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zdarma

naše Mesto žilo tri dni
hudbou a tancom
Michalovce sa na tri dni zmenili na mesto hudby, spevu, zábavy a jarmočnej pohody,
keď sa v dňoch 14. až 16. augusta, uskutočnil jubilejný 40. ročník Zemplínskeho jarmoku
a 50. ročník Zemplínskych slávností.
Vztýčením vlajky mesta
pred budovou mestského úradu sa v piatok o desiatej hodine odštartoval pestrý program,
ktorý sa odohrával na Námestí
osloboditeľov aj Námestí slobody. V ponuke boli už tradičné
podujatia, akými sú výstavy
záhradkárov a drobnochovateľov, módna prehliadka, vystúpenia folklórnych súborov zo
Španielska, Poľska, Ukrajiny
a Českej republiky. Okrem 230
stánkov s obchodnou činnosťou sme privítali obyvateľov
a návštevníkov mesta aj v uličke
umeleckých remesiel, kde viac
ako dvadsať remeselníkov vo
svojich stánkoch predvádzalo
svoje remeslo všetkým okoloidúcim. Medzi najpútavejšie určite patrili umelecké drotárstvo,
zvonárstvo, práca krpčiara, výroba strieborných šperkov, krojovaných bábik, pletenie prútených košíkov, tkanie kobercov,
ručné maľovanie textilu, výroba
perníkov či vyrezávanie píšťal
a iných drevených výrobkov.

Keramikári na jarmoku prekonali Slovenský rekord v točení
maxiformy na bábovku, keď
vytvorili formu s priemerom
91 cm.
Neodmysliteľnou súčasťou
jarmoku bol aj Medzinárodný
motozraz sveta motocyklov, ktorý svojou „Spanilou jazdou“ pešou zónou Michaloviec tradične
láka množstvo obdivovateľov.
Na tohtoročnom zraze motorkári prekonali rekord z Guinessovej knihy - v hromadnom
gumovaní motocyklov, keď si 43
motocyklistov naraz vyskúšalo
svoje zadné kolesá na asfalte. Pre
dámy, ale aj pánov, bola pripravená módna prehliadka krajčírskeho salónu De Venir.
Dôstojným vyvrcholením prvého dňa bol koncert Igora Kucera a Zlatých huslí.
V sobotu a v nedeľu sa v rámci
50. ročníka Zemplínskych slávností predstavilo 27 folklórnych
súborov a skupín s takmer 850
účinkujúcimi v programe, ktorý
ponúkal pre každého niečo.

V sobotu vo večernom programe na Námestí osloboditeľov vystúpili neopakovateľní Muchovci
z Terchovej, ale aj Pecnikovci
z Detvy, cimbalová muzika Jaroslava Čecha z Uherského Hradišťa
a mnohí ďalší v galaprograme „Co
tu išče nebulo“. Pre mladšie vekové kategórie bolo v sprievodnom
podujatí slávností pripravené vystúpenie skupín Komajota a Helenine oči na Námestí slobody.
Pestrá paleta podujatí pokračovala aj v nedeľu, kedy sa
okrem domácich folklórnych
súborov predstavili aj tanečníci
a speváci zo Srbska a Španielska. Vo večernom galaprograme
„Tancujme vešelo“ svoje umenie predviedli súbory Chemlon
z Humenného, Čarnica z Košíc
a michalovský Zemplín. Zlatým
klincom programu bol hudobno
– tanečný galaprogram folklórneho súboru SĽUK z Bratislavy.
Podrobnú fotoreportáž z týchto podujatí vám prinášame na ďalších stranách našich novín.
Iveta Palečková

Rokovanie mestskej rady

Nový akordeón
Občania nášho mesta určite zaregistrovali v máji t.r.
v regionálnych médiách krátku správu o tom, že predseda
NR SR Pavol Paška venoval
počas jarného zemplínskeho
jarmoku osobný finančný dar
pre KLUBOVANKU na zakúpenie hudobného nástroja.
Nový akordeón je na svete

a jeho „krst“ sa uskutočnil
pri otvorení jubilejného 40.
ročníka Zemplínskeho jarmoku a následne na 50. ročníku
Zemplínskych slávností.
Touto cestou v mene všetkých členov KLUBOVANKY
vyslovujem darcovi úprimné
poďakovanie.
Vladimír Tatarko

Rekonštrukcia školy je v plnom prúde
Mesto Michalovce získalo
nenávratný finančný príspevok
vo výške 1 791 tisíc eur (54 miliónov korún) na rekonštrukciu
a modernizáciu základnej školy

na Okružnej ulici. S realizáciou
tohto projektu sa začalo hneď
po skončení školského roka.
V týchto dňoch je v škole čulý ruch, stavebné práce

AKTUALITY

sú v plnom prúde. Do konca
prázdnin sa v budove školy
dokončí inštalácia plastových
okien, zrekonštruujú sa sociálne zariadenia v hlavnej budove a uloží sa nová kanalizácia.
Do prvého zvonenia sa ešte
zrealizujú terénne úpravy, vybuduje sa časť sedlovej strechy
a zateplí sa časť fasády hlavnej
budovy. Práce však budú pokračovať aj po prázdninách,
kedy sa dokončí sedlová strecha, zateplenie i nátery fasády a osadenie PVC podlahy
v počítačovej učebni. Rekonštrukciou prejde i telocvičňa,
kde sa zmodernizujú sociálne
zariadenia, osvetlenie a osadia

AKTUALITY

sa plastové okná. V záverečnej
fáze sa zrekonštruuje aj oplotenie areálu školy. Všetky práce
majú byť ukončené v septembri 2010.
Cieľom projektu je zvýšiť
kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov i učiteľov, zabezpečiť kultúrnejšie
a zdravšie prostredie, ktoré
má nepriamo vplyv na zdravie
a výkon žiakov. Rekonštrukciou sa zníži aj energetická náročnosť školy a dôjde tiež k odstráneniu bariér v budove.
Komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou sa škola
stáva zariadením európskeho
štandardu.
nč

AKTUALITY

Regionálna rada KST Michalovce,
Prvý michalovský klub slovenských turistov
pozývajú priateľov prírody a turistiky na akciu

Ukrajinské Karpaty 2009
29. – 31. augusta 2009

Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243

V zasadačke mestského úradu sa v utorok 11. augusta uskutočnilo rokovanie mestskej rady
s týmto programom rokovania:
Informatívnu správu o plnení
uznesení mestskej rady za I. polrok 2009 predkladal Ing. Z. Vasiľ.
Monitorovaciu správu o realizácii
rámcového plánu aktivít rozvoja mesta na obdobie rokov 2008
– 2010 k 30. 6. 2009 predkladala
RNDr. J. Machová. Monitorovaciu správu k rozpočtu mesta za I.
polrok 2009 predkladala Ing. O.
Bereznaninová.
Vyhodnotenie
rozpočtu MsKS za I. polrok 2009
predkladala PhDr. M. Tomková.
Vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2009 predkladal Ing. M. Prada. Informatívnu správu o splnení
opatrení z vykonanej kontroly
hospodárenia príspevkovej organizácie TaZS predkladal Ing. M.
Prada. Rozpočtové opatrenie č.4
predkladala Ing. O. Bereznaninová. Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta predkladala Ing. O.
Bereznaninová. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na prevádzkovanie Mestskej autobusovej dopravy v Michalovciach
na obdobie 2010 – 2019 predkladal JUDr. G. Dorič. Správu
o kontrole využívania verejného
priestranstva na území mesta za I.

Svadobná výstava na Zemplíne

polrok 2009 predkladal JUDr. B.
Kudroč. Návrh VZN o výlepných
miestach na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane pre
voľby do orgánov samosprávnych
krajov predkladal JUDr. G. Dorič.
Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby
v meste predkladal RSDr. J. Juhás.
Návrh na zmenu organizačného
poriadku a organizačnej štruktúry
Zariadenia pre seniorov, Hollého
9, Michalovce predkladal RSDr.
J. Juhás. Majetkovoprávne záležitosti predkladal Ing. J. Doležal.
Výsledky výberových konaní
na prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve
mesta predkladal MUDr. B. Bančej. Školské vzdelávacie programy
pre materské školy a pre školské
kluby detí pri základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predkladala Ing. K. Poláková.
Návrh na udelenie mestských
ocenení v roku 2009 predkladal
V. Záhorčák. Návrh na doplnenie
člena komisie MsZ v Michalovciach predkladala Mgr. N. Slaninková. Návrh programu XVII.
zasadnutia MsZ v Michalovciach
predkladala Mgr. N. Slaninková.
Posledným bodom rokovania
bola diskusia.

AKTUALITY

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
14. 8.
15. 8. – 16. 8.
20. 8.
20. 8.
21. 8.
21. 8.

