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Poslanci schválili
nový štatút mesta
V utorok 24. augusta sa v zasadačke mestského kultúrneho strediska uskutočnilo dvadsiate
tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach. V programe rokovania mali poslanci pripravených dvadsať päť bodov.
Hneď v úvode zastupileľstvo
zobralo na vedomie vzdanie sa
mandátu poslanca mestského
zastupiteľstva Jána Berdyho za
volebný obvod č. II. – východ,
z dôvodu zmeny trvalého bydliska. V zmysle zákona č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy a na základe výsledkov
volieb v tomto volebnom obvode nastúpil na uprázdnený mandát MUDr. Anton Rudáš, ktorý
na zastupiteľstve zložil sľub poslanca MsZ v Michalovciach.
V rokovaní poslanci pokračovali schválením správy o prijatých uzneseniach mestskej rady
a správy o plnení uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok
tohto roka. Nasledovalo prerokovanie správ o riešení interpelácií
poslancov, o výsledkoch kontroly
a činnosti hlavnej kontrolórky za
uplynulých šesť mesiacov.
V súvislosti s novelizáciou
Zákona o obecnom zriadení
mesto upravilo rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
a mestskej rady a následne bol
novelizovaný aj Štatút Mesta
Michalovce. Do štatútu boli
zahrnuté aj tie zmeny, ktoré
vyplynuli z novelizácie zákona
o obecnej polícii, zákona o majetku obcí a zásad hospodáre-

nia a nakladania s majetkom
mesta. Predložený návrh Štatútu mesta Michalovce poslanci
mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
Ďalším dôležitým bodom
rokovania bola Monitorovacia
správa k rozpočtu mesta za prvý
polrok. V I. polroku 2010 boli
bežné a kapitálové príjmy plnené
na 49,45 %, pričom bežné a kapitálové výdavky boli čerpané na
36,36 %, nakoľko investičné aktivity budú realizované v prevažnej
miere v III. štvrťroku. Mestskí zákonodarcovia po krátkej diskusii
správu vzali na vedomie bez výhrad. Vyhodnotenie rozpočtu za
prvých šesť mesiacov roka predkladali aj technické a záhradnícke služby mesta a mestské kultúrne stredisko.
Potom nasledovali majetkoprávne záležitosti, výsledky
výberových konaní na prenájom
nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta
a schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku pre projekt Elektronizácia služieb mesta Michalovce.
Pri prerokovaní ďalšieho bodu
boli na zasadnutí zastupiteľstva
prítomní aj riaditelia dvoch škôl,
ktoré požiadali o úpravu školských

vzdelávacích programov, pripravení odpovedať na otázky poslancov. Jednalo sa o Základnú školu
na Komenského ulici, ktorá chce
v rámci voliteľných predmetov
vyučovať od 1. ročníka nejazykové predmety prostredníctvom cudzieho jazyka. Druhá škola – Základná škola P. Horova na Ul. kpt.
Nálepku chce v novom školskom
roku otvoriť triedu s rozšíreným
vyučovaním telesnej výchovy so
zameraním na basketbal, hádzanú
a volejbal. Obidva návrhy získali
v poslaneckom zbore jednoznačnú podporu a súhlas.
Nasledovalo prerokovanie
a schválenie návrhov na udelenie čestného občianstva a cien
mesta. Mestské zastupiteľstvo
schválilo čestné občianstvo pre
Prof. Miroslava Konštanca Adama a ceny mesta pre MUDr.
Jána Čižmára, Detský tanečný
súbor Slniečko, Mgr. Jelu Timkovú, Základnú umeleckú školu
Michalovce a Občianske združenie Zemplínska spoločnosť.
Ocenenia budú v zmysle Štatútu
mesta udelené menovaným na
slávnostnom mestskom zastupiteľstve v novembri.
Záver patril už tradične interpeláciám poslancov a diskusii.
Iveta Palečková

MUDr. Anton Rudáš (v popredí) je novým poslancom mestského zastupiteľstva. Slávnostný sľub zložil
na rokovaní zastupiteľstva 24. augusta 2010.

Mestský úrad, MsKS
a Zemplínske múzeum
v Michalovciach
vás pozývajú
na slávnosť

DIES PRO HONORE
CIVITATIS
Na poctu mesta

Pripomenuli sme si 66. výročie SNP

19. 9. 2010 o 18. hod.
tribúna pri MsÚ
/v prípade nepriaznivého
počasia MsKS/

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wermachtu na slovenské územie. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami.
Centrom povstania bola Banská Bystrica.

Program:
Zemplínsky Rinaldo

Pri príležitosti 66. výročia
SNP sa v piatok 27. augusta v
našom meste pri pamätníku
Biela hora uskutočnil pietny akt
kladenia vencov. Na tomto podujatí sa zúčastnili prednosta obvodného úradu Marián Lukáč,
viceprimátor mesta Benjamín
Bančej, predseda OV SZPB Pavel
Šaranič a delegácia Českého zväzu bojovníkov za slobodu a Československej obce legionárskej
vedená plukovníkom Štefanom
Kotríkom. Predstavitelia štátnej
správy, miestnej samosprávy, Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, politických strán,
spoločenských organizácií a ďalší prítomní si položením kvetov
k pamätníku a poklonou uctili
pamiatku obetí, ktoré počas Slovenského národného povstania
bojovali za slobodu a mier.

