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Poslanci schválili novú organizačnú
štruktúru mestského úradu
Po šiestykrát v tomto volebnom období sa stretli poslanci mestského zastupiteľstva 30. októbra. Rokovali o dvoch desiatkach bodov
programu, z ktorých viaceré svojou dôležitosťou naznačili smerovanie nášho mesta do budúcnosti.
Informatívny charakter mali správa o prijatých uzneseniach MsR za
september a október 2007 a správa
o riešení interpelácií poslancov.
Správa hlavnej kontrolórky mesta
obsahovala zistenia, závery a stanoviská kontrol hospodarenia s
umeleckými dielami v majetku mesta a dodržiavania všeobecne záväzných nariadení (VZN) pri prenájme nebytových priestorov a
pozemkov vo vlastníctve mesta.
Správa o súčasnom stave realizácie a prípravy projektov zo štrukturálnych fondov EÚ ponúkla prehľad podaných a schválených projektov mesta za roky 2004 - 2006.
Zo zrealizovaných projektov spomeniem napríklad Územný plán mesta
(2,7 mil. Sk), či Cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu
Slovensko - Ukrajina (5,8 mil. Sk).
Poslanci dostali aj informáciu o
plnení Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Michalovce. Schválili výsledky výberových konaní na prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo
vlastníctve mesta a majetkoprávne
záležitosti. Novým je VZN mesta o
pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb.
Dôležitým materiálom, ktorý
poslanci po diskusii, ale jednomyseľne odsúhlasili, je nový organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu v Michalovciach. Hlavné organizačné zmeny
pozostávajú zo zrušenia troch odborov a viacerých referentských
miest. Oproti doterajšiemu stavu 93
zamestnancov nová štruktúra počíta s 97 stálymi zamestnancami,

keďže sa ráta s prevzatím správcovstva od terajších správcov nebytových priestorov mesta (Domspráv, TaZS, MsKS) a vznikom nového odboru hospodárenia s majetkom.
Poslanci následne udelili súhlas na vykonávanie podnikateľskej
činnosti mestskému úradu, ktorá sa
týka najmä aktivít Turistického informačného centra. Návrh na výmenu
bytov v bytovom dome I na Ulici
prof. Hlaváča č. 1 a 3 bol zameraný
na premiestnenie rodín neplatičov
tak, aby mesto mohlo zabezpečiť
dodávku tepla všetkým platiacim
nájomníkom.
Počas slávnostného MsZ v
decembri budú udelené mestské
ocenenia za rok 2007 týmto osobnostiam a kolektívom: Čestné občianstvo: Mgr. Andrzej Wyczavski,
primátor družobného mesta Jaroslaw, cena mesta: Jeho Vysokopreosvietenosť Arcibiskup prešovský a
Slovenska Ján, PhDr. Ernest Sirochman, Zemplínske múzeum, Hádzanársky klub IUVENTA, Folklórna spevácka skupina Hnojňane z
Mihaľovec. Ceny primátora získajú:
RSDr. Ján Juhás, Anton Hasák,
Chrámový spevácky zbor prof. Štefana Hlaváča, Ing. ThLic. Don Tibor
Haluška, MUDr. Július Lorinc, Štefan Rapač, Štefan Tury, Futbalové
družstvo dorastencov, Zemplínik,
Zemplínček.
Azda najviac diskutovaným
bodom bol projekt na investíciu do
modernizácie siete verejného osvetlenia v meste Michalovce. Ako najefektívnejšia, najrýchlejšia a finančne najzaujímavejšia sa ukazovala

DEŇ BOJA ZA SLOBODU
A DEMOKRACIU

17. november 1989 patrí k významným dňom novodobých dejín
Slovenska, od ktorého sa v našej spoločnosti začala odvíjať zásadná
transformácia vo všetkých oblastiach spoločnosti. Prechod z totalitnej diktatúry jednej strany na pluralitný systém, to je Nežná alebo
Zamatová revolúcia.
Symbolom, okrem spevu hymny na námestiach, sa stali štrngajúce
kľúče- pomyselné kľúče od nášho štátu a tiež TRIKOLÓRA- trojfarebná
stužka z farieb našej vlajky, ktorú všetci nosili na kabátoch, čiapkach alebo
na kočíkoch. Keď odstúpila komunistická vláda, zmenila sa naša ústava,
konkrétne v článku 4.- zrušila sa vedúca úloha komunistickej strany pri
vedení štátu, boli prvé slobodné voľby, nový prezident a začal sa proces
demokratizácie našej krajiny
Za osemnásť rokov od novembrovej revolúcie prešlo Slovensko dlhú
cestu. Má za sebou niekoľko legitímne zvolených vlád, rozdelenie federácie a vyhlásenie samostatnosti. Peter Zajac, Ján Budaj, Fedor Gál, Ján
Čarnogurský a František Mikloško patrili v novembrovej revolúcii medzi
kľúčové postavy tohto pre Slovensko historického prelomu.
V novembri 1989 bola pohotovosť takmer všade - v školách, závodoch, podnikoch, divadlách. Štrajkovali študenti, občania, ale v pozadí
štrajku stáli disidenti, ktorí boli za starého režimu internovaní. Využívali silu
mladých. Zo škôl sa išlo do ulíc. Občania žiadali hlavne zmeny vo vláde a
odstránenie vedúcej úlohy komunistickej strany v spoločnosti. Táto revolúcia sa nazýva "nežnou" preto, lebo prebehla rýchlo, bez zbraní, bez
krviprelievania a bez obetí. Novembrové udalosti sa skončili dohodou
medzi opozíciou a komunistickým vedením.Vývoj udalostí priniesol zásadné zmeny v štátnom, politickom aj hospodárskom živote. Na archívnej
fotografii Stana Orolina sú účastníci generálného štrajku na Námestí osloboditeľov v Michalovciach dňa 27. novembra 1989.

ponuka spoločnosti FIN.M.O.S.,
a.s. Bratislava. Poslanci napriek
osobnej prezentácii zástupcov spoločnosti predložený projekt investície a vstup mesta do akciovej
spoločnosti neschválili. POdľa prijatého uznesenia bude mesto
pokračovať v hľadaní možností
rekonštrukcie verejného osvetlenia.
S pochopením a súhlasom
poslancov sa stretol až ďalší projekt
na združenie finančných prostriedkov na výstavbu trvalého parkoviska vrátane prístupovej cesty s
názvom Oddychová zóna pri objekte Zemplin Market, do ktorého
mesto združí finančné prostriedky
vo výške 2,6 mil. Sk.
Pred záverom poslanci schválili zástupcu zo svojich radov delegáta do Rady školy pri Združenej
strednej školy na Partizánskej ulici
a vymenili člena Redakčnej rady
našich novín Michalovčan. Na
vlastnú žiadosť odišiel MVDr. Július
Stanko a novou členkou sa stala
Ľudmila Poláková.
Viera Pakánová

V týchto dňoch naplno pokračujú stavebné práce na kruhovom objazde na križovatke ulíc Hollého,
Moskovská a Okružná. Investorom je mesto Michalovce. Zhotoviteľ - Inžinierske stavby, a.s. Košice chcú termín
ukončenia stavby (19.novembra 2007) v zmysle uzavretej zmluvy o dielo dodržať. Snímka: František Demský

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny
v Michalovciach
Odbor služieb zamestnanosti

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce v spolupráci
s VÚC Košice a Krajským školským úradom Košice
Vás pozýva na

BURZU INFORMÁCIÍ

PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ŠTUDENTOV STREDNÝCH
A UČŇOVSKÝCH ŠKÔL, ZAMESTNÁVATEĽOV A RODIČOV
Termín konania: 12. november 2007 (09:00 - 16:00)
Miesto konania: MICHALOVCE - Nová športová hala
Burza informácií bude zameraná na poskytovanie informácií
o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov,
prezentáciu stredných odborných a učňovských škôl a prezentáciu
Národných projektov: NP I, NP II, NP IIIa, NP V, NP VII/A, NP VIII,
NP IX, NP XI realizovaných ÚP SV a R.
Program burzy informácií 12.11. 2007
9.00 hod. Otvorenie
Vystúpenie zástupcu mesta Michalovce.
Vystúpenie zástupcu VÚC Košice.
Vystúpenie zástupcu Krajského školského úradu Košice.
Príhovor zástupcu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.
Vystúpenie prihlásených hostí.
Otvorenie burzy informácií riaditeľkou Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Ing. Tatianou Raničovou.
11.00.hod. Stretnutie za okrúhlym stolom zástupcov VÚC Košice,
Krajského školského úradu, zriaďovateľov škôl, zamestnávateľov,
vybraných výchovných poradcov a zástupcov ÚP SV a R Michalovce.
Moderovať bude Mgr. Zuzana Rovňáková.
14.00 hod. Tlačová konferencia s médiami.
15.00 hod. Vyhodnotenie a záver.
Burza informácií je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu v rámci Sektorového operačného
programu Ľudské zdroje. Riadiaci orgán: Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Vstup na burzu je bezplatný

