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cyrilo–metodská tradícia

Neexistuje cesta ku šťastiu.
Šťastie je cesta...

Sv. Cyril a Metod patria k jedným z najvýznamnejších osobností v dejinách slovenského národa. S ich misionárskou činnosťou na Veľkej Morave sa spája skutočný rast
Slovienov v kresťanskej viere a k ich odkazu sa dnes hlásia všetci Slováci bez rozdielu
náboženskej či politickej príslušnosti.
Roku 863 alebo 864 (podľa tradície 5. júla 863) prišli
na Veľkú Moravu dvaja bratia
Konštantín (Cyril) a Metod.
Filozof Konštantín osobitne
pre túto misiu vyvinul prvú
slovanskú abecedu - hlaholiku, priniesol so sebou symbol
byzantského dvojkríža (ktorý
je dnes v slovenskom znaku),
zvolil si tzv. staroslovienčinu,
čiže kultivovanú macedónčinu
z okolia Solúna, za jazyk, ktorý bude počas misie používať,
a priniesol so sebou prvé preklady liturgických a biblických
textov, ktoré už predtým pripravil s Metodom.

Význam ich misie a prínos
k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980 svätý otec pápež Ján Pavol II., keď
ich vyhlásil za spolupatrónov
Európy.
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda má aj v Michalovciach
svoju tradíciu. Osláv 5. júla
na Námestí osloboditeľov sa zúčastnili zástupcovia všetkých
miestnych cirkví, primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva. Celá slávnosť tohto roku
bola pod gesciou Reformovanej
cirkvi bratskej, ktorej spevokol
a príhovory kňazov vniesli medzi
prítomných dôstojnú atmosféru.

Nemocnica pripravená
na letnú sezónu

Letné prázdniny, dovolenky a preťažené cesty prinášajú
so sebou množstvo situácií,
ktoré, okrem iných, musia riešiť
aj zdravotníci. V našom okrese sa cez leto niekoľkonásobne
zvyšuje počet obyvateľov, hlavne v dôsledku množstva rekreantov a dovolenkárov na Zemplínskej šírave.
S tým už v predstihu rátali
aj v našej michalovskej nemocnici a na letnú sezónu sa všetci pripravili tak, aby v prípade potreby
si dovolenkári a ostatní návštevníci okrem príjemných zážitkov
nemuseli domov odnášať aj prípadné nepríjemnosti z nútenej návštevy našej nemocnice.
Hlavne teraz chceme naše služby poskytovať v plnom rozsahu
a zodpovedajúcej kvalite, aby sme
všetkým dokázali opodstatnenosť
a nenahraditeľnosť najstaršej nemocnice v našom regióne.
V poslednom čase sa vo zvýšenej miere rozšírilo technické
vybavenie jednotlivých oddelení. Spomenieme aspoň nový CT
prístroj, ktorý nám chýbal celé
dva roky, nový ultrazvukový prístroj, obnovenie činnosti očného
oddelenia, zlepšenie vybavenia
izieb pre pacientov a iné úpravy
v rámci finančných možností.
Vedenie nemocnice sa snaží
zlepšiť vzájomný vzťah pacientov a personálu najmä z hľadiska
vzájomnej komunikácie a ľud-

Slovenskí a českí astronómovia profesionáli aj amatéri
organizovali už 25. ročník
Ebicyklu ktorý sa konal 12.
až 19. júla na východnom
Slovensku. Na svojej trase
navštevujú bicyklom (denne okolo 100 km) hvezdárne
a planetária. Ebicykel založil popularizátor astronómie
RNDr. J. Grygar, ktorý má už
po 70-tke a stále jazdí v čele cyklistických nadšencov.
V Michalovciach sa astronómovia – cyklisti zastavili
v utorok 15. júla.

ského pochopenia. Veľakrát práve od dôvery závisí úspech liečby
a s tým spojené dobré meno liečebného zariadenia. Vzhľadom
na už uvedené očakávanie zvýšeného počtu pacientov sa naše
oddelenia pripravujú na posilnenie služieb zabezpečením
v prípade potreby väčším počtom personálu.
Nikto, kto v prípade potreby bude nútený navštíviť našu
nemocnicu nemusí mať ani
najmenšie obavy, že sa mu nedostane ošetrenia na patričnej
odbornej a personálnej úrovni.
Mnoho ráz sa nám stalo
aj to, že niektorí ľudia zdravotnú starostlivosť a najmä jej bezplatnosť zneužili v alkoholickom alebo drogovom opojení
na úkor tých, ktorí pomoc nevyhnutne potrebovali. Je na nás
všetkých, aby sme leto prežili
v spokojnosti, bez zbytočných
úrazov, ochorení a nešťastí,
ktoré nás môžu stretnúť. Mnohému sa predísť nedá a práve
preto sme tu s našou službou
a pomocou v každom čase.
Doterajšie poznatky a skúsenosti z letných sezón sme
prehodnotili a veríme, že tých
negatívnych sa dokážeme vyvarovať, naopak, dobré veci
budeme používať a zveľaďovať. Je to náš jediný cieľ.
MUDr. Marián Jenčík,
námestník riaditeľa pre LDS

Misia svätcov, ktorí v 9. storočí
priniesli na Veľkú Moravu vieru,
právo, morálku a kultúru, pretrváva. Ľuďom žijúcim v tejto dobe
priniesli vzácnosť a to písmo,
ktorým hlásali najmä Božie slovo rečou zrozumiteľnou. To vyvolalo radosť a nadšenie a mnohí
prijali kresťanstvo ako svoje náboženstvo. Odkaz ich obrody žije
už 1145 rokov a spočíva hlavne
v láske k národom. V závere ekumenickej oslavy sa poďakovaním
a vierou, že takéto slávnosti budú
pokračovať aj v budúcnosti, rozlúčil s prítomnými primátor Viliam Záhorčák.
Ľudmila Poláková

Konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk

EURo pod lupou
Zavedenie eura

Na otvorení tretej výrobnej haly firmy TES s.r.o. sa zúčastnili okrem
zakladateľa rodinnej firmy Pietra Felisa aj poslankyňa NR SR Ľubica
Rošková a primátor mesta Viliam Záhorčák.

