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Výnimočnosť jedného dňa
pre žiakov jednej triedy
Michalovce dnes, 26. novembra, oslavujú 66. výročie oslobodenia mesta. Na cintoríne
na Hrádku sú pochovaní vojaci, ktorí padli v bojoch pri oslobodení nášho mesta a regiónu Zemplína. Tisíce vojakov...
Pietne miesto na Hrádku,
známy Cintorín Červenej armády, je vzácnym mementom. Pre
tých, ktorí si pamätajú na hrôzy
vojny, i pre tých, ktorí si vojnové strasti pripomínajú alebo sa
o nich učia.
Pre Michalovčanov sa 26. november 1944 stal pamätným.
Ešte sa vtedy sporadicky ozývali zbrane, ale ľudia sa konečne mohli slobodne nadýchnuť.
Možno v tom čase ani netušili,
koľko mladých mužov vykúpilo dar slobody svojím životom.
Viac ako šesťdesiat rokov odpočívajú vojaci ďaleko od svojich
domovov, ale v meste, ktoré na
nich nezabúda.
K návštevníkom cintorína
v uplynulých dňoch patrili aj
žiaci piateho ročníka Základnej
školy na Ulici T. J. Moussona. Pri
príležitosti 66. výročia oslobodenia Michaloviec prežili aj nezabudnuteľnú hodinu dejepisu.

Napriek tomu, že na cintoríne vládol čulý pracovný ruch,
lebo Technické a záhradnícke
služby Michaloviec a dobrovoľní brigádnici upravovali okolie
pred blížiacim sa sviatkom oslobodenia, piataci pozorne sledovali výklad pani učiteľky. A neboli jediní! Pri ich skupinke sa
pristavil neznámy pán. Opieral
sa o hrable a so záujmom počúval. Nikoho nenapadlo, že sa aj
prihovorí.
Po skončení výkladu však
muž odložil náradie, prišiel
bližšie, začal tlieskať a skláňal sa
pred všetkými. K prejavu vďaky
pribudli aj slová. Na veľké prekvapenie – v ruštine. Vysvitlo, že
pricestoval z Moskvy. Pridal sa
k brigádnikom, ktorí upravovali
hroby zosnulých vojakov, aby si
tak uctil pamiatku svojho starého otca. Padol pri oslobodzovaní Sečoviec v roku 1944, odkiaľ
ho spolu s ostatnými padlými

vojakmi previezli do masového
hrobu na michalovský cintorín.
Mal vtedy 39 rokov.
Pre Moskovčana, vnuka
vojaka – osloboditeľa, bolo
stretnutie s deťmi nevšedným
zážitkom. Ďakoval im, aj ich
učiteľke, ako to ruskí ľudia vedia, hlbokým úklonom. Ako
sám povedal, je šťastný, že mladí
ľudia ani v dnešnom svete počítačov a techniky nezabúdajú
na hrdinov. Sám sa presvedčil,
že spomienka na vojakov, ktorí
priniesli do Michaloviec slobodu, ešte žije.
Pre piatakov to bolo tiež
nevšedné stretnutie. Spoznali
niekoho, komu dedko od útleho detstva chýbal. Spoznali jeden ľudský osud. Položili kvety
k mohylám, zapálili sviečky.
Na rozlúčku zamávali teraz
už svojmu priateľovi z Moskvy.
Bol to výnimočný osemnásty
novembrový deň.
nč

Nemocnica má nový
anesteziologický prístroj
Mesto Michalovce, ktoré je desaťpercentným akcionárom Nemocnice s poliklinikou Š.
Kukuru v Michalovciach, financovalo kúpu nového moderného anesteziologického prístroja.
Mesto každoročne prispieva
na prístrojové vybavenie michalovskej nemocnici sumou 33 tisíc
eur. V tomto roku bol v rámci
tohto príspevku zakúpený prístroj, ktorý bude slúžiť pacientom
na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny a oddelení úrazovej
chirurgie. V utorok 16. novembra
zariadenie odovzdal primátor
mesta Viliam Zahorčák primárovi OAIM Ladislavovi Beckerovi.
Toto zariadenie na podávanie
narkózy pri operačných výkonoch prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pacientov. Prístroj bude
slúžiť na podávanie anestézie pri
operačných a diagnostických
výkonoch. Zariadenie počas
operácie monitoruje všetky životne dôležité funkcie, saturáciu
plynov, kyslíka, oxidu uhličitého,
krivku EKG a frekvenciu.
„Kvalitatívna úroveň tohto
prístroja sa nedá porovnať so
zariadeniami, ktoré v súčasnos-

ti používame. Toto je podstatne
vyššia kategória v porovnaní
s tými prístrojmi, ktoré máme.
Môže monitorovať, napríklad,
koncentráciu anesteziologických plynov, pomocou ktorých
uspávame pacientov. Doposiaľ

Vyznamenaní boli žiaci, ktorí
svojím výborným umiestnením
na predmetových olympiádach,
vedomostných, kultúrnych a športových súťažiach v školskom roku
2009/2010 vzorne reprezentovali
naše mesto, Košický región a v niektorých prípadoch aj Slovenskú
republiku. Mimo toho vedenie
mesta ocenilo i vybraných učiteľov,
ktorí sa najviac podieľali na príprave týchto žiakov. Žiaci všetkých
škôl sa v školskom roku 2009/2010

AKTUALITY

Mestský úrad v Michalovciach
vás pozýva na

pietny akt
kladenia vencov

17. decembra 2010

pri príležitosti
66. výročia oslobodenia mesta

ako dvojčíslo 25 a 26.

26. novembra o 11. hodine
Cintorín Červenej armády na hrádku

redakčná rada

Ocenenie žiakov a učiteľov
Každoročne pri príležitosti Dňa študentov oceňuje primátor mesta najlepších žiakov a učiteľov základných škôl a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V tomto roku sa slávnosť
uskutočnila 16. novembra v predvečer sviatku študentov, v spoločenskej sále Zlatého býka.

