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príhovor primátora 
k novému školskému roku

Vážení pedagógovia, nepeda-
gogickí zamestnanci, milí žiaci 
a študenti michalovských škôl, 
vážení rodičia!

Leto, o ktorom môžeme po-
vedať, že bolo vcelku vydare-
né, sa pomaly končí a vy všetci 
i my, zriaďovatelia škôl, stojíme 
opäť na prahu nového školského 
roka.

Tak ako vždy, i teraz si kla-
dieme otázky, aký bude, čo dob-
ré či menej príjemné nás v ňom 
čaká, čo nám prinesie, no najmä, 
či dokážeme splniť úlohy a oča-
kávania v súvislosti s praktickou 
aplikáciou nového školského 
zákona.

Som presvedčený, že napriek 
ťažkostiam, ktoré z toho môžu 
vyplynúť, podarí sa včas všet-
kým školám väčšinu očakávaní 
naplniť, už aj preto, lebo všetci, 
verím, týmto otázkam venovali 
náležitú pozornosť.

V rodinách, v ktorých sú 
školáci, i v školách v uplynulých 
dňoch vrcholili prípravy na čo 
najlepšie odštartovanie nového 
školského roka, čo možno pove-
dať aj o všetkých zriaďovateľoch.

Veľmi nás teší, že napriek ob-
jektívnym ťažkostiam sa počet 
škôl v Michalovciach v tomto 
roku nemení. Naďalej tu budú 
pôsobiť pobočky štyroch vyso-
kých škôl, ktorým by sme chceli 
v dohľadnom čase vytvoriť aj 
vďaka novozískanému majetku 
lepšie podmienky pre prácu.

Teší nás, že transformá-
cia stredných škôl nepriniesla 
ohrozenie odborného školstva, 
ale naopak, v nových podmien-
kach zachováva širokú škálu 

študijných a učebných odborov 
v meste a regióne. V súvislosti so 
stredným školstvom nás tiež teší, 
že zásluhou jednotlivých škôl, 
no predovšetkým vďaka najväč-
šiemu z ich zriaďovateľov- Ko-
šickému samosprávnemu kraju 
– sa aj v tomto roku opäť zlepšia 
materiálne podmienky na jed-
notlivých školách, čo osobitne 
platí o Gymnáziu Pavla Horova, 
kde otvorením novej telocvične- 
športovej haly, nezískajú nové 
priestory na športovanie len 
žiaci tejto školy, ale aj občania 
mesta, niektoré športové kluby 
a aj naši vysokoškoláci. Mesto 
Michalovce má teda vďaka KSK 
a príkladnej súčinnosti všetkých 
zainteresovaných tretiu športovú 
halu, ktorá znesie veľmi vysoké 
kritériá hodnotenia.

Veľmi nás teší aj skutočnosť, 
že v novom školskom roku sa ot-
voria brány všetkých ôsmich zák-
ladných škôl a všetkých ôsmich 
materských škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta, rovnako 
ako brány jednej základnej školy 
a troch materských škôl, ktorých 
zriaďovateľmi sú naše cirkvi. 

V troch školách, ktorých zria-
ďovateľom je mesto, čakajú žia-
kov a učiteľov vďaka investíciám 
mesta rekonštruované hygienic-
ké zariadenia, vynovené športo-
vé areály na IV. a VI. ZŠ a na IV. 
ZŠ aj nové oplotenie areálu. Pred 
výstavbou je multifunkčné ih-
risko na VII. ZŠ, kde navyše po 
dokončení rekonštrukcie strechy 
pominuli problémy so zateka-
ním do objektov školy. Drobné 
rekonštrukcie a opravy sa udiali 
aj v materských školách.

Mesto Michalovce sa v tomto 
roku uchádza o získanie pros-
triedkov z európskych fondov 
na komplexnú rekonštrukciu 
I. a VI. ZŠ. Veríme, že budeme 
úspešní nielen v týchto dvoch 
prípadoch, ale aj v prípade pro-
jektov ďalších našich škôl, ktoré 
pripravujeme. Zlepšenie mate-
riálnych podmienok na všetkých 
školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta je jednou z našich 
priorít a aj preto chceme, aby sa 
aj v novom školskom roku vyt-
vorili podmienky na ďalšie in-
vestície do rekonštrukcií budov 
a športových areálov tých škôl, 
do ktorých sa doposiaľ investo-
valo menej.

Radosť máme aj z toho, že 
v meste i naďalej a s nezmene-
nou mierou perspektívy existujú 
tri súkromné základné umelecké 
školy a základná umelecká škola, 
ktorej zriaďovateľom je mesto. 
Všetky tieto školy, čo osobitne 
platí o mestskej ZUŠ, nielenže 
ukázali aj v nových podmien-
kach, ktoré priniesol uplynulý 
školský rok, svoju opodstatne-
nosť a životaschopnosť, ale aj 
vysokú úroveň odbornej práce, 
o čom najlepšie svedčili úspechy, 
ktoré ich žiaci dosiahli v rôznych 
súťažiach a na prehliadkach.

Vážení pedagógovia, milí žia-
ci, vážení spoluobčania,

na základe všetkého vyššie 
povedaného rád konštatujem, 
že aj na začiatku školského roka 
2008/2009 je školstvo v meste 
konsolidované, pestré a z hľadis-
ka materiálneho je opäť o niečo 
modernejšie, a tým aj dostatočne 
pripravené plniť náročné úlohy, 

ktoré každodenný školský život 
prináša.