Vyriešenie druhého
tlakového pásma

rokovanie mestskej rady
stretnutie so zástupcami Košického samosprávneho kraja
rokovanie s firmou FIN.M.O.S. k začatiu modernizácie verejného osvetlenia
prijatie zahraničných delegácií z družobných miest
Jaroslaw, Vyškov, Sátoraljaújhely, a Užhorod
účasť na podujatiach 40. ročníka Zemplínskeho
jarmoku
účasť na programe 50. ročníka Zemplínskych slávností
zasadnutie Rady RZ MOS
reprezentácia mesta na jarmoku v družobnom
meste Sátoraljaújhely
porada primátora
reprezentácia mesta na jarmoku v Humennom

Podnikateľské ocenenia
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Európskou komisiou vyhlasuje 4.
ročník národného kola súťaže
„Európske podnikateľské ocenenia“. Jej cieľom je vyjadriť
uznanie národným, regionálnym a miestnym opatreniam,
projektom a iniciatívam, ktoré podporujú rozvoj podnikania.
Dôležitou podmienkou zaradenia konkrétneho projektu
(iniciatívy, opatrenia) je, aby sa
realizovalo minimálne počas
dvoch posledných rokov a mohol tak preukázať konkrétne prínosy pre región.

Uzávierka prihlášok národného kola je 31. októbra 2009.
Víťazi súťaže získajú bezplatnú
propagáciu a reportáž v kľúčových
miestnych, národných a európskych médiách, zvýšia svoju prestíž a rozšíria dobré meno svojej
spoločnosti v rámci celej Európy.
Súčasne budú mať možnosť stretnúť sa s autormi projektov z ostatných krajín Európy, získať cenné
kontakty a načerpať inšpiráciu pre
svoj ďalší úspešný rozvoj.
Viac informácií o súťaži poskytne RPIC Trebišov alebo
priamo národný koordinátor
NADSME, p. Škubalová, tel.
02/50244509, e-mail skubalova@nadsme.sk.

Stop genocíde
Počas Šíravafestu mohli
návštevníci rekreačných oblastí Kaluža - Kamenec zhliadnuť
výstavu Stop genocíde, ktorú
medzi stánkami s občerstvením a predajcami najrozličnejších suvenírov umiestnilo
Centrum pre bioetickú reformu (CBR). Výstava porovnáva
umelý potrat ku genocídam
minulosti a súčasnosti, ktoré
spoločnosť odsudzuje. Poukazuje na fakt, že genocidálne
režimy sa legálne zbavovali
nepohodlných a označovali
ich za neplnohodnotných ľudí,
ako napr. černochov, Indiánov,
či Židov. Nenarodené dieťa je
dnes považované za neplnohodnotného človeka, či ešte
nečloveka, a preto CBR trvá
na ukazovaní fotiek. Jana Tutková, riaditeľka CBR, tvrdí,
že „obrázky sú najlepší nástroj,

ako konfrontovať ľudí s realitou, že potrat je násilie, ktoré
zabíja malého človeka.“ Okoloidúci dostali letáky, v ktorých CBR ponúka argumenty
proti potratovej genocíde,
ktoré v médiách nedostávajú
dostatočný priestor. 40 detí je
na Slovensku potratených každý deň, pričom podľa CBR ide
o skrytú genocídu.
Táto výstava každý víkend
počas leta navštevuje najväčšie hudobné festivaly po Slovensku a za posledný rok prešla takmer všetky univerzity
na Slovensku. Výstavu odobril
aj Ústavný súd SR, keď potvrdil práva CBR na slobodu
prejavu, ktoré boli porušené
krajskou políciou v Košiciach
pred Technickou univerzitou
v októbri minulého roka.
J. Tutková

Čo vy na to?

Psičkári a ostatní...
Psičkárska obec - taký je podpis petície, ktorá bola v minulých dňoch doručená Redakčnej
rade dvojtýždenníka Michalovčan. Vzhľadom na rozsiahly text
nie je možné, v zmysle štatútu
našich novín, uverejniť ho v plnom znení. Malým zamyslením
sa však chceme dotknúť tejto určite zaujímavej témy.
Petícia reaguje na novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania
psov na území mesta, ktorú
na svojom júnovom rokovaní
schválilo mestské zastupiteľstvo.
Pes v bytovke - téma citlivá, prehnaná alebo aktuálna,
vzhľadom k dobe kedy sa miláčikovia z rodu zvieratiek stávajú
pre niektorých pomaly vyššou
hodnotou ako človek. Záujem
môj a môjho miláčika psa je
viac ako záujem ľudí, ktorí žijú
v mojom okolí. Reakcie obyvateľov, ktorí psov nevlastnia, sú
odmietavé, razantné, revolučné až na hranici nenávisti. Asi
tak to prebiehalo na každom
z verejných zhromaždení občanov mesta. Čo človek - to iný
názor. Akcia vyvoláva reakciu
a otázok a riešení nie je až tak
veľa. Sebeckých aj všeobecných.
Kompromis, tolerancia, ohľaduplnosť pre obidve strany zdá sa
ideálnym riešením. Ale ako to
dosiahnuť?
Venčovisko pre sídlisko Juh
a Západ je malé a neudržiavané
- konštatuje psičkárska obec.
Áno, ale faktom je, že od začiatku bolo psičkármi veľmi málo
využívané. Opustené schátralo.
Skúste priestor vyčistiť a obsadiť

ho tak, že nebude voľné ani minútu. Budete si určite to miestočko viac vážiť aj strážiť. Vaším
atribútom nech je úsmev, starostlivosť o správanie sa vášho
psíka na verejnosti a odzbrojíte
tým svojich neprajníkov.
Majitelia štvornohých miláčikov sa sťažujú aj na kontroly
zo strany mestskej polície. Upozorňujú na fakt, že policajti sú
na nich prísni, že priam striehnu
na porušenie nariadenia mesta.
Polícia má v kompetencii takéto kontroly a snahou je, aby sa
sáčky, lopatky, či rukavice napratané vo vreckách, nestali len
formalitou.
Možno keby psy rozumeli
ľudskej reči a skutkom, nejeden
by sa od hanby červenal a ešte
rýchlejšie by za sebou zadnými
labkami zahrabával svoje výkaly.
Pes je najlepší priateľ človeka! Nemali by sme preto dopustiť, aby nás rozdelil na dva tábory. A dane platíme všetci. Aj tí,
ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov
psov až panicky boja či štítia. Aj
takýto ľudia žijú vo vašom okolí
a nemajú to napísané na čele.
Faktom však zostáva, že keby
sa majitelia psíkov pri ich venčení od začiatku správali zodpovedne a ohľaduplne k svojmu okoliu, nemali by sme dnes
o čom polemizovať.
Nechceme otvárať neplodné
diskusie. Chceme len zodpovedne naplniť literu požiadavky občanov, ktorí vlastnia psa a majú
pocit, že noviny Michalovčan by
mali písať viac o názoroch občanov na túto tému.
Redakčná rada

Krajší život seniorov

Deratizácia osád
Ministerstvo zdravotníctva
SR v rámci aktivít orientovaných na podporu zdravia v segregovaných a separovaných
rómskych komunitách, uskutočňuje DDD akciu (dezinsekcia, deratizácia, dezinfekcia) vo
vybraných rómskych osadách
na Slovensku. Tieto práce sa vykonávajú v súlade so Zmluvou
o poskytovaní služieb medzi MZ
SR a spoločnosťou Asanarates s.
r. o. Košice. Do zoznamu osád
nášho regiónu bola zaradená aj
osada Angi mlyn.
Prvá etapa týchto prác sa realizovala 11. augusta a následne
sa uskutoční druhá etapa 2. septembra.

Do prác súvisiacich s DDD
akciou sú zapojení odborní pracovníci RÚVZ ako aj komunitní
pracovníci – asistenti zdravotnej
výchovy z programu „Podpory
zdravia v znevýhodnenej rómskej komunite“.
V zmysle dosiahnutia cielenej
účinnosti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie spolupracujeme aj s primátormi miest a obcí
do ktorých patria vybrané rómske osady so žiadosťou o zabezpečenie odstránenia komunálneho odpadu a ďalšieho znečistenia
vždy pred akciou, ktoré je nevyhnutne potrebné pre dosiahnutie
požadovaného účinku.
MUDr. Janka Stašková, MPH



Vďaka projektu Krajší živor
seniorov, s finančnou podporou
mesta Michalovce vo výške 990
eur, sa Zariadenie pre seniorov
na Hollého ulici stane stúpencom využívania modernej techniky pre skvalitnenie života seniorov v sociálnom zariadení.
Základom tohto projektu
bolo, aby sa adaptácii starších
ľudí na starobu, ktorá je ovplyvňovaná celým komplexom činiteľov, venovala maximálna
pozornosť.
K tomu chceme v domove
dôchodcov vytvárať kvalitnú
spoločenskú atmosféru a kvalitný životný štýl. Všetky tieto faktory sa podieľajú na tom, prečo
sa niekto adaptuje na starobu
lepšie a iný menej.
V našom sociálnom zariadení chceme vytvoriť kvalitné
podmienky pre život seniorov
vytvorením filmového klubu,
v ktorom pomocou premietacej
techniky budeme premietať filmy rôzneho žánru.
Tento filmový klub chceme
spojiť aj s krátkym predčítavaním – použitím zaujímavej literatúry ku každému filmu, aby
seniori mali hlbší obraz o premietanom diele a aby sa vo forme spoločenských rozhovorov

k danému dielu prehĺbil ich vzájomný život v zariadení.
Na týchto podujatiach sa
môže denne zúčastniť približne 30 obyvateľov. Počet zúčastnených na jednom stretnutí je
obmedzený z kapacitných dôvodov.
Okrem toho v našom zariadení prebieha muzikoterapia
na základnej úrovni počúvaním relaxačnej hudby, pričom
by sme chceli, aby seniori pri
počúvaní hudbu vnímali aj zrakom formou premietania filmu
pomocou premietacej techniky,
takisto podľa žánru počúvanej
hudby.
Sociálni pracovníci zapojení
do tohto projektu majú záujem,
aby sa podieľali na aktívnom živote seniorov, čím sa dokázateľne oddiaľujú psychické i fyzické
zmeny objavujúce sa s postupom veku.
Za všetko hovorí naše krédo:
„Venovať sa maximálne našim
seniorom, vyvolať v nich záujem
o spoločenský život a na báze
dobrovoľnosti ich učiť žiť zmysluplný, spokojný život.“
Naplnenie tohto kréda sa
nám aj vďaka finančnej pomoci
mesta Michalovce darí naplniť.
Ing. Darina Joneková