AKTUALITY
Vážení čitatelia,
oznamujeme vám,
že najbližšie vydanie
novín Michalovčan
nájdete v stánkoch
a ďalších distribučných miestach

žiaden náš prístroj to nemal.
Ide o moderný anesteziologický prístroj, spĺňajúci všetky
kritériá, ktoré sú v súčasnosti
na dané prístroje kladené,“
uviedol primár OAIM MUDr.
Ladislav Becker.
ivpa
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Kupónová súťaž LUCIA 2010
Už po devätnástykrát redakcia
našich novín pripravila pre svojich
čitateľov kupónovú súťaž LUCIA. Stačilo nazbierať päť kupónov postupne
uverejňovaných v našich novinách
od čísla 20. Všetkých päť kupónov je
potrebné nalepiť na korešpondenčný
lístok alebo pohľadnicu a zaslať alebo doručiť najneskôr do 6. decembra 2010 do redakcie. Žolík, ktorý je
uverejnený s týmto posledným kupónom, môžete použiť v prípade, že
vám bude chýbať jeden kupón (nie
viac). Vystrihnuté kupóny vložené

zapojili do 16 vedomostných predmetových olympiád a ostatných
súťaží postupového charakteru, do
13 športových súťaží. Z týchto žiakov, ktorí v súťažiach dosiahli najlepšie umiestnenie, si 34 prevzalo
z rúk Viliama Záhorčáka, primátora mesta ocenenie za dosiahnuté
výsledky. Štrnásti vybraní učitelia
ZŠ a ZUŠ prevzali ďakovný list
a kvet vďaky za prípravu žiakov.
V slávnostnom príhovore
primátor mesta zdôraznil vý-

do obálky alebo prilepené na papier
do žrebovania zaradené nebudú. Pre
výhercov redakcia pripravila v spolupráci so sponzormi súťaže hodnotné
ceny. Prvú cenu – televízor už tradične venuje redakcia Michalovčan.
Upozornenie: Ak bude vyžrebovaný
rovnaký výherca dvakrát (rovnaké
meno a rovnaká adresa), lístok sa vyradí zo žrebovania a bude sa žrebovať
druhý lístok.
Priebeh žrebovania si môžete pozrieť po novinách TV Mistral vo štvrtok 9. decembra.

znam vzdelávania pre mladú generáciu. Poďakoval prítomným
pedagógom za vynaložené úsilie, ktoré sa im vracia v podobe
vďačných žiakov a študentov.
V závere stretnutia vystúpili s programom žiaci Základnej umeleckej školy na Ul.
Štefánikovej. Spevom, hudbou
a tancom umocnili vo všetkých
prítomných slávnostný zážitok
z odovzdávania ocenení učiteľom a žiakom.
nk
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LUCIA 2010

LUCIA 2010

Žolík

Kupón číslo 5

komunálne voľby – 27. november 2010 od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Začiatok muzeálnej
spolupráce
V Zemplínskom múzeu
v Michalovciach sa vo štvrtok 11. novembra zástupcovia
šiestich múzeí z pohraničnej
oblasti Slovenska, Maďarska
a Ukrajiny dohodli na začiatku spolupráce pri využívaní
zdrojov Európskej únie, ktoré
by slúžili na lepšie spoznávanie kultúrnych a prírodných
hodnôt jednotlivých regiónov.
Toto partnerstvo by malo viesť
aj k novým možnostiam prezentácie jednotlivých múzeí
(Východoslovenského múzea
v Košiciach, Vihorlatského múzea v Humennom, Zemplínskeho múzea v Michalovciach,
Múzea Otta Hermana v Miškolci, Zakarpatského vlasti-

vedného múzea v Užhorode
a Zakarpatského oblastného
múzea umenia Jozefa Bokšaya
v Užhorode).
Výsledkom rokovania bol
návrh spoločnej deklarácie
o spolupráci ako aj plán ďalších
stretnutí, kde by sa mohli stretávať odborníci z jednotlivých
inštitúcií. Riaditelia všetkých
zúčastnených múzeí sa stretnú opätovne už na začiatku
decembra v Užhorode, kde by
mali podpísať konkrétne dohody. Všetci zainteresovaní zároveň deklarovali vôľu rozšíriť
túto skupinu aj o ďalšie inštitúcie, ktoré prejavia v budúcnosti
snahu o spoluprácu v danej oblasti.
tč

Obdobie očakávania
Nedeľa Krista Kráľa ukončila
cirkevný rok. Adventným obdobím sa začne obdobie očakávania
príchodu Krista na tento svet.
Nie, nepôjde len o pripomienku udalostí, ktoré sa stali kedysi
dávno. Len zdanlivo si nahovárame, že sa nás tento čas nijako nedotýka...
Ide akosi
m i m o
n á s . . .
Nie je to
celkom
tak! Očakávanie
príchodu
Krista zrod nového života je v podstate zázrakom vykúpenia, ktorý sa dotýka každého
človeka bez rozdielu.
Adventný veniec má podobu
kruhu, ktorý symbolizuje neko-

nečno. Teda čosi, čo nikdy neskončí. K tomu sme prostredníctvom Božieho konania povolaní.
Sviece sú symbolom pominuteľnosti, lebo sa spaľujú, ale predsa
horia a vydávajú tak potrebné a
vzácne teplo. Len život v službe
a obetavosti pre dobro iných
nadobúda
zmysel.
Vt e d y
sp a ľovanie nie je
ujma, ale
zisk.
Uprostred hluku sveta,
nabitého
kom e rč nosťou a naháňaním sa za zárobkom, dajme priestor tichu
a v ňom očakávajme zázrak
života.
Mgr. Ivana Mochorovská  

V dňoch 29. a 30. októbra sa
uskutočnila zemplínska výstava
drobných zvierat a špeciálka zemplínskych králikov a činčily malej.
Na výstave bolo vystavených 131
kusov vodnej a hrabavej hydiny,
270 králikov, 195 holubov a 56
exotov. Víťazné ceny výstavy získali: Vladimír Maruška – plymutka biela - hydina, Miroslav Daňo
– zemplínsky králik a MUDr. Július Sirnay – hanacký hrvoliak čierny – holub. Na výstave boli udelené štyri ceny šampión a tridsaťštyri čestných ocenení zo všetkých

druhov zvierat. Cieľom výstavy
bolo, oboznámiť širokú verejnosť
s výsledkami našich drobnochovateľov, výmena zvierat a získať
ďalších záujemcov o chov. Okresnej organizácii zväzu poskytuje
pomoc rôzneho druhu aj Mestský
úrad Michalovce, o čom svedčí
aj prítomnosť MUDr. Benjamína
Bančeja – zástupcu primátora,
ktorý výstavu oficiálne otvoril.
Vďačíme našim drobnochovateľom za peknú reprezentáciu okresu a prajeme im veľa ďalších pekných výsledkov.
M. Suchý

