by predsedom mal byť rodič, ktorý nie je
závislý na vedení školy. A možno je problém aj v tom, že škola je zlúčená
a v Rade školy nie sú dostatočne zastúpení rodičia a učitelia ZŠ.
5. Nečinnosť obce
Obec ako zriaďovateľ školy uskutočnila iba nezmyselný pokus o zrušenie
spoločného školského obvodu, ktorý nemal šancu.
6. Pasivita rodičov
Rodičia detí v Šarišských Michaľanoch sú tí, ktorí nakoniec so svojimi
deťmi nesú následky nečinnosti hore menovaných subjektov. No je treba
si priznať, že v tomto prípade preukázali azda až škodlivú trpezlivosť.
Možno by to chcelo ozvať sa včas na stretnutiach ZRPŠ, účasť zástupcu Rady rodičov na súdnom pojednávaní, možno list na súd, ktorý by
vysvetlil situáciu v škole a problémy spolužitia, žiadosť na Ministerstvo
školstva, návštevu u poslancov NR SR z regiónu... aj keď nikdy nie je
neskoro.
Ako ďalej?
Zo súčasnej situácie je iba jediné rozumné východisko - postaviť
Školu v Ostrovanoch. Prvý krok bol vykonaný už v roku 2001, keď ministrom bol M. Ftáčnik.Minister na stretnutí s riaditeľmi základných škôl
v Sabinove bol oboznámený so situáciou a prisľúbil riešenie. Po parlamentných voľbách v r. 2002 došlo k výmene ministra, jeho nasledovník
bol mimoriadne pasívny a v posledných rokoch škola ani obec nepodnikli žiadnu snahu o riešenie situácie, teda okrem spomínaného pokusu
o zrušenie školského obvodu.
Po nástupe v januári 2011 súčasné vedenie obce oslovilo niekoľko
kompetenných osôb a rokovalo s obcou Ostrovany. Starosta obce
Ostrovany prisľúbil vhodný pozemok. Jednalo by sa o 14 - 15 triednu
ZŠ s jedálňou a telocvičňou, cena by podľa prieskumu nemala prekročiť
2 500 000 EUR (80 mil. Sk). Ostrovany majú v súčasnosti vyše 300
žiakov, čo je dostatočný počet pre ZŠ. Nasledovať bude oslovenie ministerstva školstva, poslancov z regiónu a ďalších kompetentných osôb.
Využitie eurofondov sa ukazuje problematické, pretože tie sú momentálne určené prevažne na rekonštrukcie, nie na stavbu nových budov.
Napriek náročnosti celého procesu vedenie obce ubezpečuje občanov, rodičov a žiakov, že urobí všetko, aby sa z našej školy zase stala
inštitúcia, do ktorej budú deti chodiť radi a bez obáv.
-JM-