Podmienky súťaže novín
Michalovčan - LUCIA 2007
Kupónovú súťaž LUCIA usporadúva pre svojich čitateľov redakcia
dvojtýždenníka Michalovčan v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Michalovciach. V rámci nej budú vyžrebovaní minimálne desiati
výhercovia. Prvú cenu - televízor venuje do súťaže naša redakcia.
Ďalšie ceny pripravujeme v spolupráci s firmami, ktorým poskytneme
možnosť propagácie v novinách Michalovčan a na kultúrnom podujatí pri
odovzdávaní cien.
Do kupónovej súťaže LUCIA sa môžu zapojiť čitatelia, ktorí nazbierajú šesť kupónov postupne uverejňovaných počnúc číslom 19 dňa 17. 9.
2007. Posledný kupón spolu so žolíkom bude uverejnený v čísle 24 dňa
23. 11. 2007. Všetkých šesť kupónov je potrebné nalepiť na korešpondenčný lístok alebo pohľadnicu (nie v obálke) a zaslať do redakcie najneskôr do 30. 11 2007. Žolíkom môže byť nahradený maximálne jeden
kupón.
Žrebovanie sa uskutoční v televízii MISTRAL. Ceny si výhercovia
budú môcť prevziať na kultúrnom podujatí organizovanom Mestským
kultúrnym strediskom dňa 9. decembra 2007 vo veľkej sále MsKS v
Michalovciach.

LUCIA 2007

kupón č. 5
V zariadení DM DÚHA sa v dňoch 29.- 30. októbra uskutočnil
Deň otvorených dverí Združenej strednej školy hotelových
služieb a obchodu v Michalovciach. V jej 34 triedach študuje 904
žiakov v zaujímavých študijných odboroch. Deň otvorených dverí
škola usporiadáva každoročne, ale už piaty rok využívajú videoprojekciu. Rodičia s deťmi, výchovní poradcovia so žiakmi prišli
pozrieť, čo čaká žiakov, ak sa rozhodnú študovať na škole. Dominantou štúdia sú gastronomické odbory, ktoré sa prezentovali
slávnostnými tabuľami a miešaním nápojov. Ako nás informovala
Dr. Eva Pažinková, v tomto zmysle pripravujú podujatie pod
vedením riaditeľa školy Ing. Miroslava Sivého, ktorý pochopil, že
nestačí len "hovorit", ale veci aj treba prakticky ukázať a vedieť
presvedčiť.
(Steanly)

- Aktuality - Názory

STRANA 2

Z pera viceprimátora

Z poslaneckých intepelácií
Na V. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach predložili
interpelácie 13 poslanci MsZ.
Mgr. Ján Várady žiadal vedúcu odboru výstavby Ing. Mrázovú, aby vysvetlila
stav okolo nového kruhového objazdu sídl. Východ: Ul. Hollého - Moskovskej a
Okružnej. Na základe poslaneckého prieskumu - kontrolného dňa - zistil, že je v
časovom harmonograme sklz asi 1 mesiac a možno bude aj väčší kvôli nezrovnalostiam inžinierskych sietí, hlavne vodovodných kanalizačných potrubí starých aj
nových, ale aj nedoobjednania dostatočného nejakého množstva rúr, teda päťstoviek, trojstoviek a iných potrubí priemerov.
Na uvedenú interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby Ing. Anna Mrázová:
Projektová dokumentácia stavebného objektu SO 03. Ochrana a preložka
vodovodu, ktorý je súčasťou stavby "Michalovce - Kruhový objazd - Ul. Hollého Moskovská - Okružná", bola spracovaná na základe podkladov poskytnutých VVS
a.s., závod Michalovce. Ochrana potrubia DN 500 bola riešená vťahovaním rúr do
existujúceho potrubia, ktoré malo slúžiť ako chránička. Nakoľko pri vytýčení potrubia sa zistilo, že trasa je vedená inak ako bolo projektované, bolo nutné pristúpiť k
zmene technického riešenia. Bola spracovaná zmena projektovej dokumentácie,
ktorá rieši nové potrubie DN 500 v dĺžke 115 m.
Na základe rokovaní medzi primátorom mesta a generálnym riaditeľom VVS
a.s. Košice bude osadené potrubie DN 500 z tvárnej liatiny a nie pôvodne navrhované potrubie HDPE v oceľových chráničkách.
Čo sa týka preložky potrubia DN 350, s ktorým sa pôvodne neuvažovalo, bolo
zistené až pri vytýčení v teréne, túto zrealizuje VVS a.s., závod Michalovce vo
vlastnej réžii.
Podľa uzavretej zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby Inžinierske stavby a.s.
Košice je termín ukončenia stavby 19. 11. 2007 - zo strany zhotoviteľa bol prísľub
ukončenia stavby k termínu 31. 10. 2007.
(Pokračovanie nabudúce)

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
vyhlasuje v súlade s ust. § 281 a nasl. zák. č. 513/1991
Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení
VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností: objektu a pozemkov
prevádzky " Zlatý klas " na Gorkého ulici v Michalovciach
vedených ako
- objekt č. súp. 2961, na p.č. 1057/1,
- pozemok p.č. 1057/1, zastavaná plocha vo výmere 370 m2
- pozemok p.č. 1057/2, zastavaná plocha vo výmere 10 m2
- pozemok p.č. 1057/3, zastavaná plocha vo výmere 38 m2
Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

VZDAJME ÚCTU A TICHÚ SPOMIENKU

Snímkou sa vraciame k dňom Pamiatky zosnulých a Sviatku
všetkých svätých, keď bránami michalovského cintorína prešlo
niekoľko tisíc ľudí, ktorí prišli zapáliť sviečky a pomodliť sa pri
hroboch svojich najbližších. Jedinečnú atmosféru vytvárali sviečky
horiace v tme. V blízkosti cintorína bolo možné kúpiť aj rôzne pietne
predmety. Dopravné zápchy a nedostatok parkovacích miest už
tradične riešili dopravní policajti.
Snímka: S.Orolin

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
vyhlasuje podľa ustanovenia §-u 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení
VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj KOLKÁRSKEJ DRÁHY
Najnižšia ponúkaná cena kolkárskej dráhy je 800 000,- Sk.
Prednostné právo má uchádzač, ktorý bude kolkársku dráhu realizovať v
meste Michalovce technické parametre štvordráhy: dĺžka: 24,5 m a šírka
jedného kusu: 1,8 m návrh kúpnej ceny v písomnej forme, spolu s návrhom
kúpnej zmluvy, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa

Výsledky verejnej obchodnej súťaže budú záujemcom oznámené
písomne do 30 dní po prerokovaní v Mestskom zastupiteľstve. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Obhliadku predmetu ponuky môžete dohodnúť na tel. 0918 957 066. Bližšie informácie o
predmete ponuky poskytne: Mestský úrad, Námestie slobody 1, Michalovce, č. tel. 056/6864283, Ing. Aurélia Lazurová.

Návrh kúpnej ceny (v ponuke uvedie záujemca osobitne ponúkanú
cenu za pozemok a za stavbu) v písomnej forme, spolu s návrhom kúpnej zmluvy a predloženým podnikateľským zámerom ( ktorý musí byť v
súlade s platným územným plánom mesta ) je potrebné doručiť na adresu
vyhlasovateľa v termíne do 28. novembra 2007 ( streda ) do 12,00 hod
v zalepenej obálke s označením:
OBJEKT ZLATÝ KLAS - NEOTVÁRAŤ

p o n ú ka

Obchodná spoločnosť príjme do TPP
servisného technika.
Požadujeme: vedomosti v oblasti slaboprúdovej a silnoprúdovej
techniky, vodičský preukaz skupiny B, samostatnosť, bezúhonnosť,
flexibilnosť.
Kontakt: 056/ 64 20 512, 0907 647 032.