Po pietnom akte kladenia
vencov sa prítomní presunuli
na mestský úrad. V zasadačke
mestskej rady boli ocenení žijúci
účastníci tejto udalosti Plaketou

AKTUALITY

mesta Michalovce a pamätnou
medailou Československej obce
legionárskej za zásluhy o obnovu
a šírenie legionárskych tradícií.
nč

Rinaldini
alebo zbojník Ivan
Michalovskí
Rómeo a Júlia
Keď prišiel cisár pán
Panteón historických
osobností Michaloviec
V dobových kostýmoch
vystúpia:
FS Zemplín Michalovce,
FS Svojina Michalovce,
FS Hnojňane z Mihaľovec,
TS Merlin Snina,
študenti FF Prešovskej
univerzity
a ďalší jednotlivci

AKTUALITY

Mariášový klub Zemplín Michalovce
usporiada turnaj SEM

Zvuky Zemplína

Veľká cena Zemplína
2010

headliner Heľenine oči
info: www.musiczone-mi.sk

Verejné zhromaždenia občanov sa uskutočnia v termíne
od 20. 9. do 30. 9. 2010 vždy o 17. hodine podľa jednotlivých volebných obvodov. Vo volebnom obvode č. VI sa
budú konať samostatné zhromaždenie obyvateľov v každej časti.
Hlavným bodom programu bude vyhodnotenie volebného programu mesta za roky
2006 – 2010 a diskusia občanov a volených predstaviteľov
mesta smerujúca k aktuálnym
problémom mesta a jeho občanov. Zhromaždení sa zúčastnia
poslanci zvolení v jednotlivých
volebných obvodoch, primátor
mesta, zástupca primátora mesta, prednosta mestského úradu,
zástupca prednostu MsÚ, hlavná kontrolórka, riaditeľ spoločnosti Služby mesta Michalovce, s.r.o., riaditeľka mestského

kultúrneho strediska, riaditeľka
TV Mistral, riaditeľ technických
a záhradníckych služieb, riaditeľ
Domspráv s.r.o. Michalovce ako
správca bytového fondu mesta,
náčelník mestskej polície, pracovníci mestského úradu a zapisovateľ volebného obvodu.
Zároveň budú prizvaní aj
zástupcovia OSBD Michalovce
a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Michalovce.
Veríme, že prejavíte záujem
o program zhromaždení a svojou účasťou prispejete k rozvoju
nášho mesta.

Dátum

Volebný obvod

Miestnosť

20. 9. 2010

I. Centrum

MsKS – malá zasadačka

21. 9. 2010

II. Východ

III. ZŠ, Moskovská 5

22. 9. 2010

III. Juh

IV. ZŠ, Komenského 1

23. 9. 2010

IV. Západ

II.ZŠ, Švermu 6

27. 9. 2010

V. Stráňany

ZSŠ, Partizánska 1

28. 9. 2010

VI. Kapušianska

ZSŠ, Kapušianska 4

29. 9. 2010

VI. Topolianska

TOPO-life, Topolianska 168

30. 9. 2010

VI. Močarianska

Močarany č. 119 (bývalá MŠ)

AKTUALITY

M u s i c z o n e
vás pozýva na prehliadku hudobných skupín Zemplína

4. septembra 2010 o 13. hod.
v nádvorí Starého súdu na Námestí osloboditeľov 77

Pozvánka na verejné
zhromaždenia občanov

AKTUALITY

Pri príležitosti 50-ročného pôsobenia choreografa,
dramaturga a umeleckého vedúceho
Milana Hvižďáka
vo FS Zemplín
uvedieme reprízu programu

4. september 2010
v budove Služby mesta Michalovce, Partizánska 23

Bolo to a boli tu

Informácie
Ing. Ľubomír Dolobáč 0903 679 233
Ing. Ľudovít Faltus 0905 546 962

11. septembra 2010 o 19. hod.
vo veľkej sále MsKS Michalovce

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora

Pozvánka na „Dies pro
honore civitatis“

24. 8.
26. 8.

rokovanie mestského zastupiteľstva
porada s riaditeľmi základných a materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
26. 8.
rokovanie predsedov komisií Zastupiteľstva KSK
v Košiciach
27. – 29. 8. reprezentácia mesta na podujatiach v partnerskom
meste Jaroslaw v Poľsku
30. 8.
rokovanie zastupiteľstva KSK
2. 9.
otvorenie školského roka na VII. ZŠ
3. 9.
porada primátora
3. 9.
rokovanie s predstaviteľmi VSD Košice

