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Rokovanie mestského zastupiteľstva
Posledný májový utorok bol dňom deviateho riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Michalovciach. Poslanci mali pripravených viac ako tridsať rokovacích bodov.
V úvode mestský parlament
schválil predkladané správy o prijatých uzneseniach, interpeláciách
a výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky. Rokovanie pokračovalo
schválením návrhu organizačného
poriadku technických a záhradníckych služieb mesta.
Nasledoval balík ekonomických bodov rokovania, ktoré vyhodnocovali uplynulý rok. Najrozsiahlejším a zároveň najdôležitejším bol záverečný účet mesta.
Z jeho obsahu sa poslanci mohli
dozvedieť, že v zmysle zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia mesta tvorí rozdiel medzi
príjmami a výdavkami bežného a
kapitálového rozpočtu. Prebytok
hospodárenia mesta za rok 2007
činí 19 277 tis. Sk a bude rozdelený do fondu psov, fondu pešej
zóny a rezervných fondov.
V ďalšom bloku ekonomických materiálov sa poslanci zaoberali zmenami rozpočtu mesta,
technických služieb a mestského
kultúrneho strediska. Domspráv

s.r.o. predkladal na rokovanie
mestského zastupiteľstva informáciu o modernizácii tepelného
hospodárstva v minulom roku aj
plán modernizácie na rok 2008.
Zo súboru majetkoprávnych
záležitostí určite stojí za zmienku zámena nehnuteľností. Mesto
Michalovce je majiteľom budovy
okresnej knižnice na Ulici Štefánikovej a Domova sociálnych služieb ANIMA na Kmeťovej ulici,
pričom ich zriaďovateľom a prevádzkovateľom je KSK. Naopak
majiteľom budovy bývalého SOU
stavebného na Ulici partizánskej,
kde mesto zamýšľa zriadiť centrum vysokých škôl, ktoré sú na
jeho území, je práve Košický samosprávny kraj. Preto poslanecký
zbor odobril zámenu týchto nehnuteľností medzi mestom a Košickým samosprávnym krajom.
Jedným z najviac diskutovaných rokovacích bodov sa stal návrh organizačnej zmeny pozostávajúcej zo zníženia počtu zamestnancov predškolských zariadení.
Na základe počtu prihlásených

detí v roku 2008 a predpokladaného počtu detí pre rok 2009 bolo
potrebné pristúpiť k racionalizačným opatreniam, pozostávajúcim
zo zníženia dvoch tried, a teda
štyroch pedagogických zamestnancov a jedného nepedagogického zamestnanca. Zníženie počtu sa zrealizuje s maximálnym
ohľadom na zamestnancov a to
tým, že prednostne sa bude mesto snažiť dohodnúť na skončení
pracovného pomeru so zamestnancami, ktorí môžu odísť do
dôchodku, prípadne u ktorých
skončenie nebude mať vážny sociálno-ekonomický dopad na ich
rodinu.
Poslanci odsúhlasili aj VZN
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v meste, VZN
o poskytovaní sociálnej starostlivosti v Domove dôchodcov, vstup
mesta do Regionálnej rozvojovej
agentúry Šírava a vydanie publikácie T. J. Moussona.
Záver patril interpeláciám poslancov a diskusii.
Iveta Palečková

Materinské náručia sú stvorené z nehy
a deti v nich sladko spia
V. Hugo

Jarné trhy a prvomájové oslavy sa vydarili
Mesto už tradične organizovalo v prvý jarmočný deň súťaž vo varení
kotlíkového guláša. Prvýkrát rozhodovala porota zložená zo skutočných
športových rozhodcov pôsobiacich
aj na medzinárodnom poli. Nezávislí rozhodcovia: p. Cetö, p. Rapač,
p. Kitan, doplnení o náčelníka polície
p. Kudroča a zakladateľa tradície p.
Doriča, dávali svoju profesionalitu
najavo aj rozhodcovským oblečením.
Guláš sa vydaril a porota mala ťažkú
prácu. Nakoniec vyhodnotila niekoľko
kategórií. Za najlepšiu vôňu, najlepšiu
chuť, najlákavejšiu farbu, najlepšiu
konzistenciu, či najlepšiu hygienu pri
príprave chutného pokrmu. Zvláštnu
cenu udelili rozhodcovia babičkám
našich vnukov z domova dôchodcov.

Otváracím ceremoniálom sa v stredu ráno začali VIII. jarné trhy
v Michalovciach. Zúčastnili sa ho, spolu s vedením mesta primátorom
Viliamom Záhorčákom a zástupcom primátora Benjamínom Bančejom, aj hostia – poslankyňa NR SR Ľubica Rošková a podpredseda
KSK Emil Ďurovčík. Jarmoky sú malým sviatkom v našom meste
a jarmočná nálada umocnená príjemným slnečným počasím vládla celý deň medzi kupujúcimi Michalovčanmi aj návštevníkmi nášho
mesta. Azda najväčšia radosť sa zračila v detských očkách pri pohľade
na prehýbajúce sa stoly v stánkoch so sladkými medovníkmi.

Jarmočný
perník
Boli to slastné chvíle naozaj,
keď mama brala ma v jarmočný kraj.
Kolotoč, trh, šiatriky... Bol to raj...
Všetko tam bolo pravé, všetko „naj“.
Cupital so s mamou, čo šla bosá
až po mesto. Tam sa obúvala.
To viete, mamy deti aj nosia.
Aj mňa mama v náruč brávala.
Aj preto, aby som všetko videl
a nič neprehliadol pod ši atrami.
Aký sa mi z toho ujde prídel,
z vecičiek sľúbených mi od mamy?
Pojala ma hrdosť celá - pravá,
moja radosť bola preveliká,
keď som dostal sladkého husára
a ku tomu srdce z medovníka.

Atmosféru prvomájových osláv umocnili aj mítingy politických strán na
tribúne na Námestí osloboditeľov. Jednotlivé politické strany Komunistická strana Slovenska, SMER – SD, Hnutie za demokratické Slovensko
– ĽS a Slovenská národná strana prezentovali svoj pohľad na sviatok
práce aj na súčasnú politickú situáciu. Strana SMER – SD pozvala
po mítingu svojich stúpencov aj na tradičné prvomájové párky a guláš.