Z poslaneckých interpelácií Zemplínska výstava
Riešenie interpelácií poslancov predložených na XXIII.
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 24. augusta 2010.
Ing. Jozef Bobík
2. Medzi fanúšikmi a možno medzi „odborníkmi“ existujú názory, že trávnik na novom futbalovom štadióne je nekvalitný. Preto si
myslím, že je potrebné zverejniť, ktoré normy resp. štandardy futbalový štadión a trávnik spĺňa a čo to prakticky pre divákov a hráčov
znamená.
Primátor mesta Viliam Záhorčák o stanovisko k uvedenej interpelácii
požiadal predsedu Predstavenstva MFK Zemplín Michalovce Ing. Igora
Šoltinského.
Stanovisko uverejňujeme v plnom znení:
Výstavba nového trávnika na futbalovom štadióne MFK Zemplín Michalovce, a.s. bola v rámci celkovej rekonštrukcie futbalového štadióna
objednaná a realizovaná firmou Eurogreen - Slovensko s.r.o., so sídlom
v Nitre. Spomenutá firma je špičkou medzi firmami na Slovensku, ktoré
sa venujú zakladaniu športových trávnikov, ich následnej údržbe a realizácii regeneračných trávnikových prác. Hneď v úvode treba povedať,
že na futbalovom štadióne bol osadený športový trávnik, prispôsobený
športovej každodennej záťaži, nie okrasný trávnik, ktorý môžeme vidieť
na našej novozrekonštruovanej pešej zóne v centre mesta, kde je vstup
na trávnatú plochu zakázaný. Celá rekonštrukcia trávnatej plochy na
futbalovom štadióne bola zrealizovaná podľa presne zadefinovaného
technologického postupu, ktorý bol firmou Eurogreen - Slovakia s.r.o.
navrhnutý a zrealizovaný v slovenských podmienkach na niekoľkých
desiatkach futbalových ihrísk. Je potrebné si uvedomiť skutočnosť, že
výstavba športovej trávnatej plochy je realizovaná za tým účelom, aby
sa na nej mohli odohrať futbalové súťažné a prípravné stretnutia za
každého počasia, a prípadne využívať trávnatú plochu aj na realizáciu
tréningových jednotiek v podmienkach, ktoré sú podobné súťažnému
zápoleniu. Z tohto dôvodu bol pri výstavbe novej trávnatej plochy kladený dôraz na tieto skutočnosti. Pod trávnatým povrchom je dostatočná
vrstva štrku rôznej zrnitosti, v ktorej je uložený automatický zavlažovací
systém a odvodňovací drenážny systém. Tým, že trávnatý povrch je uložený na umelo vytvorených podmienkach, s dôrazom v prvom rade na
čo najrýchlejšie odvodnenie trávnatej plochy, je možné používať ihrisko
aj v krajne nepriaznivých klimatických podmienkach, čo bolo základným cieľom pri plánovaní a samotnej realizácii výstavby novej trávnatej
plochy. Tým, že sme osadili na štadióne trávnik na čisto športové účely,
museli sme uprednostniť stránku použitia a účelnosti a potlačiť možno
stránku estetiky a „okrasnosti“ trávnika.
Po samotnej realizácii výstavby nového trávnika sme dostali od dodávateľa stavby metodické pokyny na údržbu a regeneráciu trávnatej plochy, ktoré plníme do poslednej bodky aj vzhľadom ku skutočnosti, že investícia do trávnatej plochy nebola nízka a používanie trávnatej plochy je
plánované na niekoľko rokov. Medzi laickou verejnosťou môže existovať
názor, že trávnatá plocha je nekvalitná z pohľadu farebnosti trávnika. Pri
hodnotení tejto skutočnosti si myslíme, že takýto názor je podmienený
nedostatočnou informovanosťou o problematike športových trávnikov.
Opakujeme, že trávnatá plocha na futbalovom štadióne je tzv. úžitkovou trávnatou plochou so všetkými rešpektovanými zásahmi do trávnika
s každodennou zaťaženosťou, ktoré prinášajú súťažné a prípravné futbalové stretnutia a tréningové jednotky nielen družstva dospelých ale aj
mládežníkov.
Predstavitelia všetkých športových kolektívov z rôznych miest Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktoré v rámci súťažných a prípravných futbalových zápasov navštívili náš futbalový štadión, boli nadšení naším novým
futbalovým stánkom a s uznaním sa vyjadrovali aj o kvalite trávnatej plochy, na ktorej sa dajú hrať futbalové stretnutia za každého počasia.
Rozumieme fanúšikom a tiež „odborníkom“, že môžu mať určité pochybnosti o kvalite trávnatej plochy, ale tiež si myslíme, že na základe
vyššie uvedených skutočností sme dostatočne vysvetlili rozdiely medzi
športovou, úžitkovou trávnatou plochou a okrasnými trávnikmi realizovanými v reprezentačných záhradách a plochách. V prípade akýchkoľvek
pochybností o správnosti našich riešení sme pripravení, v prípade potreby, komunikovať s kýmkoľvek komu úprimne záleží na tom, aby sme
na našom novom futbalovom štadióne zlepšovali podmienky pre našich
športovcov a vytvárali ešte kultúrnejšie, estetickejšie a bezpečnejšie prostredie pre našich fanúšikov a občanov mesta Michalovce.
Sme kedykoľvek pripravení prijať na našom futbalovom štadióne konkrétnych fanúšikov a „tiežodborníkov na všetko“, ktorí ak majú schopnosti
a adekvátne zručnosti pri riešení otázok správy a údržby futbalového štadióna a trávnatej plochy tak, aby sme spoločne dosiahli uspokojivý výsledok
pre všetkých. Nie je možné však uspokojivo vysvetliť „kadejaké“ neopodstatnené pripomienky nekonkrétnych ľudí skrývajúcich sa za masu večne
nespokojných, bez dostatočných informácií a vedomostí o kritizovaných
otázkach. Necháme sa radi poučiť, sme otvorení každej dobre a zmysluplne mienenej rade a pripomienke, ktorej cieľom je skutočný a ničím nepodfarbený úmysel navzájom si pomáhať, aby sme sa spoločne mohli pýšiť
tým, aký športový stánok sme v meste Michalovce vybudovali.
Veríme, že len vzájomnou, konštruktívnou a úprimnou komunikáciou so všetkými, ktorým naozaj záleží na rozvoji športu v našom meste,
sa nám podarí dosiahnuť športové a spoločenské ciele, ktoré si vytýčila
akciová spoločnosť MFK Zemplín Michalovce.
pokračovanie nabudúce