TES otváral novú halu
Trancerie Emiliane Slovakia
s.r.o. v utorok 8. júla slávnostne otvorila novú výrobnú halu
vo svojom závode v Michalovciach. Budú sa v nej strihať
lisované plechy, ktoré sa používajú na výrobu komponentov
do bielej techniky. Talianska firma zamestnáva v michalovskom
závode 70 ľudí s perspektívou
v najbližších rokoch zdvojnásobiť počet zamestnancov. TES
s.r.o. vyrába v Michalovciach
komponenty do elektromotorov
od roku 1999. Firma vlastní okrem Slovenska v Európe ďalšie
tri závody. Domovský a najväčší
závod má v talianskej Parme.
Otvorenia sa zúčastnil aj 77ročný majiteľ rodinnej firmy

Foto: mipo

Pietro Felisa, ktorý podnik založil pred vyše polstoročím v rodnom Taliansku. TES s.r.o. je jedným z hlavných dodávateľov pre
susedný závod BSH Drives and
Pumps v Michalovciach, ktorý
vyrába elektromotory a čerpadlá do práčiek, umývačiek riadu
a sušičiek. V novej hale budú
zamestnanci na začiatku pracovať v jednozmennej prevádzke.
Postupne plánujú prejsť na nepretržitú prevádzku. Doposiaľ
firme strihali plechy v U.S. Steel
v Košiciach. Riaditeľ michalovského závodu Paolo Felisa
vysvetlil, že od novej výrobnej
haly očakávajú etablovanie firmy v Michalovciach a jej väčšiu
výrobnú flexibilitu.
Ivpa

V sobotu 12. júla sa výstavou
vozidiel na Námestí slobody
začal štvrtý ročník Zemplín
veterán rally. Zúčastnilo sa ho
takmer 70 veteránov z rôznych
kútov Slovenska. Autá vystavené v centre mesta si prišli pozrieť priaznivci histórie
automobilizmu. Slávnostným
štartom potom otvoril akciu
primátor mesta Viliam Záhorčák. Veterány sa vydali na cestu horným Zemplínom. Autá
a motocykle vyrobené od roku
1938 mohli obdivovať aj obyvatelia Humenného a Sniny.

Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií členských štátov Európskej únie (ECOFIN) na svojom zasadnutí v Bruseli 8. júla 2008 stanovila neodvolateľný
prepočítavací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou (konverzný kurz) na úrovni 1 € =30,1260 Sk.
V súlade s predchádzajúcim rozhodnutím Rady Slovenská republika sa dňom 1.
januára 2009 stane súčasťou
eurozóny, v poradí 16. krajinou Európskej únie, ktorá používa spoločnú menu euro.
Konverzný kurz bude účinný na prepočet a výmenu korún za eurá od 1. januára 2009.
Od 8. júla až do konca roku
2008 bude konverzný kurz slúžiť na účely duálneho (dvojakého) zobrazovania cien a iných
finančných hodnôt.
Všetky
reálne
zmenárenské
operácie
medzi slovenskou
korunou
a eurom
sa
až
do konca
roku 2008
budú naďalej uskutočňovať podľa
trhového kurzu.
Nová spoločná
mena euro, ktorá začne na Slovensku platiť od 1. januára
budúceho roka, je výzvou pre
občanov, aby sa zmobilizovali a správali sa ako uvedomelí
spotrebitelia. „Euro sa dotkne každého občana. Netreba
sa eura obávať, ale pripraviť
sa naň a zžiť sa so spoločnou
európskou menou,“ vyhlásila
predsedníčka Združenia občianskej sebaobrany (ZOS)

Jana Miklovičová na zhromaždení desiatok dôchodcov
v Bratislave.
Dodala, že ľudia majú obavy najmä z chudoby, pretože
ak má dnes niekto priemernú
výplatu 10- až 12-tisíc Sk (301
až 362 eur), aj menej, a zrazu
v januári dostane iba jednu či
dve bankovky, tie sa mu veľmi
rýchlo „rozkotúľajú“ na výdavky.
Vyzvala všetkých dôchodcov, že ak budú mať v novom
roku
podozrenie,
že pri nákupe je
cena na pulte
nadhodnotená, nemali
by sa báť
obrátiť
na Združenie slovenských
sp ot rebi teľov (ZSS)
a poukázať
na enormný
pohyb ceny pri danom tovare. „Občan
sa musí aj sám chrániť v pozícii spotrebiteľa, hoci mnohé inštitúcie budú vykonávať
štátny dozor, napr. Slovenská
obchodná inšpekcia a ZSS,“
povedala Miklovičová. Pripomenula, že občan - spotrebiteľ
sa môže rozhodnúť neakceptovať prípadne priveľmi navýšené ceny tovaru v obchode
a zmeniť obchodníka.
Zdroj: euromena.sk

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora

Mesto a euro

8.7.
9.7.
12.7.
13.7.