Z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených na XXII. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 22. júna 2010
PhDr. Jana Cibereová:
1. Občania sídliska Východ sa na mňa obrátili s interpeláciou
ohľadom neporiadku a veľkého odpadu hliny, ktorý tam ostal po
rekonštrukcii parkoviska na Ul. kyjevskej. Zemitý odpad, pri ktorom sa nedá ani pokosiť, sa nachádza pri VII. ZŠ na Ul. moskovskej 18. Vzhľadom na to, že v blízkosti sa nachádza ihrisko, kde sa
hrajú deti, je veľké nebezpečenstvo vzniku úrazu. Nehovoriac už
o tom, že v dôsledku nemožnosti upratať dané okolie sa hromadí
špina, blato, muchy a komáre. Občania sa už viackrát obrátili na
TaZS, ale doteraz nedošlo k náprave.
2. Podobne ako v prvom bode, aj v tomto sa jedna o prebytočný
materiál, tentokrát panely, ktoré ostali voľne pohodené po úprave
chodníkov na Ul. leningradskej v blízkosti detského ihriska. Z dôvodu bezpečnosti detí, ktoré sa na ihrisku hrajú, je potrebné ich
odtiaľ čo najskôr odstrániť.
Na interpelácie v bode 1 a 2 odpovedala Ing. Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Spoločnosť SCORP, s.r.o. Michalovce bola odborom výstavby, ŽP
a MR vyzvaná, aby zeminu a stavebnú suť, ktoré vznikli pri realizácii
II. etapy rekonštrukcie sídliska Východ medziblokových priestorov,
odstránila. K dnešnému dňu je vyvezených cca 90 % zeminy a sute.
Do konca mesiaca júl bude vyvezená zostávajúca časť.
3. Obyvatelia Ul. Jilemnického sú rozhorčení správaním
niektorých mladých občanov nášho mesta, ktorí sa pravidelne
schádzajú na zrekonštruovanom detskom ihrisku. Zvlášť cez víkendy do skorých ranných hodín hlučnými aktivitami vyrušujú
tamojších obyvateľov. Nehovoriac o tom, že nové lavičky, ktoré
boli len nedávno zrenovované, sú už v dezolátnom stave. Niekoľkonásobné výjazdy policajtov zo štátnej polície boli neúspešné a
k náprave nedošlo. Žiadam mestskú políciu o pravidelné aj nočné
obhliadky týchto priestorov, najmä cez víkendy a zvlášť teraz cez
prázdniny. Je na zvážení MsÚ, či nie je možné a vhodné zabezpečiť
oplotenie detského ihriska.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Kudroč, náčelník MsP:
Vzhľadom k bezpečnostnej situácii a vandalizmu v priestoroch
a okolí novozriadeného detského ihriska na Ul. P. Jilemnického – Ul.
J. Hollého, požiadala mestská polícia o súhlas Bytové družstvo v Michalovciach na inštaláciu kamery (monitorovací a záznamový kamerový systém) na bytovom dome na Ulici Jilemnického č. 44, ktorý je
v ich správe. Okrem týchto návrhov a opatrení, vykonávame počas
výkonu služby dohľad na dodržiavanie verejného poriadku v tejto lokalite, ale aj v rade ďalších problémových lokalít v meste Michalovce.
Stanislav Gaľa:
V minulom roku sa usporiadala na parkovisku pod Hrádkom
„rodeoshow“, boli tam autá, plno hluku, atď. Tohto roku som si
všimol, že sú znovu vylepené plagáty na takú istú show. Z pohľadu môjho, ale aj občanov, s ktorými sa tam stretávam, si myslím,
že je nedôstojné, aby na takomto miesto takáto show bola. Čiže do
budúcna, keby sme mohli zabezpečiť, aby to pietne miesto, ktoré tam je, pietnym miestom ostalo a aby sa nerobila, ak sa to dá,
show pri cintoríne a pri pomníku padlých.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Mrázová, vedúca odboru výstavby,
životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Vzhľadom na záujem občanov o túto akciu mesto Michalovce
vybralo za najvhodnejšie miesto pre toto podujatie parkovisko na
Hrádku. V prípade, že by sa v budúcnosti našla vhodnejšia lokalita,
akcia sa môže presunúť, alebo sa nepovolí vôbec.
koniec

Napísali o nás:

Úspešnosť projektov
61 percent
V období od marca 2007
v meste Michalovce vypracovali a podali celkom 60 projektov na čerpanie prostriedkov
z eurofondov. Ako informovala
vedúca odboru informatizácie a grantov mestského úradu
Jana Machová, v súčasnosti je
šesť projektov v procese schvaľovania, 36 bolo schválených,
pričom 14 je už ukončených,
ostatné sa realizujú. Osemnásť
projektov nebolo schválených.
Ďalšie projekty pripravujú
na podanie v roku 2010. Úspešnosť projektov je k dnešnému
dňu 61 percent. Celková výška
schválenej nenávratnej finančnej pomoci z fondov je vo výške
14 779 550 €. K najvýznamnejším projektom patrilo Uzavre-

tie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Lastomír
– projekt je zrealizovaný, prebieha záverečné vyfinancovanie, pričom celkové náklady
dosiahli 2 150 905 eur. Prebieha
regenerácia centrálnej mestskej
zóny za vyše 1,5 mil. eur. Schválený je projekt Rekonštrukcia
zariadenia pre seniorov za 3,1
milióna eur. Z eurofondov sa
rekonštruujú tri základné školy v celkovom objeme vyše 4,5
milióna eur. Ukončili aj projekt
Svietime úsporne a spoľahlivo
za 172 302,83 eura. Hotové sú
aj realizácie menších projektov
na prevenciu kriminality, protidrogové aktivity, bezpečnosť
cestnej premávky.
SITA



Školský rok začína
Riaditelia základných a materských škôl, základnej umeleckej školy a strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zišli 26. augusta na úvodnej pracovnej
porade, na ktorej sa zúčastnilo aj vedenie mesta.
Základné školy, materské školy i školské kluby detí postupujú
vo vzdelávacom procese podľa
školských vzdelávacích a výchovných programov. Riaditelia
základných škôl reagujú na potreby a záujmy žiakov i rodičov,
preto o úpravu školského vzdelávacieho programu požiadali od
nového školského roka dve školy
– ZŠ na Ul. Komenského 1 a ZŠ
P. Horova, Ul. kpt. Nálepku 16.
Žiaci troch základných škôl sa
po prázdninách budú učiť vo vynovených priestoroch. V ZŠ na
Okružnej ulici už prebehla kompletná rekonštrukcia a v ďalších
dvoch – na Ulici Švermu a Moussona sú ukončené najdôležitejšie
stavebné práce a ostatné opravy
sa budú realizovať počas školského roka.
Na porade pedagogických
pracovníkov odznela správa
o výchovno – vzdelávacej činnosti v uplynulom školskom
roku, z ktorej vyplynulo, že ma-

