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Technické a záhradnícke služby
majú nového riaditeľa
V júni nás po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustil riaditeľ TaZS
Ing. Juraj Baltesz. Novým riaditeľom TaZS sa od 1. septembra stal
Ján Džugan.
Schváleniu nového riaditeľa
vzdelanie druhého stupňa, bezúpredchádzalo výberové konanie,
honnosť a spôsobilosť na právne
ktoré vypísal primátor mesta. Okúkony, bola podmienkou aj 10rem zákonných kvalifikačných predročná prax, z toho v riadiacej činpokladov, ktorými sú vysokoškolské
nosti 5 rokov. Ďalšou podmienkou
kladenou na uchádzačov bolo aj
spracovanie projektu organizácie a
riadenia TaZS.
Do výberového konania sa prihlásilo celkom 8 uchádzačov. Naplnenie kritérií a požiadaviek uskutočnila výberová komisia menovaná primátorom mesta v zložení:
Viliam Záhorčák - predseda komisie, Bc. Jana Cibereová - predsedníčka jediného poslaneckého
klubu v MsZ, Ing. Zdenko Vasiľ prednosta MsÚ, Helena Čaklošová

Cezhraničná spolupráca
Slovákov a Ukrajincov
Ukrajina je v našom blízkom susedstve, no len málo Slovákov
využíva obchodné a podnikateľské možnosti, ktoré ponúka. Projekt s
názvom Podpora podnikania naprieč hraniciam Slovensko - Ukrajina
umožňuje slovenským a ukrajinským partnerom získavať informácie
o fungovaní obchodu na druhej strane hranice.
nikať u nás na Slovensku."
Projekt vznikol na základe potPodnikatelia, ktorí majú záujem
rieb podnikateľov, ktorí sa obracali
o cezhraničnú spoluprácu získajú
na agentúru Centrum prvého konprostredníctvom projektu nové poztaktu (CPK) Michalovce, aby im
natky v oblasti domácej a cezhrapomohla získať informácie o možničnej legislatívy. Vzájomne si mônosti podnikania na ukrajinskej
žu vymeniť skúsenosti, nadviazať
strane. CPK si našiel na Ukrajine
nové obchodné kontakty a tým
partnera a spoločne vypracovali
rozvíjať možnosti cezhraničného
projekt financovaný Európskou úniou.
podnikania. Ing. Ľuboslav ZávacPočas 18 mesiacov realizácie proký dodáva: “Ukrajinci majú rovjektu, organizátori zabezpečili nienaký zámer ako my. Chcú nájsť obkoľko stretnutí malých a stredných
chodného partnera na druhej strapodnikateľov oboch krajín. Koncom
ne hranice. Chcú dokázať Sloaugusta prebiehalo v Užhorode
vákom, že vedia podnikať poctivo a
jedno z nich.
že spolupráca s nimi môže byť perKoordinátor projektu za ukraspektívna a dlhodobá. Ukrajina je
jinskú stranu Oleh Luksha vyobrovská krajina a pokiaľ my nesvetľuje: "Ide o zužitkovanie prakvyužijeme tú možnosť, že sme v
tických skúseností podnikateľov na
tesnom susedstve a nezačneme
oboch stranách našej takmer sto
ako prvý podnikať, tak nás jednodukilometrovej spoločnej hranice.
cho preskočia západniari."
Chceme vytvoriť spoluprácu v kulSlovenskí a ukrajinskí orgatúre, v oblasti životného prostredia
nizátori projektu zostavili multia samozrejme v malom a strednom
mediálne DVD s názvom Sprievodpodnikaní."
ca podnikaním na Slovensku a v
Úlohou projektu je zabezpečiť
Zakarpatskej Ukrajine. Tento nosič
vzájomný tok informácií, zmapovať
by mal slúžiť ako základ pre podmožnosti podnikania na Slovensku
nikateľa, ktorý sa rozhodol spolua v Zakarpatskej Ukrajine a nadviapracovať alebo podnikať na druhej
zať cezhraničné partnerské vzťastrane hranice. Podrobné informáhy. Podľa slov Ing. Ľuboslava Zácie o podujatiach ako aj dotazník
vackého, riaditeľa CPK Michazáujemcu o spoluprácu s partnermi
lovce, koordinátora projektu na
v Zakarpatskej Ukrajine nájdete na
Slovensku: "Projekt poskytuje možinternetových stránkach:
nosť informovať podnikateľov jedwww.cpk.infozemplin.sk,
nak slovenských ako podnikať na
www.michalovce.sk M. Ščobíková
Ukrajine a ukrajinských ako pod-

- zástupkyňa zamestnancov delegovaná Základnou organizáciou
Slovenského odborového zväzu
služieb pri TaZS Michalovce a Ján
Bumbera - personálny referent
MsÚ, ktorý plnil funkciu zapisovateľa výberovej komisie.
Všetci uchádzači prihlásení do
výberového konania splnili vypísané kritéria. Výberové konanie pozostávalo z písomného testu a
pohovoru. Z prihlásených uchádzačov sa ho zúčastnili štyria.
Nový riaditeľ TaZS Ing. Ján Džugan má 47 rokov, býva v Michalovciach. Je absolventom Vysokej školy technickej v odbore strojárska
technológia. Má 24 rokov odbornej
praxe. Riadiacu prax má na rozličných stupňoch riadenia vrátane
riaditeľa akciovej spoločnosti.
M. Ščobíková

Mestské kultúrne stredisko a
Divadlo Jonáša Záborského pozývajú
na divadelné predstavenie, ktoré
uvedie muzikál Eva Pataki - EDITH A
MARLENE. Predstavenie bude 25. septembra o 19.00 hod. vo veľkej sále
MsKS. Dňa 26. septembra o 10.00 hod.
bude predstavenie pre študentov
stredných škôl. Uznávaná maďarská
dramatička sa pokúša o konfrontáciu
svetov, naplnenie života, hľadania
slávy, úspechu a hlavne lásky dvoch
speváckych legiend. V úlohe Edith Piaf
sa predstaví Ľudmila Dutková v
alternácii Bohumilou Krejčí. Marlene
Dietrich stvárni Elena Kušnierová v
alternácii Janou Hubinskou, režisér
Martin Kákoš. Vstupenky na muzikál
Edith a Marlene si môžete zakúpiť v
MsKS, kine Centrum a predajni Dielo.

Začal nový školský rok

Deti, žiaci a študenti už majú prvé týždne nového školského roka
za sebou. Pred nimi je však desať mesiacov tvrdej práce. Žiaci a študenti si mohli vybrať z množstva škôl, ktoré pôsobia na území mesta.

foto: F.
F. Demský

Na sídlisku Západ v týchto dňoch pribudne 50 mladých stromov.

V zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Michalovce je 8 základných
škôl, 8 materských škôl a jedna
základná umelecká škola. Predpokladaný počet žiakov v michalovských základných školách je 4783 z
toho 522 prvákov. Počet detí v materských školách je 875. Presné
počty detí a študentov budú známe
po 15. septembri. Okrem škôl, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, existuje v Michalovciach jedna cirkevná základná škola, tri
cirkevné materské školy a tri súkromné základné umelecké školy.