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora



66 slobodných rokov
Ak dnes spomenieme niekomu z mladej generácie udalosti druhej
svetovej vojny, každý z nich sa pousmeje. Akoby sa jednalo o veľmi
vzdialenú minulosť. V podobnom kontexte sa často javia aj okolnosti a
spoločenské hodnoty tohto obdobia ako ťažko uveriteľné. Tragédia nezmyselnosti vojny, obrovského množstva zmarených ľudských životov.
Často to vnímame ako niečo, čo sa nás netýka. Zabúdať na zlé je prirodzenou vlastnosťou každého človeka. No pripomínať si korene takýchto
katakliziem je stálou povinnosťou ľudstva. Preto nesmieme zabudnúť,
že Michalovce boli oslobodené 26. novembra 1944.
Bol to základný kameň našej dnešnej prítomnosti. Bolo ukončené obdobie, kedy ľudský život nemal žiadnu cenu. Stačilo povedať jedno zlé slovo a ľudské životy mohli byť zmarené. Vojnová mašinéria ich kosila ako
kombajn zrno. Ak si náhodou v ten deň pripomenieme pietou uvedené
udalosti, spomeňme si na osloboditeľov. Na ľudí, ktorí padli pri oslobodzovaní Michaloviec. Mali svoje životné sny, ktoré žiaľ, nemohli dosnívať.
Aj v nedávnych dňoch v priestoroch pamätníka vojakov pochovaných na Hrádku hľadali miesta večného odpočinku viacerí príbuzní tu
pochovaných vojakov. Boli šťastní, že ich našli. Vyslovili spokojnosť aj so
starostlivosťou mesta o uvedený pamätník.
Majme neustále na pamäti, že v spoločnosti sa stále nájdu ľudia
uprednostňujúci osobný prospech nad všetko ostatné. Nezabúdajme, že
hranice medzi túžbou po moci a majetnosti je veľmi tenká. Majme na
pamäti, že nie každý, kto hovorí o slobode, má na mysli inú slobodu ako
svoju. Aj v demokracii platí, že mnohí o nej radi rozprávajú, ale chcú
vyťažiť z nej čo najviac pre seba. Buďme preto veľmi pozorní v hodnotení
diania okolo nás, aby sme v konečnom dôsledku nešli sami proti sebe.
                               MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

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

ŽIHADLO

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

záznam

denne od 14.00 hod.

Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta
Michalovce na roky 2007 – 2010
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom druhom zasadnutí 27. februára 2007 schválilo Program rozvoja
mesta Michalovce na roky 2007 – 2010. Program vychádzal z poznania možností mesta a potrieb jeho občanov. Vzhľadom na končiace sa volebné obdobie prinášame vám vyhodnotenie uvedeného programu. Mestské zastupiteľstvo schválilo štyri hlavné priority mesta. V predchádzajúcich číslach sme uverejnili vyhodnotenie prvých troch priorít, dnes vám
prinášame poslednú časť vyhodnotenia.

Štvrtou prioritou mesta
bolo vytvorenie podmienok pre
zdravý životný štýl, s dôrazom
na zvýšenie kvality bývania,
služieb, kultúrneho a športového vyžitia a iných aktivít.
V rámci tohto okruhu Mesto
zrealizovalo uzavretie skládky
Lastomír, a to z prostriedkov
získaných z fondov EÚ. Z tých
istých zdrojov získalo Mesto
finančné prostriedky aj na rozšírenie separácie odpadov a modernizáciu triediacej linky.
V roku 2009 bola spracovaná Urbanistická štúdia Parku
študentov Michalovce, ktorá
bude podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie
na pripravovanú rekonštrukciu
predmetného parku.
Uskutočnila sa tiež pasportizácia
zelene a v elektronickej podobe je
súčasťou geografického informačného systému mesta, ktorý je prístupný na webovej stránke Mesta.
Za účelom zatraktívnenia
územia Laborca pristúpilo mesto
v roku 2009 k spracovaniu štúdie: Revitalizácia nábrežia a toku
Laborca na území mesta Michalovce. Predmetná štúdia bude
slúžiť ako základný dokument
pre navrhnutie spôsobu a prístupu k riešeniu problematiky
cyklistickej dopravy v podmienkach mesta, zabezpečeniu a projektovej prípravy riešenej trasy
a zároveň podpory výstavby cyklotrás v rámci okresu a regiónu aj
v rámci dopravných stavieb.
Rekonštrukciou mestských
komunikácií a chodníkov sa
mesto zaoberá v rámci projektov revitalizácie sídlisk. Zrealizované boli v I. a II. etape na
sídlisku Východ. Pokračovať
sa bude v III. etape. Ďalšie zintenzívnenie rekonštrukcií bolo
prijaté uznesením MsR č. 19 z 9.
2. 2010, kedy mesto prijalo plán
rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov v rozsahu:

S. Tešedíka, P. Jilemnického
- cesta, P. Jilemnického - chodník (pri domoch), Kukorelliho
- cesta, Kukorelliho - odstavné
plochy, Štefánikova - chodník,
Gen. Petrova - cesta, Gen. Petrova - chodník, Odbojárov - chodník, Saleziánov - cesta, Saleziánov - chodník, Pri sýpke - cesta,
Moskovská - cesta, Moskovská –
chodník, Vajanského - chodník,
Dobrianskeho - chodník, Nad
Laborcom - chodník, Konečná chodník, Kapušianska - chodník,
Športová, Hrehovčíka, Novomeského, Markuša, Užhorodská
- chodník pri domoch, Špitálska
- cesta a chodníky po oboch stranách, M. Bónu, Fr. Kráľa - chodník pri domoch a chodníky na
kruhovej križovatke.
Mesto svojím projektom získalo NFP na realizáciu regenerácie celého Námestia slobody
a časti Ulice Štefánikovej z operačného programu ROP prioritnej osi č. 4. Stavebné práce sa
začali realizovať v mesiaci jún
2010. Výška schválenej dotácie
je 1 576 474,29 € a výška spolufinancovania 100 725,69 €.
Súčasne mesto získalo nenávratný finančný príspevok na
financovanie regenerácie satelitných uličiek – Duklianska, S.
Chalupku a Pasáž.
V roku 2010 bola zrealizovaná výstavba chodníka ulíc
Hviezdoslavova a Topolianska.
Stavba bola rozšírená o konštrukciu prechodovej lávky. Projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 2007. Výstavba
chodníka, ktorý spája mestskú
časť Močarany a mesto Michalovce, bola zrealizovaná v roku
2008 v náklade 232 335,63 €.
V roku 2009 bola vo výške
279 083,42 € zrealizovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie Barč – Ivana.
V rámci programu BECEP
bola zrealizovaná výstavba spo-

maľovacích ostrovčekov pred VI.
ZŠ a MŠ na Okružnej ulici a spomaľovač a zároveň aj bezbariérový prechod pre chodcov pred
obchodným centrom LIDL.
V novembri 2007 bola dokončená okružná križovatka na Ul.
Hollého - Moskovská - Okružná.
Ďalšia okružná križovatka na
ceste II/582 - Ul. Sládkovičova bola
vybudovaná v rámci výstavby obchodného centra Zemplín market.
Na ceste I/50 - Sobranská cesta- Lastomírska bola v mesiaci november 2008 dokončená okružná
križovatka, ktorej výstavbu zabezpečovala Slovenská správa ciest.
V súčasnosti sa mesto v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom podieľa na výstavbe kruhovej križovatky na ceste
II/582 Vinianska cesta - Ul. partizánska rekonštrukciou chodníkov a verejného osvetlenia.
Mesto realizuje prestavbu
križovatky na Ul. špitálska - Saleziánov - Š. Kukuru.
V roku 2009 mesto spracovalo
projektové dokumentácie jestvujúcich vodovodných rozvodov
tzv. II. tlakového pásma. Rekonštrukciu zastaraných a opotrebovaných rozvodných sietí následne
riešila VVS, a. s. Košice.
V rokoch 2007 a 2008 bola
zrealizovaná výstavba športového
areálu pre atletiku na IV. ZŠ, kde sú
aj športové triedy s týmto zameraním. Na VI. ZŠ bolo vybudované
futbalové ihrisko s umelým trávnikom taktiež pre športové triedy
futbalu. V roku 2009 bolo vybudované viacúčelové ihrisko v areáli
VII. ZŠ. V roku 2010 to bolo viacúčelové ihrisko v areáli II. ZŠ.
Časť finančných prostriedkov na tieto aktivity Mesto získalo dotáciou z ÚV SR.
V rámci revitalizácie sídliska
Východ sú riešené športové ihriská a detské ihriská.
Rozsiahlymi rekonštrukciami
prešli existujúce športové zariade-

nia v meste: futbalový štadión, zimný štadión a mestská športová hala.
V zmysle pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR sa
materské a základné školy zapájali každoročne do celoslovenského
rozvojového projektu „Zdravie
v školách“ , ktorý bol organizovaný rôznymi spôsobmi. Deti materských škôl v procese výchovy
sa učili zdravému životnému štýlu rôznymi formami v školských
programoch ako Adamko zdravo
– zdravo, Kocky zdravia, Evička
nám ochorela, Evička a deti. Žiaci základných škôl sa zúčastňovali aktivít podporujúcich zdravý
životný štýl a to školy v prírode,
plavecké výcviky a lyžiarske kurzy. Každoročne sa organizoval
Svetový deň mlieka, Európsky
týždeň boja proti drogám a Svetový deň vody. Prostredníctvom
školských jedální boli realizované celospoločenské programy
a to – Mliečny program a Ovocie
v školách. Tieto aktivity sa organizovali v spolupráci s rôznymi
nadáciami a inštitúciami.
V roku 2009 a 2010 prebiehala rekonštrukcia verejného
osvetlenia v meste. V súčasnosti
prebieha rekonštrukcia v medziblokovom priestore sídliska
Východ, na ktoré Mesto získalo
NFP z európskych fondov.
Mesto Michalovce získalo
v roku 2008 úver zo ŠFRB vo výške 38 105 000 Sk (1 264 854,28 €)
a dotáciu z MVaRR SR vo výške
16 331 000 Sk (542 089,89 €) na
výstavbu 48 nájomných bytov
na Ulici Masarykovej(v súčasnosti sú už byty prenajímané)
a taktiež na výstavbu 40 bytov
nižšieho štandardu na Ulici
mlynskej získalo mesto v roku 2008 úver zo ŠFRB vo výške 4 931 000 Sk (163 679,21 €)
a dotáciu z MVaRR SR vo výške
16 796 000 Sk (557 525,06 €).
V súčasnosti sú už byty takisto
prenajímané.
koniec



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších:

rozsvietenie vianočného stromčeka

Terézia Dzuňová a Tomáš Dzuňo

6. 12. 2010 o 17.00 hod.

Tamara Lörincová

VIANOČNÉ TRHY

Dominik Nemec

Otvorenie XIX. ročníka Vianočných trhov
10. 12. 2010 o 10.00 hod.