Vyslovujem vieru i presved-
čenie, že všetci, ktorí ho svojou 
prácou denne prakticky na-
pĺňajú, urobia všetko preto, aby 
o každej škole v meste, o každej 
vyučovacej hodine, bolo možné 
počas školského roka i po jeho 
skončení hovoriť len pozitívne.

Želám všetkým učiteľom veľa 
trpezlivosti, kreativity a radosti 
z práce, želám všetkým žiakom 
a študentom čo najviac získa-
ných cenných poznatkov a čo 
najlepšie priebežné i celkové 
hodnotenie. Vám, vážení ro-
dičia, želám čo najviac radosti 
z práce a výsledkov vašich detí.

Nech sa nám všetkým školský 
rok 2008/2009 vydarí čo najviac! 

Eurové mince so sloven-
skou stranou vyrazí Mincov-
ňa Kremnica v počte 500 mil. 
kusov, v hodnote viac ako 167 
mil. eur, s hmotnosťou približ-
ne 2500 ton. 

Eurových mincí je osem. 
Majú spoločnú stranu - rovna-
kú na všetkých minciach kra-
jín eurozóny a národnú stranu 
– podľa toho, ktorá krajina 
mincu vydala. Spoloč-
ná strana mincí 
reprezentuje 
mapu Európ-
skej únie a 
navrhol ju 
Luc Luycx 
z Belgic-
kej krá-
ľ o v s k e j 
mincov-
ne. Mince 
sú platné v 
celej eurozó-
ne, bez ohľadu 
na to ktorá krajina 
ich vydala. 

Rubovú stranu mincí pred-
stavuje národné motívy, ktoré 
si každý štát zvolí sám. Náme-
ty slovenských eurových min-
cí vybrali občania Slovenskej 
republiky vo verejnej ankete 
v novembri 2005 a Banková 

rada NBS následne pri svojom 
rozhodovaní výsledky verejnej 
ankety zohľadnila. Slovenské 
1- a 2-eurové mince zobrazu-
jú erbové znamenie štátneho 
znaku Slovenska – dvojkríž 
na trojvrší. Na 10-, 20- a 50-
centových minciach je vyob-
razený Bratislavský hrad a na 
1- 2- a 5-cenových minciach 
tatranský štít Kriváň. 

Autorom námetu 2- 
a 1-eurovej min-

ce (dvojkríž na 
trojvrší) je 

Ivan Řehák, 
a u t o r m i 
n á m e t u 
10-, 20- a 
50-cento-
vých mincí 
(Bratislav-

ský hrad) 
sú Ján Černaj 

a Ivan Károly a 
autorom námetu 

na najmenších cen-
toch (Kriváň) je Drahomír 

Zobek. 
Technické parametre a 

vzhľad eurových mincí sú 
k dispozícii na stránke o euro-
vých minciach  a na stránke o 
slovenských stranách eurových 
mincí.                        Zdroj: NBS

Prvé slovenské 
eurové mince
Dňa 19. augusta začala Mincovňa Kremnica, š.p. sé-
riové razenie slovenských eurových mincí. Slávnostne 
ho spustili minister financií SR Ján Počiatek a guvernér 
NBS Ivan Šramko. 

Euro pod lupou
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Mesto vstúpilo do riešenia roz-
vodu vody a kanalizácie na Síd-
lisku východ. V snahe koordi-
novať činnosť zainteresovaných 
organizácií a obyvateľov sa 21. 
augusta na MsÚ uskutočnilo 
stretnutie, účelom ktorého bolo 
oboznámenie občanov s dosia-
hnutými výsledkami v riešení 
uvedených problémov, dohodnu-
tie ďalšieho postupu v jednotli-
vých vchodoch bytových domov, 
oboznámenie občanov s plánmi 
mesta pri revitalizácii Sídliska 
východ a súčinnosti občanov pri 
jej predchádzajúcich prácach. 

OV SZCH 
a ZO SZCH Michalovce

Vás pozýva na

XVI. Celoštátnu 
VýstaVu mladýCh 

králIkoV
ktorá sa uskutoční v dňoch 

5.- 6. septembra 2008
v priestoroch bývalého 

stavebného učilišťa 
v Michalovciach

V utorok 26. augusta sa po-
slanci  Mestského  zastupiteľ-
stva  v  Michalovciach  zišli  na 
svojom XI. zasadnutí.

Na programe zasadnutia bolo 
prerokovanie správ o  prijatých 
uzneseniach  mestskej  rady 
za obdobie júl - august 2008, 
o  plnení  uznesení  mestské-
ho  zastupiteľstva za I. polrok, 
o  riešení  interpelácií  poslan-
cov MsZ predložených na X. za-
sadnutí, o výsledkoch kontroly, 
o  kontrolnej  činnosti  hlavnej 
kontrolórky za I. polrok.

V ďalších bodoch rokovania 
sa poslanci zaoberali návrhom 
na mimosúdne riešenie sporu 

ČSOB,  a.s., majetkoprávny-
mi  záležitosťami, výsledkami 
výberových  konaní, zmena-
mi  rozpočtov  MsKS  a  TaZS 
a vyhodnoteniami  rozpočtov 
za I. polrok 2008.