Na území mesta funguje desať
stredných škôl a nová Združená
stredná škola technická. Ich zriaďovateľom je Vyšší územný celok.
V Michalovciach študenti navštevujú dve pobočky vysokých škôl,
a to pobočku Ekonomickej univerzity - Podnikovohospodárska fakulta a pobočku Univerzity sv. Cyrila a
Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie. Študenti
navštevujú aj detašované pracovisko Trnavskej univerzity - Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce.
Mi.Š

Ľudia pre stromy V meste bez môjho auta

Od 1. augusta začal v našom meste prebiehať projekt Výsadba
zelene na sídlisku Západ v Michalovciach, podporený z Grantovej
schémy Nadácie Ekopolis - Ľudia pre stromy v spolupráci s generálnym partnerom SKANSKA, a.s. Žiadateľom je Východoslovenské
ochranárske združenie (VOZ) v spolupráci s mestom Michalovce.
Cieľom projektu je ozelenenie bariéry na rohu ulíc, ktoré sú
verejného priestoru medzi obytnými frekventovanými cestnými spojeniadomami na uliciach Švermova, mi v meste. V tomto prípade je
Humenská a Masarykova a vy- plánovaná výsadba stromov v rade
tvorenie hlukovej a prachovej ba- s krovitou podsadbou tak, aby
riéry na rohu ulíc Humenská a Šte- vznikla dvojvrstvová bariéra.
fánikova.
Výsadba kontajnerovaných
V prvom prípade - ozelenenie stromov je plánovaná na septemverejného priestoru - je plánované ber a október. Pri realizácii výsadby
vysadiť stromy tak, aby sa tento počítame aj s aktívnou podporou
priestor zaplnil, došlo k jeho skráš- miestnych obyvateľov. Predpokleniu a aby vznikli miesta, ktoré ladáme, že zapojením obyvateľov
poskytnú odpočinok. Zároveň sa do výsadby zvýšime ich záujem
výsadbou stromov zmení mikroklí- starať sa o tieto stromy aj v budúcma tohto priestoru.
nosti. Celkovo bude v obidvoch
V druhom prípade je cieľom lokalitách vysadených 50 kusov
vytvorenie hlukovej a prachovej stromov.
Peter Sabo, VOZ

Aktuality
V rámci riešenia dopravno-bezpečnostnej situácie na území mesta prijali
poslanci na ostatnom MsZ návrh,
ktorým mesto zdarma získa radar na
meranie rýchlosti. Je to elektronické
zariadenie, ktoré zaznamená prekročenie rýchlosti, ŠPZ a identitu vodiča. Z
prístroja sa dajú tieto dáta vytiahnuť a
MsP ich bude riešiť dodatočne. Zariadenie, ktoré budú používať mestskí
policajti je rovnaké, aké má štátna polícia. Vodičov budú riešiť v blokovom
konaní. Nepôjde o prísnu kontrolu
vodičov s cieľom vymáhať peniaze na
pokutách. Hlavným dôvodom je chrániť chodcov a predovšetkým deti, aby
nedošlo k nešťastiu, ktoré by mohlo
byť spôsobené rýchlou jazdou vodičov.

Do školských lavíc v Michalovciach zasadlo tohto roku 522 prvákov.

-

Správne znenie výroku Charlesa
Dickensa, ktorý bol ukrytý v osemsmerovke z Michalovčana č. 18 je:
"Nikto nie je zbytočný na svete, kto
uľahčuje bremeno niekomu inému."
Výhercami sa stali Štefan Kišo, Klára
Boženková a Mária Farkašová. Menovaní sú z Michaloviec. Blahoželáme.
Ceny si môžete prevziať v redakcii od
pondelka 17. septembra.

V súvislosti s organizáciou podujatí Európskeho týždňa mobility,
občanov mesta Michalovce a okolia mesto vyzýva k účasti na podujatí s názvom V meste bez môjho auta, ktoré bude prebiehať v
mestách Európy v termíne od 16. - 22. septembra.

Veľa našich miest má problémy so stále rastúcou automobilovou dopravou a so znečisteným
ovzduším a hlukom, ktorý nárast
dopravy prináša. Aj preto sa mestá
a obce po celej Európe zapojili do
projektu, ktorý propaguje zdravý
životný štýl bez škodlivých exhalátov z výfukových plynov vozidiel. A
práve svetová kampaň Európsky
týždeň mobility a Európsky deň
bez áut pomáha propagovať verejnú dopravu, jazdu na bicykli a
chôdzu.
V tomto roku sa kampaň zameriava na tému Ulice pre ľudí, čo znamená úsilie, aby sa do ulíc miest

vrátil život a aby sa ľudia na uliciach
cítili bezpečne. Aktívna účasť nášho mesta na tomto podujatí, ktoré je
venované otázkam preplnených
ulíc motorizovanou dopravou, prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov. Stále opatrenia na druhej
strane v meste môžu významne
ovplyvniť rozvoj udržateľných foriem
mobility a podľa celosvetových
prieskumov sa tešia veľkej podpore
verejnosti. Zapojme sa aj mi do projektu a v menovanom týždni nepreferujme automobilovú dopravu.
Podrobnejšie informácie nájdete aj na domovskej stránke podujatia: www.mobilityweek.eu. Mi.Š

Aktuality

Kupónová súťaž LUCIA 2007
Už po 16-krát redakcia našich novín pripravuje pre svojich čitateľov
kupónovú súťaž LUCIA. Stačí nazbierať šesť kupónov postupne uverejňovaných
počnúc prvým kupónom, ktorý je v tomto čísle, až po šiesty kupón, ktorý bude
uverejnený v novinách číslo 24, dňa 23. novembra 2007. Všetkých šesť kupónov
je potrebné nalepiť na korešpondenčný lístok alebo pohľadnicu a zaslať alebo
doručiť najneskôr do 7. decembra 2007 do redakcie. Žolík, ktorý bude uverejnený
s posledným kupónom môžete použiť v prípade, že vám bude chýbať jeden kupón
(nie viac). Vystrihnuté kupóny vložené v obálke alebo prilepené na papier do žrebovania zaradené nebudú.
Pre výhercov redakcia pripraví v spolupráci so sponzormi súťaže hodnotné
ceny. Prvú cenu - televízor už tradične venuje redakcia Michalovčan.