účasť na slávnostnom otvorení výrobnej haly TES s.r.o.
služobná cesta do Bratislavy – MVaRR SR
otvorenie Zemplín Veterán rallye
účasť na odhalení pamätníka obetiam Východoslovenského
sedliackeho povstania v Budkovciach
14.7. obhliadka mesta s TaZS
17.7. rokovanie so zástupcami vybraných športových klubov
18.7. rokovanie s vedením SSC Košice

Z poslaneckých interpelácií
Interpelácie poslancov predložené na IX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo
29. apríla 2008 (pokračovanie)
MUDr. Benjamín Baťalík, CSc.:
Na základe sťažnosti obyvateľov Ul. konečnej interpelujem náčelníka mestskej polície: Vo večerných hodinách sa v oblasti výmenníkovej
stanice na konci Ulice konečnej zhromažďujú mladiství výtržníci, ktorí
neúnosným správaním, hlukom a rušením verejného poriadku a nočného pokoja obťažujú obyvateľov.Prosím náčelníka MsP, aby členovia
MsP v rámci pochôdzkovej služby skontrolovali príležitostne v nočných hodinách aj túto časť mesta.
Na interpeláciu odpovedal náčelník MsP JUDr. Bartolomej Kudroč:
Mestská polícia Michalovce počas výkonu služby venuje pozornosť sídlisku Stráňany, konkrétne Ul. konečnej v oblasti výmenníkovej stanice. Zo
strany MsP v rámci služby je do danej lokality velená pešia hliadka MsP za
účelom odhalenia možných páchateľov narušovania verejného poriadku,
výtržností a porušovania nočného pokoja. Zároveň vám oznamujem, že
MsP má vyčleneného jedného príslušníka, ktorý vykonáva službu v civilnom odeve so zameraním na riešenie danej problematiky.
Vzhľadom k tomu, že MsP doposiaľ vykonávala službu iba od 06.00
do 22.00 hod., hliadky MsP nemohli riešiť prípadné porušovania nočného
pokoja. MsP prejde dňom 01. 07. 2008 na nepretržitú prevádzku, čím sa
budú monitorovať problémové miesta na celom území mesta aj v nočných
hodinách.
Problém, ktorý ste predložili vo svojej interpelácii, budeme naďalej
monitorovať.
Ing. Jozef Bobík:
Vážený pán primátor, dňa 29.4.2008 rokovalo Mestské zastupiteľstvo
v Michalovciach. Po analýze prijatých uznesení som dospel k názoru, že
niektoré uznesenia sú pre mesto zjavne nevýhodné. Realizáciu uvedených uznesení môžete pozastaviť jedine vy z titulu svojej funkcie.
Jedná sa o uznesenia z bodu „Majetkoprávne záležitosti“:
3. Zámena pozemkov p.č. – KN č. 2089/2. Prepojenie vodovodných
radov je možné vyriešiť inak. Pritom ide o neodôvodnený precedens.
Skorší žiadatelia neboli vyriešení rovnako.
5. Zámena nehnuteľností vo vlastníctve mesta p.č. C – KN č. 305 atď..
Parkovisko vedľa budovy mestského úradu mesto v blízkej budúcnosti
predá. Terajší krok mesta je nadprácou v prospech budúceho vlastníka.
Skorší žiadatelia neboli vyriešení rovnako. Terajší vlastník zamieňaného pozemku sa stal vlastníkom nedávno. Kúpa pozemku môže byť špekulatívna a operatívna zámena zo strany mesta je podozrivá.
6. Neodkúpenie pozemkov vo vlastníctve KSK k.ú Stráňany - uvedené pozemky sú z perspektívneho hľadiska strategické pre rozvojové
potreby mesta. Naviac ponuka je zaujímavá aj z hľadiska finančného.
10. Objekt bývalej XXIII. materskej školy – ponuky za odkúpenie
objektu sú finančne podhodnotené. Pozemok a objekt je výhodnejšie
využiť pre potreby mesta.
11. Objekt bývalej V. materskej školy – pre podozrenie z prepojenia
medzi uchádzačmi o kúpu objektu je správne vypísanie novej verejnej
obchodnej súťaže.
Na interpeláciu odpovedal primátor mesta Viliam Záhorčák:
ad 3: Zámena pozemkov p. č. KN č. 2089/2:
Projektanti pri vypracovaní projektov na výstavbu 40 bytových jednotiek
na Ul. obrancov mieru navrhli na základe rokovaní so správcom verejného
vodovodu najlepší variant riešenia. Body napojenia a podmienky realizácie
prípojok stavby MMB blok A a C Ul. obrancov mieru a príslušná technická
infraštruktúra boli pred spracovaním projektovej dokumentácie dané Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Košice.
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie určené body a spôsob napojenia
v plnom rozsahu rešpektoval. Po spracovaní PD bola následne predložená
k posúdeniu VVS a. s. Košice, ktorá svojím stanoviskom potvrdila súhlas
s bodmi napojenia a so spôsobom realizácie budúcej vodovodnej prípojky.
Pre spracovanie projektu na získanie zdrojov na výstavbu je potrebné
aj vysporiadanie majetkových pomerov v tejto časti, pričom z pohľadu
doterajšieho vlastníka dotknutej nehnuteľnosti bola akceptovateľná len
zámena pozemkov. Mestské zastupiteľstvo preto zvolilo výmenu pozemkov ako najvhodnejší spôsob riešenia problému, ktorý zároveň už umožňuje realizáciu investičného zámeru v tejto lokalite s výrazným finančným prispením štátu.
ad 5: Zámena nehnuteľnosti pozemku p. č. C-K N č. 305 a násl.:
Mesto touto výmenou pozemku zabezpečením prístupu zvýšilo trhovú hodnotu pozemku pod terajším parkoviskom.
ad 6: Neodkúpenie pozemkov vo vlastníctve KSK, k. ú. Stráňany:
Pre mesto je podstatné, aby sa v uvedenej lokalite dodržal územný plán
a aby sa prostriedky získané predajom nehnuteľností v tejto lokalite použili na dostavbu michalovskej nemocnice, čo, veríme, zabezpečí KSK. Výhodnosť kúpy v danom prípade je veľmi relatívna, pretože KSK deklaroval,
že nemá záujem predať tieto pozemky komukoľvek pre KSK nevýhodne.
ad 10: Objekt XXIII. MŠ :
Mestské zastupiteľstvo všetky ponuky odmietlo.
Pri ďalšej verejnej obchodnej súťaži na predmetný objekt možno objektívnejšie určiť trhovú hodnotu predmetnej nehnuteľnosti a aj na jej základe mestské zastupiteľstvo rozhodne, ako s touto nehnuteľnosťou s konečnou platnosťou naložiť.
ad 11: Objekt bývalej V. MŠ:
Vzhľadom na bod ad 4, ako aj vyhlásené podmienky verejnej obchodnej súťaže, mesto nepovažovalo za nevyhnutné skúmať údajnú prepojenosť jednotlivých účastníkov obchodných súťaží.
Keďže z uvedeného je zjavné, že ani jedno z prijatých uznesení nie je
pre mesto nevýhodné ale naopak, sú pre mesto výhodné, rozhodol som sa
uznesenia schválené MsZ podpísať.