Obchodná spoločnosť
príjme do trvalého pracovného pomeru
samostatnú ekonómku.
Ponúkame:
Požadujeme:

- motivujúce platové ohodnotenie,
- odborný rast
- znalosť podvojného účtovníctva,
- prax minimálne 3 roky,
- profesionalitu,
- serióznosť

Začiatok novembra v spojitosti s pochmúrnejším počasím je
prirodzene spojený s určitou zádumčivosťou, nostalgiou, clivotou.
Každoročný fenomén tohto obdobia zapĺňa cintoríny ľuďmi na
kratšie či dlhšie obdobie. Každý sa aspoň na chvíľku zastaví,
prichádza s kyticou kvetov, chryzantém, venčekom, sviečkou.
Zastaví sa pri miestach posledného odpočinku svojich predkov,
príbuzných, známych. Upraví uvedené miesto, prizdobí, poupratuje a pritom všetkom venuje tichú spomienku na ľudí, blízkych, na
ich život, svoje spomienky na nich. Je to prirodzené, je to ľudské.
Cintoríny sú v tomto období plné kvetov, ľudí, svetla a nádhery.
Na mestskom cintoríne v Michalovciach sú aj dva pamätníky
na pochované obete svetových vojen. I keď sú to pomníky
padlých, väčšinou mladých ľudí, ktorí mali s mestom spoločné len
miesto, kde ukončili svoju mladú životnú púť, sú tu pochovaní. Je
povšimnutia hodné, že sa ľudia aj tu pozastavia, a na ich pietu
zapália sviečku i pri ich pamätníkoch.
Mestský cintorín je miestom posledného odpočinku aj významných osobností mesta. Svojim životom v meste a pôsobením
v oblasti vedy, školstva, kultúry, zdravotníctva prispeli k rastu jeho
potenciálu. Pri prechádzaní sa týmto pietnym miestom vzdajme
úctu a tichú spomienku aj bývalým predstaviteľom mesta.
Pieta a úcta sú v novembri spojené aj s iným významným
dňom v novodobých dejinách Slovenska. Je symbolicky spojený s
mladosťou, prirodzenou nespokojnosťou s prežitým, s revolučnosťou a snahou každej mladej generácie o progres.
Sedemnásty november je na Slovensku štátnym sviatkom pre
revolučný pád totalitného režimu pred osemnástimi rokmi. Iniciátormi uvedených udalostí bola mladá generácia. Je symbolicky
spätý s Dňom študentstva, ktorý má hlbšie historické korene, spojené so zatvorením vysokých škôl fašistickým režimom. I preto je
tento deň označovaný ako deň demokracie.
Demokracia je nielen možnosťou povedať svoj názor. Priviedla Slovensko k možnosti vlastnej emancipácie, možnosti budovať
vlastný štát a rozhodovať o základných atribútoch vlastnej existencie a vnútorného fungovania. Je aj o zodpovednosti pred
okolím. Je právom a povinnosťou každého človeka na všetky základné záležitosti života. Pripomeňme si preto tento deň dôstojne a
so všetkou vážnosťou.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Sledujte TV Mistral
Noviny MISTRAL
+ Duchovné slovo
+ dokument ... viac než slová
+ Občan a Európska únia

do 16.11. 2007 (piatok) do 12.00 hod
v zalepenej obálke s označením Kolkárska dráha - NEOTVÁRAŤ

1. minimálna ponúkaná cena za stavbu 4.200.000,- Sk
2. minimálna ponúkaná cena za pozemok: 1.550,- Sk/m2
3. záujemca musí rešpektovať teraz platné nájomné zmluvy
4. úhrada kúpnej ceny do 15 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve
5. záujemca musí predložiť podnikateľský zámer budúceho využitia objektu
6. predávajúci si vyhradzuje predkupné právo do doby začatia rekonštrukčných prác na predmetnom objekte, ktoré bude zakotvené v návrhu
kúpnej zmluvy
7. predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky
8. výsledky verejnej obchodnej súťaže budú predložené na rokovanie
mestského zastupiteľstva
9. čestné prehlásenie, že záujemca predmet kúpy pozná a berie to na
vedomie

Výsledky verejnej obchodnej súťaže budú záujemcom oznámené
písomne do 30 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve. Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 22.11.2007 v čase od 11,00 11,15 hod. na mestskom úrade, kanc. č. 282 ( budova bývalého OÚ, 2.
posch., nová časť ).
Bližšie informácie o predmete predaja dostanete na tel. čísle
056/6864282 - JUDr. Juričko Vladimír, č. dv. 282.

9. 11. 2007

MESTO MICHALOVCE
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.79/2004
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej
v bytovom dome "H" v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 22.10.2007 do
12.11.2007. Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.
Byty:

Číslo bytu Adresa
Poschodie
B-7 Ul. konečná 18 H/B4. poschodie

Počet izieb
3-izbový

Podlahová plocha
62,83 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 40,- Sk/m2
Žiadosť, prílohy a bližšie informácie obdržíte na MsÚ
- odbore výstavby, budova Obvodného úradu Nám. slobody 1
v Michalovciach - kancelária č. 277 - Valerián Marcin.

Ponúkame prácu
mladým a komunikatívnym ľuďom
od 01.01.2008,
ktorí po zaškolení budú spracovávať
finančný audit.
Záujemcovia volať na 0910 575 057

Kontakt: 0905 647 032

Okom objektívu
Hádam každý fotograf prírody by chcel mať vo svojej fotogalérii hmyzu
fotografiu modlivky nábožnej. Mne sa sen splnil práve pred dňami Pamiatky
zosnulých a Všetkých svätých, keď som odburiňoval okolie hrobu...Spod
motyky akoby zázrakom "vyletela" modlivka nábožná (Mantis religiosa).
Prekrásny kúsok som odfotil až doma. Pre zaujímavosť možno spomenúť, že
je rozšírená po celej zemeguli, vrátane strednej Európy. Na rozhraní leta a
jesene samička nakladie asi 200 vajíčok. Ak nie sú oplodnené samčekom, vyliahnu sa z nich samičky. Známa fáma o tom, že po kopulácii, ktorá trvá aj
niekoľko hodín, modlivka svojho partnera zožerie, je pravdivá iba do istej miery
a ku kanibalizmu dochádza výnimočne. Modlivku možno chovať bez problémov
aj doma. Môžme ju kŕmiť živým i usmrtceným hmyzom. Ak sa cíti ohrozená,
zaujme výstražný postoj, zakloní sa mierne dozadu a roztvorí vnútornú stranu
nôh, čím odhalí dve červené škvrny, tzv. falošné oči. Roztvorí aj hryzadlá a
mierne roztiahne krídla, čím sa opticky zväčší. Text a foto: Stano Orolin
(www.steanly.szm.sk)

Mestský úrad
v Michalovciach

vypisuje dražbu na
havarované motorové vozidlo
Škoda Felícia combi
Ev. č. MI-500 AA
Vyvolávacia cena : 18.009,- Sk
Dražba sa uskutoční : 9.11.2007
o 13.30 hod.
v budove (areáli)
Mestskej polície, Ul. duklianska
Obhliadka motorového vozidla:
8.11.2007 o 13.30 hod.
(Centrocar, Okružná 2)
Bližšie informácie na t.č.
6422279 na MsP (JUDr. Pešl)

Premiéra vždy vo štvrtok 18.00
Reprízy: štvrtok 21.00
sobota 11.00
utorok 18.00 a 21.00
ŽIHADLO
Piatok a pondelok 18.00
- záznam z tlačovej besedy primátora
NEDEĽNÝ ZÁZNAM
Nedeľa 14.00 hod.
Hokejový zápas