Jedným z dlhodobo diskutovaných a verejnosťou negatívne vnímaných problémov bolo tzv. druhé tlakové pásmo.
Jednoducho povedané, vzťah medzi vodárenskou spoločnosťou ako
dodávateľom vody a spotrebiteľom – občanom, v bytových domoch nebol priamy, ale obsahoval ešte medzičlánok. Tým medzičlánkom bola
spoločnosť Domspráv, ktorá na základe zmluvy o prenájme energetických zariadení - kotolní, rozúčtovala spotrebu vody pre jednotlivé bytové domy od kotolne po samotné bytové domy. Tým vznikali koeficienty
spotreby vody pri rôznych poruchách v dodávke vody na potrubí medzi
kotolňou a bytovými domami. Tento anachronizmus mesta Michalovce bol známy najmenej dvadsať rokov. I keď bol známy a navrhovalo sa
jeho riešenie, za celých dvadsať rokov sa ho nepodarilo vyriešiť k spokojnosti občanov.
Prelom nastal až v roku 2007, keď si terajšie vedenie mesta osvojilo
riešenie tohto problému ako jednu zo svojich priorít. Nespočetné množstvo rokovaní medzi vedením mesta, vodárenskou spoločnosťou, bytovým družstvom a Domsprávom začali prinášať prvé výsledky v závere
roka 2008. Vodárenská spoločnosť koncom roka 2008 prevzala po mnohých rokoch túto časť na sídlisku Východ do svojho majetku. Investovala aj do nových meračov v bytových domoch. V priebehu roka 2009 sme
v tomto procese pokračovali aj na ďalších sídliskách. K prvému augustu
2009 došlo k prevzatiu druhého tlakového pásma na sídlisku Západ.
Do konca roka 2009 chceme na základe získaných skúseností ukončiť
tento proces aj na sídlisku Stráňany a na sídlisku SNP.
Chcem poďakovať všetkým predstaviteľom bytového družstva,
Domsprávu ale najmä vodárenskej spoločnosti za pozitívny prístup pri
riešení tohto pálčivého problému v meste.
Verím, že spokojní budú aj občania, pre ktorých sa do budúcnosti
vytvorili podmienky na seriózny a priaznivý vzťah s vodárenskou spoločnosťou pri účtovaní spotreby vody v bytových domoch.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral
a Športové správy

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

Žihadlo

Téma: Násilie v partnerských vzťahoch
hosť: PhDr. M. Hargašová, v repríze zo 6. 2. 2009
v piatok, v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

záznam

Galaprogram I. 50. zemplínskych slávností
„Co tu išče nebulo“
záznam z 15. 8. 2009 – od soboty denne o 14.00 hod.
Noviny Mistral sledujte na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

aj prostredníctvom satelitu vo vysielaní TV staníc

Voľby riaditeľov
V júni sa uskutočnili na základných a materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta voľby riaditeľov. Mesto Michalovce, ako zriaďovateľ týchto
škôl, vyhlásilo výberové konanie
na miesta riaditeľov, ktorým v roku 2009 končilo päťročné funkčné obdobie na základe zákona
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Výberovými komisiami pre
voľby riaditeľov boli rady škôl pri
jednotlivých základných a materských školách. Na základe
návrhu rád škôl primátor mesta
menoval do funkcií týchto riaditeľov, ktorí sa ujali svojich povinnosti 1.júla 2009:
MŠ Ul. Fraňa Kráľa 78 – Erika
Zaffová, MŠ Ul. školská 5 – Anna
Berdáková, MŠ Ul. Komenského
2 – Bc. Drahomíra Pastiríková,

MŠ Ul. Masarykova 30 – Vlasta
Garguláková, MŠ Ul. okružná
19 – Melánia Kelemenová, MŠ
Ul. leningradská 1 – Eva Kostovčíková, MŠ Ul. Vajanského 5
– Anna Veľková, MŠ Ul. J. Švermu 8 – Bc. Emília Koribaničová,
ZŠ Ul. Moussona 4 – Mgr. Valéria Kocúrová, ZŠ Ul. Švermu 6
– Mgr. Yvonne Kobilicová, ZŠ
Ul. moskovská 1 – Mgr. Anna
Hvizdová, ZŠ Ul. Komenského
1 – Mgr. Severín Činčár, ZŠ Ul.
školská 2 – Mgr. Ladislav Vjest,
ZŠ Ul. okružná 17 – Mgr. Eleonóra Kanócová, ZŠ Ul. krymská
5 – Mgr. Jozef Porvaz, ZŠ Ul.
kpt. Nálepku 16 – Mgr. Slavko
Pavolko, ZUŠ Ul. Štefánikova 20
– PaedDr. Alena Hersteková,
SSŠ Ul. okružná 3657 – Ing. Marta Mojsejová.
Beáta Paľovčíková

Deň značky Šariš
V Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši sa prvú septembrovú sobotu,
5. 9. 2009, od 11.00 – 20.00 hod.
uskutoční Deň značky Šariš plný
zábavy, hudby, priateľských stretnutí a príjemnej atmosféry všetkých „Srdcom Východniarov“.
Aj tento rok pripravili organizátori bohatý sprievodný program s množstvom atrakcií a vystúpeniami známych slovenských
umelcov. Návštevníci si budú
môcť vypočuť interprétov ako
Katka Knechtová, Marián Čekovský, skupiny Komajota, Chiki-liki
tu-a alebo Smola a hrušky.
Šarišskí pivovarnícki majstri
pripravia aj skutočné pivné prekvapenie, ktoré bude až do poslednej chvíle zahalené rúškom

tajomstva. Návštevníci si budú
môcť tento rok opäť vychutnať
aj tankový Šariš - čisté nepasterizované pivo, ktoré má podľa
pivných „fajnšmekrov“ tú správnu farbu, chuť aj vôňu, keďže pri
používaní tankov neprichádza
pivo do kontaktu so vzduchom.
Ďalšou nezvyčajnou atrakciou,
ktorú na Deň značky Šariš organizátori pripravili, budú ukotvené lety balónom. Návštevníci si
vďaka nim budú môcť vychutnať
pohľad na toto výnimočné podujatie z výšky. Pre všetkých milovníkov piva bude pripravená špeciálna prehliadka Pivovaru Šariš
s odborným výkladom o výrobnom procese. Vstup na akciu je
voľný.
D. Mandíková
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Zemplínsky jarmok a Zemplínske slávnosti
Jubilejný 40. ročník Zemplínskeho jarmoku a 50. ročník Zemplínskych slávností sa uskutočnili v Michalovciach v dňoch 14. – 16. augusta 2009. Mestský úrad a Mestské kultúrne
stredisko v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom a Domom Matice slovenskej v Michalovciach pripravili pre obyvateľov a návštevníkov pestrý kultúrny program plný
hudby, spevu, tanca a jarmočnej zábavy. Súčasťou programu boli aj výstavy drobnochovateľov a pestovateľov, ktorí prezentovali výsledky svojej práce na samostatných výstavách.
Na tohtoročnom zemplínskom jarmoku v Uličke umeleckých remesiel predstavilo svoje výrobky a umelecké predmety 27 remeselníkov. Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku bol už
8. ročník Motozraz sveta motocyklov. Po prvýkrát sa uskutočnil turnaj v streetballe O pohár primátora mesta.

Juraj Duda

Jarmoky detstva
Jarmoky, tie môjho detstva,
jarmoky už nenávratna.
Aké sme stvárali pestvá,
uvidíš dnes iba z plátna.
Jarmoky, zemplínske jarmoky!
Bývali to časy zlaté.
Za groše, ale i za marky,
všetko, ak na to máte.
Ja som však nemal to, áno to,
a chcel som nakúpiť veľa.
Chodil som pri šiatroch s tanistrou
neisto jak jarné teľa.
V tanistre vajec som plno mal,
nimi platiť chcel za tovar.
Koho nájsť , čo by ich však zobral?
Vo chvíli plán som zosnoval.
A tak židovi vajec kopu
predal som a jak výhodne!
O tie vajcia obral som kvoku.
Výprask za to cítim i dodnes.
Primátor mesta Viliam Záhorčák a viceprimátor Benjamín Bančej slávnostne otvorili 40. zemplínsky jarmok na tribúne pred mestským úradom.

A takto sa to všetko začalo – detské divadlo Babadlo uviedlo hru pre
najmenších Rozprávka o vtákovi Kulišiakovi.