LUCIA 2007

kupón č. 1

- Aktuality - Názory

STRANA 2

Z pera viceprimátora

Vice versa VI.
Tento príspevok poslanca mestského zastupiteľstva začnem trošku
netradične - otázkou. Viete koľko stojí niečo, ak je to zadarmo? Logická
odpoveď je, nič. Ale v Michalovciach je to niekedy inak!
Na rokovaní mestského zastupiteľstva koncom augusta predložil
primátor mesta v bode NÁVRH ZMLUVY O SPOLUPRÁCI S OBČIANSKÝM ZDRUŽENÍM RESCUE TEAM SLOVAKIA, z ktorého sa prakticky
vykľul návrh zmluvy, podľa ktorej firma Slovak radar a.s. dodá cestný
merač rýchlosti AD9P pre mesto Michalovce priamym zadaním. Na
otázku prečo mesto nevybralo dodávateľa merača štandardne - verejným obstarávaním, bola primátorova odpoveď: "Lebo od Slovak radar to
bude zadarmo". Nie je to však pravda! Článok III.7 zmluvy hovorí, že
mesto 50% zo sumy skutočne vymožených pokút za priestupky prevedie
na Slovak Radar vždy do 10-teho dňa v mesiaci. Teda, ak mestská polícia vyberie na pokutách 2 milióny korún, pripadne pre firmu 1 milión. Ak
bude výber 5 miliónov, pre Slovak Radar pripadne 2,5 milióna, atď.
Keďže zmluva je platná 5 rokov, s možnosťou predlženia o ďalších 5
rokov, neviem odhadnúť, na koľko si príde Slovak Radar. Z uvedeného je
jasné, že merač rýchlosti zadarmo nebude! Zmluva ďalej mestu nedovoľuje, zaobstarať ďalšie merače rýchlosti bez súhlasu Slovak Radar.
Naviac menovaná firma môže sprostredkovať uzavretie zmluvy so spolupracujúcou spoločnosťou, ktorá bude schopná vymáhanie pokút vykonávať s odbornou spôsobilosťou. Mesto pritom zamestnáva 7 odborníkov s
právnickým vzdelaním a paušálne platí ďalšieho externého právnika.
Realizáciou zmluvy so Slovak radar mesto obíde zákon o verejnom
obstarávaní a zmluvné podmienky ako celok sú pre mesto nevýhodné.
Preto som dal v mestskom zastupiteľstve návrh, aby mesto zakúpilo
merač rýchlosti štandardným spôsobom zo svojho rozpočtu. Merač
rýchlosti by sa zaplatil z výberu za pokuty a všetky ďalšie príjmy by boli
príjmom do rozpočtu mesta. Takto získané finančné prostriedky by mohli
byť prednostne použité na preventívne programy pre deti a mládež z
dopravnej výchovy. Taktiež by tento zdroj mohol byť využitý na investičné
aktivity mesta v oblasti dopravy. Za návrh hlasovali iba 2 poslanci. Poslanecký klub Smer-SD potom odhlasoval riešenie maximálne nevýhodné
pre mesto a maximálne výhodné pre Slovak Radar. V tomto prípade ani
tak nejde o peniaze. Niekoľko miliónov vynaložených neúčelne, nezlikviduje rozpočet mesta. Schválené riešenie však evokuje oprávnené
otázky. Prečo bol priamo vybraný práve Slovak radar? Kto za tým v skutočnosti je? Čo z toho má?
Ing. Jozef Bobík, bobik_jozef@centrum.sk

Môj názor
DOBROVOĽNÉ OHLUPOVANIE

Býva zvykom po dvoch prázdninových mesiacoch prísť v mediálnej
oblasti s novinkami. Urobili tak viaceré celoštátne televízie, ale s prekvapením prišiel aj lokálny denník. Priznám sa, pre mňa to bolo prekvapenie, ktoré som ešte nestrávila.
Doposiaľ boli tieto noviny dobre čitateľné, ponúkali správy a reportáže najmä z regiónu, prinášali rozhovory a príbehy jednoduchých,
ale zároveň výnimočných ľudí. Práve preto boli iné, obľúbené,stále
aktuálne a príjemné. Nezabudli však byť aj kritické, analytické, obsahovo
bohaté, pestré. Prílohy si našli svojich priaznivcov rôznych vekových kategórií, oslovili čitateľov rôznorodého zamerania.
Už nová grafika "nových" novín dáva na prvý pohľad tušiť, že obsah
sa viac ako kedykoľvek predtým nebezpečne priblížil k bulváru. Denník
je síce lepšie čitateľný, ale zďaleka neprináša toľko informácií, ako pred
"inováciou". To hovorím len o kvantite obsahu. Absolútnou revolúciou je
totiž kvalita prinášaných správ. Táto skutočnosť mnou zamávala určite
najviac. "Stredoškoláka dokopali útočníci!, Muža zrazil osobný vlak,
Presťahovanie nás likviduje, Kradli v kostole, Mimosúdna dohoda bude
stáť milióny!, Zanedbané dieťa zomrelo na opuch mozgu, Za dva mesiace, dve bitky na štadióne! Prepúšťanie na úrade práce..." Toto sú titulky
z úvodných strán len troch ostatných vydaní, ktoré sa mi dostali do rúk.
Predtým štyri strany bulváru sa dnes zmenili na samostatnú prílohu, ale
ja bulvárom nazývam celý obsah kedysi seriózneho regionálneho denníka.
Neverím, naozaj neverím, že toto chcú ľudia čítať, že kvôli tomu si
kúpia noviny, že po náročnej celodennej práci chcú relaxovať pri správach, ktorým dominujú tragédia, násilie, kriminalita, ľudské nešťastie.
Veď na to si stačí večer zapnúť televízor a nechať sa ohlupovať rovnakým druhom informácií zadarmo. Súhlasím, že ľudia dnes potrebujú
nenáročné, ľahké čítanie, ale neverím, že toto je tá správna cesta. Medializácia pokročila tak, že si človek neuvedomuje, ako ho informácie okolo
neho ovplyvňujú. Ak denne na seba dobrovoľne nechávame pôsobiť
takéto dávky negativizmu, potom sa nečudujme, že sme takí, akí sme.
Viera Pakánová

Poďakovanie NsP
V čase, keď zdravotníctvo obracia každú korunu v úsilí
zabezpečiť fungovanie svojich zariadení, dobre padne, ak
spoločnosť nezabúda, že zdravie je to prvoradé, čo každý človek
potrebuje, aby mohol žiť a pracovať. Aj v tomto roku svojimi 2% z
dane prispeli našej nemocnici rôzne právnické a fyzické osoby.
Spolu ide o sumu takmer 276 tisíc korún. Tieto prostriedky sa
použijú výlučne na nákup diagnostických pomôcok a liekov, aby z
nich mali úžitok naši pacienti.
Za tento šľachetný a verejne prospešný čin im patrí naše
úprimné poďakovanie.
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach

17. 9. 2007

DEŇ MOBILITY A MESTO

Japonská spoločnosť Yazaki plánuje do roku 2009 preinvestovať
1,75 miliardy korún do rozšírenia výroby automobilových káblových
zväzkov v závode v Michalovciach. V súčasnosti vo fabrike pracuje približne 1700 pracovníkov. Do roku 2011 by k ním malo pribudnúť
ďalších 531 zamestnancov. Yazaki v tomto čase pokračuje vo výstavbe
nových výrobných priestorov pri Michalovciach. Predpokladá sa, že
objem výroby v rokoch 2008 - 2016 v závode stúpne na 17,7 miliardy
Sk. V súčasnosti v Michalovciach Yazaki vyrába káblové zväzky pre
osobné automobily a celá výroba je exportovaná. Ráta sa aj so štátnou
pomocou pre túto spoločnosť, ktorá sa bude podieľať na znížení miery
nezamestnanosti v regióne. V nových priestoroch chce vyrábať izolované zapaľovacie káblové súpravy pre značku BMW. Termín ukončenia
stavby je 30. 6. 2008. Generálnym dodávateľom je ZIPP Bratislava spol.
s.r.o.
Foto a text: Stano Orolin