Na námestí v Jaroslawi sa predstavili umelecké, folklórne a hudobné
skupiny. Najväčšou atrakciou osláv bola snaha o prekonanie Guinnesovho rekordu vo vytvorení kiszky /naša jaternica/ dlhšej ako l000
m. Organizátorom sa podarilo prekonať aspoň poľský rekord, keďže
kiszka nakoniec merala 507,5 m.

Dni Jaroslawia

Posledný júnový víkend sa trojčlenná delegácia mesta
Michalovce vedená primátorom Viliamom Záhorčákom
zúčastnila na oslavách „Dni Jaroslawia 2008“ v našom
družobnom poľskom meste Jaroslaw.
Prijatie na radnici a prezentáciu mesta od prvej písomnej
zmienky v roku 1031 až po
súčasnosť pripravil pre hostí,
medzi ktorými boli aj členovia
delegácie z družobného mesta Humenné a francúzskeho
mesta Orange, primátor pán
Andrzej Wyczawski. Vo svojom
príhovore vyzdvihol úspešnosť
spolupráce medzi družobnými
mestami a vyjadril presvedčenie, že aj v budúcnosti sa
možnosti prehlbovania vzájomnej spolupráce na základe
partnerskej zmluvy budú rozvíjať. Naša a poľská strana na
neformálnych rokovaniach prijala rozhodnutie o obojstrannej
spolupráci v oblasti turizmu,

o možnosti prezentácie regionálneho turizmu pri oslavách
mesta, o vzájomnej obchodnej
spolupráci podnikateľov našich
miest a nadviazaní obchodných
kontaktov.
Hostia navštívili historické pamiatky mesta, prezreli si
múzeum liehovarníctva v meste Lancut, jediné svojho druhu
v Poľsku, a zúčastnili sa degustácie vín, ktoré predstavila francúzska delegácia.
Bohatý program, ktorý končil neskoro v noci, určite splnil
všetky očakávania domácich, ale
aj tých, ktorí sa osláv Dni mesta
Jaroslaw zúčastnili ako hostia.
Mgr. Jana Cibereová
poslankyňa MsZ

Nemocnice potrebujú
finančnú injekciu

O nevyhnutnosti riešiť stav
nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) sa hovorí od
začiatku roku 2007. Predseda
KSK opakovane informoval
zastupiteľstvo, že konkrétnym
rozhodnutiam bude predchádzať analýza súčasného stavu
nemocníc. Súťaž na jej vypracovanie bola zverejnená v jeseni
2007. V novembri bol vybraný
zhotoviteľ – spoločnosť Price
Waterhause Coopers (PWC). Na
ostatnom zastupiteľstve poslanci
KSK prerokovali analýzu štyroch
nemocníc (Spišská Nová Ves,
Michalovce, Trebišov, Rožňava).
Analýza z viacerých dôvodov
uvádza zapojenie strategického
partnera do prevádzky zdravotníckych zariadení. Navrhuje tri
možnosti: predaj zariadení s podmienkou zachovania zdravotnej
starostlivosti v dopredu definovanom rozsahu, manažérsku
zmluvu o ich riadení, dlhodobý
prenájom. Poradca PWC s ohľadom na súčasný stav nemocníc
a ciele KSK v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti odporúčal ich dlhodobý prenájom
strategickému partnerovi.
Výber jedného strategického
partnera považujeme za najvhodnejší, ak chceme dosiahnuť
reprofilizáciu lôžok. Je lepšie,