Deti mali možnosť vyskúšať si svoju zručnosť pri modelovaní z hliny
v detskej tvorivej dielni.

Vystúpenie folklórneho súboru z družobného mesta Villa Real v Španielsku zaujalo divákov nielen svojim tancom...

Ľubomír Lipaj bol garantom slovenského rekordu v točení maxiformy
na bábovku. Zhotovil ju Peter Kočik.

Ohromný záujem divákov vyvolala Spanilá jazda motocyklistov pešou
zónou mesta.

Hluk motoriek vystriedala plejáda modelov šiat luxusného krajčírskeho salónu DeVenir Drahomíri Adamovej.

Podarilo sa vytočiť formu na pečenie bábovky s priemerom 91 cm, vďaka čomu sme získali certifikát a zápis do Slovenskej knihy rekordov.

Nezabnuteľný umelecký zážitok prinieslo vystúpenie famóznych Zlatých
huslí a sólistu Igora Kucera.

zemplínsky jarmok a zemplínske slávnosti

Echo Zemplína bol názov prehliadky dychových hudieb zo Sečoviec,
Humenného a Krivoštian.



Kto navštívil uličku umeleckých remesiel určite neľutoval.

Vôňa jarmočných špecialít vábila návštevníkov k ochutnávke celé tri
dni až do neskorých nočných hodín.

Plechové zvonce rôznych veľkostí pána Otrubu zo Zázrivej už z ďaleka
lákali okoloidúcich svojim zvučným cengotom.

Viac ako dvesto stánkov ponúkalo svoj tovar na Obchodnej ulici.

Súkromná základná umelecká škola v spolupráci s p. Capovčákom vytvorila na námestí priestor pre Detský Montmartre.

Výstavu záhradkárov a pestovateľov Plody zemplína navštívil aj predseda KSK Zdenko Trebuľa a primátor Viliam Záhorčák.

Bez jarmočných atrakcií a kolotočov si jarmok, hlavne tí najmenší, nevedia predstaviť.

V detskom programe Tancuj, tancuj... účinkovali detské súbory Zemplínik, Zemplínček, Jurošík a Rosjanocka (Ukrajina).

Vrcholom sobotného galaprogramu „Co tu išče nebulo“ bolo vystúpenie
vynikajúcich Muchovcov z Terchovej.

Vystúpenie hudobných skupín Komajota a Helenine oči zaujalo predovšetkým mladých ľudí.

Primátor mesta V. Záhorčák prijal zástupcov účinkujúch folklórnych
súborov v zasadačke mestského úradu.

Jubilejné slávnosti navštívili aj poslankyňa NR SR Ľ. Rošková, predseda
KSK Z. Trebuľa, podpredseda KSK E. Ďurovčík a primátor družobného
mesta Jaroslaw A. Wyczawski.

Nadšené ovácie divákov vyvolalo vystúpenie domáce FS Zemplín v nedeľnom galaprograme.

Zlatým klincom večerného programu bolo nepochybne vystúpenie
folklórneho súboru SĽUK z Bratislavy.

Úžasným výkonom speváčok SĽUK-u gradovalo účinkovanie tohto
profesionálneho umeleckého telesa.
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Šanca pre mladých
chovateľov

K
príjemnej
atmosfére
tohtoročného 40. ročníka Zemplínskeho jarmoku prispeli už
po piatykrát chovatelia králikov,
hydiny, holubov a exotického
vtáctva. Na tradičnom mieste
za Starým súdom predstavili počas dvoch dní verejnosti takmer
300 zvierat.
- Naše rozhodnutie vystaviť
zvieratá v blízkosti jarmočniska
má svoje opodstatnenie. Zastavujú sa tu mnohé rodiny s deťmi.
V ostatnom období sme zaregistrovali prílev mladých ľudí do radov chovateľov. Mnohí z nich sa
po prvýkrát stretli so zvieratami
práve na našej výstave. Máme
teda voči nim dlh a splácame ho
aj takýmto spôsobom. Súčasne
im dávame šancu predstaviť sa
verejnosti i odborníkom. Pochvala, ale aj prípadná kritika od odborníkov môže ovplyvniť ich ďalší
profesionálny rast – hovorí Karol
Maruška, tajomník Oblastného
výboru Slovenského zväzu chovateľov v Michalovciach.
Na otvorení výstavy sa zúčastnil primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák a župan

Košického kraja Zdenko Trebuľa, ktorí sú obdivovateľmi práce
chovateľov.
Kus roboty pri organizovaní
výstavy urobili Michalovčania
Matej Hlohin, Ján Konkoľ, Ladislav Šimko, Štefan Vasiľ, ale aj
Vranovčan Ján Piatnička.
Na výstave boli ocenené
najlepšie exempláre. Králiky
hodnotil Emil Knežo a Pavol
Blaško, holuby Ján Leško a hydinu Viktor Maruška a Štefan
Miľo. Čestné ceny za králiky
získal Mgr. František Puci sa
rexa činčilového, Slavo Plachý
za viedenského šedého a Emil
Knežo za nemeckého obrovského strakáča. Za hydinu bol
čestnou cenou odmenený Anton Preverčík za zdrobnenú
vyandotku červenú, Ľuboš Tegi
za zdrobnenú vlašku zlato sfarbenú a Štefan Miľo za plymutku
bielu. Za holuby si ocenenie odniesol Ján Mucha za moravského pštrosa žltého, Marián Danko za rysa modrého šupinatého
a František Puci za sliezskeho
hrvoliaka červenoplavého.
Štefan Varšaník

Vydarený I. ročník michalovského streetballu
Mesto Michalovce a 1. BK
Michalovce usporiadali 15. augusta I. ročník letného michalovského streetballu O pohár
primátora mesta Michalovce.
Do turnaja sa celkovo zapojilo
64 hráčov a hráčok a spolu vytvorili 18 družstiev v 4 kategóriách. Uvedené podujatie, ktoré
sa konalo v rámci 40. ročníka
Zemplínskeho jarmoku, otvoril zástupca primátora mesta
MUDr. Benjamín Bančej, ktorý
na záver aj dekoroval najlepšie
kolektívy a najlepších jednotlivcov.
Súťažilo sa v kategóriách
chlapcov do 14 rokov, chlapcov do 18 rokov, mužov nad
18 rokov (OPEN kategória)
a dievčat do 18 rokov. Najviac
účastníkov bolo v kategórii
OPEN. Počas turnaja prebehla
aj súťaž o najlepšieho trojkára
u chlapcov, najlepšieho smečiara do koša a súťaž v trestných hodoch pre chlapcov
a dievčatá do 18 rokov. Spestrením podujatia bol zápas 9
– 10 dievčat z basketbalovej
prípravky 1. BK-D Michalovce (Červené družstvo: Sabovčíková, Hujdičová, Kirnagová
– Zelené družsvto: Kondášová, Gazdová, Šandorová), pre
ktoré to bol prvý veľký zápas.
Ďalším propagačným vystúpe-

ním bol zápas juniorov 1. BK
Michalovce (Družstvo 1: Pastirák, Pančura, Bakajsa – Družstvo 2: Štec, Jäger, Vániček)
Výsledky individuálne súťaže:
Súťaž v trojkách muži (OPEN):
1. JANEČEK, 2. Holda, 3. Maškulik
Súťaž v smečovaní chlapci:
1. BENE, 2. Šimko, 3. Štrbavý

ALL STARS MICHALOVCE
(A.S.M.) (Mydlo, Borek, Hospodár)
LAKERS – TWIN STAR 21:0,
TWIN STAR – A.S.M. 6:20, LAKERS – A.S.M. 16:10
o 1. miesto Lakers – Twin Star 21:12
Kategória: Chlapci do 18 rokov
LAJDÁCI (Laco, Bereš, Mach,

Súťaž v šestkách chlapci:
1. MYDLO, 2. Selepko, 3. Harman
Súťaž v šestkách dievčatá:
1. PRIŠČÁKOVÁ, 2. Borková, 3.
Maľuková
PORADIE a VÝSLEDKY:
Kategória: Chlapci do 14 rokov
LAKERS (Pavlič, Harman, Selepko)
TWIN STAR (Olejník, Bajus,
Smiško)

Darida)
PLAY AND WIN (P.A.W.) (Pučan, Mihalyi, Slosarčík)
Lajdáci – P.A.W. 21:0
o 1. miesto: Lajdáci – P.A.W.
21:8
Kategória: Dievčatá do 18 rokov
POMARANČE
(Fiedlerová,
Jančárová, Borková, Jurášková)
COMPANY (Lipková, Majerníková, Vargová, Priščáková)