Košická samospráva pomáha
obetiam domáceho násilia
Pomoc obetiam domáceho násilia je zahrnutá v Koncepcii rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji (KSK) na roky
2007 - 2013. Regionálna samospráva v súlade s koncepciou vytvára
finančné a priestorové podmienky, ktoré zintenzívňujú pomoc týraným členom rodín.
zažili alebo zažívajú násilie.
V Košickom kraji poskytuje špeUž v tomto roku sa v Košickom
cifické služby pre obete násilia
kraji v porovnaní s rokom 2006
páchaného na ženách a deťoch 5
zvýši kapacita miest núdzového
neziskových organizácií a Streubytovania pre obete domáceho
disko krízovej intervencie, ktoré je v
násilia o 20 lôžok.
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Košická regionálna samospráPoradenstvo, a vo väčšine príva pomáha v rámci svojich kompepadov aj núdzové ubytovanie, potencií v boji proti domácemu násiliu
skytujú v KSK neziskové organizáaj podporovaním ďalších aktivít.
cie Fenestra v Košiciach, Pomoc
Vlani a následne aj v tomto roku sa
rodine v Michalovciach, SČK Maják
pod záštitou predsedu KSK Zdenv Trebišove, Pro Familia Humenné
ka Trebuľu uskutočnili medzinárods pobočkou v Košiciach, Prijatie v
né konferencie o problematike týSpišskej Novej Vsi a Arcidiecézna
raných žien a detí, ktoré zorganizocharita Košice. KSK na činnosť
vala nezisková organizácia Prijatie
väčšiny neziskových organizácií
zo Spišskej Novej Vsi. Podujatia
poskytuje dotáciu v súlade so Závyvolali pozitívny ohlas a následne
konom o sociálnej pomoci. V
zvýšený záujem o sociálnu pomoc
súlade s Koncepciou rozvoja sozo strany obetí násilia.
ciálnych služieb v KSK bude Stredisko krízovej intervencie pôsobiť
Soňa Jakešová,
aj ako koordinátor, metodické a vzdehovorkyňa Úradu Košického
lávacie centrum pre organizácie
samosprávneho kraja
poskytujúce pomoc ženám, ktoré

OKIENKO DIABETIKA
Cukrovka ako pandémia 1.časť

Koľkých ľudí na Slovensku sa
týka táto téma? Koľkým pacientom
u nás už lekári diagnostikovali
cukrovku? Musíme konštatovať, že
za posledných dvadsať rokov výskyt cukrovky rastie nebývalou vysokou rýchlosťou. V Michalovciach
oproti 4 000 cukrovkárov sa v súčasnosti blížime k 7 500. Cukrovka
sa stala teda celosvetovým problémom.
Čo je vlastne príčinou tohto
novodobého moru našej civilizácie?
V krátkosti povedané, je to nezdravý štýl života. Choroba vie byť
však neskutočne zákerná. Cukrovka môže - podobne ako krvný tlak dlhodobo "byť ticho". Treba si uvedomiť, že hladina krvného cukru sa
dvíha veľmi pomaly a úroveň jej
zvyšovania nemá lineárny priebeh.
Nie je to teda rovnomerne stúpajúca
krivka, ale občas stúpa a občas klesá. Dá sa aj povedať, že pri bežnej
kontrole u lekára môže byť hladina
krvného cukru dole a nič sa nedeje.
Pracuje teda ako iskra, ktorá raz
blikne a raz zhasne. Zistiť sa dá len

Okom objektívu
Lastovička domová obyčajná (Hirundo rustica) je druh z čeľade lastovičkovité.
Patrí medzi menšie sťahovavé vtáky. Má dlhý, hlboko vystrihnutý chvost,
vrchnú stranu tela má lesklo čiernomodrú, čelo a hrdlo červenkasté. Široký pás
cez hrvoľ je čierny, zvyšná časť spodnej strany je belavá. Dĺžka tela je približne
180 mm. Na naše územie prilieta koncom marca až začiatkom apríla, odlieta v
septembri. Lastovičie hniezda nájdeme na domoch, stajniach, stodolách. Sú
vybudované z hliny premiesenej so slinami vo forme štvrťgule. Počas leta
pochytá skoro pol milióna rôznych múch, lietajúceho hmyzu, motýľov a
chrobákov. Potravu si získava skoro výlučne počas letu. Ak nastane chladné,
dlhodobo daždivé počasie môže pre nedostatok potravy aj húfne uhynúť.
Väčšinou hniezdi dvakrát do roka, a to prvýkrát v máji a potom koncom júna.
Znáša 4-6 škvrnitých vajec, ktoré potrebujú cca 15 dní na inkubáciu pri vyliahnutí mláďat. Mláďatá po troch týždňoch vylietavajú z hniezda. Lastovičky strávia
väčšinou svojho času pri lietaní, alebo vytvárajú na elektrických drôtoch súvislé spoločenské kolóny. V septembri, pred sťahovaním do teplejších krajín, ako
je Afrika a rovníkové oblasti Ázie, sa zhlukujú do veľkých kŕdľov. Lastovičky sú
pre nás poslami jari, symbolmi lásky a vernosti k domovu.
Text a foto: František Demský

pri odbornom lekárskom vyšetrení.
Na základe týchto poznatkov o
priebehu vzniku cukrovky, dá sa
predpokladať, že ľudí chorých na
cukrovku je o tretinu až polovicu viac,
ako je počet diagnostikovaných diabetikov. Na Slovensku je teda diabetikov okolo 450 000 a v Michalovskom regióne približne 10 000.
Ako si však sám môžem včas uvedomiť, že by som mal ísť na odborné lekárske vyšetrenie, aby som
predišiel prípadným komplikáciám z
neliečenej cukrovky? Musím si sám
seba viacej všímať. Začínam sa
často budiť v noci a po močení som
vždy smädný. Cítim sa strašne unavený. Navštívim lekára a pri zistení
cukrovky nastáva častá otázka "Prečo práve ja"?
Keď si však zoberieme, ako
pracuje ľudský organizmus, je nám
hneď jasné, že ide o vec príjmu a
výdaja. Často sa vozíme autobusmi, autami, častejšie nechodíme
peši, sedíme pred televízormi, počítačmi a pod. Hneď je zrejmé, že pre
život spotrebujeme menšie množstvo energie, než prijmeme. Organizmus nemá inú možnosť, len z nadbytočného jedla vyrobiť tuk a na to
každá bunka potrebuje inzulín. Ak
však máme takýchto tukových buniek veľa, začíname živiť nepotrebné bunky. Tento problém však nemusí byť z nadmerného prejedania
sladkosťami. Organizmu je vlastne
jedno, čím sa človek prejedá vyprážanými rezňami, alebo sladkosťami. Výsledkom prejedania je
vždy vznik nových tukových buniek.
Nepotrebných a zbytočných. Preto
keď sadáme k stolu, mali by sme sa
tešiť na množstvo chutí, ktoré nás
čakajú a nie na množstvo jedla. Pre
mnohých je však veľmi ťažké dodržiavať disciplínu v jedení. Musíme
si však uvedomiť, že to čo je v nás,
je naše telo a to sme vlastne len a
len my.
(Pokračovanie v budúcom čísle.)
Ing. Jozef Borovka,
predseda ZO ZDS Michalovce