ak všetky štyri nemocnice KSK
majú jedného správcu, nájomcu,
aby mohli optimalizovať úroveň
poskytovaných zdravotníckych
služieb. Našou prioritou je zabezpečiť ďalší rozvoj nemocníc.
KSK je zo zákona garantom
dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regióne. Ak majetok
ostane vo vlastníctve KSK, môžeme kontrolovať prenajímateľa.
Nemocnice KSK po zmene
právnej formy v decembri 2005
začali fungovať bez dlhov, ale tie
ostali na zriaďovateľovi. Bolo
treba sanovať staré záväzky nemocníc, ktoré presahovali 550
mil korún, určiť spôsob oddlženia, dohodnúť sa s veriteľmi.
Hospodárenie nemocníc dnes
na prvý pohľad vyzerá uspokojivo, odpisy však realizuje samosprávny kraj a v rozpočte nie sú
prostriedky na nutné investície.
Na budovy a prístrojovú techniku potrebujú štyri nemocnice takmer dve miliardy korún.
Druhým vážnym problémom
je nedostatok lekárov a sestier
a ich nedostatočné finančné
ohodnotenie. Ani tu si samosprávny kraj sám nedokáže pomôcť. Bez riešenia súčasného
stavu je budúcnosť štyroch krajských nemocníc ohrozená.
Zuzana Bobriková
hovorkyňa predsedu KSK

Začiatok júla znamená pre mnohých obdobie dovolenky, oddychu
a naberania nových fyzických a psychických síl. Záležitosti celospoločenské, ekonomické, hospodárske a politické dátumom 8. 7. 2008
nadobudli nový rozmer nielen pre mesto, ale pre celé Slovensko.
Definitívne bol stanovený konverzný kurz - slovenská koruna verzus euro. Od tohto dátumu celý druhý polrok 2008 budú všetky platby uvádzané duálne v Sk aj v euro. Práve toto polročné obdobie bude
dôležité pre každého z nás, aby sa zorientoval v mene, ktorú z krajín
EÚ poznáme. Doteraz cudzia mena sa od 1. 1. 2009 stane menou
platnou a používanou aj u nás.
Každá zmena prináša množstvo otáznikov. Prinesie zmenu v oblasti zaužívaných finančných hodnôt a správania sa pri hodnotení
ekonomických kategórií a tovarov.
Najväčšie obavy sú z narastania cien v súvislosti so zmenou meny.
K minimalizácii tohto efektu bude platiť zaokrúhľovanie cien v prospech zákazníka. Pri všetkých príjmových položkách občana sa pri
prepočte bude uplatňovať zaokrúhľovanie nahor - teda v prospech
občana.
V konečnom dôsledku sa zmenou meny odstráni starosť o výmenu peňazí pri cestách do mnohých krajín EÚ. Na uvedenú zmenu sa
intenzívne pripravuje aj mesto. Bol zriadený eurotím pre zavedenie
eura, ktorý pravidelne analyzuje a pripravuje organizačné záležitosti
k usporiadaniu tejto zmeny.
Dúfam, že aj táto zmena v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ
prinesie pre občanov len pozitívne skutočnosti.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

žIHADLO

Hosť: Jana Machová,
vedúca odboru informatizácie a grantov MsÚ
Piatok v premiére, pondelok a stredu v reprízach
vždy o 18.00 hod.
Moderuje: Viera Pakánová

záznam

od nedele o 14.00 hod.
Jubilanti Hnojňane z Mihaľovec
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

Oznam policajného zboru
Zemplínska šírava a Vinianske jazero patria počas letnej turistickej sezóny k vyhľadávaným
a čoraz častejšie navštevovaným
rekreačným oblastiam, o ktoré
má záujem stále viac slovenských
ale aj zahraničných rekreantov.
Väčšina z nich sem prichádza
za oddychom a rekreáciou, ale
nájdu sa i takí, ktorí tieto miesta
vyhľadávajú za účelom páchania
rôznej trestnej činnosti.
Z uvedeného dôvodu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach vyzýva všetkých návštevníkov a rekreantov
Zemplínskej šíravy a Vinianskeho jazera k maximálnej opatrnosti a ostražitosti pri ochrane
svojho majetku, osobných dok-

ladov, vecí a cenností, ktoré by
nemali byť ponechávané bez
dozoru v autách, stanoch či na
pláži. Zároveň je dôležité nezabudnúť pri odchode z chatiek,
hotelov, či ubytovaní skontrolovať uzatvorenie okien a uzamknutie dverí. OR PZ Michalovce
taktiež upozorňuje, aby sa na
parkovanie motorových vozidiel
užívali osvetlené a podľa možnosti platené parkoviská, nikdy
nie tmavé a odľahlé miesta.
Dodržaním týchto zásad
a upozornení je možné predísť
rôznym situáciám, ktoré môžu
pobyt a rekreáciu na Zemplínskej šírave a Vinianskom jazere
znepríjemniť.
OR PZ

MODERNÁ CUKRÁREŇ
jediná svojho druhu v našom meste - Michalovce
DANKIN DONUTS
k príjemnému posedeniu ponúka:
• muffinky – s ovocím, čokoládou, orieškami aj z celozrnnej múky ...
• donuts – šišky plnené lahodným krémom
• štrúdle – z lístkového maslového cesta - rôzne
• kávu – presso, cappuccino, latte, bez kofeínu, viedenskú ...
• čaje – čierny, ovocný, bylinný, detský, zelený
• studené nápoje – rôzne druhy
možnosť posedenia pri príjemnom nápoji a koláčiku pre jednotlivcov
aj skupiny, máme aj detský kútik - možnosť detských osláv
Nájdete nás:
Drevená dedina 35, objednávky: 0904811413
tešíme sa na Vašu návštevu denne, okrem soboty, Po-Pia 10.00-17.30,
Nedeľa 13.00 – 18.00