terské i základné školy sa každoročne zapájajú do mnohých projektov, ktoré podporujú prístup
ku vzdelaniu, pomáhajú rozvíjať
osobnosť žiaka, rozvíjajú kľúčové
kompetencie dôležité pre uplatnenie v živote. Stredisko služieb škole realizovalo množstvo
údržbárskych prác vzhľadom na
technický stav budov - maliarske
práce, opravy striech, vodovodných rozvodov, okien, podláh či
hygienické maľby v kuchyniach.
Primátor mesta poďakoval
riaditeľom za vykonanú prácu a
zaželal pedagógom, všetkým zamestnancom škôl a najmä žiakom úspešný nový školský rok.
V našom meste sa 2. septembra otvorili brány deviatich základných škôl, ktoré v budúcom
školskom roku bude navštevovať približne 496 prvákov a celkovo okolo 4608 žiakov. V materských školách je zapísaných
1030 detí.
J. Pregová

Smer predstavil
svojho kandidáta
Na štvrtok 19. augusta zvolala Okresná organizácia strany SMER – SD tlačovú besedu
ku komunálnym voľbám 2010.
Predsedníčka okresnej organizácie PhDr. Ľubica Rošková na
stretnutí s novinármi predstavila
kandidáta strany na post primátora mesta Michalovce, ktorým je
súčasný primátor Viliam Záhorčák. Ako uviedla, Viliam Záhorčák má jednoznačnú podporu
okresnej rady Smeru, vedúcich

klubov aj radových členov strany. Má výbornú východziu pozíciu. Pod jeho vedením mesto
štyri roky prosperuje a zveľaďuje
sa. „Každoročne predstupuje pred
michalovskú verejnosť a skladá
odpočet plnenia svojho volebného programu. Ide o krok, ktorý
vytvára väzbu a zodpovednosť
medzi ním a jeho voličmi,“ uviedla k osobe Viliama Záhorčáka
predsedníčka okresnej rady.
PhDr. J. Cibereová

Pozor na podvodníkov
Obyvatelia miest na východe
Slovenska upozornili Východoslovenskú energetiku na podvodné správanie podomových
predajcov elektriny. V snahe presvedčiť domácnosti k podpisu
zmlúv o dodávke elektriny tvrdia, že VSE sa vzdáva fakturácie
elektriny, čo nie je pravda.
Najčastejším spôsobom klamania zákazníkov sú formulácie
ako „Mení sa spôsob fakturácie
elektriny. Pre VSE ju po novom
zabezpečuje iná spoločnosť. Tu
mi to podpíšte a elektrinu budete
dostávať tak ako doteraz.“

Obchodní zástupcovia tak
podľa VSE uvádzajú potenciálnych zákazníkov do omylu
v súvislosti s podstatou procesu
zmeny dodávateľa. Zákazníkom
totiž zamlčujú alebo nedostatočne vysvetľujú, že podpisom
dokumentov spúšťajú proces
zmeny dodávateľa elektriny.
VSE preto upozorňuje, že uvedené informácie sú zavádzajúce a nemení spôsob fakturácie.
VSE zákazníkom radí overovať
si totožnosť osôb vydávajúcich sa
za zástupcov VSE na Linke VSE
0850 123 333.
tč

Partneri z Vyškova
V dňoch 26. – 28. augusta
navštívila náš okres delegácia
starostov z Moravy. RZ - ZMOS
Zemplín Michalovský región má
uzavretú dlhodobú partnerskú
zmluvu o spolupráci so Združením starostov z Drahanskej
vrchoviny z okresu Vyškov. Toto
združenie má 12 členských obcí
a bolo založené v roku 2000. Obsahom partnerskej spolupráce
je výmena skúseností z práce v
samospráve, ale aj návšteva partnerských miest a obcí.

Tohtoročná výmenná návšteva sa uskutočnila v mikroregióne
Laborecká niva a Duša. Na spoločnom pracovnom stretnutí sa
diskutovalo o aktuálnych úlohách
samosprávy, o volebnom systéme
u nás a v ČR, o financovaní, získavaní finančných prostriedkov
z EU pod. Navštívili sme viaceré
obce, Zemplínsku šíravu a Vinné
jazero. Delegáciu prijal na mestskom úrade v Michalovciach aj
viceprimátor B. Bančej s ďalšími
zástupcami mesta.
AV