Predám

stavebnébločky
po rekonštrukcii rodinného domu
na 1,5 %
Tel. 0915 609 513

Pôžičky
RÝCHLO,
NA ČOKOLVEK,
BEZ POPLATKOV
Kontakt:
0915 873 913

Práca v ČR
s ubytovaním do TPP
Pre: robotníkov /robotníčky/
na montážnu linku
do PANASONICU v Plzni.
Plat 75 Kč/hod. čistého
Ďalej: zváračov, zámočníkov,
obrábačov kovov.
Plat od 100-115 Kč/hod.
čistého.
Info. na tel.
SR: 0905 337 333,
0908 490 022
ČR: 00420775392271,
00420739411120

Detoxikácia organizmu - XXII. časť
Soli ako toxín! Že kuchynská soľ NaCl pri nadmernej konzumácií spôsobuje
zdravotné ťažkosti, je dlhodobo známe. Jej hromadenie v našom tele sa obvykle spojuje s vysokým krvným tlakom, či zadržovaním vody v organizme. Problematika solí v
našom tele je oveľa viac zložitejšia, ale zatiaľ málo zmapovaná. Najrozšírenejšími
toxínmi solí v organizme sú soli kyseliny močovej a soli kyseliny oxalátovej.
Už na základnej škole sme sa učili, ako reagujú kyseliny so zásadami, že sa pri
reakcií vytvárajú soli. Naša súčasná strava moderného a civilizovaného človeka je do
značnej miery kyselinotvorná, lebo konzumujeme veľa mäsa, bielej múky, bieleho
cukru a živočíšnych tukov. V organizme musia byť tieto kyseliny ( ktoré vznikajú z
potravy ) neutralizované, a to za prítomnosti alkalických iontov. Tieto však v našom tele
často chýbajú ako napr. vápnik, horčík, a pod. Keď telo kyseliny nezneutralizuje, potom
vzniknú anorganické soli, ktoré je potrebné z tela vylúčiť prostredníctvom obličiek. Už
od stredoveku je známe usadzovanie kyseliny močovej ( urátových solí ) v obličkovom
a kĺbnom systéme. Je to príčina artritíd a artróz. V obličkách spôsobuje nefrotické
poruchy obličkového tkaniva, a z toho dôvodu sa môžu vytvárať i urátové kamene.
Obdobným spôsobom môžu vzniknúť i kamene z oxalátových solí. Pri zníženej prietočnosti obličiek, či pri nadmernom vzniku solí organických a anorganických sa tieto
látky hromadia v podkoží, v obličkách, v kĺboch končatín a v stavcoch chrbtice. Tieto
nežiaduce soli sa môžu dostať i do cievneho a žilného systému i do stien tepien. Soli
môžeme nájsť i v mozgovom tkanive. Podľa dostupných informácií sa v ľudskom tele
môžu nazhromaždiť až 1 - 2 kg týchto solí, ktoré na seba viažu vodu. Jedným z
častých príznakov je priberanie na váhe, ale aj vzhľad podkožného tkaniva, čo je často
príčinou vzniku celulitídy. Okolo solí sa zhromažďuje aj tukové tkanivo. Podľa zákona
gravitácie sa soli usadzujú najprv v dolných končatinách hlavne kĺboch chodidla,
Achilových šľachách, postupne v kolenách a bedrových kĺboch, potom v ramenách a
kĺboch horných končatín.
Soli žlčových kyselín sú podkladom pre vznik žlčníkových kameňov a z toho
vyplývajúcich bolestí a chirurgických operácií. Za určitého zjednodušenia môžeme
povedať, že orgány ( predovšetkým pohybový systém, ale tiež mozog ), sú mladé
vtedy, ak neobsahujú nahromadené zbytky solí, ktoré v pravom zmysle spôsobujú
stuhnutie, skostnatenie, stvrdnutie ( hovorí sa: " stvrdol mu mozog, má nepružné
myslenie" ) a svojím dráždením spôsobujú aj rôzne zápaly. Soli reagujú aj na zmeny
vlhkosti, čiže na zmeny počasia.
Soli je potrebné z ľudského organizmu systematicky odstraňovať. Na to použijeme detoxikačný preparát Biosalz, pitie rôznych diuretických čajov, zvýšime pitie vody,
aplikujeme špeciálnu odsoľovaciu kúru, kde jednotlivo detoxikujeme aj obličky, kĺby a
chrbticu.
Ako sa paradoxne hovorí : soľ nie je vždy nad zlato, zasolení nie sú vyvolení !
Akreditovaný špecialista detoxikačnej medicíny: František Demský, 0903 193 059

- Kultúra - Školstvo

STRANA 5

D VA T Ý Ž D N E V K U LT Ú R E
15.XI.2007 o 19,00 hod. - Veľká sála MsKS

Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach pripravuje
v mesiaci november koncert populárneho českého speváka
HONZU NEDVĚDA. Vstupné: 300.- Sk. Predpredaj vstupeniek:
MsKS - mestský rozhlas III. poschodie, Antikvariát I. poschodie,
galéria MsKS I. poschodie, kino Centrum a predajňa DIELO.

18. XI. 2007 o 19,00 hod. Veľká sála MsKS

Mestské kultúrne stredisko a Slovenské divadlo tanca - Jána
Ďurovčíka pripravuje tanečno / činoherno/ hudobné predstavenie s názvom " LABUŤKO ", s odkazom na jedno z najznámejších a najkrajších diel klasiky svetového autora P. I.
Čajkovského. Účinkujú: Marián Geišberg, Marianna Paulíková,
Nela Pocisková a Ján Špoták. Réžia a choreografia : Ján
Ďurovčík.Vstupné: v predpredaji 250.- Sk, v deň konania koncertu 300.- SK. Predpredaj vstupeniek: MsKS - mestský rozhlas
III. poschodie, Antikvariát I. poschodie, Galéria I. poschodie,
kino Centrum a predajňa DIELO.

HOROVOV ZEMPLÍN

Dňa 20. XI. 2007 sa v MsKS uskutoční XXXI. ročník súťaže
v umeleckom prednese poézie HOROVOV ZEMPLÍN 2007.
Vyhlasovateľom súťaže je Mestské kultúrne stredisko
Michalovce a spoluorganizátori sú Mestský úrad Michalovce a
Matica slovenská. Súťaž je určená pre IV. A V. kategóriu a môže
sa jej zúčastniť každý recitátor, ktorý splní požadované kritéria.
IV. kategória - A skupina - študenti gymnázií, B skupina - študenti stredných odborných škôl, C skupina - študenti stredných
odborných učilíšť.
V. kategória - A skupina - vysokoškoláci, B skupina - pracujúci
Podmienkou účasti v súťaži jezaslanie prihlášky do 16.
novembra 2007 na adresu: Mestské kultúrne stredisko,
Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce. Bližšie informácie: MsKS p. Demjanovičová, 056/ 64 235 02.
PROGRAM : 7,30 - 9,00 hod. - prezentácia účastníkov vo
vestibule MsKS. 9,00 - 9,30 hod. - pracovné otvorenie v malej
sále MsKS . 9,40 - 14,00 hod.- súťaž recitátorov IV.A, IV.B, IV.C,
V.A a V.B kategórie. Slávnostné vyhodnotenie a vystúpenie
víťazov bude v malej sále MsKS o 15.hod.
9.-11. XI. 2007 od 10.00 hod.
- II. Oblastná výstava drobných zvierat Zemplína (Zimný štadión)
26. XI. 2007 o 10.00 hod.
- spomienkový akt pri príležitosti 63. výročie oslobodenia
mesta Michalovce (verejný cintorín).
27. XI. 2007 o 19.00 hod. Veľká sála MsKS -Talk show
Haliny PAWLOWSKEJ
"BANÁNOVÉ RYBIČKY" .Vstupné : 350,- Sk
5. - 30. XI. 2007 -Výstava obrazov Myrona Špenika
(Galéria MsKS)