K nedožitým deväťdesiatinám Jula ZBOROVJANA
Julo ZBOROVJAN – básnik, divadelník, prekladateľ, redaktor, režisér, publicista... Narodil sa 14. januára 1921 v Šarišských Michaľanoch, ako prvý zo šiestich
detí manželov Andreja ZBOROVJANA a Márie, rodenej BARTEKOVEJ. Otec Andrej pracoval ako deputátny kováč u miestneho veľkostatkára Gejzu PULSZKÉHO.
Matka Mária bola domáca. 11. marca 1938, keď mal Julo 17 rokov, zomrela.
Po smrti matky sa otec Andrej znova oženil s Rozáliou, rodenou VRÁBEĽOVOU
a Julovi okrem súrodencov z prvého manželstva – Jozefa, Františka, Emila, Jany
a Ireny pribudli ďalší dvaja súrodenci – Ján a Miroslav. V dôsledku matkinej
smrti skoro odišiel z domu a ťažko sa prebíjal životom. Stôl chudobných a neskôr
i dlhoročná choroba ( pľúcna tuberkulóza ) poznamenali jeho mladosť aj život
v dospelosti. Školskú dochádzku začal 1. septembra 1927 v miestnej Jednotriednej rímskokatolíckej ľudovej škole. Hneď od prvého ročníka dosahoval veľmi
dobré výsledky. Po ukončení piateho ročníka navštevoval Gymnázium v Prešove,
kde začal písať svoje prvé verše.
Básnické začiatky a juvenílie možno nájsť na stránkach medzivojnových
časopisov, literárnych zborníkov a almanachoch : Rozvoj, Plameň, Slovenské
pohľady, Kultúra, Elán, Mlaď, Zborník najmladších slovenských autorov, Pozdrav mladých, Žijeme... Na Gymnáziu v Prešove v rokoch 1934 – 1942 prekonal
ťažký údel a odišiel sa liečiť do Vysokých Tatier. Debutoval už ako 16. ročný
prvotinou „Serpentína“ pod pseudonymom Julo MICHAĽANSKÝ. Okrem poézie
mal v tom čase ešte veľa ďalších záľub. Hrával v dedinskom divadle, spolu s bratom Jozefom a ďalšími študentmi stál pri zrode prvej futbalovej jedenástky v obci.
Počas stredoškolského štúdia získal pod vedením známeho Antona PRÍDAVKA
divadelnú predprípravu v tunajšom Slovenskom rozhlase a divadelnom krúžku
ZÁBORSKÝ. Študoval na Právnickej fakulte v Bratislave, odkiaľ prestúpil na
Pedagogickú fakultu v Košiciach, ktorú ukončil v roku 1950 s diplomom učiteľa.
Na jeseň 1945 ho prijal do služieb vtedajšieho Východoslovenského národného divadla sám Janko BORODÁČ, s ktorým ho spájalo trvalé priateľstvo.
V košickom Východosloven-skom národnom a neskôr Štátnom divadle vykonával
funkciu tajomníka, redigoval bulletiny pre činohru, spevohru a balet. A od roku
1948 až do posledných chvíľ života – celé jedno štvrťstoročie, vydržal v profesii dramaturga a zapáleného divadelníka, dramatizátora, režiséra, redaktora
a publicistu, čo je ojedinelý prípad vytrvalosti v práci k prospechu slovenskej
divadelnej kultúry. S divákom a divadlom súvisela jeho autorsko – prekladateľská
práca a verejno – kultúrne aktivity, ktorými sa podieľal na rozvoji divadelníctva
a kultúry v našom regióne.
Ním realizované „Večery poézie a hudby“ utvorili základ pre známe „Divadielko pod kupolou“ v košickom Dome umenia. V roku 1971 mu udelili štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“. S manželkou PhMr. Máriou, rodenou JINDOVOU vychovali dvoch synov – Martina a Juraja. Zomrel uprostred tvorivej práce
20. októbra 1974 v 53 roku života. Odišiel v najproduktívnejšom veku svojho
plodného, no nedožitého života. Plný plánov, príprav, rozrobených prác, zanechajúc za sebou desiatky, ba až stovky básní, ktoré by si vyžiadali ešte rukopisné úpravy, doplnky, hotujúci sa do ďalších hier pre mládež, pripravujúc ďalšie
pásma poézie... Žiaľ, hry ostali nedočítané, básne nedopísané... Zostalo po ňom
dielo veľké, no neuzavreté. Zostala po ňom spomienka na dobrého a krásneho
človeka, na citlivého umelca, na veľkého priateľa hercov... Koľko veršov mohlo
jeho citlivé srdce vyspievať, koľko krásnych hereckých príležitosti mohol jeho
vytríbený um pripraviť...
Pochovaný je doma pod Šarišským hradom, kde mu na cintoríne v roku
1984 odhalili náhrobok, spoločné dielo umelca Ernesta ZMETÁKA a profesora
Viktora MALINOVSKÉHO. Na náhrobku tróni postava múzy ľúbostného básnictva Erato. Epitaf tvoria posledné dva verše z básne Rozlúčka z jeho zbierky
Prehovor, srdce: Všetko, čo žije po mne v mojom mene v práci a v láske, to
ma pripomenie... Básne charakterizujúce životný optimizmus, radosť z prostých,
jednoduchých i krásnych vecí nášho života a presvedčenie, že človek si vie a môže
usporiadať svoj život spravodlivo a čestne. Zanechal po sebe prácu a dielo, ktoré
ako celok je dôstoj-ným vkladom do novšej slovenskej poézie a má čo povedať tak
dnešnému, ako i budúcemu čitateľovi. Isto sú básnici, ktorí majú viac na svojom
básnickom konte. No Julo ZBOROVJAN mal však tri lásky – rodinu, verše a divadlo, a všetky tri mal rád rovnako.
Pseudonymy: Julo MICHAĽANSKÝ, Marián OSTERHA a Ján ŠANÁR
Marek SEKERÁK
Foto: Archív Mareka SEKERÁKA
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Zo života farnosti