Za účelom riešenia dostavby 
kompostárne na zbernom dvore 
na Lastomírskej ulici – dokon-
čenie haly, plôch, nákup potreb-
ných technológii, obslužných 
strojov a zariadení a tým za-
bezpečenia zlepšenia životného 
prostredia mesta – bol do roko-
vania predložený materiál na za-
bezpečenie  spolufinancovania 
v rámci žiadosti o poskytnutie 
NFP. V súvislosti s legislatívny-

mi podmienkami na vykonáva-
nie činností mesta bolo na prog-
rame prerokovanie návrhu  rie-
šenia podnikateľských činností 
zabezpečovaných mestom. 

Ďalej poslanci prerokovali 
rozpočtové opatrenie č. 6., in-
formáciu  o  postupe  pri  zavá-
dzaní eura, návrh na zrušenie 
uznesenia  MsZ Michalovce, 
návrh dodatku č. 2 VZN č. 96 
zo dňa 24.4.2007 o trhovom po-
riadku, návrh na schválenie fi-
nančných  pásiem platných od 
1. 9. 2008 pre jednotlivé vekové 
kategórie stravníkov v škol-
ských zariadeniach  v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta na 

nákup potravín pre jedno hlav-
né jedlo, na ktoré prispieva zá-
konný zástupca, návrh na vstup 
Mesta Michalovce do akciovej 
spoločnosti  Nemocnica  s  po-
liklinikou  Š.  Kukuru  Micha-
lovce, a. s. a návrh na zrušenie 
neziskovej organizácie Nemoc-
nica s poliklinikou Štefana Ku-
kuru Michalovce, n. o., udele-
nie  mestských  ocenení na rok 
2008, návrh na udelenie  cien 
Košického  samosprávneho 
kraja, návrh VZN  o  pomeno-
vaní  novovzniknutých  ulíc 
a správu o činnosti MFK Zem-
plín  Michalovce  a.s. v sezóne 
2007/2008.                               vk

Košický samosprávny kraj odsúhlasil akciovej spoločnosti SAD Mi-
chalovce na rok 2008 investičný zámer na obnovu vozového parku na 
50 nových autobusov. Cena jedného je 4,9 milióna slovenských korún. 
Prvých 20 autobusov typu IRISBUS – CROSSWAY bolo vo štvrtok 
21. augusta zaradených na najvýznamnejšie linky, ktoré premávajú 
počas celého týždňa vrátane víkendov na najdlhších trasách – z Micha-
loviec do Košíc a Prešova, zo Sobraniec do Košíc, z Trebišova do Košíc 
a Kráľovského Chlmca a z Kráľovského Chlmca do Trebišova.
Vo vozidlovom parku SAD Michalovce je 281 autobusov. Spoloč-
nosť prevádzkuje 8 medzinárodných liniek do Česka, Maďarska, 
Poľska a na Ukrajinu, 7 diaľkových liniek po Slovensku, 14 mest-
ských liniek v mestách Michalovce a Trebišov a 59 prímestských 
liniek. Priemerný vek vozidlového parku v michalovskej SAD-ke 
bol doteraz 15,34 roka. Po splnení investičného zámeru - dodávke 
50 nových autobusov a vyradení 50 najstarších – sa priemerný vek 
ku koncu roka zníži na 10,96 roka.

Z programu rokovania mestského zastupiteľstva

Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.



�aktuality – náZory
z pera viceprimátoraaktivity primátora deň ústavy slovenskej republiky

19.8.  rokovanie so zástupcami VVS a VSE
19.8.  rokovanie so zástupcami KSK
20.8.  zasadnutie komisie pre riešenie problematiky VO
20.8.  prijatie starostov z partnerského združenia obcí z Moravy
21.8.  účasť na slávnostnom uvedení nových autobusov SAD 
 do prevádzky
22.8.  účasť na otvorení Humenského jarmoku v Humennom
22.8.  účasť na slávnostnom vyhodnotení súťaže vodárenských   
 pracovníkov VVS vo Svidníku
23.8.  stretnutie so starostami z partnerského združenia obcí   
 z Moravy
25.8.  zasadnutie predstavenstva VVS
26.8.  rokovanie mestského zastupiteľstva
27.8.  porada riaditeľov ZŠ a MŠ
28.8.  účasť na otvorení celoslovenského seminára Vanovičove   
 dni na GPH Michalovce
28.8.  účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti 
 64. výročia SNP
28.8.  účasť na otvorení jarmoku v Trebišove
2.9.  otvorenie školského roka a otvorenie telocvične na GPH   
 Michalovce
4.9.  zasadnutie Rady seniorov
4.9.  účasť na oslavách štátneho sviatku Ukrajiny v Užhorode
5.9.  porada primátora

dravce na jarmoku

V  podvedomí  mnohých  generácií  je  prvý  september  spojený 
so začiatkom nového školského roka. Otváranie školských brán je 
šestnásty rok na Slovensku odložené na druhého septembra. Prvý 
september je dňom štátneho sviatku od roku 1992, keď bola Národ-
nou radou Slovenskej republiky prijatá Ústava Slovenskej republi-
ky. Bol to významný krok k vzniku samostatnej Slovenskej republiky 
k 1.1. 1993. Preto bol tento významný deň v novodobých dejinách 
Slovenska vyhlásený za  štátny sviatok. 
Napriek významu uvedeného aktu a jeho potvrdeniu označením 