Kino Centrum
13.-14.11.utorok, streda - 19,30 hod.
USA/ 84 min.
KLIATBA DOMU SLNEČNÍC /THE MESSENGERS
Rodina Solomonovcov opustila hektický život Chicaga a
presťahovala sa na tiché a odlúčené miesto - na farmu v
Severnej Dakote. Medzi pokojným vlnením slnečnicových
polí dcéra Jess zisťuje, aké desivé môže byťtoto odlúčenie
od sveta. Jej brat Ben sa stane svedkom zjavení, ktoré nevidí nikto iný. Jessina búrlivá minulosť sa stretáva s minulosťou tých, ktorí kedysi žili v tomto dome.../Thriler,horor/
Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! České titulky ,vstupné: 69,- Sk
16.11. piatok - 19,30 hod.
USA/ 85min.
SIMPSONOVCI VO FILME / THE SIMPSONS MOVIE
Jeden z najúspešnejších televíznych seriálov sa
konečne dočkal prvého celovečerného filmového spracovania. Populárna rodinka Simpsonovcov zo Springfildu bude
tentoraz čeliť globálnym výzvam a Homer vyvedie najhoršiu
vec svojho živote. / Animovaný sitcom /.
Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Český dabing ,vstupné: 65,- Sk
21.11. streda - 19,30 hod.
ČR /103 min Komédia
VRATNÉ LÁHVE
Hlavným hrdinom filmu je Josef Tkaloun, učiteľ na dôchodku, ktorý sa nemieni zmieriť so životom dôchodcu posedávajúceho na lavičke v parku. Zamestná sa vo výkupe fliaš,
čo jeho žena Eliška nesúhlasne a sarkasticky komentuje.
Na tomto malom priestore, kde sa stretávajú fľaše s fľašami
a ľudia s ľuďmi, sa z nášho hrdinu stane pozorovateľ
tragikomických osudov.
Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Vstupné:65,- Sk
22.11. štvrtok - 19,30 hod.
ČR /113 min.
BESTIAŘ
Mladá, úspešná a emancipovaná Karolína /Danica
Jurčová / sa vášnivo zamiluje do záhadného Alexa. Vzťah
plný neistoty s rozpolteným mužom ju ničí. Rozhodne sa
vzdorovať. Začne sa správať tak, ako sa niektorí muži správajú k ženám - vzťah brať viac menej nezáväzne. Osudových mužov stvárnili Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš
Matonoha, Miroslav Etzer, Kryštof Hádek a Petr Vondráček.. Nový film režisérky Ireny Pavláskovej na motívy
knihy Barbary Nesvadbovej. / Romantická komédia/.
Ml. do 15.r. neprístupný! Vstupné: 50,- Sk
23.11. piatok - 19,30hod.

ČR /102min.

KNOFLIKÁŘI
Šesť vzájomne prepojených poviedok, dômyselne
zostavených v jednu mozaiku. Knoflikáři z titulu filmu trpia
posadnutosťou trhať gombíky zubnou protézou vloženou
medzi sedacie svalstvo. Film s vynikajúcimi hercami ( E.
Holubová, J. Kodet )
Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Vstupné: 50,- Sk

Svetový deň výživy
16. október je svetovým dňom
zdravej výživy. Denne počúvame o
tom, ako sa zhoršuje naše životné
prostredie, ako zle sa stravujeme a
následkom nesprávneho životného
štýlu stúpajú ochorenia, civilizačné
choroby a čoraz viac mladých ľudí
trpí nadváhou a následnými problémami súvisiacimi s touto nesprávnou výživou.
Naša materská škola na Ulici
školskej 5 v Michalovciach plní
úlohy projektu Zdravá škola, je
držiteľom certifikátu Zdravá škola a
počas roka organizuje nielen pre
deti, zamestnancov MŠ, ale i pre
rodičov rôzne akcie, ktoré sú zamerané na posilňovanie a nasmerovanie správneho - hlavne zdravého životného štýlu. Medzi veľmi
obľúbené akcie patrí aj Svetový deň
výživy - 16. október, kedy počas
celého dňa deti, ale aj ich rodičia
majú možnosť ochutnať rôzne nátierky zo zeleniny, okary, tofu syra,
špenátu, rôzne ovocné a zeleninové šaláty, ovocné a zeleninové
koláče a ovocné a zeleninové šťavy. Minulý rok sme tieto chuťovky
pripravovali spolu s rodičmi, ale
vzhľadom na to, že platí nový
Zákon o verejnom zdravotníctve a
aby bola zabezpečená hygiena styku s potravinami a nebolo ohrozené
zdravie našich detí ani pozvaných
hostí, všetko pripravili naše kuchárky v prísnych hygienických podmienkach.
Učiteľky s deťmi pripravili zase
pastvu pre oči - každá zo siedmich
tried materskej školy pripravila stôl
vo farbách jesene. Na každom boli
výtvory detských šikovných rúk z

jesenných plodov. Kto prišiel neľutoval. Okúzlila ho plávajúca labuť zo žltej ozdobnej dyne a lupienkov
brečtanu, vítal ho gaštanko, reďkvičkový deduško, šípkový náhrdelník, ale našli sa tu aj naozajstné
pravé dubáky pod pníkom. Naše
deti bývajú v meste a vďaka tejto
akcii prišla príroda - záhrada, les i
lúka do našej MŠ, hoci len na malú
chvíľku.
V dopoludňajších hodinách
vymenili deti z našej MŠ svoje
herne za túto krásnu jesennú krajinu, kde boli pre nich pripravené
edukačné hry, zamerané na poznávanie prírody a života okolo nás.
Na to všetko dohliadal ADAMKO
- symbol zdravia našej MŠ. Veď
Adamkových 12 zásad podpory
zdravého života - pestrá strava, hygiena, pohyb a šport, spánok, čistý
vzduch, otužovanie, krása prírody,
hra a tvorivosť, denný poriadok,
ochrana prírody, voľný čas a rodina
- si deti v našej MŠ osvojujú denne
počas celého roka a Adamko
nechýba ani v jednej triede. Je
súčasťou každého triedneho kolektívu. Deti sa s ním hrajú, túto mimickú bábku berú aj na vychádzky a
pritom si ani neuvedomujú, že i s
hrou si osvojujú nové poznatky,
obohacujú svoj obzor poznania, ale
aj cítenia, predstáv i fantázie.
Verím, že stopy, ktoré sa v
tento deň utvorili v hlavičkách našich najmenších, ostanú natrvalo a
v ďalšom živote ovplyvnia ich myslenie, konanie a hlavne ich zdravie, ktoré je pre nás všetkých také
potrebné.
Anna Berdáková, riaditeľka MŠ

Titul putuje na I. ZŠ

Spisovateľka
v knižnici

Dňa 18. októbra 2007 sa v
Banskej Štiavnici konala celoslovenská certifikácia škôl, ktoré sa môžu
pýšiť titulom Zelená škola za minulý
školský rok. Medzi ocenenými bola aj
I. ZŠ na Ul. T. J. Moussona v Michalovciach, ktorá ako jediná z blízkeho
okolia je do tohto projektu zapojená a
úspešne reprezentuje nielen svoje
meno ale aj mesto Michalovce. Medzinárodný titul ECO – SCHOOL, na
Slovensku Zelená škola, si z rúk národného koordinátora Richarda Medala
boli prevziať riad. ZŠ Mgr. Valéria
Kocurová, koordinátorka projektu Mgr.
Lenka Paľová a z Mestského úradu
Michalovce ich sprevádzala vedúca
odboru školstva Ing. Katarína Poláková. Za to, že tento titul putoval opäť
aj na I. ZŠ, patrí poďakovanie všetkým
pedagogickým aj nepedagogickým
zamestnancom školy, všetkým žiakom
a ich rodičom, ktorí sa do aktivít v
rámci projektu pravidelne zapájajú, ale
hlavne členkám záujmového útvaru
Mladý ekológ, ktorý je srdcom tohto
diania na škole. Veríme, že aj v tomto
školskom roku titul opäť poputuje do
Michaloviec na I. ZŠ.
Mgr. L. Paľová

Septembrové čaro babieho leta
sme v Zemplínskej knižnici Gorazda
Zvonického v Michalovciach oslávili tak
trocha aprílovo.
Dňa 25.septembra 2007 sa nám
predstavila začínajúca spisovateľka a
známa redaktorka Martina Solčanská
so svojím knižným debutom Aprílové
dievča. Kniha určená pre ...násťročných rozprúdila besedu na tému
prvých lások, školských príbehov a
"veľkých problémov" našej dospievajúcej mládeže.
Prezentácia knihy bola sprevádzaná hudobným vstupom Janka
Tkáča a básňou Puberťáci neexistujú"
v podaní Aničky Činčárovej, študentov
GPH v Michalovciach. Úryvok z knihy
v podaní Aničky Činčárovej prečítala
Ivanka Pastiriková, žiačka VII. ZŠ.
Ďakujeme všetkým pedagógom,
žiakom michalovských základných
škôl a študentom Osemročného gymnázia Ľ. Štúra za účasť na podujatí.
Tešíme sa na ďalšie zaujímavé stretnutia. Zdraví vás vaša knižnica. J.V.