Pastoračná návšteva otca biskupa vo farnosti
V nedeľu 3. apríla sa uskutočnila pastoračná návšteva košického
pomocného biskupa Mons. Stanislava Stolárika vo farnosti Šarišské
Michaľany. Otec biskup navštívil farnosť z pastoračných dôvodov.
O pol deviatej vysluhoval slávnostnú sv. omšu vo filiálke Ostrovany
a o jedenástej slúžil slávnostnú sv. omšu v Šarišských Michaľanoch.
V úvode slávnosti privítal otca biskupa miestny farár vdp. Antron
Lesník, ktorý vysloívil presvedčenie, že táto návšteva nás nasmeruje
posúvať sa v duchovnej oblasti správnym smerom.
Sv. omšu otec biskup obetoval za veriacich farnosti.
- Zb Foto: M. Sekerák

Mária hovorí svetu

Vstúpili sme do mariánskeho mesiaca mája, ktorý nazývame aj mesiacom lásky. Čo je to láska? Svet pozná rôzne podoby lásky a nazýva láskou aj to, čo nemá nič spoločné s láskou. Ak ideme ku koreňu
lásky, nepýtame sa čo je láska, ale kto je láska? Odpoveď - Boh je
láska. Z lásky k svojmu stvoreniu, hlavne k človekovi, stvoril najkrajší
ľudský kvet – Máriu, ktorá sa stala matkou Jeho Syna, Ježiša Krista.
Aby bola jeho dôstojným telesným príbytkom, uchránil ju dedičného
hriechu a zahrnul plnosťou svojej milosti. Pri zvestovaní ju mohol anjel
pozdraviť: „Raduj sa, milosti plná!”
Po splnení všetkých úloh na tomto svete zobral Ježiš svoju Matku
s telom a dušou k sebe do neba a nebeský Otec jej pridelil titul a úlohu
- Kráľovná všetkých svätých. Mária aj naďalej „žije“ v živote Cirkvi a v živote každého kresťana. Druhý vatikánsky koncil nadviazal na tradíciu
a posvietil novým svetlom na úlohu Kristovej Matky v živote Cirkvi.
„Blahoslavená Panna, vzhľadom na dar a hodnosť Božieho materstva, čo
ju spája so Synom Vykupiteľom, a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy
je veľmi úzko spojená s Cirkvou. Bohorodička je predobrazom Cirkvi...
a to v poriadku viery, lásky a dokonalej jednoty s Kristom.”
Boh ju aj naďalej poveruje úlohami a najčastejšie jej ústami hovorí
svetu svoje posolstvá. Deje sa to cez zjavenia verejné i súkromné.
V tomto mesiaci, 13. mája, si pripomíname 94. výročie 1. fatimského zjavenia. Najsvätejšia Panna v zjavení zdôraznila predovšetkým
modlitbu, zvlášť modlitbu svätého ruženca, povinnosť pokánia, zmenu
spôsobu života a odvrátenie sa od hriechu. Toto posolstvo je aktuálne aj
v dnešných časoch , keď svet akoby utekal od Boha a robí i uctieva si
rôznych bôžikov pýchy, lakomstva a nenávisti. Nechce vidieť zdvihnutý
prst Boha, ktorý akoby hovoril: Pozor, veľká je moja trpezlivosť, milosrdenstvo, ale aj spravodlivosť.
Mária, naša Matka, úzkostlivo pozerá na nás a tlmočí Božie varovanie svetu. „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa
a verte evanjeliu”, je aktuálne aj v našich časoch.
Mariánsky ctiteľ využije májový milostivý čas, aby v tomto mesiaci
pozdravil a poďakoval sa svojej Matke za ochranu. Zdá sa nám, že Mária
je v máji akoby bližšie k nám. Ona nás stále rovnako zakrýva svojím
ochranným plášťom. Máj je určený nám, ľuďom, aby sme sa v ňom
pevnejšie zomkli okolo svojej Matky a odrážali útoky na jej Panenstvo
a Materstvo zo strany neprajníkov jej Nepoškvrneného Srdca.
Druhý vatikánsky koncil tvrdí: „Ježišova matka, ako v nebi už
oslávená s telom i dušou, je obrazom a začiatkom Cirkvi, ktorá sa má
zavŕšiť v budúcom veku, a kým nepríde Pánov deň, tu na zemi svieti
putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje a útechy.”