Nikola Kozenčáková

Linda Farkašová
Viktória Iškovská

Adventný organový koncert
10. 12. 2010 o 19.00 hod. – rímsko-katolícky kostol
Gazdovská zabíjačka
11. 12. 2010 o 9.30 hod. – gazdovský dvor
Pani móda – módna prehliadka
luxusného salónu Devenir
11. 12. 2010 o 17.00 hod. – veľká sála MsKS
LUCIA 2010
Vianočný koncert ľudovej hudby O. Kandráča so sólistami
spojený s odovzdávaním cien kupónovej súťaže Michalovčana
12. 12. 2010 o 17.00 hod. – veľká sála MsKS

Zemplínske osvetové stredisko
Výstava výtvarných diel

DUCH VIANOC

7. 12. 2010 - 7. 1. 2011 – galéria ZOS Michalovce
Vianočný swingový klavír

Otakara Krásenského

16. 12. 2010 o 18.00 hod. – galéria ZOS Michalovce

Program kina Centrum
26. - 28. 11. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
JEDZ MODLI SA MILUJ
USA/2010/130 min./
Vstupné: 2,50 €
Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky
27. - 28. 11. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
KUKY SE VRACÍ
Vstupné: 2,30 €
Mládeži prístupný

Melánia Berešová

Otvorený deň školy
V Strednej odbornej škole
obchodu a služieb, Školská 4,
Michalovce, sa 11. novembra konal Otvorený deň.
Študenti odborov Hotelová
akadémia a Čašník - servírka
pútali pozornosť slávnostne prestretými tabuľami na rôzne príležitosti, miešanými nápojmi, dekoratívnym vyrezávaním ovocia
a zeleniny a prezentáciou zdravej
výživy. Návštevníci si tiež mohli
prezrieť obrazovú a fotografickú
dokumentáciu ich praxe v reštauráciách a hoteloch v Nemecku,
Grécku, Poľsku, Českej republike, na Kréte, Cypre a vo Vysokých Tatrách.
Cestovný ruch, ktorý je zameraný na prípravu pracovníkov
cestovných kancelárií, leteckých
služieb a iných oblastí turistiky,
prezentovali učitelia odborných
predmetov a študenti tohto študijného odboru. Prítomným pri-

blížili aj svoju prvú konferenciu
o cestovnom ruchu.
Študentky odboru Kozmetička - vizážistka a odboru Kaderník predvádzali praktické ukážky
líčenia a úpravy vlasov, čo s potešením uvítali niektorí prítomní
vo forme osobnej skúsenosti.
Študenti odboru Odevný dizajn názorne predviedli rôzne
výtvarné techniky ako maľovanie na sklo, hodváb a iné textílie
a tiež portrétnu maľbu. Návštevníkom tiež predstavili výtvarné
ročníkové a maturitné práce a súťažné modely šiat s ručne zhotovenými odevnými doplnkami.
V tento deň škola umožnila
rodičom nazrieť do života a práce školy a zblízka sa oboznámiť
s pracovnými možnosťami a príležitosťami, na ktoré ich synov
a dcéry pripravuje.
Ing. Erika Kotorová
Mgr. Jarmila Lapšanská

ČR/2010/95 min./
Premiéra
Český dabing

ČR/2010/107 min./
Český dabing

10. 12. piatok o 19.30 hod., 11. - 12. 12. sobota, nedeľa o 20.00 hod.
SOCIÁLNA SIEŤ
USA/2010/121 min./
Vstupné: 2,50 €
Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky
Mimoriadna premiéra filmu pre celú rodinu

9. 12. štvrtok o 17.00 hod., 10. 12. piatok o 17.00 hod., 11. 12. sobota
o 13.00 hod., 12. 12. nedeľa o 14.00 hod., 13. 12. pondelok o 16.30 a
19.00 hod., 14. 12. utorok o 20.00 hod.
USA/2010/115min./
NARNIA: DOBRODRUŽSTVÁ LODE RANNÝ PÚTNIK
Vstupné: 2,80 €
Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenský dabing
15. - 16. 12. streda, štvrtok o 19.30 hod.
MACHETE
Vstupné: 2,50 €
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov

USA/2010/105 min./
Premiéra
České titulky

Vianočný
bazár
V predvianočnom zhone, keď vrcholí
nákupná horúčka, dobre padne aj
troška oddychu. Nájdete ho v priestoroch galérie Mestského kultúrneho
strediska v Michalovciach,
ktoré pre vás pripravilo
VIANOČNÝ BAZÁR
- obrázkov z paličkovanej čipky,
dekoratívnych sviečok, vianočných
perníčkov, obrazov, svietnikov,
medových výrobkov, oplátok...
všetko, čo k Vianociam patrí.
Vianočný bazár začína 1. decembra
a potrvá do konca roka.
Tešíme sa na vás.

Martin Hreňko
a Mgr. Jana Barbaričová
JUDr. Martin Toman
a Ing. Barbora Janičová

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Darina Kunčiková, 57-ročná
Miroslav Doci, 50-ročný
Vasiľ Batromij, 73-ročný
Mária Hajduková, 62-ročná
Štefan Šoltinský, 89-ročný
JUDr. Stanislav Pešl, 63-ročný
Helena Siladiová, 85-ročná

Poďakovanie
Štefanom Šoltinským

3. 12. piatok o 19.00 hod., 4. - 6. 12 sobota, nedeľa, pondelok o 16.00
a 19.00 hod., 7. 12. utorok 19.00 hod., 8. 12. streda 17.00 hod.
HARRY POTTER A DARY SMRTI 1
USA/2010/146 min./
Vstupné: 2,80 €
Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenský dabing

9. 12. štvrtok o 19.30 hod.
KAJÍNEK
Vstupné: 2,30 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Juraj Paulovčík
a Henrieta Hotovčínová

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť
na poslednej ceste, dňa 18. 11. 2010, s našim drahým

1. - 2. 12. streda, štvrtok o 19.30 hod.
AGORA
ŠPANIELSKO/USA/2009/127 min./
Vstupné: 2,50 €
Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
České titulky

8. 12. streda o 19.30 hod.
GAINSBOURG
FRANCÚZSKO/USA/2010/130 min./
Vstupné: 2,30 €
Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
České titulky

do stavu manželského vstúpili tieto snúbenecké páry:

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
dcéra Mária a vnučka Radka s manželom

V Materskej škole na Vajanského ulici práve prebieha projekt pod názvom Rozvoj pohybových aktivít detí, ktorý je zameraný na utváranie
vzťahu k pohybu a športovým aktivitám nielen u zdravých detí, ale aj
u deti s telesným alebo duševným postihom. Ide o vzájomnú pomoc
medzi deťmi pri hre a športe. Cez hru a športové aktivity sú deti vedené k  vzájomnej spolupatričnosti, integrácii a tolerancii. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a. s..
Na školskom dvore je postavený domček so šmýkačkou, hojdačkami
a lezeckou stenou, ktorý prispieva k pestovaniu vzťahu detí k pohybu,
športu a zároveň zatraktívnil prostredie školského dvora. Ďakujeme.