Životné jubileum
Životné jubileum, skutočnosť,
ktorá prinúti oslávenca prejsť si
svoju životnú cestu, snáď od obdobia, kedy si jedinec už niektoré fakty
ukladá do pamäti, núti prebilancovať etapy, ktoré boli zlomové , kedy
sa bolo treba rozhodnúť nielen pre
pracovnú etapu, ale aj pre jej zmysel. Podarilo sa. Hoci sny a túžby
boli posunuté smerom od spirituality,
lebo doba pre ňu nebola naklonená
a tak si vybral povolanie tiež vysoko humánne povolanie lekára,
ktoré sa stalo aj jeho láskou.Pôsobil
snaď na všetkých oddeleniach
michalovskej nemocnice kde získaval cenné praktické skúsenosti
až zistil, že tou "srdcovkou" je
vlastne reumatológia a tu by sa

Kerex s.r.o., Michalovce
príjme do pracovného pomeru:

MAJSTRA STROJÁRSKEJ VÝROBY
Požiadavky:
- vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie
technického smeru
- prax v odbore 2 roky
Informácie na tel. číslach:
056/6426523, 056/6425654
Fax: 056 6426 523

patrilo uviesť o kom je vlastne reč.
Mnohí ho majú v pamäti v
bielom plášti, mnohí, ktorým zmiernil bolesti a vyliečil zdravotné problémy, už v úvode vedia, že je to pán
doktor Juraj Duda. Nemám ani
odvahu uviesť tie jubilejné roky,
lebo v jeho prípade sú to len dve
čísla, ktoré neúprosne odkrojili kúsok z jeho života. Svojou vitalitou,
zaneprazdnenosťou a neúnavnou
tvorivou všestranou prácou potvrdzuje, že človek činný nestarne.
Nedá sa spomenúť všetko, lebo
nebol by z toho článok, ale rovno
román, predsa podstata tohto
príspevku je v tom, aby som vyzdvihla ocenenie, ktoré MUDr. Jurajovi Dudovi udelila SLOVENSKÁ
LE-KÁRSKA SPOLOČNOSŤ BRONZOVÚ MEDAILU a SLOVEN-

SKÁ REUMATOLOGICKÁ SPO-

LOĆNOSŤ ho poctila čestným členstvom za veľký prínos v rozvoji
reumatológie v jej teoretickej časti i
v praktických realizáciách.
Pán doktor, svätý Juraj je
Vašim obľubencom a patrónom,
prajeme vám, aby práve jeho pričinením ste pokračoval ešte mnohaja i blahaja leta a napokon aby ste
boil ocenený cenou najvyššieho,
ktorá má kvalitu No 1 a je nepominuteľná. To vám za Okresné centrum
KDH, ktorého ste zakladajúcim ale
stále aj aktívným členom, praje
tajomníčka Poláková.
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Blahoželanie
Dňa 25. októbra oslávila svoje
významné životné jubileum 80 rokov

Anna Todorová

z Michaloviec.
"Nech tvoj život naplní láska,
radosť, veselosť,
prajeme ti mnoho síl,
zdravia šťastia stále dosť."
To ti z úprimného srdca prajú syn
Ján, dcéry Marta, Anna a Katka s
rodinami.
K blahoželaniu sa pripájajú vnúčatá
Radko, Adrian, Michaela, Martina,
Veronika a Lenka.

Spomienky
Dňa 13. novembra uplynú dva roky od
smrti môjho drahého manžela, otca a
dedka

Andreja Boženka.

"Dotĺklo Ti srdce a utíchol Tvoj hlas,
navždy si odišiel, zanechal všetkých nás.
Smutný je náš dom a prázdno je stále v
ňom. Len cestička k hrobu ostala. Tá
rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Všetci si na Teba s láskou spomíname,
tichý večný spánok zo srdca želáme."
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéra
Klára s manželom, syn Peter s
manželkou, dcéra Alena s manželom
a vnúčatá Marek, Daniela, Peter,
Martin, Oto a Martinka.

Dňa 12. novembra uplynul rok, čo
nás náhle navždy opustil milovaný
manžel a otec

pplk. v zálohe
Adrej CHRUSTIČ

S úctou spomínajú
Manželka a deti s rodinami

Poďakovanie
Dňa 1. 11. 2007 zomrel

Ladislav JUREČKO

zo Strážskeho
Týmto sa chceme poďakovať celému kolektívu OAIM v Michalovciach
pod vedením primára MUDr. Ladislava Beckera za príkladnú starostlivosť
o nášho manžela, otca a dedka.
Rodina Jurečkova zo Strážskeho

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie Osloboditeľov 30
vyhlasuje podľa ustanovenia §-u281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnení
VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
Na odpredaj nehnuteľností -

rozostavaná stavba TRŽNICA na pozemkoch:

p.E-KN č. 1080/1, 1080/2, 1082, 1084, 1108, 1107, 1105, 1104, 1106, 1109, 1097
nachádzajúcich sa v k.ú. Michalovce
Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. minimálna ponúkaná cena za stavbu 9.000.000,- Sk
2. minimálna ponúkaná cena za pozemok: 1.550,- Sk/m2, do výmery 4.000 m2
3. záujemca v objekte vytvorí v prízemnej časti minimálne 70 miest pre trhovisko na predaj
kvetov, ovocia a zeleniny
4. záujemca spolu s kúpnou zmluvou predloží i návrh nájomnej zmluvy, medzi novým
vlastníkom a nájomcom na dlhodobý prenájom tej časti, kde bude prevádzkovaná
tržnica
5. úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od schválenia v MsZ
6. záujemca musí predložiť písomne podnikateľský zámer s určením termínu
dostavby tržnice
7. predávajúci si vyhradzuje predkupné právo do začatia rekonštrukcie, ktoré bude
zakotvené v návrhu kúpnej zmluvy
8. predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky
9. výsledky verejnej obchodnej súťaže budú predložené na rokovanie MsZ
10. čestné prehlásenie, že záujemca predmet kúpy pozná a berie to na vedomie
Návrh kúpnej ceny (v ponuke záujemca uvedie osobitne ponúkanú cenu za pozemky
a za stavbu) v písomnej forme, spolu s návrhom kúpnej zmluvy a predloženým podnikateľským zámerom, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do
28. novembra 2007 ( streda ) do 12,00 hod.
v zalepenej obálke s označením
Verejná obchodná súťaž - TRŽNICA - NEOTVÁRAŤ
Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 22.11.2007 v čase od 9,00
do 9,15 hod so stretnutím záujemcov na Mestskom úrade Michalovce, kanc. č.
282 ( budova bývalého OÚ, 2. posch., nová časť ).Výsledky verejnej obchodnej
súťaže budú záujemcom oznámené písomne do 30 dní po schválení v Mestskom
zastupiteľstve Michalovce. Bližšie informácie o predmete ponuky poskytne: Mestský úrad-odbor správy majetku, Nám. Slobody 1, Michalovce, č. tel. 056/6864282,
JUDr. Vladimír Juričko.