Neodmysliteľnou súčasťou prvých
májových dní je aj súťaž v love
rýb udicou. Nadšenci rybolovu
sa stretli na Ulici Vila real, kde
súperili o Pohár primátora mesta.
V kategórii dospelých zvíťazil L.
Bilík s úlovkom 18 954 g rýb, druhé
miesto obsadil V. Kišík s úlovkom
17 720g a tretie miesto patrilo M.
Peterčíkovi s 15 640 g úlovkom.
Tretieho mája už patril rybník
mladým rybárom, ktorí predviedli naozajstné majstrovstvo. Medzi
registrovanými mladými rybármi
prvá priečka patrila P. Kočišovi
s úlovkom 8 780 g rýb, druhú priečku obsadil V. Balog s 8 500 g úlovkom a tretia sa ušla J. Matovičovi
za jeho úlovok 5 420 g.

Dodnes cítim perníkovu vôňu.
Tak rád by som cupital za mamou,
dostal sa zas pod šiatrovú tôňu,
v nej spočinúť so šťastenou samou.
JURAJ DUDA

Najväčším lákadlom druhého jarmočného dňa bol už siedmy ročník jazdeckých
pretekov Jarná cena Michaloviec.
Súťažilo sa o tri ceny, v ktorých zvíťazili: Skok „Z“ – Cenu SYRÁREŇ BEL
a.s. Michalovce získal Vasilij Ivanov
s koňom FOR zo stajne Košice Agrospol, Stupňovaná obtiažnosť – Cenu
Tatrabanka Michalovce si odniesol
Maroš Kuchár na koni CAVALERO
zo stajne Spišská Nová Ves Slávia
a Skok „L“ – Cenu primátora mesta
Michalovce získala Monika Cigánová
na koni EVERDEN z Lužany JMC.
Ani premenlivé počasie neodradilo
obdivovateľov týchto krásnych zvierat
a vytrvali až do záverečného ceremoniálu. Milovníci koní si určite prišli na
svoje.

Foto: F. Demský

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora

Májové dni

29. 4.
30. 4.

IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
VIII. jarné trhy
Stavanie mája
1. 5.
účasť na oslavách 1. mája
Prijatie podpredsedu parlamentu SR JUDr. M. Číža
Účasť na jazdeckých pretekoch Jarná cena Michaloviec
2. 5.
rokovanie okresnej rady ZMOS
3. 5.
účasť na Zemplínskom pohári v hasičskom športe
3. 5.
maliarsky plenér – prijatie umelcov
3. 5.
účasť na súťaži mladých rybárov
o Pohár primátora mesta
6. 5. – 10. 5. zahraničná služobná cesta

Z poslaneckých interpelácií
Interpelácie poslancov predložené na VIII. zasadnutí MsZ
v Michalovciach dňa 26. februára 2008 (pokračovanie)
Ing. Martin PADO:
8. Vážený pán primátor, listom sa na mňa obrátili obyvatelia blokov E
a D na Ulici prof. Hlaváča, v ktorom upozorňujú na niektoré nedostatky:
„Pred celým blokom E nie je ani jeden funkčný odtokový kanál. Pred vchodom č. 36 ho zaliali asfaltom minulý rok Technické služby, pri vchode č. 40
je nefunkčný. Upozorňovali sme na to začiatkom roka Technické služby, no
dodnes sa s tým nič neurobilo. Pri väčších dažďoch, topení snehu tu stojí
voda niekoľko dní od bloku E/E č. 40 až po D/D poza celý ORION. Lampy verejného osvetlenia sú v dezolátnom stave, robí sa tade zásobovanie
predajne MECOM, reštaurácie ORION. Cesty sú rozbité, autá parkujú na
blate, lebo o žiadnych parkovacích plochách sa tu nedá hovoriť.
Priestor za ORIONOM, odkedy zmenil majiteľa a prebiehajú stavebné úpravy, sa zmenil na smetisko stavebného odpadu (asi 6 mesiacov).
Stromy, ktoré rastú medzi jednotlivými blokmi na sídlisku, neboli už
dlho orezávané.“
K uvedenej interpelácii zaujali stanovisko: Ing. Mrázová, vedúca odboru
výstavby, ŽP a miestneho rozvoja MsÚ a Ing. Džugan, riaditeľ TaZS mesta
Michalovce
Stanovisko vedúcej odboru Ing. Mrázovej:
Na základe podnetu obyvateľov obytného bloku na Ul. prof. Hlaváča č.
40 bola pracovníčkou odboru RPaŽP dňa 15. 8. 2007 vykonaná miestna obhliadka zameraná na prestavbu budovy ORION. Na predmetnom objekte bolo
zistené nasledovné:
V časti reštaurácie boli vykonávane tieto stavebné úpravy:
- vymaľovanie interiéru,
- výmena obkladu a dlažby v kuchyni reštaurácie,
- uloženie koberca na podlahu v reštauračnej časti.
V časti diskotéka boli zrealizované tieto stavebné úpravy
- vymurované oddeľujúce priečky do výšky cca 1,0 m nad úroveň podlahy na
oddelenie sedení v boxoch, ako aj realizácie konštrukcie boxov na sedenie,
- murované barové pulty zrealizované do výšky cca 1,2 m nad úrovňou podlahy,
- výmena okien 2 ks v miestnosti v zadnej časti a 3 ks v časti diskotéky smerom k bývalému trhovisku,
- realizovaná murovaná protihluková stena v zadnej časti od bytových domov,
- zrealizované obklady a podlahy v sociálnych zariadeniach,
- zrealizované pódiá obložené sololitom.
Na základe § 139b zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) bolo skonštatované, že vyššie uvedené stavebné
úpravy majú charakter udržiavacích prác, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu, tzv. bežné udržiavacie práce.
Vývoz stavebného odpadu bol realizovaný cestou veľkoobjemových kontajnerov Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce. Problém
so znečisťovaním okolia kontajnera vznikal v dôsledku vyhadzovaniu odpadu z kontajnera rómskymi občanmi. Na základe vykonanej obhliadky dňa
25.3.2008 bolo zistené, že predmetný priestor za reštauráciou ORION je uprataný bez stavebného odpadu.
Orez drevín rastúcich medzi blokmi A - E na Ul. prof. Hlaváča a pri blokoch Z1-Z2-Z3 na Ul. M. Rázusa bol Technickými a záhradníckymi službami
mesta Michalovce uskutočnený v mesiaci marec 2008.
Stanovisko TaZS:
K danej problematike už v predchádzajúcom období na úrovni bývalého
primátora mesta Ing. Jozefa Bobíka a jeho prednostu JUDr. Gabriela Doriča, zástupcov správcov bytov, našej organizácie a zástupcov vlastníkov bytov
(domových dôverníkov) bolo viackrát priamo na tvári mieste zvolané spoločné
jednanie.
Vyhodnotil sa vzniknutý problém, kde bolo dokázané, že závadu vytvorili
dodávatelia prác - renovácie kanalizácie, ktoré si objednali majitelia bytov. Na
prístupovej ceste sú umiestnené dva kusy KV, ktoré vyúsťujú do jestvujúcej kanalizácie z jednej strany bloku (prístupovej strany). Zároveň na túto stranu sú
vyústené i strešné zvody. Táto časť kanalizácie je ďalej prepojená popod obytný
blok E, cez pivničné priestory na druhú stranu bloku (zo strany bývalej tržnice),
do hlavnej kanalizácie. Práve tento prepoj nám neznámy dodávateľ uvedených
stavebných úprav bloku svojvoľne zabetónoval. Zjednodušil si prácu, lebo pôvodne mal opraviť zalomenú časť potrubia pod blokom. Tým znefunkčnil jestvujúcu časť kanalizácie (priepustnosť KV a strešných zvodov). To zapríčinilo,
že pri daždivom počasí nahromadená voda zo stokov sa nahromadila, nemala
kde odtekať a preto prerážala do pivničných priestorov.
Majitelia bytov, aby obmedzili množstvo týchto vôd, zmenili smer odtoku dažďových vôd z kanalizácie do zatrávnatého priestoru, hneď pod základy
uvedeného bloku. Aby sa zamedzilo prítoku vôd i zo spevnených plôch - cesty,
na týchto spoločných jednaniach na podnet majiteľov bytov sa úmyselne zaasfaltovali kanálové vstupy (KV).
Vtedajšie vedenie mesta (október 2006) prisľúbilo pomoc občanom tým, že
vyčlení finančné prostriedky na vybudovanie nových kanalizačných prechodov v smere k obytnému bloku D, čo malo predstavovať čiastku cca 200 tis. Sk.
Tento problém sa doposiaľ neriešil a je potrebné ho riešiť. Naša organizácia už
v predchádzajúcom období navrhovala vyčleniť finančné prostriedky na odstránenie závady. Žiaľ, v poslednom období neustále vznikali nové problémy
v rámci mesta, ktoré bolo potrebné prednostne riešiť z obmedzených finančných zdrojov. Keďže uvedená závada nenastala zo strany mesta, prednostne
sa riešili iné priority podľa ich dôležitosti.
V návrhu plánu prác opráv a údržby mestských komunikácií na provizórne riešenie (vybudovanie umelých trativodov z MK) navrhuje vyčleniť
časť finančných prostriedkov. Tento návrh musia schváliť na svojich zasadnutiach MR. Podotýkam, že uvedené riešenie však nebude riešiť zvedenie
dažďových vôd do kanalizácie. Osvetľovacie telesá sú po dobe životnosti,
pritom značne poškodené. Osvetlenie je funkčné a podľa plánu údržby verejného osvetlenia budú svietidlá vymenené za nové. Pri skládke stavebného
odpadu musíme postupovať podľa platného VZN o čistote a poriadku na
území mesta Michalovce Bloky A až E na Ul. prof. Hlaváča, bloky Z1 až
Z3 na Ul. Rázusovej a obytné bloky na Ul. Kuzmányho – komplexný orez
stromov bol realizovaný v dňoch 13. 3. 18. 3. 2008.