Veľké množstvo historických udalostí sa učia deti v škole. Poznávajú históriu národov, štátov, kultúr, významných osobností. Aj u profesionálov a znalcov historických udalostí absentuje znalosť regionálnej
a miestnej histórie.
V meste Michalovce sme sa tiež stretli s množstvom udalostí z minulosti mesta, o ktorých občania nemali ani tušenia. Pri koreňoch
poznávania histórie sa samospráva mesta dopracovala k výzve pre
profesionálnych historikov na prípravu publikácie o histórii mesta Michaloviec. Jej úspešné vydanie sa udialo v roku 2007.
Napriek tomu a práve motiváciou tejto publikácie mesto neostalo
len pri publikácii. Od roku 2006 sa v septembri prezentujú v rámci aktivity „Deň na poctu mesta“ minimálne tri sekvencie z histórie mesta.
Umelecky spracovaným programom sa snažia Michalovčanom priblížiť niektoré udalosti z bohatej histórie mesta.
Tak tomu bude aj tento rok. Na 19. septembra 2010 je pripravovaný
už piaty „Dies pro honore civitatis“. Ambíciou je v prípade priaznivého
počasia uskutočniť uvedené podujatie na tribúne námestia. Dúfajme,
že počasie babieho leta bude natoľko priaznivé, že divácky atraktívne
podujatie nebude obmedzené kapacitou veľkej sály mestského kultúrneho strediska.
Chcem pozvať všetkých Michalovčanov, ktorí majú záujem o svoju
históriu atraktívne spracovanú na jej prezentáciu v uvedený deň na
námestie. Záverom programu bude uvedenie ďalšej osobnosti do pantenonu významných osobností mesta Michalovce.
Tak ako pri predchádzajúcich programoch aj tohto roku je pripravované malé prekvapenie. Prajem všetkým zúčastneným bohatý kultúrny zážitok a príjemne strávený septembrový večer.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral
a ŠPORTOVÉ SPRÁVY

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

ŽIHADLO

Téma: Na prahu nového školského roka
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

záznam

z 51. ročníka zemplínskych slávností
denne od 14.00 hod.

televízia mistral michalovce
aj na www.michalovce.sk a www.tvmistral.sk

v programe TV PATRIOT (satelit Thor 5):
sobota: premiéra 16:45, repríza 20:45
nedeľa: reprízy 00:45, 04:45, 08:45, 18:45
pondelok: reprízy 02:45, 06:45, 10:45, 14:45

Vzácna návšteva
Deň ako každý iný, devätnásty deň v ôsmom mesiaci nič
zvláštne, počasie pekné, dovolenky v plnom prúde. Ale predsa v
Okresnom centre KDH v Michalovciach v ten deň podvečer sme
privítali pre nás veľmi vzácneho
hosťa – dominikána Miroslava
Konštanca Adama.
V decembri roku 2009 naše
médiá priniesli správu, že slovenský dominikán Miroslav
Konštanc Adam, profesor kanonického práva, bol ustanovený
za dekana Fakulty kanonického práva Pápežskej univerzity
sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme a tiež aj za prorektora tejto pápežskej univerzity. Páter Konštanc je druhým
slovenským kanonistom na takom významnom akademickom
poste. Návšteva viac ako vzácna
a príjemná. Rešpekt pred takou
kapacitou trval len chvíľku. Jeho
charizma a uvoľnenosť pôsobila
na všetkých ako magnet. Zábrany sa stratili a v dvojhodinovom slovnom maratóne sme sa
dozvedeli mnoho zaujímavého

o životnej ceste toho stále mladého človeka.
Vyštudoval veterinárne lekárstvo, práca ho pohltila celého, ale ešte počas štúdia sa začala
jeho formácia úplne nenásilne,
potichučky, keď si ho pán života
a smrti volal do svojho „štábu“
riadiaceho tento svet. Našiel
si ho v Michalovciach, v časti
Topoľany. Významné posty plynúce z jeho teologického i právnického vzdelania M.K. Adam
zastáva v Taliansku i v USA (Los
Angeles). Je členom niekoľkých
národných i medzinárodných
spoločností pre cirkevné a kanonické právo.
Tento vzácny človek, dôstojne reprezentujúci našu vlasť aj
mesto, komunikuje v 10–tich
jazykoch. Denne sa stretáva vo
svete s obrovskou biedou, ale aj
s bohatstvom sveta, no on ostáva „chlapcom z Topoľan“ pre
všetkých.
Vďaka, páter Miroslav, za
krásny, užitočne strávený augustový podvečer.
Ľudmila Poláková

Pri príležitosti 115. výročia
pobytu uhorskej cisárovnej a kráľovnej Alžbety v Bardejovských
kúpeľoch (august 1895) uskutočnila sa v priestoroch Kúpeľnej
kolonády séria koncertných vystúpení umeleckých kolektívov
rôznych žánrov. V siedmy Alžbetínsky deň 22. augusta na koncerte vystúpila aj spevácka skupina Seniora – VÁNOK z klubu
dôchodcov na Ul. obrancov mieru v Michalovciach. V jej takmer
50 minútovom programe zazneli
niektoré slovenské ľudové i ume-

lé piesne v modernej úprave, ale
aj piesne pôvodné, vytvorené
špeciálne pre VÁNOK. Bola nedeľa, krásne letné počasie, množstvo návštevníkov v kúpeľoch,
takže o publikum nebola núdza.
Naše vystúpenie sa určite páčilo, keďže sa z radov poslucháčov
niekoľkokrát spontánne ozvalo
„bravooo, VÁNOK“ a dokonca si
vyžiadali aj prídavok. Obrovská
kytica, dlhý potlesk... to zanechá
spomienku. Bol to pre nás veľmi
silný zážitok.
Vladimír Tatarko

Alžbetínske dni



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE
Mestské kultúrne stredisko
PREHLIADKA CIRKEVNÝCH ZBOROV

15. 9. 2010 o 15.00 hod.
tribúna pri MsÚ
Podujatie sa uskutoční v rámci Roka kresťanskej kultúry.

Návraty k jarmoku
a slávnostiam

Michalovčan informuje
Vítame medzi nami našich najmenších:

Prinášame vám fotoreportáž zo 41. ročníka zemplínskeho
jarmoku a 51. ročníka zemplínskych slávností, ktoré roztancovali a rozospievali naše mesto od 20. do 22. augusta.