štátny  sviatok  doteraz  nedošlo  k  dôstojnému  naplneniu  obsahu 
uvedeného kroku. Mnoho  z občanov  si možno ani  plne neuvedo-
muje, o aký štátny sviatok sa jedná. Prijíma síce tento deň ako deň 
pracovného  pokoja,  no  bez  hodnotnej  obsahovej  náplne. Nemali 
by sme k týmto štátotvorným krokom úplne zľahostajnieť. Na dru-
hej strane nájsť vhodnú formu prezentácie k uvedenému sviatku je 
priestor pre občianske aktivity a predstaviteľov politických strán, 
ktoré sa s touto myšlienkou stotožnili. 
Pripomínať si ju je určite lepšie vhodným spôsobom. No nájsť 

dôstojný a  hodnotný programový priestor nie je jednoduché. 
Nechceme realizovať oslavy pre oslavy. 
K hľadaniu primeraného obsahu pripomínania si tohto význam-

ného dňa vyzývame touto cestou celú verejnosť Michaloviec. 
Pevne verím, že aj k uvedenému štátnemu sviatku nájdeme vhod-

ný priestor a zaujímavý program. 
MUDr. Bančej Benjamín, zástupca primátora 

NoviNy Mistral 
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

žIHADLO
repríza z 20. 6. 2008

Téma: Budúcnosť elektrárne v Strážskom
v piatok, pondelok a stredu

vždy o 18.00 hod.

zázNaM
od nedele o 14.00 hod.

záznam z rokovania mestského zastupiteľstva
z 26. 8. 2008 

vaše tipy a námety do vysielania očakávame 
na tel. č. 0905 337 458, alebo e-mail: pakanova@tvmistral.sk

NOvINy MIStrAL SLeDujte NA

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

Z vystúpenia Sokoliarskej skupiny sv. Bavona.
Foto: Veronika Cholewová 

Súčasťou Sokoliarskej skupi-
ny sv. Bavona, ktorá svoje ume-
nie prezentovala na tribúne pri 
MsÚ počas Zemplínskeho jar-
moku, bol aj let nášho najväčšie-
ho dravca, orla skalného. Okrem 
kráľa slovenského povetria sa 
na oblohe ukázal myšiak hôrny 
spolu so sovou a sokolom.

Zhromaždení ľudia sa so 
zatajeným dychom dívali na 
mladého sokoliara. Vrátane pú-
taveho rozprávania o každom 
vtákovi na jeho rukavici pred-
viedol aj sokoliarsky výcvik. 

Vynikajúca spoluprácu pub-
lika so sokoliarom doviedla na 
pódium aj deti. Samé si mohli 

vyskúšať remeslo z ríše vtáctva.
Najzaujímavejším pre pub-

likum sa stal neposlušný sokol. 
Možno kvôli početnému obe-
censtvu nezbadal svojho pána 
a odletel z Námestia oslobodi-
teľov na obchodný dom Šíra-
van. Odtiaľ smeroval na strechu 
polikliniky. Po neúpešnom vo-
laní sa úplne vytratil.

Člen sokoliarskej skupiny 
zvládol túto sitúaciu so slova-
mi: ,, Pravdepodobne zaletel na 
jarmok na klobásky.“ Po opä-
tovnom prílete sokola program 
zavŕšil potlesk verejnosti Mi-
chaloviec.

Veronika Cholewová

V letných mesiacoch, keď ľu-
dia vycestúvajú do sveta za sln-
kom a zaslúženým oddychom, 
lekári najviac bojujú s nedostat-
kom tejto životodarnej tekutiny. 
Po celom Slovensku zaznievajú 
výzvy k darovaniu krvi a je chvá-
lyhodné, že ľudí nenechávajú 
tieto apelácie chladnými. Počas 
letných mesiacov Hematologic-
ko-transfuziologické oddelenie 
v Michalovciach privíta každé-
ho darcu krvi počas pracovných 
dní od siedmej hodiny rannej. 
Pokiaľ by bol záujem a väčšie 
skupiny by sa rozhodli darovať 
krv, pracovníci michalovskej 
transfúznej stanice v spolupráci 
so Slovenským červeným krí-
žom sú ochotní zrealizovať od-

bery na pracoviskách týchto ko-
lektívov, aby im uľahčili skĺbenie 
ich pracovných povinností s hu-
mánnymi aktivitami. Túto mož-
nosť využili ako prví pracovníci 
Mestského úradu v Michalov-
ciach, ktorí 19. 8. 2008 na pôde 
svojho pracoviska krv darovali. 
Ich pomoc je neoceniteľná.

Mnohí ľudia si myslia, že je 
len povinnosťou lekára predĺžiť 
život človeka, no je to povin-
nosť nás všetkých. Všetci dis-
ponujeme v určitom okamihu 
možnosťami, ktoré môžeme 
odovzdať v prospech človeka 
a života hoci len preliatím vlast-
nej krvi do ochabnutých žíl člo-
veka v núdzi.

MUDr. Mária Očovská

Pod týmto názvom sa oby-
čajne uskutočňujú výstavy cho-
vateľov malých hospodárskych 
zvierat.

Jednou z celoštátnych výstav, 
ktoré sa konajú jedenkrát v roku, 
obyčajne v inej oblasti Slovenska, 
je výstava mladých králikov.

Tohto roku je to už XVI. 
celoštátna výstava mladých 
králikov, ktorá sa uskutoční 
5.-6. septembra v priestoroch 
bývalého stavebného učilišťa. 
Michalovce organizujú takúto 
výstavu už po tretíkrát. Posled-
ná bola v roku 2005 a bolo vy-
stavených 1 700 králikov, tohto 
roku sa očakáva väčší počet.