Určite si nikto z nás nevie ani predstaviť, žeby sa prešiel
po meste a za celý deň nestretol ani jedno motorové vozidlo.
Stalo sa súčasťou nášho životného štýlu. Vlastniť, ale aj používať auto ako dopravný prostriedok vnímame tak samozrejme ako dýchanie. Pohyb síce berieme ako nutnosť, no auto
dnes používame už azda pri každom pohybe. Ideme hrať tenis - autom, ideme do telocvične - autom, ideme na plaváreň
- autom. Jednoducho i keď ideme za športovými aktivitami,
používame úplne prirodzene dopravné prostriedky. Často pritom vznikajú až absurdné situácie, keď vzdialenosť pracoviska, športoviska, obchodu, priateľov je niekoľko sto metrov a
napriek tomu tam ideme autom. Málokedy sa stane, aby sme
pri používaní auta nezaregistrovali a aj si nezanadávali, na
hustotu premávky na našich cestách, na bezohľadnosť a neschopnosť tých druhých, na nemožnosť zaparkovať tam, kde
momentálne chceme, nedisciplinovanosť chodcov a tak ďalej.
Je našou prirodzenosťou, že rýchlosť a pohodlnosť prenášame aj do takýchto našich bežných činností spoločenského správania. O širších súvislostiach týchto egoistických
prvkov nášho správania ani nerozmýšľame a ani sa nimi
nezaoberáme. Akoby existovali mimo nás.
Je úplne prirodzené, že počas teplých letných dní bola
teplota vzduchu v miestach bez stromov a zelene vyššia aj o
3°C oproti iným, kde stromy a zeleň sú ozdobou. Nie je potrebné asi nikoho presviedčať o nepriaznivosti automobilizmu
na ľudí. Hovoriť o vplyvoch smogu, výfukových plynov, olova,
ropných látok, oxidu uhličitého a uhoľnatý na iné charakteristiky životného prostredia a ich vplyv na zdravotný stav človeka je každému jasné. Uvedené skutočnosti sú dlhodobo známe, preto v úsili vyburcovať naše rozmýšľanie a správanie vzniklo
hnutie, ktoré v minulosti atakovalo ľudí najmä vo veľkých
mestách Európy k akciám zameraným na zníženie používania áut.
Tradične v septembri bývajú organizované a popularizované tzv. "dni mobility". Počas týchto dní je obyvateľstvo vyzývané na používanie alternatívnych prostriedkov dopravy - od
pešej cez bicykel, či prostriedky hromadnej dopravy. Zamyslime sa teda nad tým, či v tieto dni musíme používať na svoju
dopravu auto, či ochrana nášho životného prostredia nestojí
za to, nechať ho raz doma a nepoužiť niektorý z uvedených
alternatívnych spôsobov dopravy.
Ak sa to podarí aj v iných dňoch, v priebehu roka určite
takýto efekt bude prospešný aj pre nás. Význam má určite nielen ochrana životného prostredia, ale aj fyzický pohyb, ktorého
býva u dnešného človeka stále menej. Vyzývam všetkých
Michalovčanov: Používajte svoje autá v čase od 16.9. do 22.9.
čo možno najmenej a pripojte sa tak k celoeurópskemu
týždňu "bez áut"!
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

NOVINY MISTRAL
+ dokument OSOBNOSTI
(Ľ. Lakomá - Krausová)
Štvrtok 18.00 a 21.00
Sobota 11.00
Utorok 18.00 a 21.00
ŽIHADLO
Piatok a pondelok 18.00
Tlačová beseda
s Viliamom Záhorčákom - záznam
NEDEĽNÝ ZÁZNAM
Nedeľa 14.00 hod.
Zemplínske slávnosti

Detoxikácia organizmu - XVIII. časť
Močenie nech nie je mučením! Močové cesty sú miestom, kde nachádzame
infekčné ložiská častejšie, ako by sme čakali. Tieto ložiská vytvárajú ďalšie následné
sesterské ložiská v iných častiach tela a my máme problémy s kĺbmi, chrbticou,
opuchmi tela, krvným tlakom, celulitídou, kožnými zmenami, padaním vlasov, ale i
častým výskytom plesní. Je pravdepodobné, že za vznik ložísk v obličkách a následne
v močových cestách môže stres. Na obličky má zásadný vplyv aj zloženie našej stravy,
kde prevláda veľa bielkovinových koncentrátov, soli, mliečnych výrobkov a obilného
lepku. Tie zapríčiňujú usadzovanie hlienov v obličkách a vytvárajú tak podmienky pre
tvorbu ložísk. Najčastejšou komplikáciou ložísk v obličkách sú chronické alebo recidivujúce zápaly močových ciest. Detoxikačným preparátom Urinodren riešime problémy
s ložiskami v obličkách, ľadvinovej panvičke, močovom mechúre a močovode. Tento
preparát obsahuje tzv. kľúče, ktoré rozrušia ložiská rezonančným efektom prostredníctvom väzivového obalu obličiek.
Príčiny zápalu močového mechúra (cystitis) bývajú rozmanité. Najčastejšie ho
vyvolávajú baktérie ako napr. Escherichia coli, ktorá je prítomná v hrubom čreve. Taktiež sa často spolupodieľa aj oslabený imunitný systém, lebo sliznica močového
mechúra za normálnych okolností útoku choroboplodných zárodkov odolá. Postihnuté
bývajú prevažne ženy, majú kratšiu močovú trubicu ako chlapi. Často stačia k vyvolaniu zápalu prechladené, studené nohy alebo podchladené podbruško, napr. sedením
na studenom kameni.
Koho zápal močového mechúra už niekedy postihol, ten by mohol o tom rozprávať, ako znepríjemňuje život. Hneď, keď sa človek zdrží príliš dlho v studenej vode, či
v bazéne alebo vodnej nádrži, už sa objavujú varovné signály. Tými sú časté močenie,
pálenie pri močení a pod. Dôležité je nezadržovať močenie, pretože jeho odďaľovanie
podporuje množenie baktérií a zvyšuje sa tlak v močovom mechúre. Ukázalo sa, že
zápal močového mechúra utišuje prikladanie termoforu alebo nahriateho vankúša.
Okrem toho je nutné udržiavať v teple i okolie podbrušia a nosiť spodné oblečenie z
prírodného materiálu. K odstráneniu choroboplodných zárodkov sa odporúča dôkladne
preplachovať močový mechúr, to znamená veľa piť, až 2 - 3 litre tekutín denne, napr.
ovocné čaje, špeciálne obličkové bylinné zmesi alebo neperlivé minerálky. Nepiť kávu,
čierny čaj a alkohol, lebo tieto nápoje močový mechúr dráždia. Ajurvédska medicína
odporúča piť viackrát denne teplú, 10 minút preváranú obyčajnú vodu.
Pretože chronický zápal močového mechúra poukazuje na oslabený imunitný systém, je potrebné ho posilniť a konzumovať výživu bohatú na vitálne látky ako je surová
strava vo forme ovocia a zeleniny, šalátov, ktoré sa pripravujú s olejom lisovaným za studena a celozrnné produkty. Ďalšou blahodarnou surovinou je cibuľa. V nej obsiahnutá
antibakteriálne pôsobiaca látka alicin zmierňuje obličkové zápaly a posilňuje aj imunitný
systém. To isté platí o cesnaku. Vynikajúce pôsobenie má aj bylinka petržlen.
Z detoxikačnej praxe vyplýva, že pri vyšetrení dospelého človeka v našej populácií nenájdeme zdravý a plne funkčný močový systém. Toxíny mikrobiálne, chemické,
ťažké kovy alebo rádioaktívne látky sa zachytávajú v obličkách, a preto ich musíme z
tela vylúčiť. Toxíny sa nachádzajú aj u ľudí, ktorí nepociťujú žiadne fyzické a psychické
problémy, pretože ich energetický ochranný systém je funkčný. Musia ale predpokladať, že nastane chvíľa, kedy sa ich systém zrúti, napr. vplyvom veku, inej choroby,
stresom a pod. Pre všetkých ľudí to znamená, že nikto nie je "oslobodený" od procesu
detoxikácie, ktorý dnes už môžeme považovať za bežnú hygienickú procedúru svojho
vnútorného prostredia.
Akreditovaný špecialista detoxikačnej medicíny František Demský, 0903193059
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Mestské kultúrne stredisko