Poďakovania
Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom, známym a bývalým žiakom z Jastrabia za prejavy
sústrasti a za účasť na poslednej rozlúčke s našou drahou manželkou, mamičkou, babičkou,
prababičkou, sestrou, švagrinou a tetou

Magdalénou Koščovou

Spomienky
Dňa 30. novembra 2010 uplynie rok
od smrti

Margity Špontákovej
z Michaloviec

Kto ste ju poznali, venujte jej s nami
tichú spomienku.
Spomínajú manžel a synovia s rodinami.

Ako ticho žila, tak ticho odišla. Skromná
vo svojom živote, v láske a dobrote.
Dňa 21. novembra 2010 uplynulo
5 rokov od chvíle, keď nás navždy opustila

Mgr. Margita Copková
manžel, deti s rodinami
a celá smútiaca rodina

rod. Chudíkovou

ktorá nás opustila 25. 10. 2010 vo veku 83 rokov.

s úctou a vďakou manžel Ladislav, dcéra
Ľudmila s manželom, vnučka Andrea s rodinou
a vnuk Milan s manželkou Martinou

Rodina MUDr. Júliusa Lörinca vyjadruje úprimné poďakovanie
primárke MUDr. Ľubici Kmecovej a celému zdravotníckemu
personálu pľúcneho oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach
za príkladnú, profesionálnu, humánnu a hlboko dôstojnú
starostlivosť počas hospitalizácie nášho milovaného manžela a otca.
Ďakuje rodina Lörincová

Dňa 24. októbra 2010 nás navždy opustil

MUDr. Július Lörinc

vynikajúci lekár, milujúci manžel, otec,
dedko a pradedko. Bol dlhodobým pracovníkom michalovskej nemocnice, prvý
primár onkologického oddelenia.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa prišli s ním
rozlúčiť, za slová útechy a za kvetinové
dary. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku.
manželka, deti, vnuci, pravnuci a celá rodina

Dňa 29. 11. 2010 uplynie jeden rok od smrti
a zároveň od nedožitých 38. narodenín
našej drahej dcéry, sestry, matky a manželky

Mgr. Janky Mižíkovej
rod. Foľtovej

Kto ste ju poznali, venujte jej s nami
tichú spomienku.
smútiaca rodina

Dňa 23. novembra uplynulo 5 rokov
od smrti môjho manžela, otca a dedka

Rudolfa Teresku
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
Spomína manželka a dcéry s rodinami.

šport – inzercia

DVA TÝŽDNE V športe

krátko zo športu

ATLETIKA

n Ján Kováčik na Zemplíne
Len nedávno sa ujal funkcie prezidenta Slovenského futbalového
zväzu pán Kováčik. Ako povedal, postupne chce navštíviť všetky
kluby na Slovensku a spoznať ich problémy. Do centra Zemplína
Michaloviec zavítal 20. novembra aj pri príležitosti prvoligového
stretnutia medzi druhou Petržalkou a tretím MFK Zemplín. Živo
sa zaujímal o dianie v MFK Zemplín. Veľmi ho potešil novoupravený štadión i ďalšie objekty. Na Zemplíne bol milo prijatý a zaželal nám veľa ďalších úspechov ako aj samotnej pomoci od SFZ.

O štít mesta Michalovce
XVIII. ročník Matičného behu
26. 11. 2010 14. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

BASKETBAL
1. BK-D – Spišská Nová Ves
I. liga junioriek - 7. kolo 4. 12. 2010 16. 00 hod.
1. BK-D – Poprad
I. liga junioriek - 8. kolo 5. 12. 2010 10. 00 hod.
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843

FUTBAL
Halový turnaj žiakov SFZ v malom futbale
Krajské kolo U 13, U 15 4. 12. 2010 a 5. 12. 2010 9. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0905762907
O pohár primátora
Medzinárodný turnaj družobných miest v malom futbale
Základná škola na Krymskej ul. 4. 12. 2010 10. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

HÁDZANÁ
XIII. ročník turnaja skôr narodených
Turnaj mužov 27. 11. 2010 9. 00 hod.
Info: Ján Vorreiter, č. tel. 0908334214
HK Iuventa - Bytča
I. MD/SD - 12. kolo 27. 11. 2010 13. 00 a 15. 00 hod.
Info : Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

FLORBAL
O pohár primátora mesta
II. ročník mestskej florbalovej ligy mužov
FbK Veľké Kapušany – GS 52 29. 11. 2010 19. 00 hod.
GPH Team – Renoma 29. 11. 2010 20. 00 hod.
GS 52 – In Frame Team 6. 12. 2010 18. 30 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

ĽADOVÝ HOKEJ
HK Mládež – MšHK Prievidza
I. liga juniorov - 23. kolo 28. 11. 2010 13. 00 hod
HK Dukla – HC Prešov 07
I. liga mužov - 27. kolo 30. 11. 2010 17. 00 hod.
HK Mládež – Nový Targ
I. liga dorastu - 21. kolo 4. 12. 2010 14. 00 hod
HK Mládež –MHK Humenné
I. liga dorastu - 22. kolo 5. 12. 2010 9. 30 hod
HK Mládež – HK 95 Považská Bystrica
I. liga juniorov - 24. kolo 5. 12. 2010 14. 00 hod
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0905300695

SOFTTENIS
O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
I. liga mužov - 5.-6. kolo, II. liga mužov - 6.-7. kolo
26. 11. - 9. 12. 2010 17. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

STOLNÝ TENIS
ŠKST B – MKST Veľké Kapušany
II. liga mužov - 9. kolo 5. 12. 2010 10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Bľaško, č. tel. 0905600840
Stolnotenisový turnaj
VII. ZŠ Krymská ul. 11. 12. 2010 8.30 hod.
Info: Dr. Ján Mikula, č. tel. 0905711051