NÁDEJE (Macková, Ferková,
Regendová, Cinkaničová)
SURIKATY (Maľuková, Ďuríková, Iľková, Kováčová)
Pomaranče - Company 18:13,
Surikaty - Nádeje 21:12, Pomaranče - Nádeje 22 :8, Surikaty
- Company 22:11, Pomaranče
- Surikaty 16:14, Company Nádeje 15:19
o 1. miesto: Pomaranče : Surikaty
22:8, Nádeje : Kompany 20:13
Kategória OPEN: Muži nad 18
rokov
DREAM (Holda, Hocman, Šimko, Biganič)
MEDOFF TEAM (Maškulik,
Bene, Štrbavý, Kostovčík)
BALL DON´T LIE (B.D.L.)
(Miko, Želinský, Javorík, Mikula)
ELITA (Hlavatý, Kolibáš, Jakub,
Tulenko)
NAČO NÁZOV (Tomovčík,
Ferko, Tilňák, Janeček)
Elita - Medoff Team 5:21, Dream - Načo Názov 21:9, B.D.L. –
Elita 16:17, Medoff Team - Načo
Názov 22:2, Dream - B.D.L.
21:2, Elita - Načo Názov 22:15,
Dream - Medoff Team 21:15,
Načo Názov - B.D.L. 18:22, Dream - Elita 23:13, Medoff Team
- B.D.L. 22:9
o 1. miesto Dream - Medoff
Team 21:8, o 3. miesto Elita B.D.L. 14:18
nk

Autormi fotografíí zo strán 3 – 5 sú: Michal Oros, Ľuboslav Hurčík, Drahoš Zajíček a Iveta Palečková.
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Mesto, ktoré rástlo s nami a my sme rástli s ním

Naše a moje mesto

...v rodnej zemi v rodnom meste a v rodnej dedine je ešte aj soľ sladšia, ako v cudzine cukor...
i škôl. A to sme intenzívne pociťovali aj my z okolitých dedín, ktorí sme i cez náš nemestský pôvod, vnímali jeho dych
a pulz v škole i mimo nej v odpoludňajších hodinách voľného
času...
Aktívne som vystupoval aj v školskom tanečnom súbore,
ktorý založil náš profesor P. Dolhý (Páli Báči). V mestských
i školských halách a ihriskách sa odohrávali mnohé volejbalové, hádzanárske i futbalové turnaje. Spomínam si, s akou
obľubou sme chodili na mestský štadión TJ Vihorlat a sledovali druholigové zápasy Zemplína. A ešte neskoršie na hokejové zápasy, michalovských vojakov, vtedy chlapcov. Mnohí
z týchto chlapcov z celej Československej republiky, ktorí absolvovali základnú vojenskú službu, tu aj ostalo na celý život.
Oženili sa s našimi dievčatami, založili si rodiny a natrvalo sa
stali Michalovčanmi...
V meste sa neskôr stále niečo menilo, budovalo, búralo
a stavalo, často bola niektorá jeho časť rozkopaná, ale chápali
sme, že je to nevyhnutné pre vybudovanie nových objektov.
Ak sa dnes pozriem z najvyššieho poschodia výškovej administratívnej budovy, vidím pred sebou celú panorámu mesta Michalovce, ktorá mi aj takto zostáva v pamäti...

Mládež je taká istá, ako sme boli my, nespokojná, revoltujúca, iba si hľadá uplatnenie v nových európskych merítkach
a v nových trendoch nárokov. Dnes nie je problém nájsť mladého Michalovčana v Anglicku, Rakúsku, Nemecku, Španielsku či Taliansku...
Iné sú Michalovce v rozkvitajúcej jari, iné v horúcom lete
v našom východniarskom spaľujúcom slnku, iné v zlatistej jeseni a iné v zimnom šate, keď sa v centre mesta skveje a trblieta krásou už tradičná vianočná jedlička či smrek...
Všetko má svoju poéziu, ktorú by bolo jednoducho barbarstvom nevidieť...
Ten kraj kukuričných polí, zlatistých pšeničných lánov, žltých
parciel repky s neopakovateľnou vôňou lúk. Ten kraj pestrých
a voňajúcich polí, nad ktorými lietajú, pestrofarebné motýle,
škovránky i stehlíky, vrabce a lastovičky...
Náš milovaný kraj, naše mesto, náš rodný Zemplín, kus našej
zeme, ktorý po stáročia živil našich praotcov, otcov a živí i mnohých z nás...! Napríklad i vtedy, keď všade dookola panujú neúprosné zákony hospodárskej a finančnej krízy. Viem, že tento
kraj, nikdy neopustím ! I keby som mal prežívať, sto životov... !
Ing. Jaroslav Ivančík

Najvýhodnejšia
hypotéka
s vankúšom
www.volksbank.sk

Snáď každý človek na svete má rád svoje mesto. Svoje mesto, či rodnú dedinu, v ktorých prišiel na tento svet, v ktorom
vyrastal, postupne dozrieval, prežíval neopakovateľné chvíle
svojej mladosti, krásu slnečných i nepohodových dní, radosti
i strasti svojho života, svoje svetlé i tmavé chvíľky.
Ten kus zeme, ktorý by nevymenil za nič na svete, pretože je
jeho bytostnou súčasťou a kúskom, jeho života i osobnosti...
Nepodarilo sa mi za svojho života doposiaľ osobne navštíviť
nijaké svetové metropoly, nepoznám New York, Londýn, Paríž
či Moskvu ani Tokio, Hamburg či rôzne iné svetové veľkomestá. Vďaka masmédiám mám o nich aspoň aký - taký obraz, nie
však živý a bezprostredný... Ani za nimi dvakrát netúžim, lebo
už dopredu viem, že by ma neprekonateľná nostalgia, opäť
a opäť ťahala po ich spoznaní k rodným miestam... Môžete ich
vidieť, dá sa v nich žiť, môžete ich obdivovať, ale nikdy by som
sa v nich nevedel cítiť doma...
K srdcu mi prirástli dve - pre mňa tie najdrahšie mestá.
Nitra, kde som študoval a Michalovce, moje mesto. V ňom
sme žili, vyrastali, zreli i zostarli. V nekonečnom zápase so životom v každodennom boji o svoj chlieb o svoju existenciu,
svoje zamestnanie a realizáciu v hľadaní svojho miestečka pod
slnkom. S ním sú navždy späté, naše osudy a najkrajšie chvíle,
nášho života...
Mesto i dedinu, ktoré hrdo nesieme v svojom srdci a povedomí, nech sme už kdekoľvek na svete... Mesto, ktoré má svoju
históriu, závan minulosti, kultúru, ruch súčasnosti a perspektívy, svojej i našej budúcnosti...
Najprirodzenejšou ľudskou vlastnosťou, je zvedavosť a túžba po poznaní. Rozmanitosť prírodnej scenérie, architektúry,
ľudových zvyklostí a histórie, je pre každý región a pre každé
mesto svojská, zvláštna a jedinečná. Zažívame v nej dotyky
plynúceho času a obrazy, večne sa meniaceho priestoru v svojich nekonečných premenách. A takými prešlo aj naše mesto
Michalovce, ktoré je iné v pracovnom rytme všedného dňa
a iné, vo sviatočných dňoch oddychu. Iné cez deň a iné v noci,
iné v jari, lete, jeseni a v zime...
Moderné slovenské mesto, otvorené celoeurópskemu pokroku, dvadsiateho prvého storočia a svojím významom
i svojou polohou predurčené pre rozvoj kultúry a obchodu
v medzinárodnom meradle. Mesto so svojím vlastným, originálnym koloritom a osobitosťou, vyplývajúcej z kultúrnej
histórie a svojich spoločenských premien. Mesto, ktoré je
žriedlom a obrazom usilovnosti, pracovitosti a pohostinnosti,
nášho zemplínskeho ľudu. Mesto, ktoré je reprezentované zádumčivosťou našich piesní a našich duší, rezkosťou a temperamentom svižnej zemplínskej hudby a energickými ľudovými
tancami...
Našej osobitosti, ktorá sa odráža v kráse výtvorov nášho
ľudového hrnčiarstva, pestrofarebných zemplínskych krojov
a bohatstve našich ľudových zvykov.
Ale i súčasné mesto s modernou architektúrou, dynamickosťou mladých ľudí, modernou priemyselnou výrobou a všadeprítomným duchom živej prírody a nášho historického poľnohospodárstva, ktoré po stáročia značilo a charakterizovalo
osudy našich ľudí...
Nevšedné prostredie pre oddych, rekreáciu a zábavu obyvateľom i návštevníkom Michaloviec a nášho regiónu, poskytuje Zemplínska šírava, ktorá je naším symbolom a ústredným
motívom celého michalovského osadenstva...
Naše mesto sa rozprestiera na brehoch Laborca, juhozápadne od Vihorlatských vrchov. Svojimi podnebnými, klimatickými a teplotnými podmienkami sa zaraďuje mesto Michalovce a Zemplínska šírava medzi najteplejšie rekreačné oblasti
na Slovensku.
Prvý známy úradný názov Michaloviec je z roku 1224, zachytený v listine ako Myhal. Druhý názov bol Veľký Nogmihal
a z roku 1773 pochádza i dnešné pomenovanie Michalowcze.
Ešte zo 14. storočia, pochádza prvých päť ulíc, kaplnka,
kostol, fara, škola, mlyny, ovocné záhrady a priľahlé osady.
Vyberalo sa tu mýto, pracovali prví remeselníci a konali sa
týždenné trhy. V 15. storočí sa pristúpilo k spevňovaniu ciest,
cez okolité močiare a postavili sa pevné mosty cez Laborec.
Od roku 1418 sa Michalovce označujú ako mestečko, ktoré je
centrom jedného zo štyroch obvodov Zemplínskej stolice.
Rastie naše mesto čo do krásy, šírky, výšky i dĺžky...
My, čerství šesťdesiatnici, ho však vnímame predovšetkým
očami, ako sme s ním rástli.
Ako študent strednej poľnohospodárskej školy som mal
v meste viacero priateľov, spolužiakov a spolužiačok, ktorí ma
s Michalovcami ochotne zoznamovali. A tak to boli prvé čajové večierky, návštevy v rodinách a aj vystúpenia rozličných
tanečných a zábavných skupín na amfiteátri pod Hrádkom
a filmové predstavenia v kinách Zemplín a Mier.
Vtedy sme si na SPTŠ založili aj vlastnú big-beatovú skupinu.
Boli to roky, keď sme sa intenzívne zrastali s mestom a mesto krásnelo a rástlo, výstavbou mnohých objektov, závodov
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kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE
Mestské kultúrne stredisko
koncert hudobnej skupiny NÁVRAT
21. 8.2009 – 17.00 hod – kultúrne leto
tribúna pri MsÚ