To, že Slovenský zväz chova-
teľov – Republiková rada Brati-
slava poverila OV SZCH a ZO 
SZCH Michalovce usporiadaním 

takejto výstavy, je poctou pre 
všetkých drobnochovateľov, ale 
najmä pre tajomníka OV SZCH 
Karola Marušku a tých chovate-
ľov, ktorí dosahujú na celoštát-
nych výstavách čestné uznania, 
ba aj šampiónov – V. Šebesta, F. 
Puci, E. Knežo, P. Stanko, K. Ma-
ruška, V. Maruška, J. Nitray, M. 
Nitray a mnohí ďalší.

Zvláštnosťou našich výstav 
je to, že boli stále pod krytou 
strechou, čo nebolo vždy tradí-
ciou v iných mestách.

Veríme, že v porovnaní 
s predchádzajúcou výstavou, 
ktorá bola hodnotená veľmi dob-
re, táto bude na vyššej úrovni.

Očakávame vašu bohatú 
účasť a teda dovidenia 5. - 6. 
septembra na výstave.

PhDr. Michal Suchý

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 
Zimný štadión

oznamujú verejnosti termíny pre 

verejné korčuľovanie
od 9.8.2008 do 31.3.2009

každú sobotu 16.30 – 18.30 hod.
každú nedeľu 10.00 – 18.00 hod. 

najkrajšie a najlepšie veci 
môžeš pocítiť len srdcom...
Naše srdce má dve základné tendencie: prijímať a dávať. Je 
to dômyselné čerpadlo a rozdávač zároveň. Pumpa na tep-
lú ľudskú krv a na horúcu ľudskú lásku. Krv je v určitých 
situáciách život zachraňujúcim a nenahraditeľným medi-
kamentom, bez ktorého sa nezaobíde ani moderná medicí-
na. Liekom sa však nemôže stať bez horúcej ľudskej lásky. 
Jej jediným producentom je totiž výlučne darcovstvo.

pre radosť, krásu a úžitok

Fotoreportáž z jarmoku

Návštevníci jarmoku mali možnosť nakupovať v 260 stánkoch so širo-
kým sortimentom tovaru. Občerstvenie bolo pre nich pripravené v 18 
stánkoch.

Vytočením džbánu veľkosti 130 cm bol prekonaný slovenský rekord.

Z tradičnej výstavy Plody Zemplína.

Exotický nádych dodalo kultúrnemu programu v rámci Zemplínskeho 
jarmoku aj vystúpenie folklórneho súboru z Grécka.    Foto: M. Oros

Na základe zmluvy so spoloč-
nosťou BáBOLNA BIO Sloven-
sko, s. r. o. sa v Michalovciach 
začal proces celoplošnej derati-
zácie. Pravidelný mesačný výkon 
deratizačných prác je potrebné 
vykonávať v úzkej spolupráci 
s občanmi mesta a právnickými 
osobami prevádzkujúcimi svoje 
podnikanie v Michalovciach.

Na základe monitoringu 
bolo zistené silné zamorenie 
potkanmi. Bol vypracovaný 
plán práce a k úspešnej činnosti 

je potrebná aj spätná väzba od 
občanov, ktorí môžu výrazne 
pomôcť pri zisťovaní ohniska 
zamorenia. 

K tomuto účelu je možné 
tieto lokality nahlasovať ces-
tou mestského úradu, odboru 
výstavby životného prostredia 
a miestneho rozvoja na tele-
fónne číslo 6864171, 6864172 
alebo na e-mail: fecak@msumi.
sk a babolna@slovanet.sk, kde 
môžete zasielať aj svoje požia-
davky a otázky.

Celoplošná deratizácia

Foto: M. Potocký



� kultúra – školstvo

dva tÝŽdnE v kultúrE
mestské kultúrne stredisko

MICHALOVSKÝ ORGAN
II. ročník koncertov organovej hudby

4. 9. 2008 o 19,00 hod. – Rímsko-katolícky kostol Narodenia 
Panny Márie - na organe hrá Marek ŠTRBÁK 

ARIe ANTICHe
Koncert komornej hudby árie z obdobia 17. a 18. storočia.

14. 9. 2008 o 19,00 hod. – Rímsko-katolícky kostol Narodenia 
Panny Márie - vystúpi Igor KUCeR

program kina Centrum
3. – 4.9. streda, štvrtok – 19,30 hod.  
sEX v MEstE/ USA /145 min./
/romantická komédia/
Carrie  Bradshaw,  úspešná  autorka  a  obľúbená  módna  ikona 
je  späť.  Pokračuje  v  rozprávaní  vlastného  príbehu  o  sexe,  lás-
ke  a módou  posadnutých Newyorčankách  a  jej  slávny  cynický 
dôvtip je ostrejší ako kedykoľvek predtým. 
Vstupné: 60,- Sk Ml. do 15.r. neprístupný!  Slovenské titulky

5. – 7.9. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.    
u MNĚ DOBrÝ ČR/SR /102 min./
/komédia/ Premiéra
Komédia od tvorcov Pelíškov, Pupenda a Medvídka. Šesť priate-
ľov, záhradkárov a rybárov, sa stretáva v malebnej krčme u Buddy-
ho. Ich pohoda, ktorá sa väčšinou spája s mastením mariáša končí 
vo chvíli, kedy sa jeden z nich stane obeťou falošných hráčov z vy-
sočanskej tržnice a naši hrdinovia zákon zoberú do vlastných rúk. 
Vstupné: 69,- Sk Ml. do 12.r. nevhodný!  Česká verzia