(LG 68)
Preto radujme sa!

František Fedor

Slovné zranenia
Žil kedysi chlapec so zlým charakterom. Jeho otec mu dal vrecko
klincov a povedal, aby vbil klinec do plota ich záhrady zakaždým,
keď stratí trpezlivosť alebo bude chcieť niekoho uraziť.
Prvý deň chlapec vbil 37 klincov. V nasledujúcich týždňoch sa
naučil sebakontrole a počet klincov vbíjaných do plota sa zmenšoval
zo dňa na deň. Nakoniec prišiel na to, že je ľahšie kontrolovať sa,
ako vbíjať klince..
Konečne nadišiel deň, keď chlapec už nevbil ani jeden klinec. Prišiel
k otcovi a povedal mu, že dnes nevbil ani jeden klinec. A otec povedal,
aby teraz zakaždým, keď nestratí trpezlivosť, vybral z plota jeden
klinec.
Dni sa míňali, až mohol prísť syn k otcovi a povedať, že už
z plota vybral všetky klince. Šli sa na to spolu pozrieť a otec povedal:
„Syn môj, dobre si sa zachoval, ale pozri teraz na tie diery... Ten plot
už nikdy nebude taký ako na začiatku. Keď niekoho urážaš a niečo
zlostne hovoríš, nechávaš v ňom také rany ako tu v tom plote. Môžeš
niekomu vraziť nôž do pliec a neskôr ho vybrať, ale vždy tam zostane
rana. Nezáleží na tom, ako často ho budeš prosiť o odpustenie, rana
zostane.
Slovné zranenie robí toľko isto škôd ako fyzické zranenie.
Priatelia sú cenným darom, vylúdia úsmev na tvojej tvári a posilňujú ducha.
Sú ochotní vypočuť Ťa, keď to potrebuješ a otvárajú si pred tebou svoje srdce. Ukáž, ako veľmi ich máš rád.”
Dávaj ľuďom viac, ako očakávajú a rob to s citom. Nezabudni, že
nezískanie toho, čo chceš, kedy chceš, je niekedy šťastím.
(Došlú mailovú správu upravil Fedor)
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futbal • • • • • •
V tomto hodnotení futbalového diania v našom klube sa
budem zaoberať situáciou, keď vrcholí jarná - odvetná časť dlhodobých súťaží. V čase uzávierky chýba do ukončenia celej
sezóny odohrať ešte 5 kôl a práve tie rozhodnú, či v jašom tábore
zavládne eufória z postupu alebo sa nás zmocní pocit smútku
z nevyužitej príležitosti.
Pritom postupové ambície majú nielen dorastenci, ktorí
hádam ani na inom ako prvom mieste priebežnej tabuľky ani
nefigurovali, ale tiež divácky najsledovanejšia kategória mužov.
Tí totiž po zbabranej jeseni zabrali na jar naozaj razantne a predvádzajú výkony, ktoré vzbudzujú rešpekt u všetkých súperov.
Pozrime sa teda bližšie na účinkovanie družstva dospelých
v 1. triede majstrovstiev oblastného futbalového zväzu Prešov.
V jeseni zo 17 stretnutí (2 jarné kolá sa predohrávali) zaregistrovali 8 výhier a 2 remízy, ale až 17-krát (!) odchádzali z ihriska