Pietny akt kladenia vencov
pri príležitosti 65. výročia SNP
28. 8.2009 – 10.00 hod. – Biela hora

III. ročník koncertov organovej hudby
Michalovský organ
Ai Yoshida – Japonsko
3. 9. 2009 o 19.00 hod. – Rím. – kat. kostol
Narodenia Panny Márie v Michalovciach

Výstavy

Ladislav Božko – Samota
výstava obrazov
do 31. 8.2009 – galéria MsKS

Program kina Centrum
21. 8. – 19,00 hod.
22. - 23. 8. sobota, nedeľa – 16,00 a 19,00 hod.
24. 8. pondelok – 16,00 a 19,00 hod.
DOBA ĽADOVÁ 3 ÚSVIT DINOSAUROV USA /100 min./
/animovaná rodinná komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.80€
Ml. prístupný!
Slovenský dabing
V pondelok vstupné 2,00 €!
		
26. 8. streda – 19,30 hod.		
PROMĚNY	
ČR / TALIANSKO /79 min./
/dráma/
Premiéra
Vstupné: 2.30€ Ml. prístupný do 12.r. nevhodný! Česká verzia
		
27. – 28. 8. štvrtok, piatok 19,30 hod.		
30. 8. nedeľa 19,30 hod.		
ŽENY MÔJHO MUŽA	
SR / ČR / MAĎARSKO /90 min./
/dráma/
Premiéra
Vstupné: 2.30€ Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Česká verzia
30. 8. nedeľa – 16,00 hod.
NOC V MÚZEU 2
/komédia/
Vstupné: 2.20€
Ml. prístupný!

USA /100 min./
Český dabing

2. – 3.9. streda, štvrtok - 19,30 hod.		
VŠETKY MOJE EX
USA/ 100 min./
/romantická komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.20€ Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky
4. – 5. 9. piatok, sobota – 19,30 hod.
6.9. nedeľa 16,00 a 19,30 hod.
BRATISLAVAFILM
/prvý slovenský undergroundový film/
Vstupné: 2.60€
Ml. do 15.r. neprístupný!

SR/ 80 min./
Premiéra
Slovenská verzia

SAMOTA v galérii
Pod názvom Samota reprezentuje výtvarník Ladislav Boško, ktorý žije a tvorí vo Vinnom,
kolekciu 40 obrazov v galérii
MsKS v Michalovciach.
Autor prostredníctvom kombinovaných techník a koláží podáva výpoveď o medziľudských
vzťahoch, hľadaní dobra a lásky.
Kombináciu techník a zvláštností použitých materiálov využíva na zvýraznenie zobrazovaných myšlienok a podnetov, či
sú to listy stromov, textílie alebo
farebné kombinácie, ktoré zjemňuje striekaním tušových pigmentov. Obrazy Ladislava Boška
sú vlastné príbehy odpozorova-

né zo života, do ktorých autor
vložil svoje pocity a vnemy. Sám
autor sa netají tým, že ho inšpiruje tvorba Salvadora Dalího,
majstra surrealizmu a mystifikácie v symboloch, čo cítime aj
z jeho obrazov, keď do realistickej maľby vkladá znaky a symboly, ktoré v sebe nesú životnú
filozofiu a hĺbku ľudskej duše.
Táto kolekcia výpovedí o ľudských osudoch je pokračovaním
trilógie Svet v obrazoch, Melódie v obrazoch a Básne v obrazoch Návštevníci si ju môžu
pozrieť v galérii MsKS do 31.
augusta 2009.
Štefan Pavluvčík

Organové
koncerty
Dvadsiaty august bol dňom,
keď sa v chráme Narodenia
Panny Márie v Michalovciach
opäť rozozvučali tóny organu.
Svoje umenie tu milovníkom
vážnej hudby predstavil Masimo Nosetti z Talianska. Bol to
opäť jeden z kvalitných koncertov vážnej hudby, ktoré organizuje Mestské kultúrne stredisko v rámci cyklu Michalovský
organ. V poslednom zo série
koncertov organovej hudby sa
predstaví vo štvrtok 3. septembra Ai Yoshida z Japonska. Započúvať sa do tónov hudby je
často príležitosťou na oddych
a relax...
via

Letný tréning žiakov
pre Zelené školy
Základná škola na Ul. T.J.
Moussona 4 v Michalovciach
je už tri roky držiteľom titulu
Zelená škola s medzinárodným
certifikačným programom, ktorý je súčasťou celosvetovej siete
Ekoškôl (Eco-Schools). Patrí
do „rodiny“ 90 Zelených škôl
na Slovensku. Svojím školským
vzdelávacím programom okrem iného dáva najavo, že jej
záleží na životnom prostredí tak
na miestnej, ako aj na globálnej
úrovni. Má aktívnych a schopných pedagógov i žiakov, ktorí
tvorivo a aktívne pristupujú
k ochrane prírody, čo sa prejavuje navonok environmentálne
upraveným prírodným areálom
školy, separovaním odpadu
a zaujímavými aktivitami na vyučovaní i mimo neho.
Od školského roku 2009/2010
sa v našej škole pripravujeme
na nový program Zelenej školy,
pozostávajúci zo 7 krokov. Aby
sme tento program zvládli, zapo-

jili sme sa počas prázdnin do letného tréningu pre pilotné školy
zameraného na participatívny
environmentálny manažment.
Zúčastnili sa ho siedmačky Zuzka a Sandy spolu s pani učiteľkou
vo vzdelávacom centre ZAJEŽOVÁ neďaleko Zvolena. Všetci zúčastnení sa stali „firmami“,
ktoré priamo vo vlastnej réžii
tvorili environmentálne audity, reklamné šoty , eko-kódexy,
fotografie a tvorivé prezentácie
na znižovanie environmentálnej
záťaže. Súčasťou boli aj vzdelávacie aktivity pre učiteľov. Tieto aktivity boli popretkávané
pavučinami hier, fantastickou
vegetariánskou stravou, pekným ubytovaním, novými priateľstvami a nádhernou okolitou
prírodou. Naše vrelé poďakovanie patrí všetkým organizátorom
a lektorom , ktorí toto stretnutie
10 základných škôl zo Slovenska
zorganizovali a viedli.
PaedDr. E. Nemjová

Športové areály
pre verejnosť
Odbor školstva, kultúry
a športu MsÚ Michalovce,
oznamuje širokej verejnosti, že
športové areály pri základných
školách na Ulici okružnej a na
Ulici krymskej možno využívať podľa týchto usmernení:
Čas užívania:
Utorok: 18.00 – 19.30 hod.
Piatok: 18.00 – 19.30 hod.
Nedeľa: 18.00 – 19.30 hod.
Pravidlá užívania:
1. Vstup je povolený len
v športovej obuvi.
2. Pred vstupom na umelý
trávnik použiť rohožku na
očistenie obuvi od antuky.

3. Zákaz používania kopačiek
s kovovými kolíkmi.
4. Zákaz manipulácie s bránkami.
5. Zákaz vstupu s ostrými
predmetmi.
6. Zákaz fajčenia v priestoroch ihrísk.
7. Zákaz užívania alkoholu
v priestoroch ihrísk.
8. Zákaz poškodzovania sietí na bránkach a oplotenia.
9. Na odpadky používať smetné koše.
10. Riaďte sa pokynmi správcu
ihrísk.