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE
Mestské kultúrne stredisko
MICHALOVSKÝ ORGAN

2. ročník koncertov organovej hudby
24. 7. 2008 o 19.00 hod. - Rímsko-katolícky kostol Narodenia
Panny Márie
Na organe hrá prof. Roman Perucky (Poľsko)
Vstupné: 100,- Sk

Promenádne koncerty

na tribúne na Námestí osloboditeľov
každú nedeľu o 18.00
20.7.2008 - dychová hudba „VÝCHODŇARE“ z Humenného
27.7.2008 – Laco Bohema a Tomi Ex-Clear /gitarové duo/
3.8.2008 – dychová hudba „VÝCHODŇARE“ z Humenného

Výstavy:

15. 7. 2008 – 31. 7. 2008 - Galéria MsKS
Peter Horváth – výstava obrazov a fotografií

Program kina Centrum
23. – 25.7. streda, štvrtok, piatok – 19,30 hod. 		
SEX V MESTE
USA /145 min./
/romantická komédia/
Premiéra
Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), úspešná autorka a obľúbená módna ikona, je späť.
Vstupné: 70,- Sk Ml. do 15.r. neprístupný!
Slovenské titulky
26. – 27.7. sobota, nedeľa – 19,30 hod. 		
WANTED
USA /100 min./
/akčný/
Premiéra
Wesley Gibson je mladík, ktorého život sa ocitol v bludnom kruhu
formovanom každodennou rutinou a nudnou prácou. Naviac mu
jeho priateľka ušla s najlepším kamarátom.
Vstupné: 65,-Sk Ml. do 15.r. neprístupný!
Slovenské titulky
27.7. nedeľa – 16,00 hod. 		
NAJKRAJŠIA HÁDANKA
ČR /98 min./
/rozprávka/
Premiéra
Dedinský mládenec Matěj miluje sedliakovu dcéru Majdalenku. Ten
si ale pre dcéru predstavuje bohatšieho ženícha a Matěja vyženie.
Vstupné: 60,- Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Česká verzia
30. – 31.7. streda, štvrtok – 19,30 hod. 		
MONGOL – DŽINGISCHÁN
/129 min./
/historický, dobrodružný/
Premiéra
Zjednotil Mongolsko. Dobyl tisíce rokov trvajúce okolité ríše.
Podmanil si Čínu a jeho vojská sa zastavili až v Európe.
Vstupné: 65,- Sk Ml. prístupný, 12.r. nevhodný!
České titulky

Malý oznamovateľ
Nehnuteľnosti:

• Predám starší rodinný dom v Palíne, vhodný na bývanie aj
na chalupu. Cena dohodou. 0905 297 884, 056/64 97 346
• Predám starší RD v MI-širšie centrum. Pozemok 11á, zastavaná obytná plocha 131m2, 3izby+kuchyňa na prízemí a 1
izba v podkroví. Ústredné kúrenie, všetky IS. Samostatná
murovaná garáž 22m2. Tel. +421905135401
• Predám dom v Remetských Hámroch. Informácie: 0905
583 412, 0905 453 416 od 18 do 21 hod. Cena dohodou
• Predám 2-izbový byt (balkón, 2. poschodie) Michalovce, Ul.
J. Murgaša. Tel. 0907 307 290 volať po 18.10 hod.
• Prenajmem garáž na Ulici Karola Kuzmányho. Cena dohodou. Tel.: 0907 769 185
• Predám pozemok v obci Hažín 1 380 m2. Cena dohodou.
Tel.: 056 6471056

Zamestnanie:

• Práca a brigády v krajinách EÚ. L-work agentúra. Kostolné námestie 5, Michalovce. Tel. 0905 861 245
• Prijmem elektromontérov, murárov, zámočníkov, pomocníkov. Tel. 0905 495 225

Rôzne:

• Predám jačmeň z minuloročnej úrody. Tel. 0905 340 814
• Predám výhodne 2-ročnú (ešte v záruke) motorovú lištovú
kosačku s pohonom zn. ALKO z dôvodu sťahovania. tel.
0908 604 355
• Odstúpim klimatizovanú prevádzku na prízemí 74 m2, v blízkosti centra námestia v Michalovciach. Tel.: 0915 946 119
• Predám novú kúpeľňovú vaňu o rozmeroch 150x70 cm, taktiež brúsku na brúsenie áut, dreva a pod. Cena dohodou.
Tel. : 056 6421399, 0915609318.

Služby:

• Ponúkam vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
spracovanie miezd, ekonomické a daňové poradenstvo. Tel.
0918 859 928
• Poskytujem služby vo vedení účtovníctva. Ak máte záujem,
volajte na t. č. 0911 711 761, 0915 562 995
• Chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 913
• Požičiavam lešenie – háky. Tel.: 0905 709 134
• Opravujem rýchlo a spoľahlivo alternátory a štartéry. Tel.
6497672, 0903 914 557, 0904 124 061