Osláv prvého mája sa v našom meste zúčastnil aj podpredseda parlamentu JUDr. Miroslav Číž. V zasadačke mestského úradu prijal
podpredsedu NR SR a PhDr. Ľubicu Roškovú, poslankyňu NR SR,
primátor mesta Viliam Záhorčák.
Foto: ivpa

VICE VERSA VIII.

Je pravdepodobné, že väčšina čitateľov Michalovčana
už zažila situáciu, nad ktorou
ako sa hovorí, im zostal rozum
stáť. Život totiž občas prináša
riešenia, ktoré je ťažké logicky
pochopiť alebo vysvetliť. No
a takéto ťažko pochopiteľné riešenia sú súčasťou skoro každého rokovania mestského zastupiteľstva. Možno, ak by tam okrem poslancov boli aj občania,
tých osobných či skupinových
záujmov by bolo menej.
Ako vzorový príklad môže
slúžiť záver z prerokovania
bodu – Odkúpenie pozemkov
v katastrálnom území Stráňany
na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ide o pozemky medzi riekou Laborec
a Psychiatrickou nemocnicou.
Pôvodne tam mala stáť nová
michalovská nemocnica. Preto
boli po roku 1970 ulice Rybárska, Pantliková a Nad Laborcom
zlikvidované. Pôvodní majitelia
nehnuteľností dostali symbolické náhrady a museli sa odtiaľ
odsťahovať. Z pôvodného investičného zámeru sa podarilo realizovať iba časť. To je to, čo dnes
tvorí Psychiatrickú nemocnicu.
Nikto sa dnes nezamýšľa nad
tým, že by bolo morálne, vrátiť
pozemky bývalým vlastníkom,
keďže pôvodný zámer t.j. nemocnica sa nerealizuje. Naopak,
tieto pozemky sa teraz stávajú
predmetom špekulácie.
V súčasnosti pozemky patria Košickému samosprávnemu
kraju, ktorý je zriaďovateľom
NsP Š. Kukuru. Kraj pochopil,
že na uvedených pozemkoch už
nič nepostaví, a preto ústretovo
ponúkol pozemky mestu a to za
cenu určenú znalcom. V Michalovciach sa takáto cena pohybuje na úrovni cca 300 Sk za meter
štvorcový. Je to super výhodná