Diana Németová
Alex Činčár
Martin Paľo
Adam Hreha

VEDECKÁ KONFERENCIA
Kresťanstvo v dejinách Zemplína

Dominik Dido

Ikony a svet viery
vernisáž výstavy

Vladimír Solich

Juraj Leško

17. 9. – 18. 9. 2010
Zemplínske múzeum

Matej Konderla
Štefan a Martina Hospodárovci

18. 9. 2010 o 17.00 hod.
Zemplínske múzeum

do stavu manželského vstúpili tieto snúbenecké páry:

DIES PRO HONORE CIVITATIS
Na poctu mesta

19. 9. 2010 o 18.00 hod.
tribúna pri MsÚ (v prípade nepriaznivého počasia MsKS)

Výstavy

Zemplínsky jarmok bol oficiálne otvorený podaním hlásenia náčelníka MsP primátorovi mesta a vztýčením vlaky mesta na stožiar pred
budovou mestského úradu.

Výstava obrazov akademického maliara
ISTVÁNA MEZEYA
z Maďarska
2. 9. 2010 – 1. 10. 2010
Malá galéria MsKS

Program kina Centrum

Blahoželanie

3. – 5. 9. piatok, sobota, nedeľa – 19.30 hod.
POČIATOK
USA/2010/142 min./
/mysteriózny, sci-fi, thriller/
Premiéra
Dom Cobb je skúsený zlodej, absolútne najlepší v nebezpečnom
umení extrakcie: cenné tajomstvá kradne z hĺbky podvedomia.
Vstupné: 2,50 € Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky
5. 9. nedeľa – 16.00 hod.
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA	
USA/2010/90 min./
/animovaná komédia/
Dej sa odohráva na ďalekom severu v dobe Vikingov. Každé ich dieťa
musí prejsť skúškou, ktorá však pre nich nie je žiadnym problémom.
Vstupné: 2,10 € Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

Dňa 22. augusta 2010 oslávili 40 rokov
spoločného života manželia
Prejazd motoriek bol tohto roku mimo pešej zóny z dôvodu rekonštrukcie Námestia slobody. Tradične však patrí k najväčším lákadlám
Zemplínskeho jarmoku.

prostredí Vinianskeho jazera,
Zemplínskej šíravy a Morského
oka v poslednom prázdninovom
týždni (23. -29. 8. 2010) – v čase pre umelcov plenéristov mimoriadne zaujímavom a plnom
inšpirácie. Vyvrcholením podujatia bude prezentácia vytvorených diel vo výstavných priestoroch západného krídla hlavného
kaštieľa. Výstava sa uskutoční
v termíne 9. 11. – 30. 11. 2010.

z Michaloviec

Pri tejto príležitosti im do ďalších spoločných rokov
zo srdca želáme pevné zdravie,
Božie požehnanie a vzájomné porozumenie.

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta

Na jarmoku bol opäť prekonaný rekord, tentokrát v točení džbánu,
na Zemplíne nazývanom koršov. Keramikár Peter Kočík ho vytočil až
do výšky 124 cm. Pri výrobe rekordného džbánu spotrebovali keramikári 70 kg hliny.

Trienále maľby
Zemplín – Gemer –Spiš
Medzinárodné
maliarske
a sochárske sympózium Zemplín
2010 s účasťou umelcov z krajín
Karpatského euroregiónu začne
tretiu sériu úspešného podujatia
– trienále maľby a sochárstva, organizované tromi kultúrnymi inštitúciami KSK, symbolicky spájajúce tri historické regióny zastúpené tromi inštitúciami – Zemplínskym múzeom v Michalovciach (Zemplín), Galériu umelcov
Spiša v Spišskej Novej Vsi (Spiš)
a Banícke múzeum v Rožňave
(Gemer). Sympózium vytváralo
a vytvára aj naďalej podmienky
pre tvorbu a prezentáciu súčasného výtvarného umenia a umeleckú konfrontáciu, dokumentáciu
súčasnej maliarskej a v tomto ročníku aj sochárskej tvorby.
Maliarske plenéry ako stretnutia umelcov v prostredí voľnej
alebo aj urbanizovanej a industrializovanej krajiny prinášajú
výsledky niekedy priamo navádzajúce na barbizónsku tradíciu,
inokedy blížiace sa k nepredmetnej forme alebo iným polohám,
ktoré moderné a postmoderné
umenie prinieslo. V každom prípade však vznikajú diela inšpirované prostredím i vzájomnou
komunikáciou medzi účastníkmi podujatia.
Tvorivé stretnutie výtvarných
umelcov Zemplín 2010 sa tentoraz uskutočnilo v príjemnom

HELENA A JÁN FEDÁKOVCI

dcéry Stanka a Monika s rodinami

7. – 8. 9. utorok, streda – 19.30 hod.
TWILIGHT SÁGA: ZATMENIE	
USA/2010/120 min./
/romantický horor/
Bella opäť v ohrození života. Uprostred toho všetkého je Bella
nútená vybrať si medzi láskou svojho života – Edwardom a priateľstvom s Jacobom.
Vstupné: 2,30 € Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
9. 9. štvrtok – 17.00 a 19.00 hod.
10. 9. piatok – 19.00 hod.
11. 9. sobota – 14.00 hod.
12. 9. nedeľa – 16.00 a 19.00 hod.
TOY STORY 3
USA/2010/86 min./
/animovaná komédia/
Premiéra
Už je to pár rokov, odkedy sa v Andyho detskej izbe stretli kovboj
Woody a plastový kozmonaut Buzz Lightyear.
Pripojený krátky film: Deň a noc – 6 minút
Vstupné: 2,50 € Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