Maľovanie vychádza
z jej duchovného života
Michalovčanka Mária Kačírková sa nám po roku opäť
predstavila v galérii Mestského
kultúrneho strediska svojou
šiestou samostatnou výstavou
obrazov. Na rozdiel od minulého roku, kedy vystavovala hlavne olejomaľby, tentokrát to boli
väčšinou akvarely z posledných
troch mesiacov tohto roka.
Vo svojej tvorbe vyjadrila
obdiv k prírode, farbami realizovala svoje vlastné pocity, do
ktorých preniesla teplo, svetlo
a harmóniu. Snažila sa – ako
povedal Vincent van Gogh –
„ukradnúť prírode z jej krásy.“
Podľa autorky sa maľovanie
má dotknúť našej duše, priniesť

radosť a rovnováhu. Obraz odráža maliarov pohľad, jeho sny.
Vníma krásu prírody, dáva priestor citom a snaží sa to pretransformovať do obrazov. Maľovanie
vychádza z jej duchovného života. Duševný pokoj je podmienkou a podstatou šťastia. Má
teraz viac voľného času, ktorý
má pre každého takú cenu, ako
má on sám. Umožňuje pestovať
duchovné schopnosti, vnútorné
bohatstvo. Veď svet okolo nás sa
pohybuje príliš rýchlo.
Autorka má schopnosť tešiť
sa z malých vecí, ktoré život
prináša a práve preto sa chcela
s týmito pocitmi podeliť.
demoa

Don Bešenyei na
Luníku IX. v Košiciach

K 1. júlu došlo k zmenám vo
farnosti II. u saleziánov. Don
Peter Bešenyei, doterajší direktor komunity, bol provinciálnym predstaveným poverený
náročnou pastoráciou Rómov
na Luníku IX. v Košiciach. Toto
poverenie prijal v duchu viery, v pokore a poslušnosti voči
Bohu, ktorému pred 16-timi
rokmi zasvätil svoj život, i voči
predstaveným. Do Michaloviec
prišiel don Bešenyei v roku
2004. S Božou pomocou i s pomocou veriacich Michalovčanov
tu vykonal kus dobrej práce. Aj
v našom meste naplno rozvíjal

svoju charizmu a obetavo sa venoval pastorácii Rómov. Viedol
mládežnícke a rodinné „stretká“. Mnohým zostane v pamäti
jeho ľudskosť a mlčanlivosť, či
jeho ochota byť pre druhých.
To evanjeliové posolstvo: „Čo
ste urobili jednému z mojich
najmenších, mne ste urobili“,
sa mu vždy podarilo naplniť. Aj
na novom, v istom zmysle misijnom pôsobisku, uplatní don
Bešenyei svoju charizmu a bude
pokračovať v pastorácii Rómov.
Božia milosť a požehnanie nech
ho sprevádzajú.
Mgr. Ivana Mochorovská

Cez prázdniny neplatíte
Firma INTERDUM, s.r.o.
v spolupráci s michalovskými
základnými školami pripravila
akciu vo využívaní internetu
školákmi, ktorá bola spustená
na začiatku prázdnin.
Akcia na dotovaný internet s názvom „Cez prázdniny neplatíte“, prináša žiakom
základných skôl a ich rodinám
možnosť získať internet do ich
domácnosti za naozaj ľudovú
cenu. V kombinácii s najlacnejším užívateľským programom
budú náklady na prevádzku
internetu v takejto domácnosti
len 2 500 Sk ročne, čo je aj pre
finančne slabšie rodiny prijateľ-

TJ TURISTA
26. 7. 2008
8. prádzninová cyklotúra

ná suma. Poukazy na dotovaný
internet „Cez prázdniny neplatíte“ rozdali triedni učitelia
spolu s vysvedčením. Možnosť
zadarmo surfovať majú žiaci od
začiatku prázdnin. V budúcom
školskom roku budeme navyše
za vysvedčenie odmeňovať jednotkárov.
Veríme, že rozbehnutá akcia na dotovaný internet bude
mať zmysel a prispeje k rozšíreniu internetu do všetkých
domácností, ktoré internet naozaj chcú. Ďakujeme vedeniam
michalovských škôl za aktívnu
podporu v tomto projekte.
Bc. Michal Dulaj

„SI“

Galéria Mestského kultúrneho strediska v dňoch od 14. do
31. júla predstaví tvorbu amatérskeho výtvarníka Petra Horvátha. Expozícia bude akousi
pozvánkou do ríše duchovna.
Duchovná dimenzia však nie je
výmyslom. Je súčasťou každej
ľudskej bytosti. Ak chceme žiť
v harmónii a stávať sa osobnosťami, je nutné starať sa o rozvoj
na všetkých úrovniach nášho
bytia. Je evidentné, že ambiciózny autor spomínanej výstavy sa
o osobnostný rast usiluje aj tým,
že hľadá, kladie si otázky a v konečnom dôsledku aj nachádza.
Nachádza, teda objavuje. Tento
jeho objav je mottom výstavy,
ktoré svojou jednoduchosťou
prekvapí a tiež núti milovníka
výtvarného umenia k zamysleniu. Jednoduché a tak veľavravné
slovo „SI“ je objavom aj odpoveďou k nasledovaniu. Expozícia
je zostavená z olejomalieb, pastelov a fotografií, ktoré sú veľmi
silnou výpoveďou autora hlavne
po posledných životných skúsenostiach, ale všetky sa týkali nehmotných statkov, takže má čo
robiť.
demoa

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

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:
Petrom Marcinom 57-ročným
Ing. Jurajom Miľom 83-ročným

Spomienky
Dňa 26. júla uplynú 2 roky, kedy nám
navždy odišla naša drahá mamička,
babička a prababička

Irena Dzurjová
Ďakujeme za tichú spomienku.
Dcéry Marta a Blažena, synovia Edo,
Michal, Dušan a nevesta Želmíra
s rodinou

Dňa 19. júla uplynuli 2 roky, odkedy
nás vo veku 46 rokov navždy opustil
môj milovaný syn

Peter Milichovský

Kto ste ho poznali, venujte mu so mnou
tichú spomienku.
S láskou spomína mama.