ponuka pre mesto. Cena stavebných pozemkov je v Michalovciach je momentálne 1500 Sk
za meter štvorcový a bude ďalej
rásť. Mesto by teraz zaplatilo
okolo 60 miliónov korún, prípadne by mohlo ponúknuť na
zámenu iný porovnateľný majetok a okamžite by získalo strategický majetok v trhovej hodnote
cca 300 miliónov. Na konečnú
úpravu stavebných pozemkov sú
potrebné určité náklady, ale 250
miliónov je čistý zisk pre predávajúceho. V pomeroch rozpočtu
mesta Michalovce ide o obrovské peniaze. Pre úplnosť pripomínam, že vo februári 2008
mestské zastupiteľstvo zmenilo
klasifikáciu zmieňovaných pozemkov na výstavbu rodinných
a bytových domov.
Kto čo len trocha sleduje
činnosť terajšieho mestského
zastupiteľstva, si už vie domyslieť záver tohto príbehu. Iba
sedem poslancov podporilo návrh, aby mesto rokovalo o prevode pozemkov do svojho majetku. Takže teraz Košický samosprávny kraj bude „musieť“
riešiť dilemu, čo s pozemkami
v Michalovciach. Ak ich mesto
nechce, príde na rad developer
(na Slovensku – priekupník).
Je celkom možné, že Košický
samosprávny kraj prostriedky
z predaja pozemkov investuje
v Michalovciach, napr. do nemocnice. To podstatné o čo tu
však ide t.j. zisk z predaja jednotlivých stavebných parciel
250 až 300 miliónov si niekto
rozdelí. Teraz neviem, kto to
bude, ale isté je to, že to nebude mesto Michalovce. Prečo to
tak nie je, odpoveď pozná pán
primátor a šestnásť poslancov,
ktorí toto pre mesto nevýhodné
riešenie schválili.
Ing. Jozef Bobík, poslanec MsZ

Michalovce v minulosti
Zaujíma vás história mesta,
v ktorom ste sa narodili vy alebo vaši príbuzní? Mesta, v ktorom žijete, pracujete a rozvíjate
svoje zámery? Máme pre vás tip
- ponuku na veľmi originálnu
publikáciu Michalovce v minulosti, ktorá by nemala chýbať v
knižnici žiadneho patriota. Zároveň je vhodná aj ako pekný
darček pri rôznych životných
príležitostiach.
Náklad, v akom je vydávaná, zaručuje ich neokukanosť a
jedinečnosť. Tím zostavovateľov a umelecká dielňa, v ktorej
bola kniha zhotovovaná, zase
zaručuje výtvarnú originalitu a
vysokú kvalitu.
Publikácia obsahuje 52 dobových záberov - pohľadov do
histórie mesta. Ide o reprodukcie dobových pohľadníc z obdobia 1896-1956. Nachádzajú
sa na nich väčšinou už nestojace domy alebo domy, ktoré od
čias zhotovenia prešli výraznou
stavebnou úpravou.

Publikácia je zhotovená
formou albumu na špirále, čo
umožňuje pohodlné listovanie.
Technológia použitej viazacej
špirály umožňuje album dokonca rozobrať, listy zarámovať
a takto použiť v interiéri. Kvalita
a hrúbka papiera zabezpečí, že
pri zarámovaní nebude dochádzať k nežiaducemu vlneniu. V
prípade potreby je možné ich
opäť vrátiť do albumu.
Album je zhotovovaný ručne a viazaný pre každého držiteľa zvlášť. V cene albumu je
možné vytlačiť aj venovanie na
titulnej strane.
Asi polovica z limitovanej
série je určená na reprezentačné účely. Časť série je určená
na voľný predaj, čo však v tomto prípade neznamená, že publikáciu možno zakúpiť v kníhkupectvách. Ak chcete vlastniť
túto unikátnu knihu, kontaktujte sa: Ján Semka, semka@
sams.sk, 0907/134 341.
Ján Semka

Máj. Najkrajší mesiac roka, keď všetko kvitne, v ovzduší je plno rôznych vôní z kvitnúcich stromov a kvetov, pestrá paleta všetkých farieb
dáva tomuto mesiacu zvláštny kolorit. Aj v tradičných ľudových zvykoch už v predvečer prvého mája stavali mládenci svojim milým strom
ozdobený pestrofarebnými papierovými stužkami ako prejav svojej
náklonnosti a lásky. Táto symbolika spája máj aj širšie ako mesiac lásky – mesiac zaľúbených - mesiac mladých ľudí – mesiac nových nádejí
v spojení so skúškou dospelosti - maturitnými skúškami dospievajúcich
maturantov. Máj je aj mesiacom dvoch štátnych sviatkov. Prvý máj sviatok práce. Dnes, tak ako v minulosti, je symbolom boja za dôstojné
pracovné podmienky. Jeho korene siahajú do konca 19. storočia, keď
v roku 1886 v Amerike prebiehali masové demonštrácie za osemhodinový pracovný čas. Odvtedy sa veľa zmenilo v pracovných vzťahoch, no
základný atribút primeranej odmeny za prácu veľkej skupine pracujúcich ostáva fenoménom, ktorý má svoje opodstatnenie. Je veľmi citlivým
fenoménom uspokojovania potrieb ľudí práce a zostáva len dúfať, že oslavy sviatku práce sa raz znova nepremenia na boj za práva ľudí práce.
Druhým štátnym sviatkom je 8. máj – Deň víťazstva nad fašistickým
Nemeckom v Európe. V tento deň roku 1945 skončila druhá svetová vojna
v Európe. Táto obrovská vojnová kataklyzma pohltila milióny ľudských
životov. Patrí sa vzdať úctu a pietu tým, ktorí sa svojimi životmi pričinili
o ukončenie tohto vojnového besnenia. Položili to najvzácnejšie - svoje
životy a vytvorili podmienky pre náš dnešný mierový život. Mesto v predvečer ôsmeho mája organizuje pietny akt kladenia vencov na pamätníku
červenej armády na Hrádku. Každý sa ho zúčastniť nemôže, preto venujme aspoň v tento deň kytičku a tichú spomienku za ich mladé životy.
O niečo menej známy je aj fakt, že ôsmy máj je aj dňom Červeného kríža. Červený kríž je humanitnou organizáciou, ktorej aktivity sa
celosvetovo smerujú do problematiky starostlivosti o tých najbezmocnejších. Tam, kde končí starostlivosť komunity, schopnosti jednotlivca
postarať sa o seba, nastupuje individuálna alebo inštitucionálna starostlivosť tejto organizácie. Jej funkcia spočíva na princípoch dobrovoľnosti, ľudskosti a humanity. Jej existencia je aj v dnešných časoch
prepotrebná. Potrebuje pre svoju činnosť ľudí oddaných týmto myšlienkam humanity a dobrovoľnej práce. Organizácia aj v tento deň
organizuje ukážky poskytovania prvej pomoci v meste. Je to zároveň
motivácia pre vstup aktívnych ľudí do tejto organizácie.
Druhá májová nedeľa je i dňom matiek. Dovoľte mi pri tejto príležitosti zablahoželať všetkým matkám k ich sviatku a popriať im, aby nielen
v tento deň, ale aj počas celého roka na nich ich najbližší nezabúdali.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu
Žihadlo
Hosť: Ing. Ľuboš Žák
Piatok v premiére, pondelok a stredu
v reprízach o 18.00 hod.
ZÁZNAM
II. časť rokovania mestského zastupiteľstva
od nedele o 14.00 hod.
KLUB ZEMPLÍNČANOV
V KOŠICIACH
Wurmova 5, 040 11 KOŠICE
organizuje