Brehy Šíravy vítali
V nedeľu navštívilo brehy
Šíravy množstvo cudzincov.
Dôvodom ich stretnutia sa stala
odpustová slávnosť v obci Klokočov, ktorá je okrem iného jedným
z turistických centier. Klokočov
znamená pre Zemplínčanov
aj najvýznamnejšie pútnické
miesto. Na liturgii sa zúčastnilo nielen množstvo cirkevných
hodnostárov, ale aj štátnych predstaviteľov. Na záver sa vladyka
Milan Chautur, košický eparcha
poďakoval všetkým, ktorí prejavili záujem o túto slávnosť. Medzi
prítomnými boli aj eurokomisár,

trebišovský primátor, starostovia
z okolitých obcí a mnohí ďalší.
Liturgiou sa ukončil program
trvajúci už od soboty. Hoci už
roky sú Klokočovčania ovplyvnení turizmom Zemplínskej šíravy, každoročne si pripomínajú
dávnu udalosť, ktorá sa v tomto
chráme odohrala.
V roku 1670 Panna Mária
na ikonostase začala plakať, keď
sa blížili vojaci. Gréckokatolícky
chrám na ďalší deň spálili, ale
ikona sa nepoškodila. Cirkev
uznala toto zjavenie.
Veronika Cholewová

Výtvarná súťaž
o národnej histórii
V júni boli oficiálne vyhlásené výsledky výtvarnej súťaže detí
a mládeže, zameranej na národnú históriu. Táto súťaž nesie aj
prívlastok Gorazdovo výtvarné
Námestovo.
Jej pomenovanie Gorazdov? Nuž Gorazd mal byť nástupcom sv. Metoda, ktorého
vybral sám arcibiskup a metropolita, no úklady po smrti
Metoda zabránili jeho nástupu
do funkcie.
Z množstva zainteresovaných do súťaže spomeniem
aspoň Spoločnosť sv. Gorazda
z Bratislavy. Ústrednou osobou
všetkých ročníkov bol, aj tohto
roku sa stal, PaedDr. Miroslav
Holeček, predseda Spolku sv.
Gorazda. Do súťaže bolo prihlásených 433 výtvarných prác z 54
škôl. S veľkou radosťou zaznamenávame, že aj Zemplín bol
dôstojne zastúpený. Okrem Michaloviec aj Vranov nad Topľou,
Humenné, Veľké Kapušany.

Michalovské súťažiace boli
v I. kategórii (6 – 9 rokov) a v nej
3. miesto obsadila Sára Dudášová zo ZUŠ Michalovce s prácou
Môj anjel strážny.
V druhej kategórii (10-12 rokov) bolo prijatých 82 prác a 3.
miesto obsadila Kristína Olhová
zo ZUŠ Michalovce. V tejto kategórii čestné uznanie získala aj
Ráchel Moravcová s tým istým
námetom. Tretiu kategóriu reprezentovala Anna Fedorčaková
vo veku 13 rokov.
Mám úprimnú radosť, že ako
bývalý učiteľ a občan Michaloviec, teraz žijúci práve v Námestove som sa stretol s dôstojnou
reprezentáciou môjho mesta.
Dovolím si gratulovať vedeniu
ZUŠ a jej učiteľom, ktorých výsledky boli ocenené. Nad Gorazdovým výtvarným Námestovom
prevzal patronát sám prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Štefan Oleksik

Michalovčan informuje
Vítame medzi nami našich najmenších:
Lukáš Tamáš
Marco Gujda
Martin Petruň
Alex Komenda
Dominik Dubský

do stavu manželského vstúpil tento snúbenecký pár:

Miroslav Vološin
a Eva Pavliková

Blahoželanie
Dňa 18. augusta 2009 sa dožil
jubilejných 80. narodenín

Ľudovít ZWINGER
K tomuto krásnemu jubileu mu srdečne
a s láskou blahoželá
syn Ľudovít, syn Marián s rodinou
a manželka, s ktorou prežil 56 rokov
spolužitia. Za všetkých ho bozkávajú
pravnuci Lukáš a Ondrej

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Ladislav Kniežo, 96-ročný
Marta Fedorčíková, 66-ročná
Mária Čitbajová, 79-ročná
František Chovanec, 56-ročný
Katarína Petríková, 68-ročná
Ing. Ivan Selin, 67-ročný
Milan Dzuro, 59-ročný
Rozália Ferjová, 81-ročná
Margita Komáromiová, 87-ročná
Pavol Klacik, 74-ročný
Ing. Alexander Kanóc, 52-ročný
Juliana Páleníková, 83-ročná

Poďakovania
Dňa 20. júla 2009 od nás navždy odišla

MUDr. Margaréta
Tomášová
Ďakujeme za účasť na poslednej
rozlúčke s nebohou, za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktoré pomohli
zmierniť náš žiaľ nad touto stratou.
Smútiaca rodina
Odišla si tichúčko, ale v našich srdciach budeš navždy s nami!
Dňa 17. augusta sme sa navždy rozlúčili s našou mamičkou,
babičkou a prababičkou 87-ročnou

Margitou Komáromiovou
Všetkým, ktorí zmiernili náš žiaľ patrí srdečné poďakovanie.
Osobitne sa chceme poďakovať pracovníkom matriky MsÚ,
MUDr. Bančejovi, Domu smútku v Michalovciach,
pani Gondovej za pomoc a zmiernenie našej bolesti.
Za smútiacu rodinu zať Ľubo Mlynár

Spomienky
Dňa 26. augusta uplynie jedenásť rokov
od chvíle, kedy nás navždy opustil náš
drahý manžel a otec

Ladislav Žáčik
...spomienku v srdci chceme si všetci niesť ...
Kto ste ho poznali a spomínate, venujte
mu tichú spomienku.
Manželka Anna, syn Radovan
a dcéra Anička
Dňa 29. augusta 2009 uplynie rok od smrti
milovanej manželky, mamičky

Marcely Kostovčíkovej
rod. Lapšanskej
S láskou, vďakou a úctou spomína
manžel Michal s deťmi

šport – inzercia

DVA TÝŽDNE V športe
FUTBAL
MFK Zemplín – MFK Tatran AOS Liptovský Mikuláš
I. liga mužov - 7. kolo. 22. 8. 2009 16. 00 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405
TJ Sokol Močarianska - Moravany
II.B trieda mužov M ObFZ - 3. kolo 23. 8. 2009 16.00 hod.
Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758
MFK Zemplín – 1. FC Tatran Prešov
I. liga S/M/ŽV- 3. kolo 26. 8. 2009 15.00 hod. a 17.00 hod.
Info: Mgr.Martin Melník, č. tel. 0907225452
FK Topoľany – TJ Tokaj Slovenské Nové Mesto
V. liga dorastu sk. Juhovýchod - 4. kolo 29. 8. 2009 14. 00 hod.
Info: Peter Majvitor, č.tel. 0911749037
MFK Zemplín – Benecol Košice
III. liga S/M/D - 4. kolo 30. 8. 2009 10. 00 hod. a 12. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907
MFK Zemplín – MFK Ružomberok
I. liga S/MD - 6. kolo 2. 9. 2009
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

HÁDZANÁ
XVI. ročník Memoriálu Tomáša Jakubča
Medzinárodný hádzanársky turnaj žien
multifunkčná telocvičňa GPH Michalovce
NKSE Vác – Iuventa Michalovce
21. 8. 2009 16. 30 hod.
Hem Baia Mare – SSC Kielce
21. 8. 2009 18. 30 hod.
SSC Kielce – HC Rostov Done
22. 8. 2009
9. 30 hod.
Iuventa Michalovce – Hem Baia Mare 22. 8. 2009 11. 30 hod.
HC Rostov Done – NKSE Vác
22. 8. 2009 14. 30 hod.
SSC Kielce – Iuventa Michalovce
22. 8. 2009 16. 30 hod.
Hem Baia Mare – NKSE Vác
22. 8. 2009 18. 30 hod.
HC Rostov Done – Hem Baia Mare
23. 8. 2009
8. 30 hod.
NKSE Vác – SSC Kielce
23. 8. 2009 10. 15 hod.
Iuventa Michalovce – HC Rostov Done 23. 8. 2009 12. 00 hod.
Vyhodnotenie turnaja
23. 8. 2009 13. 30 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

ĽADOVÝ HOKEJ
II. ročník medzinárodného hokejového turnaja
žiakov 6.ročníkov hokejových tried
Účastníci: KLH Jindřichov Hradec, Hokejová akadémia HTA,
UTE Budapešť, Polónia Bytom, Sďusšor Charkov,
Chimik Novopolock, HK Prievidza, HK Mládež Michalovce.
28. – 30. 8. 2009 Zimný štadión Humenné
Info: Jaroslav Kločanka, č. tel. 0905240419

TENIS
VII. ročník Michalovskej tenisovej
ligy veteránov
Family – Lobas
16. kolo
22. 8. 2009
Fénix – Minimax
16. kolo
23. 8. 2009
Q-team – Enel
17. kolo
27. 8. 2009
Lobax – Minimax
17. kolo
27. 8. 2009
Family – BaB
17. kolo
29. 8. 2009
Fénix – GPH
17. kolo
30. 8. 2009
Enel – SOŠT
18. kolo
1. 9. 2009
Info: Ing.Radomír Trčka, č. tel. 0905971101

TURISTIKA
Donovaly – Čertovica Nízke Tatry
Prvý michalovský klub slovenských turistov 21. – 23. 8. 2009
Info: Ing. Zdenek Šteliar, č. tel. 0905550243
Rozlúčka s vodou
Občianske združenie Návraty 23. 8. 2009
Info: František Džupa, č. tel. 0907931722

ŠACH
V. ročník víkendového šachového turnaja
Šachový klub Zemplín Michalovce 30. 8. – 1. 9. 2009
Info: Ing. Richard Gerbery, č. tel. 0907889968

Dukla zarezáva naplno

Prvoligoví hokejisti michalovskej Dukly už zarezávajú naplno
na ľade. Doma ho ešte nemajú,
tak hrajú u súperov. V Bardejove vyhrali po dobrom výkone
2:3 po samostatných nájazdoch.
Potom si zašli na medzinárod-

ný turnaj do Poľska. Za účasti
štyroch družstiev obsadili prvé
miesto. Porazili Gdansk 6:5, Sanok 3:2 a so Senicou prehrali
1:0 po samostatných nájazdoch.
V piatok 21. februára budú znovu hrať v Bardejove.
ka

Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž
v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
na širší výber dopravcov na

Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy v Michalovciach
na uzavretie zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na obdobie 2010 2019 podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov v rozsahu cca. 380 tis. km ročného jazdného výkonu.
Podklady na zostavenie projektov, a to kalkulácie na 1 km, cestovné poriadky, požiadavky na vozový park, informácie o smerovaní cestujúcich
na území mesta sú k dispozícii od 1. septembra 2009 na www.michalovce.sk. Bližšie informácie: Ing. Anna Mrázová – MsÚ Michalovce tel.: +421
56/6864279 a e-mail: mrazova@msumi.sk a Ing. Ján Modrák, tel. +421
56/6864278 a e-mail : modrak@msumi.sk.
I. Podmienky súťaže
1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Michalovce
2. Forma podávania návrhov je písomná.
3. Termín na podávanie návrhov je do 30. septembra 2009 do 12.00 hod.
Návrh je potrebné podať v označenej obálke „OVS - prevádzkovanie
MAD - NEOTVÁRAŤ“
4.		Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže najneskôr
do 20. septembra 2009. Vyhlasovateľ bude o týchto skutočnostiach
informovať spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
5. Uchádzači môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať svoj návrh do posledného dňa lehoty určenej na predkladanie ponúk t. j. do 30. 9. 2009.
6. Uchádzač súťaže musí rešpektovať platný cenový výmer na rok 2009.
7. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky do 20 dní od termínu
na predkladanie ponúk
8. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov, spojených s účasťou
na súťaži
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť.
II. Predmet verejnej obchodnej súťaže
Predmetom verejnej obchodnej súťaže je výber dopravcu na prevádzkovanie Mestskej autobusovej dopravy na území mesta Michalovce za dodržania týchto podmienok :
- dodržať rozsah 11 liniek podľa cest. poriadkov uvedených v prílohe č. 1
- ročný kilometrický výkon cca 380 tis. km
- minimálna sadzba priemerných tržieb na celý systém mestskej autobusovej dopravy, ktorú bude správny orgán uznávať je 0,66 €/km.
- prevádzkovateľ je povinný pravidelne preukazovať výšku dosiahnutých tržieb v mestskej autobusovej doprave.
III. Časový harmonogram súťaže
Vyhlásenie súťaže: dňom zverejnenia na úradnej tabuli mesta
Termín na pozmeňovanie, prípadne doplnenie návrhov uchádzačmi súťaže: do 30. 9. 2009 do 12.00 hod.
Termín na predkladanie ponúk: do 30. 9. 2009 do 12.00 hod. v obálke
označenej „OVS - prevádzkovanie MAD - NEOTVÁRAŤ“
Priebeh rokovacích konaní: do 30. 10. 2009
Vyhlásenie prevádzkovateľa: 30. 11. 2009
IV. Obsah ponuky
1) Návrh zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2010 - 2019
2) Kalkulácia nákladov na 1 km rozložená podľa položiek kalkulačného
vzorca na stanovenie ekonomicky oprávnených nákladov na rok 2010.
3) Zloženie vozového parku na prevádzku a vzťah k vozovému parku – technické údaje vozidiel (údaje o spotrebe), kapacita, systém odbavovania cestujúcich, možnosť využitia kombinácie vozidiel rôznej kapacity v závislosti
od využívania jednotlivých spojov a požiadaviek na prepravnú kapacitu.
4) Výška predpokladanej straty na rok 2010 - 2019 podľa jednotlivých rokov.
V. Podmienky účasti v súťaži
Uchádzač musí doložiť :
1. Oprávnenie na podnikanie v cestnej doprave
VI. Kritéria hodnotenia ponúk
1) Výška nákladov na 1 km - presne špecifikované podľa kalkulácie dopravcu.
2) Technické zabezpečenie vozidlového parku, vek, zloženie, technické parametre vozidiel, viazanosť čiastky odpisov na obnovu vozidlového parku.
3) Výška úhrady straty na rok 2010 - 2019 podľa jednotlivých rokov.
4) Návrh zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2010 - 2019.
5) Referencie o podnikaní v cestnej doprave - pravidelnej a nepravidelnej autobusovej doprave.
VI. Návrh zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme
Zmluva musí obsahovať:
- presne vymedzené zmluvné strany všeobecné ustanovenia podľa zákona 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
- účel zmluvy
- predmet zmluvy
- zabezpečenie stanovenej základnej obslužnosti územia
- dojednanie pre prípad navŕšenia jazdného výkonu
- výpočet preukázanej straty – stanovený maximálny náklad na 1 km, ekonomicky oprávnené požiadavky na rok 2010 a predpoklad do roku 2019
- práva a povinnosti zmluvných strán
- zmluvné pokuty
- doba plnenia záväzku
- záverečné ustanovenia
- prílohy k zmluve – doklady na preukazovanie straty vo verejnom záujme
- dôvody odstúpenia od zmluvy bez vzájomného vyrovnania.
Uzavretie zmluvy s dopravcom bude predmetom samostatných rokovaní.

Záujemcom o mestskú volejbalovú ligu
Mestský úrad Michalovce pripravuje
I. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých

O pohár primátora mesta Michalovce
Súťaž bude prebiehať v mesiacoch október - december,
podmienkou je účasť jednej ženy v družstve. Záujemcovia bližšie informácie získajú na Mestskom úrade v Michalovciach - Odbore školstva, kultúry a športu, Mgr. Ivan
Pšenko, č. tel. 6864126, 0908322342



Malý oznamovateľ
Ponuka práce

• Práca pre SŠ, VŠ.
Podmienky: bezúhonnosť, komunikatívnosť, vodičský preukaz
skupiny „B“ vítaný. Výhodné finančné podmienky.
Kontakt: 0908/077 506
• Brigády a práca v Stredomorí a v EÚ s 5-ročnou tradíciou.
Kontakt: 0905 861 245
• Ponúkam prácu v ČR ako zatepľovač, aj partie. 250,- ČK/m2
Kontakt: 0948 401 355
• Kvalitné nátery striech – rodinné domy a iné objekty. Záruka,
dohoda. Kontakt: 0905 513 618

Kúpa – predaj – prenájom

• Predám interierové akvárium 60 x 30 x 25 cm, 45 l s príslušenstvom (krytové osvetlenie, filter, teplomer, ohrievač a dekorácia). Dohoda istá, cena 85 EUR. Kontakt: 0907/921 693
• Kúpim malý domček s malou záhradou v Michalovciach
do 40 000 EUR. Volať od 06.00 hod. – 20.00 hod.
Kontakt: 056/628 10 33
• Predám 1.5 izbový byt v Michalovciach na Štefánikovej, čiastočne prerobený. Cena: 23 000 EUR.
Kontakt: 0910/361 988
• Prenájmem garsónku v Michalovciach.
Kontakt: 0949/361 459
• Predám 3-ročnú lištovú kosačku zn. ALKO-BM/II FARMER.
Cena dohodou. Dohoda istá. Kontakt: 0908 604 355
• Predám starožitný jedálenský rozťahovací stôl pre 12 osôb
– 98 - ročný. Cena dohodou. Kontakt: 0908 604 355
• Na prenájom 50 m2 v centre Michaloviec.
Kontakt: 0915 864 655
• Predám zrno z tohoročnej úrody. Cena dohodou.
Kontakt: 0908 266 649
• Predám dvojizbový byt na Švermovej ulici. Cena 30 000,- €.
Kontakt: 0902 108 157
• Predám rodinný dom v Sliepkovciach. Cena dohodou.
Kontakt: 0908 031 078

Služby

• Mgr. Marcela Naďová, Špitálska 8, 071 01 Michalovce
Ponuka od septembra 2009
kurzy nemeckého jazyka – pre deti,
		
– mládež a dospelých
		
– nemčina pre opatrovateľky
Zápis do kurzu pre školský rok 2009/2010 24. 8. – 4. 9. 2009
v čase od 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00.
Informácie na tel. čísle 0905/219 567
• Staviame strechy – rekonštrukcie, odstraňovanie vlhkosti.
Kontakt: 0911/929 039
Primátor Mesta Michalovce - štatutárny zástupca zriaďovateľa
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ/ka

Základnej školy, T. J. Moussona 4, Michalovce
Názov zamestnávateľa: Základná škola, T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
Požadované kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky
MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Iné kritéria a požiadavky:
- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu,
- znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov pre úsek základných škôl,
- spracovanie písomnej koncepcie rozvoja školy,
- komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné),
- absolvovanie výberového konania pohovorom.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný životopis,
- overené doklady o vzdelaní,
- potvrdenie o pedagogickej praxi,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov je potrebné doručiť v termíne do 02. septembra 2009 do 12.00 h (hmotnoprávna podmienka)
v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ - Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce - neotvárať“ na adresu:
Mestský úrad - Odbor školstva, kultúry a športu, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce.
Miesto a termín výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí
splnia kvalifikačné kritéria a predložia požadované doklady oznámi rada
školy písomne v stanovenej lehote.
Ďalšie informácie: tel.: 056 68 64 121- Beáta Paľovčíková - odbor školstva,
kultúry a športu, č. d. 121
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