- Šport - Inzercia

STRANA 6

MESTO MICHALOVCE PONÚKA
do prenájmu nebytové priestory
A) nachádzajúce sa v objekte na Nám. slobody č. 1 v Michalovciach
(stará budova bývalého okresného úradu)
Ponúkané priestory pozostávajú zo siedmich miestností o celkovej
podlahovej ploche 102,00 m2.
B) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (bývalý Starý súd)
Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností o celkovej
podlahovej ploche 82,60 m2.
C) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (bývalý Dom služieb)
Ponúkané priestory pozostávajú zo šiestich miestností na I. a II. poschodí objektu o celkovej podlahovej ploche 164,10 m2.
D) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností o celkovej podlahovej ploche 169,71 m2.
E) nachádzajúce sa v objekte na Ul. konečnej č. 3563 v Michalovciach (bytový dom "H")
Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch samostatných prevádzkových jednotiek o celkovej podlahovej ploche 61,80 m2.
F) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Vajanského v Michalovciach
(Materská škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej
ploche 581 m2.
G) nachádzajúce sa v objekte na Ul. športovej č. 1 v Michalovciach
(Zimný štadión)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej
ploche 94,50 m2.
H) nachádzajúce sa v objekte na Ul. obrancov mieru v Michalovciach
(Malometrážne byty)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej
ploche 46,00 m2.
Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom sa môžu
uchádzať i záujemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z ponúkanej plochy.
Priestory je možné prenajať na akýkoľvek vhodný podnikateľský
zámer, ktorý bude spĺňať všeobecne platné normy a predpisy. Vhodnosť
zámeru posúdi Komisia na prenájom nebytových priestorov a pozemkov
na svojom zasadnutí za prítomnosti uchádzača.
Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov stanovené,
Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007, pre Centrálu mestskú zónu:
Základné
Znížené o 25%
kancelárske priestory
1200,- Sk/m2/rok
900,- Sk/m2/rok
1875,- Sk/m2/rok
obchodné priestory
2500,- Sk/m2/rok
2
potraviny celosortimentné
1300,- Sk/m /rok
975,- Sk/m2/rok
1500,- Sk/m2/rok
reštauračné priestory
2000,- Sk/m2/rok
2
kaviarne, bufety
1500,- Sk/m /rok
1125,- Sk/m2/rok
drobné služby
600,- Sk/m2/rok
450,- Sk/m2/rok
2
825,- Sk/m2/rok
služby obyvateľstvu
1100,- Sk/m /rok
priestory sociálnych zariadení 250,- Sk/m2/rok
188,- Sk/m2/rok
samostatné sklady
700,- Sk/m2/rok
525,- Sk/m2/rok
375,- Sk/m2/rok
ambulancia lekára
500,- Sk/m2/rok
1875,- Sk/m2/rok
lekárne
2500,- Sk/m2/rok
optika, výdajňa zdravotníckych
1500,- Sk/m2/rok
potrieb a pomôcok
2000,- Sk/m2/rok
spoločné vyšetrovacie
a liečebné zložky
1100,- Sk/m2/rok
825,- Sk/m2/rok
spoločné priestory a spoločne
188,- Sk/m2/rok
užívané priestory
250,- Sk/m2/rok
Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov stanovené,
Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007, pre ostatné časti mesta
uvedené v ponuke:
Základné
Znížené o 25%
kancelárske priestory
900,- Sk/m2/rok
675,- Sk/m2/rok
obchodné priestory
1800,- Sk/m2/rok
1350,- Sk/m2/rok
750,- Sk/m2/rok
potraviny celosortimentné
1000,- Sk/m2/rok
reštauračné priestory
1600,- Sk/m2/rok
1200,- Sk/m2/rok
975,- Sk/m2/rok
kaviarne, bufety
1300,- Sk/m2/rok
2
drobné služby
550,- Sk/m /rok
413,- Sk/m2/rok
525,- Sk/m2/rok
služby obyvateľstvu
700,- Sk/m2/rok
priestory sociálnych zariadení 250,- Sk/m2/rok
188,- Sk/m2/rok
375,- Sk/m2/rok
samostatné sklady
500,- Sk/m2/rok
375,- Sk/m2/rok
ambulancia lekára
500,- Sk/m2/rok
1875,- Sk/m2/rok
lekárne
2500,- Sk/m2/rok
optika, výdajňa zdravotníckych
2
1500,- Sk/m2/rok
potrieb a pomôcok
2000,- Sk/m /rok
spoločné vyšetrovacie
2
a liečebné zložky
1100,- Sk/m /rok
825,- Sk/m2/rok
spoločné priestory a spoločne
2
188,- Sk/m2/rok
užívané priestory
250,- Sk/m /rok
Znížené sadzby nájomného o 25% je možné uplatniť iba pri výpočte
výšky ročného nájomného za nebytové priestory v objektoch uvedených
pod bodmi A) - F).
Termín obhliadky ponúkaných nebytových nebytových priestorov, v
prípade záujmu, je možné dohodnúť priamo so správcami:
- TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekty pod
bodmi A); B); C); G)
- MsKS na telefónnom čísle 6424216 (objekt po bodom D)
- MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864277 (objekt pod bodom E)
- Materskou školou na telefónnom čísle 6424184 (objekt pod bodom F)
- Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 (objekt pod
bodom H)
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na
prenájom ponúkaých nebytových priestorov a došle žiadosti odmietnuť.
Termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom o právnej subjektivite: do 22. novembra 2007
(termín pre zasielanie žiadosti sa riadi procesnoprávnou lehotou)
Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad, odbor správy majetku, Nám.
osloboditeľov č. 30, Michalovce
V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.
Zasadnutie Komisie na prenájom nebytových priestorov a pozemkov, na
ktorom sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov pre ponúkané nebytové
priestory, sa uskutoční dňa: 29. novembra 2007 o 1400 hod. na Mestskom
úrade v Michalovciach v zasadačke mestskej rady - I. poschodie. Účasť
uchádzača o prenájom nebytových priestorov na zasadnutí komisie je nutná.
Komisia umožní účasť vo výberovom konaní len tým uchádzačom,
ktorí nemajú voči mestu Michalovce a správcom jeho nebytových priestorov
žiadne podlžnosti, a za účasť na výberovom konaní zaplatia poplatok 300,Sk. Poplatok je príjmom mesta.
Každý záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov je
zároveň povinný zložiť zábezpeku vo výške 100,- Sk/m2, ak jeho zámerom je
prenájom priestorov na podnikateľské účely. Uchádzač, ktorý najneskôr hodinu pred začatím výberového konania nezloží do pokladne mesta, alebo na
účet mesta požadovanú zábezpeku, bude z výberového konania vyradený.
Poplatok za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku je možné uhradiť
prevodom na účet MsÚ Michalovce vedený v Dexia banke Slovensko, a.s.,
Michalovce, č. ú. 4204223001/5600, prípadne priamo v pokladni MsÚ Michalovce, umiestnenej na I. poschodí v novej budove bývalého okresného úradu
- číslo dverí 182.
Bližšie informácie o priebehu výberového konania budú podané uchádzačom o prenájom priamo v rokovacej miestnosti.

MALÝ OZNAMOVATEĽ
N e h n u t e ľ n o s t i

Predám dvojgeneračný rodinný dom so samostatnými vchodmi s
úplným vybavením inžinierskych sietí v Michalovciach, časť Vrbovec,
Ul. tichá. Pozemok 30 árov, na pozemku vlastná studňa. Cena
dohodou. Kontakt: 0907 572 105
Predám zabehnutý, ziskový novinový stánok v Michalovciach. Tel.
0908 488 760

S l u ž b y

Určím aktuálnu diagnózu prístrojom SALVIA a ponúkam účinnú
očistu tela, ktorou sa zbavíte väčšiny zdravotných problémov - imunitných porúch, alergií, zápalov dýchacieho a močového ústrojenstva,
gynekologických a hormonálnych porúch, kožných chorôb, pohybového
a nervového aparátu, zažívania, únavy, depresie a mnoho iných aj
závažných. Tel. 0903 193 059. Terapeut: František Demský

Z a m e s t n a n i e

-

Obchodná spoločnosť príjme do TTP servisného technika. Požadujeme:
vedomosti v oblasti slaboprúdovej a silnoprúdovej techniky
vodičský preukaz skupiny B
samostatnosAť, bezúhonnosť, flexibilnosť
Kontakt:0905 647032, 056 6420512.