XIII. Zemplínsky
majáles

,
ktorý sa uskutoční 24. mája 2008

Program: 09,30 hod. sústredenie 18 folklórnych súborov a skupín
zo Zemplína /okolo 400 účinkujúcich/ pri soche Maratónca mieru
v Košiciach. Sprievod po Hlavnej ulici až k Vedeckej knižnici.
Vystúpenie súborov a skupín v programe
„Zemplinčanom na dzeku“ od 10,00-13,00 hod.
Večer v Dome umenia sa uskutoční XIII. zemplínsky bál
informácie môžete nájsť aj na webe klub www.klubzemplincanov.sk
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kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

MICHALOVČAN INFORMUJE

Mestské kultúrne stredisko

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:

Ty žiješ v nás, my v tebe, nie sme sami...

Máriou Podžubanovou 71-ročnou, Ladislavom
Coričom 72-ročným, Jurajom Janočkom 69-ročným, Máriou Bistrančinovou 82-ročnou, Júliou
Pliškovou 63-ročnou, Julianou Sloviakovou 65ročnou, Ľuboslavom Ivanom 40-ročným, Zdenkem Voslařem 65-ročným

DEŇ MATIEK
14. 5. 2008 o 17,00 hod. – Veľká sála MsKS
Vstup pre dôchodcov mesta je voľný

XXXXIII. ročník
Michalovskej hudobnej jari

Spomienky

16. 5. 2008 o 18,00 hod. – Malá sála MsKS
TREVOCE TRIO
Vstupné: 50.- Sk, SK – vstup na senior karty

Výstava obrazov účastníkov
Medzinárodného maliarskeho sympózia
9. 5. – 16. 5. 2008 – galéria MsKS
Štefan Pavluvčík - výstava obrazov
19. 5. – 27. 5. 2008 – galéria MsKS

Program kina Centrum
13. – 14. 5. utorok, streda – 19,30 hod.		
UHOL POHĽADU
USA /90 min./
Premiéra
Osem cudzincov má osem rôznych uhlov pohľadu, aby odhalili
jednu pravdu o atentáte na prezidenta USA.
Vstupné: 65,-Sk Ml. do 15.r. neprístupný!
Slovenské titulky
15. – 17. 5. štvrtok, piatok, sobota – 19,30 hod.		
18. 5. nedeľa – 16,00 hod. a 19,30 hod.		
LET´S DANCE 2 STREET DANCE
USA /100 min./
/tanečný romantický film/
Premiéra
Osemnásťročný Patrick študuje na Marylandskej škole umenia
tanec. Keď sa dopočuje o legendárnej undergroundovej tanečnej
súťaži, ktorá sa koná len raz za rok, chce sa na ňu dostať...
Vstupné: 69,-Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky
21. – 22. 5. streda, štvrtok – 19,30 hod. 		
ZBOHOM, BEJBY	
USA /114 min./
/krimi, thriller/
Premiéra
Každý deň zmizne v Amerike 2000 detí... A práve tu bez stopy
zmizne 4-ročná Amanda. Polícii sa nedarí a tak sa príbuzní obracajú na súkromného detektíva a jeho spoločníčku.
Vstupné: 69,-Sk Ml. do 15.r. neprístupný!
Slovenské titulky
23. – 25. 5. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod. 		
PRÍSĽUBY Z VÝCHODU
USA /100 min./
/thriller/
Premiéra
Záhadný, charizmatický a nemilosrdný Nikolaj pochádza z Ruska
a pracuje v Londýne pre nechvalne známu zločineckú rodinu. Tá je súčasťou ruského kriminálneho bratstva, známeho ako Vory v zákone.
Vstupné: 69,-Sk
Ml. do 18.r. neprístupný!
České titulky
24. – 25. 5. sobota, nedeľa – 16,00 hod.		
KRONIKA RODU SPIDERWICKOVCOV
USA /90 min./
/dobrodružný, fantasy/
Premiéra
Dom prastrýka Spiderwicka, do ktorého sa súrodenci Jared, Simon a Mallory práve nasťahovali, vyzeral už na prvý pohľad veľmi záhadne. A druhý pohľad im stačil na to, aby vytušili, že ich na
tejto čudnej adrese čaká najväčšie dobrodružstvo ich života.
Vstupné: 70,- Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Český dabing
28. – 29. 5. streda, štvrtok – 19,30 hod. 		
SVATBA NA BITEVNÍM POLI	
ČR /100 min./
/komédia/
Premiéra
V malom moravskom mestečku Zvěstov žijú všetci chlapi starými historickými bitkami. Predstavujú francúzsku armádu na čele
so starostom Touchynom (Bolek Polívka), ktorý má už roky monopol na rolu Napoleona.
Vstupné: 65,-Sk Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Česká verzia

Základná umelecká škola
Interný koncert klavírneho oddelenia
12. 5. 2008 o 16,30 hod. – Koncertná sála ZUŠ
Vstup voľný

Zemplínske osvetové stredisko
ZASE SA K NÁM VRÁTIA
melódie večne zelené v rámci programov
SWINGOVÝ KLAVÍR OTAKARA KRÁSENSKÉHO
Spoluúčinkuje: Gabika Kozmová – spev
Galéria Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach
Štvrtok 15. mája 2008, 18.00
Vstup voľný

Nadácia profesora Čolláka
v Michalovciach, Masarykova 9

realizuje kurz pre dôchodcov

„Tretie dvere II.“
základy výpočtovej techniky
Kurz bude prebiehať bezplatne v priestoroch
Nadácie prof. Čolláka v mesiacoch máj – jún 2008
Možnosť prihlásenia do 20. mája, zápisné 100,- Sk
Bližšie informácie získate na tel. čísle: 64 313 33
Kurz je realizovaný vďaka podpore MsÚ Michalovce