7.9. nedeľa – 16,00 hod.    
NarNia: PriNC KasPiaN USA /149 min./
/dobrodružný rodinný veľkofilm/
Rok po neuveriteľných udalostiach „Leva, šatníku a čarodejnice“ 
súrodenci Pevensieovci opäť nečakane nájdu cestu do ríše Narnie.
Vstupné: 65,- Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný!  Slovenský dabing

10. – 14.9. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa – 17,00 a 19,30 hod. 
BAtHOry SR/ČR/UK/HU /140 min./
/historický thriller/  Premiéra
Režiséra  Juraja  Jakubiska  zaujal  práve  „nový“  pohľad. Mocná 
a bohatá žena musí čeliť nepriateľom, ktorí sú schopní čohokoľ-
vek. Zvesti o šialenej vladárke, ktorá sa v snahe zastaviť starnutie 
kúpe v krvi nevinných panien, začínajú silnieť... 
Vstupné: 85,- Sk Ml. do 15.r. neprístupný!  Slovenská verzia

S p o m i e n k y
Dňa 26. augusta 2008 uplynul jeden 
rok, čo nás navždy opustil milovaný

 manžel, otec a dedko

MICHAL HReHA 

 z Michaloviec
S úctou spomína

manželka a deti s rodinami

Dermatologicko - estetické zariadenie DOST vo Svidníku vám 
ponúka možnosť relaxovať... Využite u nás poukážky Sodexho 
(Flexi pass, Universal pass, Vital pass, Relax pass). Doprajte svoj-
mu telu oddych a ono sa vám odvďačí. Lymfodrenáže, masáže, 
kozmetika, pedikúra, manikúra, bahenné zábaly, lekáreň... To 
všetko a ešte oveľa viac si môžete vychutnať vďaka vašim pouka-
zom Sodexho. Kontakt: 054 788 2611

Mestské kultúrne stredisko 
a rímsko katolícka farnosť vás 
pozývajú na posledný koncert 
2. ročníka organovej hudby 
s názvom Michalovský organ 
Vo štvrtok 4. 9. 2008 o 19,00 
hod. sa vám predstaví v rímsko-
katolíckom kostole Narodenia 
Panny Márie Marek Štrbák. 
Narodil sa v Spišskej Novej Vsi. 
Študoval cirkevnú hudbu a kla-
vír na košickom Konzervató-
riu v triede profesorky Emílie 
Dzemjanovej. Absolvoval štú-
dium koncertnej hry na organ 
na Universität für Musik und 
darstellende Kunst vo Viedni 
v triede profesora Michaela Ra-

dulescu a bol vyznamenaný Ce-
nou univerzity pre najlepšieho 
absolventa svojho odboru. Po-
čas svojho viedenského štúdia 
pôsobil aj ako organista v Sacré 
Coeur a Schönbrunnskej zá-
mockej kaplnke. Zúčastnil sa 
majstrovských interpretačných 
kurzov pod vedením renomo-
vaných európskych pedagógov 
a interpretov. Bol ocenený na 
viacerých medzinárodných a ná-
rodných súťažiach. V súčasnosti 
je organistom v Martinskirche 
vo Filderstade (Nemecko). Ako 
sólový a komorný hráč sa venu-
je bohatej koncertnej činnosti 
doma i v zahraničí.         Demoa

Ambasáda USA zorganizo-
vala v čase od 2. do 16. augusta 
tretí letný tábor pod názvom 
Letná škola tolerancie pomocou 
angličtiny (Teaching Tolerance 
through English). Cieľom orga-
nizátorov bolo upriamiť pozor-
nosť účastníkov na vzájomné 
porozumenie a rešpektovanie 
sa aj napriek národnostným, 
kultúrnym a iným odlišnos-
tiam. Šesť učiteľov angličtiny 
a 36 žiakov od 12 do 15 rokov 
strávilo tvorivé dva týždne 
v Balatonlelle v Maďarsku. Tá-

bora sa zúčastnili žiaci a učitelia 
z Kosova, Srbska, Čiernej Hory 
a Slovenska. Slovenskú skupinu 
reprezentovalo šesť žiakov Zá-
kladnej školy Ul. T. J. Moussona 
Michalovce a piati žiaci Základ-
nej školy Cejkov.

Dva týždne komunikácie 
v angličtine obohatil účastníkov 
o cenné skúsenosti a komuni-
katívne zručnosti. V posledný 
večer každý účastník dostal 
certifikát o absolvovaní letného 
tábora „Škola tolerancie“.

Mgr. Ivana Porvazníková

ii. ročník koncertov 
organovej hudby

miChalovČan inFormuJE

Neplač, že zapadlo slnko, 
lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...

Navždy sme sa rozlúčili s: 
Jozef Oboril 85-ročný

Čím by sme boli bez detí...
Vítame medzi nami:

Filip Anton Erby

Dňa 26. augusta uplynulo desať rokov 
od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 

drahý manžel a otec

LAdISLAV ŽÁČIK
z Michaloviec

„Hoci už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Kto ste ho poznali a spomínate, venujte 
mu tichú spomienku. Manželka Anna, 

syn Radovan a dcéra Anička.

P o ď a k o v a n i e
Touto cestou sa chcem poďakovať primárovi ortopedického 

oddelenia NsP Štefana Kukuru v Michalovciach 

MUdR. FRANTIŠKOVI FARKAŠOVI 
a lekárom MUDr. Jozefovi Šoltýsovi a MUDr. Jánovi Paľovčíkovi 

ako aj obsluhujúcemu kolektívu 
za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie.