bez bodového zisku. Zvlášť nás môže mrzieť domáca prehra
s nováčikom súťaže Žipovom, ale tiež prehra u druhého nováčika
v Ražňanoch.
Oproti týmto výsledkom kontrastuje výrazná jar, keď z ôsmych stretnutí sme iba raz zaváhali domácou remízou s Petrovanmi, no ďalších 7 víťazstiev v rade nás vynieslo na druhú
priečku, iba 3 body za priebežným lídrom z Chminian. A práve
na ihrisku lídra sme v hektickom stretnutí zvíťazili 2 : 1, pričom
sa pod tento úspech podpísal nielen nadpriemerný výkon celého
mužstva, ale aj objektívne rozhodovanie trojice arbitrov z Poľska.
Títo muži v čiernom nepodľahli búrlivej, nežičlivej atmosfére,
ktorú vytvárali nielen diváci, ale napodiv aj miestni funkcionári
s niektorými hráčmi.
Či zlepšené domáce výkony donesú postup? Na to je nesmierne ťažké odpovedať, pretože ani víťazstvá v zostávajúcich
piatich kolách nám to nemusia zaručiť. Nesmieme zabúdať, že
náš konkurent v boji o postup disponuje rovnakou možnosťou
- totiž vyhrať rovnako ako my 5 zostávajúcich stretnutí. Na to
aby bol úspešnejší mu však postačiac 4 výhry a 1 remíza.
Všetci ale veríme, že naše jarné ťaženie bude korunované
úspechom, ktorý by náš futbal v tejto vekovej kategórii posunul
na miesto, kam už dávno patrí.
Oproti kolektívu mužov mali dorastenci, účinkujúci v IV.
Lige východoslovenského futbalového zväzu, oveľa úspešnejší vstup do sezóny. Od začiatku okupovali najvyššie priečky
a po odohratí 14 jesenných kôl viedli tabuľku so štvorbodovým
náskokom pred svojimi rovesníkmi z Kapušian. V spomínaných
jesenných zápasoch ich až 10 x zdobil trojbodový zápis za víťazstvo, tri duely sa skončili zmierlivo remízou a iba jediný raz
našli svojho premožiteľa.
Jesenný štvorbodový náskok si zatiaľ udržujú, no stretnutie
u najväčšieho konkurenta v Kapušanoch naše futbalové nádeje
ešte len čaká. Ak si však dorastenci podržia svoju doterajšiu
fazónu, o postup nemôžu prísť. Aj tu však platí, že netreba chodiť
s hlavou v oblakoch, treba rešpektovať silu súpera, ale tiež veriť
si a dôverovať svojim silám a prednostiam. Postup do najvyššej
krajskej súťaže by bol adekvátnym obrazom celoročnej snahy
a prezentovanej hry, ktorá lákala na našu tribúnu nezvykle veľa
fanúšikov.
Žiaci sú po 21. kole na výbornom 6. mieste v tabuľke
I. triedy OBFZ Prešov, keď ich bilancia je pomerne vyvážená
- 9 výhier, 2 remízy, 10 prehier pri celkovom skóre 42 : 40. Ich
úloha však nespočíva v kopení dobrých výsledkov, aj keď tie
samozrejme potešia a majú svoju cenu. Ich úlohou je priviesť
svojich rovesníkov na cestu pravidelného športovania a byť
zásobárňou dorastu a mužov.
- KM-