Daltonská metóda
V priestoroch VI. základnej
školy sa na sklonku apríla v 1. C
uskutočnil deň otvorených dverí - tvz. Dalton. Pri tejto príležitosti mali rodičia možnosť
vidieť svoje ratolesti pri práci
a zoznámiť sa s priebehom výučby a výhodami alternatívnej
formy vyučovania.
“Hlavnou črtou Daltonskej
metódy je zdôrazňovanie individuálnej práce a sebazodpovednosti žiaka.” Na začiatku
výučbového procesu, ktorý nie
je presne časovo vymedzený, sa
žiaci spoločne rozprávajú o zadanej téme. Tému vždy vyberá
učiteľ, ktorý sa ale hneď po zadaní mení z autority na nenápadného pozorovateľa. Deti sa
rozprávajú o pocitoch, ktoré
v nich daná téma vyvoláva a začínajú pracovať.
Hlavným cieľom nie je nútiť
ich splniť dané úlohy, ale motivovať ich formou prirodzenej
súťaživosti k dobrovoľnému
plneniu zadaní. Dovolená je aj

akási spolupráca. Nie však jednoduché odpisovanie, ale komunikácia, ktorou tí šikovnejší
privedú ostatných k správnemu
výsledku. Deti sa neučia iba
niečo nové, obsiahnuté v úlohách. Čo je dôležitejšie, učia
sa medzi sebou komunikovať
a pomáhať si.
Obrovským prínosom tejto
metódy je to, že v rámci pozorovania sám učiteľ hneď rozozná,
ktoré dieťa čomu dáva prednosť
a v čom zaostáva.
Počas klasického vyučovania teda presne vie, na čo sa má
zamerať a ktoré deti potrebujú
pri týchto úlohách dôkladnejšiu prípravu.
Kvalitu plnenia úloh si každý žiak značí do Daltonského
metra (grafu osobného výkonu), ktorý sa nachádza na viditeľnom mieste v triede. Tento
meter je kedykoľvek každému
prístupný. Žiak sa aj počas bežného vyučovania môže porovnať s ostanými.

Rolandov hrebeň

Otvorené majstrovstvá Slovenska v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike sa konali
v dňoch 18. a 19. apríla 2008
v Bardejove. Zúčastnilo sa ich
viac ako 100 súťažiacich zo Slovenska i zo zahraničia.
Východniarov už tradične
úspešne na tejto súťaži reprezentovalo Cirkevné stredné
odborné učilište sv. Cyrila
a Metoda v Michalovciach.
Tento rok dobré meno školy
obhajovali v účesovej tvorbe
žiaci 2. ročníka učebného odboru kaderník Viktor Lisničuk
a Lukáš Ľoch, žiačka 3. ročníka učebného odboru kaderník
Veronika Lengyelová a žiačka
1. ročníka študijného odboru
vlasová kozmetika Katarína
Švihurová. V dekoratívnej
kozmetike súťažila žiačka 3.

Zem
z vrchnáčikov

Deň Zeme si pripomíname
aj preto, aby sme si uvedomili,
že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého
živého na tejto planéte je vzácna
a ničím nenahraditeľná. Preto
tento rok sme v našej ZŠ na Ul.
T. J. Moussona v Michalovciach
zbierali vrchnáčiky z plastových
fliaš a potom sme z nich vytvárali lepením na kartón našu krásnu
Zem. Žiaci jednotlivých tried
mali ešte jednu úlohu: čo naj...
obliecť sa a stvárniť prírodu. Okrem toho v spolupráci so združením VLK sa deti z EKO krúžku
stali v pondelok a utorok ich
aktívnymi členmi a na námestí
Michaloviec pomáhali zbierať finančné prostriedky pre záchranu
našich lesov. Za zdarný priebeh
celodenných aktivít ďakujeme
všetkým žiakom a hlavne Mgr. L.
Paľovej ako organizátorke a koordinátorke Zelenej školy.
E. Nemjová

ročníka študijného odboru
kozmetička Paula Semivanová. Žiaci sa na súťaž poctivo
pripravovali pod odborným
vedením svojich majsteriek
odbornej výchovy. O zodpovednej príprave svedčia aj dosiahnuté umiestnenia.
V kategórii pánsky účes, disciplíne „Denný účes so strihaním a úpravou prstami v štýle
aktuálnej módy“ získala Katarína Švihurová 1. miesto. V kategórii dámsky účes, disciplíne
„Extravagantný účes na diskotéku“ obsadil Viktor Lisničuk
3. miesto. Paula Semivanová
získala 1. miesto v disciplíne
„Večerné líčenie – ikona modernej Ameriky“.
Odborná porota, v ktorej figurovali aj renomovaní odborníci z Prahy, hodnotila kvalitu
práce zodpovedajúcu kritériám
súťažnej disciplíny ako aj celkový vzhľad modelu.
Čolláková

Už desať rokov uplynulo od chvíle,
kedy nás zanechal rodák z Michaloviec

Jozef Miškovič
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Spomína syn Kristián

Dotĺklo ti srdce a utíchol tvoj hlas,
navždy si odišiel, zanechal všetkých nás.
Dňa 11. mája uplynulo 20 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko

Michal Štofko
Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí mu venujú tichú spomienku.

Ani čas nezahojí naše rany, Boh však mal s tebou iné plány.
Dňa 30. apríla sme si pripomenuli smutné 5. výročie, keď nás opustila
naša milovaná sestra, švagriná, teta a krstná mama

Mgr. Jozefa Tabišová
V našich srdciach a modlitbách žiješ stále.
Smútiaca rodina

Na krídlach motýľa
V dňoch 28. – 30. 4. 2008 sa
uskutočnil 8. ročník festivalu
kultúrno-umeleckej činnosti žiakov michalovských základných
škôl pod názvom Na krídlach
motýľa. Zúčastnili sa ho žiaci zo
všetkých michalovských základných škôl, ako aj žiaci z družobného mesta Vyškov na Morave
a poľského súboru Bandoska zo
Rzeszowa.
Motýľ – nežný, krásny, nádherný ... bol ústredným motívom festivalu.
Deti na krídlach motýľa
chceli spoznávať svet, dospelým
ukázať, čo v nich je. Ukryté talenty sa pričinením pedagógov
naplno rozvinuli, o čom svedčí
obrovský záujem zo strany verej-

nosti. Deti sa prezentovali nielen
modernými tancami, ktoré teraz
medzi mládežou „letia“, ale aj
tancami starých otcov a materí.
Dokázali, že ľudové tradície v ich
srdciach majú pevné a nezastupiteľné miesto.
Organizátor, ZŠ na Ulici
Švermu v Michalovciach ako
aj všetci zúčastnení ďakujú donorovi - Mestskému úradu v
Michalovciach, osobitne pánu
primátorovi Mgr. Viliamovi Záhorčákovi a Ing. Kataríne Polákovej, vedúcej odboru školstva,
bez pomoci ktorých by realizácia festivalu nebola možná.
Tešíme sa na 9. ročník festivalu, ktorý bude o rok.
J. Škrabuľáková