 Vďačný pacient Juraj Havrila

malý oznamovateľ
nehnuteľnosti:

•  Predám 3-izbový byt na Ulici Hollého s rozlohou 62 m2. Byt je 
po kompletnej rekonštrukcii. Nachádza sa na poslednom po-
schodí, strecha je zrekonštruovaná. K bytu patrí balkón a piv-
nica. Cena: 1 750 000 Sk. Tel.č.: 0905 361 947 

•  Predám – prenajmem 3-izbový byt – Ul. Rázusova, 78 m2, 
2. poschodie. Tel. kontakt: 0918 199 228

• Predám – prenajmem garsónku. 0918 199 228
• Prenajmem garsónku v Michalovciach. 0949 361 459

Zamestnanie:
•  Práca a brigády v krajinách EÚ. L-work agentúra. Kostolné ná-

mestie 5, Michalovce. Tel.: 0905 861 245
• Prijmem do TPP elektromontérov, zatepľovačov. Práca v ČR. 

Tel.: 0905/495 225
• Super práca, Anglicko, Holandsko aj bez jazyka. Tel.: 0915 

513 461, 0905 771 712. www.superjobsk.com

rôzne:
•  Predám na Fiat 125p rôzne náhradné diely „nové“. Tel. kontakt: 

056 647 1286

služby:
•  Ponúkam vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spraco-

vanie miezd, ekonomické a daňové poradenstvo. Tel. 0918 859 928
• Chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 913
• Požičiavam lešenie – háky. Tel.: 0905 709 134
• Čistiareň peria ponúka svoje služby: čistenie peria, výrobu van-

kúšov a paplónov. Odvoz a prívoz v rámci mesta zabezpečíme. 
Kontakt: tel. č. 056/64 97 735, mob. 0915 325 381

Závisťou bledli nablýskané časti motorkárskej kolóny nad krásnymi kolekciami oblečenia od detí až po dospelých na každú príležitosť, ktoré 
predviedli krásne modelky mobilného krajčírstva z Hviezdoslavovej ul. č. 18 v Michalovciach.                                                          Foto: M. Oros

letná škola tolerancie
Základná škola na Ul. T. J. Moussona č. 4 v Michalov-
ciach sa v mesiaci jún zapojila do projektu realizované-
ho MPC Prešov a na základe vzdelávacích výsledkov vo 
vyučovaní cudzích jazykov boli úspešní. Šiesti žiaci školy 
a učiteľka mali možnosť bezplatne absolvovať jazykový 
tábor so zvláštnym zameraním. 

Deň pred odchodom do Maďarska (1. augusta), navštívil Základnú 
školu Ul. T. J. Moussona v Michalovciach veľvyslanec USA Vincent 
Obsitnik s manželkou. Stretol sa s účastníkmi kempu, ktorým poprial 
veľa príjemných zážitkov, a s tanečníkmi súboru Slniečko, ktorí sa od-
prezentovali ukážkami rôznych národných tancov.

Internet
pre

všetkých

- vysokú rýchlosť
(až 11 Mbit)

- bez obmedzení
- bez viazanosti
- montáž do 3 dní

Objednávky - volajte:
056 644 20 44

Michalovce
Štefánikova 44, 
www.minet.sk

Len za 400 Sk mesačne !

Vo štvrtok 21. augusta sa us-
kutočnilo zasadnutie enviromen-
tálnej komisie pri mestskom úra-
de, na ktorom bola prerokovaná 
problematika neudržiavania 
pozemkov vo vlastníctve fyzic-
kých, právnických osôb a mesta 
(kosenie, nepovolené skládky 
a pod.) Komisia sa zaoberala aj 

dopravnou situáciou na Prie-
myselnej ulici a bezbariérovými 
prechodmi na komunikáciách 
vo vlastníctve KSK.

Za účelom kontroly čistoty 
a údržby verejných priestrans-
tiev členovia komisie vykonali 
obhliadku sídliska Juh a Západ.

vk

na muške sídliská Juh a Západ
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Hviezdoslavova 46

mEstskÝ úrad, námestie oslobodeteľov �0
vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

na odpredaj parcely p.E-KN č. 1865/2, orná pôda o celkovej výmere 
9.440 m2, LV č. 6438, k. ú. Michalovce v častiach podľa novovytvore-
ných parciel v zmysle geometrického plánu č. 36582972-141/2008:

parcela p.C-KN č. 1976/165 o celkovej výmere 479 m2, k.ú. Michalovce 
parcela p.C-KN č. 1976/166 o celkovej výmere 359 m2, k.ú. Michalovce 
parcela p.C-KN č. 1976/167 o celkovej výmere 357 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/168 o celkovej výmere 358 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/169 o celkovej výmere 355 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/170 o celkovej výmere 351 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/171 o celkovej výmere 358 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/172 o celkovej výmere 366 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/173 o celkovej výmere 368 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/174 o celkovej výmere 335 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/175 o celkovej výmere 79 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/176 o celkovej výmere 76 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/177 o celkovej výmere 185 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/178 o celkovej výmere 330 m2, k.ú. Michalovce
parcela p.C-KN č. 1976/179 o celkovej výmere 350 m2, k.ú. Michalovce

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
-  minimálna kúpna cena 361,- Sk/ m2

-  využitie odkupovanej výmery výlučne na záhradkárske účely
-  jeden žiadateľ (prípadne manželia kupujúci do BSM) sa môže pri-

hlásiť do súťaže iba o jednu novovytvorenú parcelu
-  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky došlé ponuky
-  úspešný uchádzač VOS súhlasí s úhradou všetkých nákladov sú-

visiacich s prípravou predmetu kúpy na odpredaj (alikvotná časť 
nákladov na zhotovenie geometrického plánu) 