Čas velí, musí ísť, moji najdrahší ...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:
PhDr. Karolom Džupom 79-ročným, Zuzanou Mitrovou 88-ročnou, Martou
Gaľovou 60-ročnou, Jozefom Horňákom 85-ročným, Elenou Vašekovou
81-ročnou, Michalom Hrehom 60-ročným, Ing. Danielou Kútnou 48-ročnou, Michalom Padom 83-ročným, Annou Smolíkovou 86-ročnou, Mgr.
Katarínou Kizekovou 55-ročnou.

20. septembra o 19.00 hod. - Veľká sála MsKS
Koncert hudobnej skupiny FERMATA
Vstupné: 100,- Sk
Predpredaj vstupeniek - MsKS, predajňa Dielo
24. septembra - Veľká sála MsKS
Memoriál Marty Eštokovej
detský tanec
25. septembra - Veľká sála MsKS
Divadlo Jonáša Záborského Prešov uvádza muzikál
Éva Pataki - EDITH A MARLENE
Vstupné: 100,- Sk
26. septembra o 10.00 hod. - Veľká sála MsKS
Divadelné predstavenie určené
študentom stredných škôl
Predpredaj vstupeniek - MsKS, predajňa Dielo

Kino Centrum
V dňoch 13. - 15. septembra kino Centrum nepremieta
16.9.- nedeľa - 16.00 a 19.30 hod.
USA (93 min.)
SHREK TRETÍ
Animovaná komédia.
Ak sa podarilo z nejakého animovaného filmu vytvoriť ozajstný fenomén, určite ním je Shrek Zlobrovské dobráčisko si získalo srdcia detí i dospelých celého sveta. Za normálnych okolností by mladí a zelení manželia Shrekovci žili šťastne až do
smrti, keby...neprišlo tretie pokračovanie.
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný! Slovenský dabing.
19.-20.9.- streda,štvrtok - 19.30 hod.
USA (102 min.)
VYDÁŠ SA A BASTA
Premiéra.
Keď sa mama rozhodne vydať svoje tri dcéry, nik jej v tom
nedokáže zabrániť. Prvé dve idú ako po masle, ale tá tretia
bude ťažký oriešok. Po veľkom úspechu komédie Milovať je
zábavné sa Diane Keaton vracia do kín v novej romantickej
komédii.
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! České titulky.
21.-22. 9.- piatok, sobota - 19.00 hod.
USA (144 min.)
23.9.- nedeľa -16.00 a 19.00 hod.
TRANSFORMERS
Premiéra. Akčné sci-fi.
Transformers patria k najúspešnejším hračkám v histórii.
Roboti, ktorí sa dokážu pretransformovať do ľubovoľného
dopravného prostriedku, sú natoľko populárni, že sa stali hrdinami akčného sci-fi. Spojením produkcie Stevena Spielberga s
réžiou Michaela Baya vznikol pútavý akčný film s dostatkom
priestoru pre veľkolepé akčné sekvencie, humor aj originálnu
zápletku.
Vstupné:70,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Slovenské titulky.

Na zábere amatérsky umelec Mikuláš Jacečko pri svojich fotoobrazoch.

Malá galéria MsKS
7. - 20. septembra
Výstava obrazov - Martin Remiáš
od 21. 9. do 11. 10.
Výstava obrazov výtvarníkov amatérov
z Trebišovského okresu

Blahoželanie

ĽUDIAAKVETY VO FOTOGRAFII

V michalovskom Zemplínskom osvetovom stredisku dňa
sprístupnili začiatkom septembra
pre verejnosť zaujímavú výstavu
fotografií Mikuláša Jacečka (67)
pod názvom Ľudia a kvety. Na 34
fotografiách zhotovených na špeciálnom podklade s osobitnou povrchovou úpravou autor predstavil niekoľko známych osobností regiónu. Vernisáže, spojenej s kultúrnym programom, sa
okrem rodinných príslušníkov a
priateľov umenia zúčastnil aj zástupca primátora Michaloviec MUDr.
Benjamín Bančej. MsÚ Michalovce bol jedným z hlavných
sponzorov tejto výstavy.
Autor fotografií Mikuláš Jacečko žije a tvorí v obci Vinné, ktorá
je známa bohatou kresťanskou
tradíciou. Fotografovaniu sa systematicky začal venovať až v
seniorskom veku. Najmä medi-

tačnej dekoratívnej fotografii.
Známe sú jeho cykly fotoobrazov
ako Zemplínske meditácie, Kresťanské symboly, Tatry - môj domov,
Zrkadlenia, Spomienky, Ľudia a
kvety.
Samostatne vystavoval aj v
Poľsku, Maďarsku, Taliansku a v
Kanade. Od roku 2000 jeho fotoobrazy kresťanských symbolov
sú stálou výzdobou Pápežského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Jeho diela sú zastúpené v
zbierkach galérií a múzeí. V roku
2005 mu občianske združenie
Zemplínska spoločnosť udelila
medailu Zemplínčan roka za aktívnu reprezentáciu rodného kraja
doma i v zahraničí. Je autorom
publikácie Meditácie.
Výstava potrvá v galérii ZOS
do 21. septembra.
Text a foto: Stanislav Orolin

Dňa 30. augusta oslávili 60. výročie spoločnej cesty
životom manželia

Štefan a Magdaléna Gerbovci
z Michaloviec
Pri tejto príležitosti im blahoželajú a všetko dobré,
hlavne veľa zdravia do ďalších rokov prajú
dcéra Magda a syn Michal s rodinami.