Detský hudobný folklór
Začiatkom apríla Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach organizovalo súťaž
mladých folkloristov nášho regiónu. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: sólový spev, spevácke
skupiny, detské ľudové hudby
a sólisti - inštrumentalisti. Žiaci
ZUŠ si vybojovali prvé miesta
a tým aj postup na krajské kolo
v Košiciach v kategóriách speváci - sólisti Patrik Novák a Kristián Onder a v kategórii detských ľudových hudieb. Pekné 3.
miesto si vyspievala Dievčenská
spevácka skupina ZUŠ.
Košice privítali účastníkov
krajského kola tejto súťaže 26. apríla 2008. Porota ocenila titulom
„Laureát“ výkon Detskej ľudovej
hudby s postupom na celoslovenskú súťaž, ktorá sa uskutoční
v dňoch 13. – 15. júna v Rimavskej
Sobote. A-pásmo s návrhom na
postup na celoslovenskú súťaž získal aj sólista Kristián Onder. Patrik
Novák si vyspieval B-pásmo.

ZUŠ v Michalovciach už
niekoľko desaťročí vychováva
vynikajúcich folkloristov – spevákov aj inštrumentalistov, ktorí nachádzajú svoje uplatnenie
vo folklórnych súboroch nielen
mesta /Zemplínik a Zemplín/,
regiónu ale aj celého Slovenska.
Vďaka dvom skúseným pedagógom Ivanovi Žecikovi a Ladislavovi Pastírovi, ktorého aj tohto roku často vidíme v roli korepetítora na akordeóne, sa nám
darí pestovať u detí a mládeže
lásku k ľudovým tradíciám. Dôležitou úlohou je aj vyhľadávanie mladých talentov, ktorému
sa títo pedagógovia venujú. Na
krajskej súťaži udelila porota aj
titul „objav roka“ Timei Burčíkovej, ktorú na súťaž pripravil
Ladislav Pastír.
Všetkým súťažiacim a ich
pedagógom želáme veľa úspechov a ocenení aj v celoslovenskom kole.
A. Hersteková

šport – inzercia
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 piatich miestností na I. poschodí objektu o celkovej podlahovej ploche 143,25 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 94,31 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.
I) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej podlahovej ploche 148,60 m2.
J) nachádzajúce sa v objekte na Ul. J. Kollára č. 2 v Michalovciach (Dom smútku)
Ponúkané priestory pozostávajú z jednej miestnosti o celkovej podlahovej ploche 15,00 m2.
K) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (bývalý Dom služieb)
Ponúkané priestory pozostávajú z jednej miestnosti na I. poschodí objektu o celkovej podlahovej ploche 14,00 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
- obchodné priestory
2500,- Sk/m2/rok
1875,- Sk/m2/rok
- potraviny celosortimentné
1300,- Sk/m2/rok
975,- Sk/m2/rok
- reštauračné priestory
2000,- Sk/m2/rok
1500,- Sk/m2/rok
- kaviarne, bufety
1500,- Sk/m2/rok
1125,- Sk/m2/rok
- drobné služby
600,- Sk/m2/rok
450,- Sk/m2/rok
- služby obyvateľstvu
1100,- Sk/m2/rok
825,- Sk/m2/rok
- priestory sociálnych zariadení
250,- Sk/m2/rok
188,- Sk/m2/rok
- samostatné sklady
700,- Sk/m2/rok
525,- Sk/m2/rok
- ambulancia lekára
500,- Sk/m2/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 a liečebné zložky
1100,- Sk/m2/rok
825,- Sk/m2/rok
- spoločné priestory
a spoločne užívané priestory
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
- potraviny celosortimentné
1000,- Sk/m2/rok
750,- Sk/m2/rok
- reštauračné priestory
1600,- Sk/m2/rok
1200,- Sk/m2/rok
- kaviarne, bufety
1300,- Sk/m2/rok
975,- Sk/m2/rok
- drobné služby
550,- Sk/m2/rok
413,- Sk/m2/rok
- služby obyvateľstvu
700,- Sk/m2/rok
525,- Sk/m2/rok
- priestory sociálnych zariadení
250,- Sk/m2/rok
188,- Sk/m2/rok
- samostatné sklady
500,- Sk/m2/rok
375,- Sk/m2/rok
- ambulancia lekára
500,- Sk/m2/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 a liečebné zložky
1100,- Sk/m2/rok
825,- Sk/m2/rok
- spoločné priestory a spoločne užívané priestory
250,- Sk/m2/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 nebytových priestorov, v prípade záujmu, je možné
dohodnúť priamo so správcami:
- TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekt pod bodom G))
- MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864271 (objekty pod bodmi A), B), C), D), E), I), J), K))
- 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 ponúkaných nebytových priestorov a došlé žiadosti odmietnuť.
Termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom o právnej subjektivite: do 22. mája
2008 (termín pre zasielanie žiadosti sa riadi procesnoprávnou lehotou)
Žiadosti zasielajte na adresu:
Mestský úrad
odbor hospodárenia s majetkom
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. mája
2008 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.

Rozhodlo sa v samotnom závere
1. BK Michalovce – Kovohuty Krompachy 89:69 (41:36)
Štvrtiny 21:19, 20:17, 24:22,
24:11
V sobotu Michalovčania víťazstvom 89:69 nad Krompašanmi potvrdili svoju dominanciu
v skupine o záchranu. Stretnutie
bolo až do poslednej štvrtiny
vyrovnané, žiaden z celkov sa
nedostal do výraznejšieho vedenia. Definitívne Orli odpor
súpera zlomili v záverečnej časti
hry. Celkový rozdiel v skóre mohol byť ešte väčší keby dokázali
Zemplínčania premeniť všetky
ponúknuté podkošové šance.
1. BK Michalovce - BK‘99
Prešov 82:85 (41:43)
Štvrtiny 27:21, 14:22, 22:24,
19:18
Prešovčania v nedeľu potrápili Zemplínčanov oveľa viac na
rozdiel od Krompašanov. Vede-
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li, že jedine víťazstvom sa môžu
v druhej najvyššej basketbalovej
súťaži zachrániť. V prvej štvrtine domáci viedli už o 11 bodov
(27:16), no v jej samotnom závere dovolili hosťom streliť trojku. Druhá desaťminútovka bola
z pohľadu 1. BK katastrofálna.
Ťažko sa presadzovali cez zónovú obranu súpera a neúspešne
strieľali spoza trojkového oblúka hneď v prvých sekundách
útoku.
Do druhého polčasu vstupovali Orli za prijateľnejšieho
stavu, keď prehrávali len o dva
body 41:43. Rovnako ako v dueli s Krompachmi rozhodlo sa
až v samotnom závere. Do poslednej minúty to bolo kto z koho, a keďže domáci boli nervóznejší a urobili viac chýb dvere
za sezónou 2007/2008 uzavreli
prehrou 82:85.
R. Haník
tel./fax: 056-6421 061, 0907 057 987, e-mail: slovkarton@lekosonline.sk