Prihlášku do verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky 
vyhlásené podmienky VOS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasova-
teľa v termíne do 16. septembra 2008 (utorok) do 12,00 hod
v zalepenej obálke s označením:
„VOS Pozemky Timrava - NEOTVáRAŤ„

Výsledky verejnej obchodnej súťaže budú záujemcom oznámené pí-
somne do 30 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve. 
Bližšie informácie dostanete na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský, 
MsÚ Michalovce - Odbor hospodárenia s majetkom, Námestie slobo-
dy 1, Michalovce, č. dv. 281.

mesto mIChaloVCe Vyhlasuje Verejnú obChodnú súťaž
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30, 071 01 Michalovce

Primátor mesta Michalovce vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a 
doplnkov verejnú obchodnú súťaž

SúťAŽNé POdMIeNKy:
A/ Predmet verejnej obchodnej súťaže
Vyhlasovateľ požaduje od dodávateľa poskytnutie služby vo forme kom-
plexných služieb potrebných na zabezpečenie zriadenia pultu centralizova-
nej ochrany (PCO) za týchto podmienok:
a/ dodať, nainštalovať a servisne udržiavať na vlastné náklady pult centali-

zovanej ochrany /PCO/ v priestoroch mestskej polície
b/ zabezpečiť pripájanie, odpájanie jednotlivých nájomníkov PCO, urobiť o 

tejto skutočnosti záznam a odovzdať MsP
c/ technicky posudzovať možnosť pripojenia jednotlivých záujemcov o pri-

pojenie na PCO
d/ uzatvárať nájomné zmluvy s nájomníkmi o prenajatí technických preno-

sových prostriedkov PCO
e/ predložiť návrh zmluvy medzi mestom a občanom na zabezpečenie bez-

platnej ochrany majetku
Špecifické požiadavky technickej úrovne PCO:
Vyhlasovateľ požaduje, aby PCO obsahovalo minimálne:
-  Linkový podsystém v hovorovom pásme prostredníctvom kumulované-

ho spojenia
-  Linkový podsystém v nadhovorovom pásme
-  Rádiový podsystém
-  GSM podsystém
-  GPRS podsystém
-  Kombinácia hore uvedených spôsobov
B/ Kritérium pri posudzovaní jednotlivých ponúk:
-  spôsob a výška nájomného za umiestnenie pultu v budove MsP
-  počet uzatvorených nájomných zmlúv
C/ Podmienky účasti
Do vyhodnotenia budú zaradené tie návrhy, ktoré splnia následovné pod-
mienky účasti.
Vyhlasovateľ požaduje:
-  Splnenie predmetu riešenia podľa bodu A/, ktoré dodávateľ doloží čest-

ným vyhlásením, že je schopný dodať komplexnú službu na vlastné nák-
lady, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.

-  Doklad o oprávnení podnikať v celom rozsahu predmetu činnosti – výpis 
z Obchodného registra, alebo Živnostenské oprávnenie 

-  Doklad o certifikácii systému Národným bezpečnostným úradom SR
-  Zoznam uzatvorených nájomných zmlúv.
Zoznam musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača s jeho vy-
jadrením, že uvedený zoznam je pravdivý a títo nájomníci budú následne 
pripojení na PCO.
d/ Obsah ponuky:
-  doklad o oprávnení podnikať v celom rozsahu predmetu činnosti – výpis 

z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie
- doklad o certifikácii systému Národným bezpečnostným úradom SR
-  zoznam uzatvorených nájomných zmlúv.
Zoznam musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača s jeho vy-
jadrením, že uvedený zoznam je pravdivý a títo záujemcovia budú následne 
pripojení na PCO
-  návrh zmluvy o spolupráci pri prevádzkovaní pultu centralizovanej och-

rany (PCO) podľa Občianského zákonníka
e/ doplňujúce podmienky
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Dodávateľ 
nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 
Prihlášku do verejnej obchodnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlá-
sené podmienky VOS je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne 
do: 30. septembra 2008 /utorok/ do 12.00 hod. v zalepenej obálke s ozna-
čením: „PCO – NEOTVáRAŤ“ na adresu: Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov č. 30. Obhliadka miesta zriadenia sa stanovuje na 2. 9. 2008 
v čase od 11.00 do11.30 hod. na Mestskej polícií, Ul. Duklianska č. 4, Micha-
lovce. Výsledky verejnej obchodnej súťaže budú účastníkom súťaže oznáme-
né písomne do 30 dní po vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže.

Bližšie informácie dostanete na č. tel.: 056/6422279 – JUDr. Kudroč.

Atletický klub Michalovce, Mestský úrad Michalovce 
a Oblastný bežecký spolok v Michalovciach 

vás pozývajú na XVI. ročník

mIChaloVskej hodInoVky
ktorá sa uskutoční 15. septembra 2008 (pondelok) 

Prezentácia pretekárov je v uvedený deň od 8.oo hod. do 9.30 hod. 
v budove Slovenského združenia telesnej kultúry, Hviezdoslavova 7, 

štart preteku je o 10.00 hod. na štadióne MFK Michalovce. 
Traťový rekord hodinovky drží Ali Ezayedi z roku 1997 výkonom 18 948 m. 

Za jeho prekonanie organizátori vypísali finančnú odmenu 500,-Sk.