Spomienka
Dňa 7. septembra uplynul rok,
kedy nás vo veku 62 rokov
navždy opustil náš milovaný
ocko a manžel

26.9. - streda - 19.30 hod.
USA (96 min.)
EVAN VŠEMOHÚCI
Premiéra. Komédia.
Boh dostal opäť bláznivý nápad a prepožičal svoje nadprirodzené schopnosti Evanu Baxterovi, moderátorovi hlavného
spravodajstva, ktorý si polepšil, lebo stolička, na ktorej bude sedávať, stojí v rokovacej sále amerického Kongresu. Jeho božská
úloha? ...postaviť archu a zachrániť zástupcov všetkých živočíšnych
druhov. V hlavnej úlohe Steve Carell a Morgan Freeman.
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Slovenské titulky.
27.- 28.9. - štvrtok, piatok -19.00 hod.
USA (110 min.)
29.- 30.9. - sobota, nedeľa - 16.00 a 19.00 hod.
RATATOUILLE - DOBRÚ CHUŤ!
Premiéra. Animovaná rodinná komédia.
Mladý potkan Remy sníva o tom, že napriek želaniu svojej
rodiny a očividnej prekážke svojho pôvodu, sa stane veľkým
šéfkuchárom vo vyhlásenej francúzskej reštaurácii. Jeho vášeň
pre varenie a kvalitné jedlo spustí sled komických situácií, ktoré
obrátia hore nohami kulinársku scénu Paríža.
Vstupné:70,- Sk. Ml. prístupný! Slovenský dabing.
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Ladislav Kontuľ
Kto ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra Darina s rodinou a dcéra
Viera s rodinou.

Vzácne vtáky v múzeu
V Zemplínskom múzeu v Michalovciach prebieha výstava pod
názvom Prírodné hodnoty chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie.
Na 16 paneloch sa môžu návštevníci oboznámiť so zástupcami
fauny a flóry týchto oblastí. Jedinečnosť tomuto územiu dodáva výskyt
až 150 druhov vodného a pri vode žijúceho vtáctva. V lokalite Senné sa
nachádza na Slovensku jediné nálezisko lyžičiarov bielych, jedno z
najvýznamnejších hniezdisk volavky bielej, beluše malej, chavkoša
nočného, volavky purpurovej a rovnako sa tam vyskytuje výrazná
migračná zastávka tisícov bojovníkov bahenných a iných druhov bahniakov. Výstavu si prišlo pozrieť už okolo 4000 návštevníkov a potrvá do
30. septembra.
Text a foto: František Demský

Poďakovanie
Ďakujeme primárovi MUDr. Jánovi Kasincovi,
primárke Erike Rusinovej
a MUDr. Alene Vendelovej za odborný
a ľudský prístup pri ošetrovaní mojej sestry

Anny Smolíkovej
brat Jozef Fedorišin s rodinou

Spoločnosť zaoberajúca
sa network marketingom
hľadá šikovných a zodpovedných ľudí, ktorých zaujme niektorý z týchto bodov:

Zemplínske osvetové stredisko
a FS Zemplín
14. septembra o 15.00 hod. a 18.00 hod.
15. septembra o 17.00 hod. - Veľká sála MsKS
50 ROČNÝ JUBILANT
premiérový galaprogram
1. časť - Generácie
2. časť - Zemplínska svadba
3. časť - Bolo to a boli tu (Rusíni na Zemplíne)
Vstupné: 250,- Sk
Predpredaj a info:
FS Zemplín, Štefánikova 1 (budova Zlatý Bažant),
071 01 Michalovce
Mobil: 0905 796 750

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

- motivujúce platové ohodnotenie,
- odborný rast
- znalosť podvojného účtovníctva,
- prax minimálne 3 roky,
- profesionalitu,
- serióznosť
Kontakt: 0905 647 032

Pre prispievateľov

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Michalovce
pozýva všetkých priaznivcov dobrých kníh na besedu s mladou
a úspešnou slovenskou spisovateľkou

Petrou Nagyovou-Džerengovou.
Beseda bude 24. septembra o 18.00 hod.
v priestoroch knižnice
na Štefánikovej ulici č. 20 v Michalovciach.
Súčasťou besedy bude aj predaj kníh a autogramiáda.

Honoráre si prispievatelia
môžu vyzdvihnúť
v pokladni mestského úradu
vždy od 15. do 20.
v mesiaci,
najneskôr dva mesiace od
vydania čísla, v ktorom bol
uverejnený ich príspevok.

- príjem naviac
- finančná nezávislosť
- mať vlastnú firmu
- viac voľného času
- osobný rozvoj
- pomáhať ostatným
- mať dobré vzťahy
na pracovisku
- stretávať sa s novými ľuďmi
nech sa ozvu na tel. čísle
0905/765583.

Prijmeme obsluhujúci personál do kaviarní v Michalovciach.
Nástup možný ihneď.
Platové podmienky 10 000,- Sk čistého.
Kontakt: 0905 477 953

- Šport - Inzercia

STRANA 6

MESTO MICHALOVCE
ponúka do prenájmu

MALÝ OZNAMOVATEĽ
Nehnuteľnosti

Dám do prenájmu 2-izbový nezariadený byt na Ulici Murgaša. Vhodný pre rodiny, jednotlivcov. Nie druh a družka! Cena dohodou. Tel. 0915 899 416, 056/64 970 71
Predám stavebný pozemok v lokalite Pavlovce nad Uhom. Bližšie informácie na
tel. 0903 118 080, 0907 308 888
Predám rodinný dom na lukratívnom mieste. Info. na tel. 64 318 21 od 18.00 do 20.00 hod.
Predám záhradu blízko mesta. Cena dohodou. Tel. 0915 061 757
Kúpim 2-izbový byt v Michalovciach. Tel. 0910 917 960
Kúpim 2-izbový aj 3-izbový byt v Michalovciach. Tel. 0905 621 907
Dám do prenájmu rodinný dom 7 km od Michaloviec, zariadený, možnosť bývania
ihneď. Tel. 0910 917 960, 0910 953 347
Predám zabehnutý, ziskový novinový stánok v Michalovciach. Tel. 0908 488 760

Služby

ČISTIAREŇ PERIA ponúka svoje služby: čistenie peria, výrobu paplónov a vankúšov
na počkanie, odvoz a prívoz v rámci mesta Michalovce zabezpečíme. Tel. 056/64 977 35.
Kvalitné nátery striech RD, chaty, iné objekty. Záruka, dohoda. Prax 15 rokov.
Doprava zdarma. Tel. 057/4431532, 0905 513 618
V septembri otvárame kurzy: jednoduché, podvojné účtovníctvo. Akreditované MŠ SR.
Kontakt: 0905 423 257.
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 mnohých iných aj závažných. Tel. 0903 193 059. Terapeut: František Demský

Predaj-rôzne

Predám Škodu 120 GLX, cena dohodou. Tel. 0908 060 727
Predám LADU 2105. Cena dohodou. Tel. 0908 244 654
Predám jatočné ošípané a odstavčatá. Cena dohodou. Tel. 0915 950 168

Zamestnanie

Hľadám človeka vo finančnom biznise. Ponúkam lepšie podmienky. Tel. 0905 158 708
Dňa 18. 09. 2007 sa v hoteli Družba o 13.00 uskutoční nábor na opatrovateľky do
Nemecka a Rakúska. Pod.: komunikatívny Nj., skúsenosti s opatrovaním.
Podnikanie bez rizika. Kontakt: 0915 932 683
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nebytové priestory

Michalovská hodinovka

Na štadióne Mestského futbalového klubu Zemplín Michalovce sa koncom minulého mesiaca konal jubilejný 15. ročník tradičného vytrvalostného podujatia
nazvaného Michalovská hodinovka. Počas 60 minút bežci absolvovali okruhy po bežeckej dráhe štadióna. Súťažilo sa v siedmich vekových kategóriách. Súčasťou preteku boli aj majstrovstvá okresov
Michalovce a Sobrance.