Podpora športu

Dotácie na šport v roku 2010:
Strelecký oddiel ............. 2 000,- EUR
Stolný tenis ..................... 2 549,- EUR
Futbalový oddiel ........... 3 000,- EUR

Okrem sumy, ktorú poskytuje obecný úrad na prevádzku športových oddielov, platí obec aj energie vo futbalovej tribúne:

OBČASNÍK, vydáva Obecný úrad v Šarišských Michaľanoch.
Redakčná rada: Mačo Jozef (predseda), Zborovjan Marek , Martoňáková Renáta, Bajus Vladislav, Balčák Vendelín, Marcinko Karol
Číslo registrácie: OÚ OŠAK III/4/1997
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STOLNÝ TENIS
Fantastické výsledky - vzorná reprezentácia

Výsledky ŠŠS pre stolný tenis
pri ZŠ a OŠK Šarišské Michaľany v sezóne 2011/12
Majstrovské stretnutia družstiev
Extraliga dorastenky - 7. miesto
I. liga ženy - 1. miesto
Po základnej čast a kvalifikácii o postup do Extraligy
III. liga muži - 2. miesto
Postup nám ušiel po prehre doma s Udavským, víťazom súťaže
IV. liga muži - 1. miesto
Družstvo postúpilo do III. Ligy
V. liga dospelí - 1. miesto
I. liga dorastenci - 1. miesto
Postup do kvalifikácie do Extraligy
I. liga starší žiaci - 1. miesto
Postup do bojov o majstra Slovenska
I. liga staršie žiačky - 2. miesto
Postup do bojov o majstra Slovenska
Súťaže jednotlivcov
Majstrovstvá okresu:
muži
dvojhra: 1. miesto Lipták Ján
2. miesto Čarnogurský Michal
štvorhra: 1. miesto Roba D. - Kožár M.
2. miesto Lipták J. - Svoboda M.
Majstrovstvá Východného Slovenska:		
mladší žiaci
dvojhra: 1. miesto Gombik Jakub
štvorhra: 1. miesto Gombik J. - Harabin M. (Kežmarok)
mix:
3. miesto Gombik J. - Liptáková (Prešov)
starší žiaci
dvojhra: 2. miesto Miženková Štefánia
štvorhra: 1. miesto Roba M. - Magdziak D. (Bardejov)
3. miesto Gálová L. - Miženková Š.
mix:
3. miesto Miženková Š. - Magdziak D. (Bardejov)
dorast
dvojhra: 2. miesto Gálová Michaela
3. miesto Miženková Štefánia a Gálová Lucia
štvorhra: 1. miesto Gálová M. - Ivanová L. (Valaliky)
2. miesto Miženková Š. - Gálová L.		
mix:
1. miesto Gálová M. - Kostelník L. (Svidník)
Právo štartu na majstrovstvách Slovenska získali:
ml. žiaci (Nitra)
Gombik Jakub		
st. žiaci (Bratislava) Roba Matúš, Gálová Lucia,
		
Miženková Štefánia		
dorast (Galanta)
Gálová Michaela		
Priebeh uplynulého ročníka bol narušený ochorením trénera V.
Balčáka, na čo doplatili hráči V. ligy. Dosiahnuté výsledky venovali hráči k pripomenutiu a oslavám „55 rokov stolného tenisu
v Šarišských Michaľanoch, 50 rokov práce s mládežou”. Sú
najlepším a najkrajším darčekom na ukončenie mojej aktívnej
trénerskej práce v Šarišských Michaľanoch.
Treba sa poďakovať všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o šport a pomáhali rozvíjať športovu činnosť v Šarišských Michaľanoch.
tréner Balčák V.
Majstrovstvá VS, Kežmarok
foto hore: Jakub Gombík, 1. miesto - dvojhra, Majster VS
foto dole: Gombík - Liptáková, 1. miesto - zmiešaná štvorhra