Valerián Weiser
a Lucia Šuchtová
Patrik Hreňko
a Lenka Gondová
Patrik Šepeľák
a Monika Muščíková
Marcel Andrejov
a Jana Padová
Alexander Chrenko
a Veronika Rosolová
Martin Pado
a Zuzana Penťová
Ing. Ján Bak
a Mgr. Eva Rosolová

Malvína Uhliarová, 83-ročná
Ján Kudláč, 60-ročný
Alžbeta Mariňáková, 86-ročná
Jozef Kačmár, 60-ročný
Štefan Korinok, 71-ročný
Martina Babjaková, 34-ročná
Mária Kamberovičová, 71-ročná
Mária Hrinková, 80-ročná
Ján Stibila, 89-ročný
Jozef Laco, 77-ročný

Poďakovanie
Kolekcia kabátov na módnej prehliadke luxusného krajčírskeho salónu DeVenir signalizovala, že sa blíži koniec leta.

Týmto chceme poďakovať kolektívu pracovníkov Interného oddelenia II. pod vedením
primára MUDr. M. Štefana a kolektívu
pracovníkov dialýzy za príkladnú starostlivosť a opateru počas hospitalizácie mamičky

Anny Miľovčíkovej
Zároveň chceme poďakovať všetkým,
ktorí ju prišli vyprevadiť na poslednej
ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Spomienky
Ako ticho žila, tak ticho odišla. Skromná
vo svojom živote. Veľká v láske a dobrote.

Kto by odišiel z jarmoku bez perníkového srdiečka pre milovanú
osobu?

Dňa 9. septembra si pripomenieme
deväť rokov od chvíle,
keď nás náhle opustila

Marta Bednárová
Tvoju pamiatku v srdciach zachováme.
Synovia Robko, Tono, súrodenci
a celá smútiaca rodina

Dňa 7. septembra uplynie desať rokov
od smrti nášho milovaného

Viktora Huru
S láskou spomína smútiaca rodina
Vystúpenia folklórnych súborov mali úspech, hľadisko bolo plne obsadené. Najväčší aplauz a viacero prídavkov si „vyslúžil“ domáci Zemplín.

šport – inzercia

DVA TÝŽDNE V športe
ATLETIKA
XVIII. ročník Michalovskej hodinovky
15. 9. 2010 10. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

MESTO MICHALOVCE

Malý oznamovateľ

zverejňuje zámer

Služby

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosti:

MFK Zemplín – MŠK Tesla Stropkov
I. liga dorastu U19, U17-8. kolo, 4. 9. 2010 11. 00 a 13. 30 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

1. Prenájom pozemku p. E-KN č. 6400/2, ostatné plochy vo výmere 59 m2 , k.ú. Michalovce, ktorý sa nachádza v lokalite IBV
Tehelné pole v Michalovciach, za účelom výstavby cestnej komunikácie.
2. Prenájom časti pozemku z p.C-KN č. 3066/1, zast.pl. a nádvoria do výmery 20 m2 k.ú. Michalovce, ktorý sa nachádza na Ul.
Jána Švermu v Michalovciach, za účelom vybudovania vstupného priestoru do objektu.
3. Prenájom 8 ks stĺpov VO a 2 ks samostatných stĺpikov, nachádzajúcich sa v k.ú. Michalovce, za účelom umiestnenia informačnonavigačného systému.
4. Prenájom 3 ks stĺpov verejného osvetlenia v k.ú. Michalovce v lokalitách ulíc Humenská cesta a Močarianska, za účelom umiestnenia
informačno – navádzacích tabúľ o rozmeroch 120 x 80 cm.

FK Topoľany – OŠK Slivník
V. liga dorastu J.-V.-5. kolo, 4. 9. 2010 14. 00 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, do 20. 9. 2010 do 12.00
hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

ŠK Vrbovecká – TJ Maťovské Vojkovce
III. A trieda mužov M-ObFZ-5. kolo, 5. 9. 15. 30 hod.
Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483

MESTO MICHALOVCE

BASKETBAL
IV. ročník Memoriálu Juraja Magoča
11. – 12. 9. 2010 9. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

FUTBAL

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

MFK Zemplín – FK Poprad
I. liga žiakov U15, U14-6. kolo, 11. 9. 2010 10. 00 hod. a 12. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
FK Topoľany – MŠK Spišské Podhradie
III. liga mužov-8. kolo, 12. 9. 2010 10. 30 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524
MFK Zemplín – ŠK Partizán Bardejov
I.liga žiakov U13, U12-6. kolo 15. 9. 2010 9. 00 a 10. 45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

HÁDZANÁ
HK Iuventa – Senec
I. LS/MD-1. kolo 4. 9. 2010 13. 00 a 14. 45 hod.
Info : Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518
HAK WinLand – Trebišov
I. liga mužov-2. kolo 11. 9. 2010 15. 00 hod.
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

IN – LINE KORČUĽOVANIE
O pohár primátora
II. ročník mestskej In-Line ligy v šprinte žiakov – 1. kolo
13. 9. 2010 11. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

ĽADOVÝ HOKEJ

zverejňuje zámer
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších zmien a doplnkov

A)
B)
C)
D)

1. Prenájať Priamym prenájom,
za účelom predĺžiť dobu nájmu nebytových priestorov,
nachádzajúcich sa v objektoch na:
Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika)
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
Ul. J. Hollého č. 9 v Michalovciach (Dom penzión pre dôchodcov)
Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)