Držiteľom traťového rekordu je
Ali Ezaiedy, ktorý pred desiatimi
rokmi za 60 minút odbehol 18 948
metrov. Jeho rekord však nepadol
ani tento rok. Víťaz tohtoročného
podujatia Michalovskej hodinovky
Tomáš Ruskovský z oddielu MBK
Veľké Kapušany počas spomínaného intervalu odbehol 16 505
metrov. Najlepší Michalovčan z
oddielu VVS Gabriel Sabo zabehol
14 780 metrov.

Po sľubnom začiatku kráča
treťoligové topolianske mužstvo od
desiatich k piatim. V ostatných

súbojoch nevyužilo výhodu domáceho prostredia a utrpelo prehry.
Najprv zjavne nestačilo na všestranne lepších Bardejovčanov, ktorým podľahlo 0:2. Následne prišiel
šok v podobe porážky 1:4 v dueli
proti Barci. Navyše, kolektív sa
hráčsky oslabil. Pre študijné povinnosti odišiel stopér Barbarič. Hosťovanie sa skončilo michalovskému hráčovi Kišovi, ktorý nastupoval
v útoku. Ak tieto straty funkcionári
nenahradia, minulosezónny nováčik bude mať v súťaži vážne problémy.
(jčn)

Topoľany sklamali

Práca v ČR s u b y t o v a n í m !
Hľadáme do malej pekárne
v Plzni na 3 zmeny:
pekárov(ky), cukrárky,
pomocných pekárov(ky).
Keď ste šikovný, spoľahlivý
a pracovitý,
ponúkame vám zaučenie a
výhodné platové podmienky.
Tel.: 00420377322182,
00420603897571

Predám

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

A) nachádzajúce sa v objekte na Námestí slobody č. 1 v Michalovciach (stará budova bývalého okresného úradu)
Ponúkané priestory pozostávajú z deviatich miestností s celkovou
podlahovou plochou 154,30 m2.
B) nachádzajúce sa v objekte na Námestí osloboditeľov č. 77 v
Michalovciach (bývalý Starý súd)
Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností s celkovou
podlahovou plochou 56,30 m2.
C) nachádzajúce sa v objekte na Námestí osloboditeľov č. 82 v
Michalovciach (bývalý Dom služieb)
Ponúkané priestory pozostávajú zo šiestich miestností na I. a II.
poschodí objektu s celkovou podlahovou plochou 164,10 m2.
D) nachádzajúce sa v objekte na Ulici Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností s celkovou
podlahovou plochou 169,71 m2.
E) nachádzajúce sa v objekte na Ulici konečnej č. 3563 v Michalovciach (bytový dom "H")
Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch samostatných prevádzkových jednotiek s celkovou podlahovou plochou 61,80 m2.
F) nachádzajúce sa v objekte na Ulici Vajanského v Michalovciach (Materská škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností s celkovou podlahovou plochou 581 m2.
G) nachádzajúce sa v objekte na Ulici športovej č. 1 v Michalovciach (Zimný štadión)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností s celkovou podlahovou plochou 79,63 m2.
H) nachádzajúce sa v objekte na Námestí osloboditeľov č. 82 v
Michalovciach (bývalý Dom služieb - priestory na prízemí po
bývalej predajni Včielka)
Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch s celkovou podlahovou plochou 93,10 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:
kancelárske priestory
obchodné priestory
potraviny celosortimentové
reštauračné priestory
kaviarne, bufety
drobné služby
služby obyvateľstvu
priestory sociálnych zariadení
samostatné sklady
ambulancia lekára
lekárne
optika, výdajňa zdravotníckych potrieb a pomôcok
spoločné vyšetrovacie
a liečebné zložky
spoločné priestory a spoločne
užívané priestory

Základné
1200,- Sk/m2/rok
2500,- Sk/m2/rok
1300,- Sk/m2/rok
2000,- Sk/m2/rok
1500,- Sk/m2/rok
600,- Sk/m2/rok
1100,- Sk/m2/rok
250,- Sk/m2/rok
700,- Sk/m2/rok
500,- Sk/m2/rok
2500,- Sk/m2/rok

Znížené o 25%
900,- Sk/m2/rok
1875,- Sk/m2/rok
975,- Sk/m2/rok
1500,- Sk/m2/rok
1125,- Sk/m2/rok
450,- Sk/m2/rok
825,- Sk/m2/rok
188,- Sk/m2/rok
525,- Sk/m2/rok
375,- Sk/m2/rok
1875,- Sk/m2/rok

2000,- Sk/m2/rok

1500,- Sk/m2/rok

1100,- Sk/m2/rok

825,- Sk/m2/rok

250,- Sk/m2/rok

188,- 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
2
potraviny celosortimentové
1000,- Sk/m /rok
750,- Sk/m2/rok
reštauračné priestory
1600,- Sk/m2/rok
1200,- Sk/m2/rok
975,- Sk/m2/rok
kaviarne, bufety
1300,- Sk/m2/rok
drobné služby
550,- Sk/m2/rok
413,- Sk/m2/rok
2
služby obyvateľstvu
700,- Sk/m /rok
525,- Sk/m2/rok
priestory sociálnych zariadení 250,- Sk/m2/rok
188,- Sk/m2/rok
2
samostatné sklady
500,- Sk/m /rok
375,- Sk/m2/rok
2
ambulancia lekára
500,- Sk/m /rok
375,- Sk/m2/rok
lekárne
2500,- Sk/m2/rok
1875,- Sk/m2/rok
optika, výdajňa zdravotníckych potrieb a pomôcok
2000,- Sk/m2/rok
1500,- Sk/m2/rok
spoločné vyšetrovacie
2
a liečebné zložky
1100,- Sk/m /rok
825,- Sk/m2/rok
spoločné priestory a
2
spoločne užívané priestory
250,- Sk/m /rok
188,- Sk/m2/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 priestorov, v prípade
záujmu, je možné dohodnúť priamo so správcami:
TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekty
pod bodmi A); B); C); G); H)
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)
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na
prenájom ponúkaných nebytových priestorov a došlé žiadosti odmietnuť.
Termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom o právnej
subjektivite: do 21. septembra 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: 27. septembra 2007 o 14.00 hod.
v 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.
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