Pr e d a j - r ô z n e

Predám rozťahovací gauč s úložným priestorom cena dohodou.
Volať na č. t. 6424992.
Predám manželskú posteľ s úložným priestorom a výsuvnými
stolíkmi. Cena 3.500 + dohoda. Tel. 0915 906 637
Predám prenosnú plechovú sklápaciu garáž na Sídlisku SNP v
Michalovciach. Cena dohodou. Tel.:0908 891 828.
Predám 8 týždňové šteňatá ROTTWAILER. Cena dohodou. Kontakt: 0915 950 168.
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Oznámenie o vypísanom výberovom konaní
Po schválení novej organizačnej štruktúry Mestského úradu v Michalovciach, ktorú prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach ako súčasť organizačného poriadku na svojom ostatnom zasadnutí, vypísal primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák dňa 5.11.2007
podľa zákona č.552/2003 Z.z. v platnom znení o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií:
-vedúci (a) odboru výstavby, životného prostredia a miestneho
rozvoja Mestského úradu v Michalovciach
-vedúci (a) odboru informatizácie a grantov Mestského úradu v Michalovciach
-vedúci (a) odboru hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach

V 9. kole III. A súťaže muži ObFZ ŠK Vrbovec na domácom ihrisku
opäť nebodovali. Po výhre v predchádzajúcom kole na súperovom
ihrisku v majstrovskom futbalovom zápase v Blatnej Polianke ŠK získal
prvé 3 body vonku (2:3). V susedskom derby s mužstvom Zalužice "B"
podľahol ŠK Vrbovec 1:3 (1:2). Zaujímavosťou zápasu bolo stretnutie 2 3 generácií, "starí páni" verzus "mládežníci". V úvode zápasu domáce
mužstvo inkasovalo veľmi rýchly gól, a tak isto i v samom závere. Ako
povedal manažér mužstva Ján Paľo, takmer celý druhý polčas "starí
páni" boli jednoznačne lepším mužstvom. ŠK opäť doplatil na nepremenenie vyložených gólových príležitostí. Pred samotným otvorením
majstrovského zápasu kapitánovi domáceho mužstva V. Marcinkovi pri
príležitosti jeho 50-narodenín bol odovzdaný futbalový dres s číslom 50.
Ešte raz srdečne blahoželáme a "VINCU DO TOHO". ŠK Vrbovec ukončil
jesennú časť súťaže v dohrávanom zápase na domácom ihrisku s
mužstvom Nižnej Rybnice . Športu zdar a futbalu zvlášť.
Text a foto: Fero Demský

1.BK Michalovce s posilami

Michalovce ukončili kompletizáciu súpisky na tento ročník. Po získaní
J. Michaľova na hosťovanie z Kapybary Košice a prestupu extraligového
Alexandra Czaka, ktorí sa už predstavili v drese michalovských orlov,
pribudli do kádra Tomáš Takáč (rovnako hosťovanie z Kapybary Košice), a
najnovšia akvizícia Alexander Luther (prestup z extraligových Košíc).
Tieto prestupy posilnili hlavne obvodové posty, pretože na pozícii centra sú A. Tebeľák 208 cm, a 204 cm L. Šimko s A. Czakom. Tzv. nízkymi
podkošovými hráčmi sú J. Žobrák 200 cm, M. Rakovský 195 cm a čaká sa
na príchod srbského legionára M. Svitlicu s 200 cm.
Pred sezónou odišiel z kádra T. Mižák a pre študijné povinnosti
dočasne prerušil výkonnostné športovanie M. Štefanský, doplnenie kádra
tak bolo na týchto postoch nutné. K R. Rakovskému ,P. Biganičovi a B.
Holdovi pribudol na krídle J. Michaľov, ktorý odohral všetky tri zápasy a
ukazuje sa ako posila, keď v zápase s Prešovom dal 27 bodov a výrazne
prispel k víťazstvu Michaloviec.

Stanovené kvalifikačné predpoklady pre všetky vypísané vedúce pracovné pozície je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijné zameranie zodpovedajúce náplni činnosti odboru a prax minimálne 8 rokov.
Okrem zákonom stanovených ďalších kritérií ako je bezúhonnosť
doložená odpisom z registra trestov a spôsobilosťou na právne úkony,
uchádzači by mali spracovať a predložiť projekt organizácie a riadenia
odboru a absolvovať písomný test a pohovor.
Predpokladá sa, že uchádzači budú ovládať prácu s výpočtovou technikou v prostredí Windows textový a tabuľkový procesor, mali by poznať
právne a ekonomické normy v oblasti samosprávy a náplne činnosti
odboru a vítaná je znalosť cudzích jazykov. U vedúceho odboru informatizácie a grantov základná znalosť anglického jazyka je podmienkou.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, štruktúrovaným pracovným životopisom s podrobným
vymedzením dosiahnutej praxe, čestným vyhlásením, že uchádzač má
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, odpisom z registra trestov
nie starším ako 3 mesiace a projektom organizácie a riadenia odboru je
potrebné doručiť na Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce v termíne do 19.11.2007 do 1200 hodiny .
Úplné znenie vypísaného výberového konania, podrobnejšie informácie, kritériá a požiadavky nájdete zverejnené na úradnej tabuli Mestského
úradu, webovej stránke mesta www.michalovce.sk v sekcii samospráva elektronická úradná tabuľa a infotexte TV Mistral.
Ján Bumbera, personálny ref. MsÚ

29. Slovenský zraz cykloturistov

KST OT TJ Turista Michalovce pripravil v lete jedno z
hlavných podujatí Klubu slovenských turistov (KST) 29. SZC KST
s medzinárodnou účasťou.
V príjemnom prostredí hotela
Sĺňava na Zemplínskej šírave
(Paľkov) neďaleko obce Klokočov sa stal dejiskom 29. Slovenského zrazu 200 cykloturistov,
priateľov bicykla, ba aj zopár
pešiakov z ČR, z Poľska a Maďarska. Zraz otvoril primátor Michaloviec Viliam Záhorčák.
Vďaka patrí sponzorom:
Nadácia SPP, mesto Michalovce,
Veľké Kapušany, Sobrance, zdravotná poisťovňa Apollo a. s.,
autoškoly Perfekt, Ženčák, Hypernova, Auto Styl, s. r. o., Allianz
Slovenská poisťovňa, Europenzión Salaš, Uni-Progress plus s.
r. o., Cyklo sport, Fabián zrkadlá, Dexia banka, Renoma s.
r. o., obce Klokočov, Vinné, Lúč-

ky, Remetské Hámre, Viničky,
Inovce, Zemplín, Krajčírstvo Rebeka, ČSOB, Zekon a. s., Ľudová banka, Multi šport, penzióny
Slniečko, Prameň, Juliana, Slnečný lúč, Dolina, Lucus, Motorest Rybnička, hotel Sĺňava, Photo
Visions, Zemplín Crea, Infozemplín s. r. o., Syráreň Bel, Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Fitness centrum Ján
Berdy, Pekáreň Ilas, Chemkostav
a. s. Michalovce, Sport One,
Elektráreň Vojany, KSK, Slovenská sporiteľňa a.s., Matica slovenská, SPP Relax a mediálni
partneri: televízia Východ, dvojtýždenník Michalovčan, Extra
Zemplín, televízia Mistral, vďaka
ktorým sa zraz podarilo bez problémov uskutočniť.
Anton Hasák, predseda
organizačného štábu
a predseda KST OT TJ Turista

V Pezinku (20. októbra 2007)
v štvrtom - záverečnom kole II.
ligy v džude mužov družstvo
Judo club Gama Michalovce
oslávilo postup do I. ligy.
V priebehu dlhodobej súťaže
družstvo Gama Michalovce remizovalo iba v jednom zápase, a to
s pretekármi ŠK Kolárovo 3:3,
ale na pomocné body prehralo
25:30. Rozdiel medzi prvým
družstvom Gama a druhým ŠK
Kolárovo je 9 bodov. Rozdiel
medzi 1. a 7. miestom (STU Bratislava) je 29 bodov. Gama v 17
stretnutiach vyhrala a v jednom
remizovala.
Stála zostava družstva JC
Gama Michalovce: 60 kg -

Jaroslav Marušin, 60 kg - Matúš
Urbančík, 66 kg - Michal Vasil, 73
kg - Jaroslav Dobrovolský, 73 kg
- Matúš Milichovský, 81 kg Michal Dudej, 81 kg - Miroslav
Dzúr, 90 kg - Marek Komloš, 100
kg - Peter Maščeník, 100 kg - Marek Chudík, +100 kg - Vladimír
Maščeník, +100 kg - Ján Lipták.
Tréneri: Viliam Kohút a Pater Kittan.
V Pezinku boli aj majstrovstvá Slovenska starších žiakov a
žiačok, kde borci ŠK Zemplín
Michalovce Anna Urbančíková
(do 44 kg) vybojovala 3. miesto a
Juraj Vajda (do 55 kg) skončil
tretí.
(Steanly)

Džudisti JC Gama mali dôvod na oslavu
POSTUP DO PRVEJ LIGY
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