MESTO MICHALOVCE
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Mladí hokejisti bilancovali

V uplynulých dňoch /17. 4./ sa
v jedálni V. základnej školy uskutočnila členská schôdza hokejového klubu Mládež Michalovce.
Zástupcovia jednotlivých družstiev a tréneri zhodnotili výsledky svojej práce v sezóne 2007-08,
prijali opatrenia na zlepšenie činnosti a zvolili si nové vedenie. Na
čele sedemčlennej správnej rady
bude Mgr. Richard Mašlanka. Po
rokoch stagnácie nabral mládežnícky hokej v Michalovciach pozitívny smer, čo sa prejavilo aj na
zlepšených výsledkoch. Družstvo
dorastu sa po dlhej dobe prebojovalo do baráže o postup do
extraligy, kde však nemali veľké
oči. Vzhľadom na zloženie kádra
predovšetkým zbierali skúsenosti,
ktoré by chlapci mali zužitkovať
v nasledujúcej sezóne. Deviataci
do poslednej chvíle bojovali so
Spišskou Novou Vsou o postup
do elitnej štvorky, ktorý im unikol
iba o vlások. O kvalite kolektívu
svedčí aj to, že brankár Pavol Borko a útočníci Peter Boltun a Matej Hinďoš sa dostali do výberu
SR816 pre budúcu sezónu. Menej

Predám
tatranský
profil
- perodrážku, brúsený
I. trieda do 140,- Sk
II. trieda - 115,- Sk
Doveziem
0915 863 227

sa darilo ôsmakom, ktorí doplácali
na skutočnosť, že v triede nemajú
brankára aj na úzky káder. Chlapci
však bojovali a ich hra bola väčšinou lepšia, než výsledky. Siedmaci
a šiestaci obsadili zhodne piatu
priečku, pričom zvlášť cenné sú
dve víťazstva šiestakov s Košicami.
Siedme miesto piatakov je reálnym
odrazom ich súčasných možností,
keď až päť chlapcov začalo s hokejom iba tesne pred sezónou, resp.
v jej priebehu. Príjemným prekvapením boli výsledky štvrtákov,
ktorí v minihokeji obsadili veľmi
pekné tretie miesto.
Potešiteľné je tiež to, že do
nehrajúcej prípravky pribudlo
počas sezóny 16 nových chlapcov, ktorí si v prípade potreby
môžu v klube bezplatne požičať
výstroj. Zásluhu na tom ma spoločnosť HRIVIS group.
Veľkú zásluhu na skvalitnení
činnosti mládežníckeho hokeja
v Michalovciach má vedenie mesta na čele s primátorom Viliamom
Záhorčákom, ako aj poslanci.
Augustový ľad a dotácie 700 tisíc
korún boli totiž novým impulzom pre všetkých tých, ktorí sa
na činnosti HK Mládež podieľajú.
V závere schôdze nový prezident
klubu Richard Mašlanka vyslovil
presvedčenie, že nasledujúca sezóna bude ešte úspešnejšia.
J. Kločanka

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



Malý oznamovateľ
Nehnuteľnosti:

• Predám 3- izbový DB s balkónom na Ul. Kyjevskej, 7. poschodie. Cena 700 tis. Sk + možná dohoda. Tel. 0904 930 365, 0904
251 284
• Hľadám priestor pre obchod a služby v centre mesta Michalovce, cca 25-35 m2. Tel. 0908 250 118

Zamestnanie:

• Prijmem pedikérku aj so živnostenským listom. Tel. 0908
362 812
• Zber ovocia vo Veľkej Británii. Odchod z Michaloviec 14. 6.
2008. Garantovaná hodinová mzda 5,52 Lib. L-work agentúra.
Tel. 0905 861 245
• Práca a brigády v krajinách EÚ. L-work agentúra. Kostolné
námestie 5, Michalovce- Tel. 0905 861 245
• Práca v Taliansku cez leto na zber broskýň, nektariniek bez vstupných poplatkov. Ubytovanie a strava zabezpečené. 0902 839 811

Rôzne:

• Predám SUZUKI DR 650 v dobrom stave. Rok výroby 1992.
Najazdené 51 600 km, modrej farby, el. štartér, TANK-VAK.
Cena 75 tis. Sk + dohoda. Kontakt: 0903/010 130 – MI
• Kúpim staré motorky, aj nekompletné, náhradné diely, platí
stále. 0903 022 227, 0918 981 514
• Predám liatinové záhradné stoly a stoličky, sada 5 000,- Sk. Tel:
054/7522813
• Predám automatické zubárske kreslo vhodné aj do kozmetiky
alebo do domácnosti na polohovanie ležiaceho pacienta. Cena
dohodou. Tel. 054/7522813
• Predám PEUGEOT 206 v dobrom stave, diesel, trojdverový,
r. výroby 2000, slivkovo-modrá farba, 17 palcové disky. Cena
165 000,- Sk + dohoda možná. Volať po 16.00 hod., č. t. 056/64
208 10, 0902 685 084

PRE PODNIKAVÉ ŽENY
Chcete začať podnikať a neviete ako na to?
Nadácia Integra Vám pomôže prostredníctvom:
• Školenia v oblasti podnikateľských zručností
• Možnosti získania mikropôžičky
• Aktívnej podpory v prvých rokoch podnikania
Projekt Nadácie Integra je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.
Školenie je bezplatné a uskutoční sa od 19. 5. – 23. 5. 2008 v Michalovciach.

Obchodné zastúpenie pre región Michalovce:
Plánka Stanislav, Masarykova 60
tel.: 0915 357 944
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