2. PRENAJAŤ Priamy prenájom
NEBYTOVÉ PRIESTORY A NEHNUTEĽNOSTí
A) nebytové priestory v objektoch na Ul. Masarykovej v Michalovciach (novostavby vedľa malometrážnych bytov)
B) nehnuteľnosť – jeden otvor tvárnicovej trasy stavby „Regenerácia CMZ mesta Michalovce – I. etapa“
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 20. september 2010
do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

M E S TO
M I C H A LOVC E

Mestský úrad,
Námestie osloboditeľov č. 30
VYHLASUJE

HK Mládež – Ružomberok
I. liga dorastu-2. kolo 12. 9. 2010 9. 30 hod.

podľa ustanovenia § 281 a násl.
Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, v znení
neskorších zmien a doplnkov

HK Dukla – ŠHK 37 Piešťany
I. liga mužov-2. kolo 12. 9. 2010 17. 00 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0905300695

OBCHODNÚ
VEREJNÚ SÚŤAŽ

ŠACH
VI. ročník víkendového turnaja
10. – 12. 9. 2010 9. 00 hod.
Info: Ing. Richard Gerbery, č. tel. 0907889968

TENIS
Scorp Cup 2010
Celoštátny turnaj dorastu kat. D, 11. – 13. 9. 2010, 9. 00 hod.
Info: Ing. Štefan Laurinčík, č. tel. 0905644415

TURISTIKA
Európsky deň turistiky EWV
2. ročník stretnutia priaznivcov KST na Vihorlate
11. 9. 2010 7. 00 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905550243
Drevené kostolíky
Inovce – Ruská Bystrá – Hrabovská Roztoka
12. 9. 2010 7. 30 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905550243

na prenájom nebytových
priestorov, nachádzajúcich
sa v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova B MsÚ Michalovce)
D) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
E) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
F) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
G) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
H) Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach
(bývalá materská škola)
I) Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach (bývalé SOU stavebné)
J) Ul. Vajanského č. 5 v Michalovciach
(Materská škola)
K) Ul. špitálskej č. 20 v Michalovciach (bývalá ubytovňa Zekon – prízemná časť)
L) Ul. športovej č. 31 v Michalovciach
(Nová športová hala)
M) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach
(Domspráv)
N) Ul. J. Švermu č. 6 v Michalovciach
(Základná škola)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 20. september
2010 do 12.00 hod., sú zverejnené na
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej
stránke www.michalovce.sk



• Ponúkam fotografovanie slávnostných príležitostí. Tiež zhotovenie a oprava fotografií podľa individuálnych požiadaviek. To
všetko za výhodných podmienok.  0908 369 154

Kúpa – predaj – prenájom/byty, domy
• Predám teplý a slnečný 1-izbový byt v OV s rozlohou 36,70 m2
na sídlisku SNP, 1.poschodie. Bytový dom je zateplený. Plastové
okná, zasklený balkón, sprchovací kút, zateplené vchodové dvere, murované jadro, kuchynská linka v cene. K bytu patrí murovaná pivnica.  0910 493 189
• Prenajmem garáž na Okružnej ulici č. 102 (pri ARECE)
 0904 347 192
• Obchodné priestory na prenájom 50 m2 v centre.
 0915 864 655
• Predám dvojizbový byt – 42 m2, 7. poschodie s balkónom a pivnicou v pôvodnom stave v centre Michaloviec.  0905 618 423
• Predáme priestranný RD na Topolianskej ulici v Michalovciach,
postavený v r. 1992, kompletne vynovený v r. 2005. Nové okná,
podlahy, kúrenie, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, vstavané
skrine, umývateľné farby... Nutné vidieť!  0911 160 380
• Predám 1-izbový byt, 39 m2 podlahovej plochy, v OV v zateplenej
bytovke na 3. poschodí. Okružná 16 Michalovce. Cena 23 000 €
- dohoda možná, info na č.t. 0905 440 360.

Rôzne
• Predám knihy, á 1,5 €/ks, abecedný zoznam podľa autorov pošlem emailom. Záujemcovia ozvite sa e-mailom na lopezch@orangemail.sk
• Darujem 8-týždňové krížené perzské mačiatko. Kocúrik je
oranžovej farby s pruhovanou kresbou na bokoch, hravý, naučený hygiene a samostatný.  0918 639 109
• Predám kameninovú hrubostennú rúru 4,70 m, Ø 0,40 cm, príves za osobné auto – typ SPORT JACHT s dokladmi, vibračný
stroj na tvárnice 30 x 45 cm, gaučovú súpravu šedo-čiernu, gauč
rozkladací, 2 kreslá a konferenčný stolík.  0903 666 332

Atletický klub Michalovce a Mestský úrad Michalovce
vás pozývajú
15. septembra 2010 /streda/
na XVIII. ročník michalovskej hodinovky
Prezentácia pretekárov je v uvedený deň
od 8.00 do 9.30 hod. vo vestibule IV.ZŠ Michalovce
na Ul. Komenského 1, štart preteku je o 10. 00 hod.
na atletickom štadióne IV. ZŠ
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel. č.: 6864126, 0917650912, 0908322342

príďte na našu

premiéru
30. 8. 2010 sme otvorili novú predajňu v Michalovciach
aj tu vám vieme dať tie najvýhodnejšie paušály
Značková predajňa
Orange Slovensko, a.s.
Námestie osloboditeľov 24
Tel.: 0905 20 20 00

Program Orange garancia sa vzťahuje na cenníkové ceny ponúk pre fyzické osoby.
Všetky informácie na www.orange.sk/garancia.
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