Dňa 16.júla 2002 zomrela

Helena Smolková,

rodená Činčárová, narodená v r. 1926.
Pracovala celý život,
ako „žena za pultom“ v potravinárstve.
Kto ju poznal, nech si spomenie.
Bola by rada, lebo milovala ľudí.
Ďakujem.
Brat MUDr. Július Činčár s rodinou
a brat Ladislav
Bol skromný vo svojom živote
a veľký vo svojej láske,
pracovitosti a dobrote.
Tíško odišiel 7. júla 2007, kedy si Pán
povolal k sebe
nášho drahého dedka, otca a manžela

Ing. Rudolfa Rudinca
S úctou a láskou na neho spomína celá
rodina

Dňa 21. júla uplynie 5 rokov od chvíle,
kedy nás navždy opustila
naša drahá mamička a babička

Mária Šamudovská

Ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu s láskou spomínajú.
Synovia s rodinami

inzerciu prijíma turistická a informačná kancelária
v budove MsÚ na prízemí.
Kontakt: pazicova@msumi.sk, rztz@slovanet.sk, tel.6864105

inzercia
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vypisuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície

vypisuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície

vypisuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície

podľa zákona č. 552/203 Z.z. v platnom znení o výkone prác vo
verejnom záujme:
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verejnom záujme:
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námestník (- čka) technického úseku TaZS
mesta Michalovce

námestník (- čka) prevádzkového úseku TaZS
mesta Michalovce

námestník (- čka) ekonomického úseku TaZS
mesta Michalovce

Názov zamestnávateľa: Technické a záhradnícke služby mesta
Michalovce
Kvalifikačné predpoklady:
a.) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického zamerania
b.) prax minimálne 5 rokov v riadiacej činnosti po dosiahnutí vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a.) uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (podľa zák. 552/2003 Z.z.),
b.) bezúhonnosť (podľa zákona 552/2003 Z.z.),
c.) absolvovať pohovor v rámci výberového konania,
d.) znalosť právnych a ekonomických noriem v oblasti samosprávy a náplne činnosti úseku,
e.) znalosť práce s PC – Windows, WORD, EXCEL,
f.) znalosť cudzích jazykov vítaná.
Zoznam dokladov, ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky:
a.) úradne overený doklad o vysokoškolskom vzdelaní
b.) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením
dosiahnutej praxe
c.) čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
d.) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
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e.) znalosť práce s PC – Windows, WORD, EXCEL,
f.) znalosť cudzích jazykov vítaná.
Zoznam dokladov, ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky:
a.) úradne overený doklad o vysokoškolskom vzdelaní
b.) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením
dosiahnutej praxe
c.) čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
d.) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Názov zamestnávateľa: Technické a záhradnícke služby mesta
Michalovce
Kvalifikačné predpoklady:
a.) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania
b.) prax minimálne 5 rokov v riadiacej činnosti po dosiahnutí
vysokoškolského vzdelania II. stupňa
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a.) uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (podľa zák. 552/2003 Z.z.),
b.) bezúhonnosť (podľa zákona 552/2003 Z.z.),
c.) absolvovať pohovor v rámci výberového konania,
d.) znalosť právnych a ekonomických noriem v oblasti samosprávy a náplne činnosti úseku,
e.) znalosť práce s PC – Windows, WORD, EXCEL,
f.) znalosť cudzích jazykov vítaná.
Zoznam dokladov, ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky:
a.) úradne overený doklad o vysokoškolskom vzdelaní
b.) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením
dosiahnutej praxe
c.) čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
d.) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Dňa 8.8.2008 do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota) TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce s označením
„Výberové konanie - námestník technického úseku“. Pri osobnom doručení na sekretariáte v zalepenej obálke s tým istým
označením.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Dňa 8.8.2008 do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota) TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce s označením
„Výberové konanie - námestník prevádzkového úseku“. Pri osobnom doručení na sekretariáte v zalepenej obálke s tým istým
označením.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Dňa 8.8.2008 do 12 00 hod., (hmotnoprávna lehota) TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce s označením
„Výberové konanie - námestník ekonomického úseku“. Pri osobnom doručení na sekretariáte v zalepenej obálke s tým istým
označením.

Poznámka: predpokladaný nástup do zamestnania k 1.9.2008

Poznámka: predpokladaný nástup do zamestnania k 1.9.2008

Poznámka: predpokladaný nástup do zamestnania k 1.9.2008

COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo (región Vranov nad Topľou, Košice)
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (región Trebišov)
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo

KOLESOMÁNIA
opäť je tu pre Vás !

motorový
skúter

horský
bicykel

nákupná poukážka
JEDNOTA
v hodnote 1.000 Sk

151x

100x
20x

elektrická
kosačka

20x

4. 7. - 27. 7. 2008

kufrík
TROLLEY

20x

Nakúpte do 27.7.2008 nad 500 Sk, napíšte na pokladniÿný blok
meno a adresu, vhoĈte ho do 27.7.2008 do pripravenej schránky a vyhrajte!
Váš jednorázový nákup nad 500 Sk musí obsahovaģ aspoė 3 akciové tovary alebo akciový tovar za 300 Sk.
A za jediný nákup môžu byģ výherné kolesá vaše! Žrebovanie sa uskutoÿní na jednotlivých spotrebných družstvách, a to do 31.8.2008.
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