ŠACH
ŠaK Zemplín – ŠK Dunajská Streda
Extraliga mužov - 1. kolo 27. 11. 2010 10. 00 hod.
ŠaK Zemplín – ŠK Prievidza
Extraliga mužov - 2. kolo 28. 11. 2010 10. 00 hod.
Info: Ing. Richard Gerbery, č. tel. 0907889968

VOLEJBAL
VK Odeta – VK Šaca
Majstrovstvá Zempl. regiónu mužov - 6. kolo 4. 12. 2010 16. 00 hod.
Info: Ing. Vladimír Krošlák, č. tel. 0903728494
O pohár primátora mesta
II. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých
I. liga 30. 11. 2010, II. liga 7. 12. 2010 vždy o 17. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

n Primát Dziubovi
V Strážskom sa bežal už 41. ročník Behu oslobodenia mesta. Na
štarte bolo 93 bežcov zo Slovenska, Ukrajiny, Poľska. Primát patrí Bohdanovi Dziubovi z Poľska, časom 20:21 min. na takmer 7
kilometrovej trase. Zo žien bola najlepšia Zuzana Stanovčáková
z Vranova nad Topľou, časom 24.25 skončila na 24. mieste. Z okresu Michalovce bolo 24 bežcov, zo samotného mesta osem. Najlepšími z mesta boli: Tomáš Ruskovský 13. miesto, čas 23:14 min.,
na 34. mieste Gabriel Sabo s časom 26:28 min. a zo žien Ľudmila
Fausová na 90. mieste 38:36 min.
n Body Petržalke
Cez víkend sa v Michalovciach hralo v 1. futbalovej lige stretnutie
predposledného kola. Šláger kola medzi druhou Petržalkou a tretími Michalovcami vyhrali zaslúžene hostia 2:0. Michalovčania sú
s 25 bodmi na 4. mieste. V sobotu 27. novembra odohrajú Michalovčania zápas posledného jesenného kola. Od 13.00 hod. sa predstavia na trávniku vedúceho Trenčína. Po zápase nastáva zimná
prestávka a hrať sa začne až na jar budúceho roka.
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Úspešní karatisti
V Košiciach 1. kolom odštartovala žiacka liga karate pre ročník 2010/2011, účastníkom ktorej
sú i mladí karatisti z Clubu mladých godžu-ryu karate Michalovce. Na začiatku súťaže sa uskutočnilo vyhlásenie víťazov žiackej
ligy v jednotlivých kategóriách za
uplynulý ročník. Medzi víťazmi
boli aj michalovskí mladí karatisti, keď veľký pohár získal Róbert
JACÍK v kategórii starší žiaci a
Lukáš VÁLYI v kategórii kumite
mladší žiaci do 35 kg.
Uvedeného prvého kola sa
zúčastnili Andrej Tomči, Michal
Stričík, Marko Lazar, Patrik

Ďurčák, Lukáš Vályi, Martin
Veseleni, Patrik Babjak, Kristián
Adamčík a Patrik Luterán, ktorý
štartoval za Karate klub Sobrance. Michalovskí pretekári súťažili v kategóriách kata a kumite,
v ktorých si vybojovali päť medailí. Martin VESELENI získal
striebornú medailu v kategórii
kumite mladší žiaci nad 40 kg,
Michal STRIČÍK si vybojoval
striebornú medailu v kata kadeti
a bronzovú medailu v kumite kadeti nad 60 kg, Marko LAZAR
získal bronzovú medailu v kata
kadeti a striebornú v kumite nad
60 kg.
nk

Strelecký trojboj
V nedeľu 7. novembra sa
uskutočnil 7. ročník streleckého trojboja o Pohár primátora
mesta Michalovce. Súťaž zorganizoval miestny Klub vojakov
v zálohe.
Strelci z pištole a z revolvera
bojovali o túto prestížnu trofej
v disciplíne, ktorá je zaujímavá
tým, že sa strieľa postupne po
desať rán na tri druhy terčov.
Každý druh terča je iný rozmerom, tvarom i farbou. O to
náročnejšie je dosiahnuť v súčte
čo najlepší výsledok.
V kategórii revolver obsadil prvé miesto Jozef Pavlovčík
z KVvZ Michalovce (320 bodov), pred Jánom Lučkayom zo
ŠSK-Podhradová Košice (311

bodov) a Emilom Tušíkom
z KVvZ Poruba pod Vihorlatom (300 bodov).
V kategórii pištoľ, ktorá je
pre zisk pohára rozhodujúca,
bol boj o prvé priečky naozaj
napínavý až do poslednej chvíle. Svedčí o tom skutočnosť, že
o umiestnení rozhodoval rozdiel jediného bodu.
Primátor mesta Viliam
Zahorčák odovzdal víťazný
pohár Milanovi Semanovi zo
ŠSK-Podhradová Košice (305
bodov), na druhom mieste
skončil Pavol Beca z KVvZ
Michalovce (304 bodov) a na
treťom mieste Jozef Pavlovčík
z KVvZ Michalovce (303 bodov).
jb



Malý oznamovateľ
Služby

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

Kúpa – predaj – prenájom/byty, domy, garáže

• Predám 3-izbový tehlový byt (64 m2) v OV, v centre MI, Ul. Prof.
Hlaváča, 3. poschodie, 3/6 bytu je v pôvodnom stave. Cena dohodou  0908 569 883, 0908 332 026
• Predám 1-izbový byt na sídlisku SNP aj s garážou.  0910 493 189
• Predáme priestranný RD na Topolianskej ulici v Michalovciach,
postavený v r. 1992, kompletne vynovený v r. 2005. Nové okná,
podlahy, kúrenie, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, vstavané
skrine, umývateľné farby ... Nutné vidieť!  0911 160 380
• Predám l - izbový byt, 39 m2 podlahovej plochy, v OV v zateplenej bytovke na 3. poschodí, Okružná 16, Michalovce.
Cena 23 000 € - dohoda možná. Info  0905 440 360
• Predám 2 – izbový byt v osobnom vlastníctve na Ulici J. Murgaša 20. Cena dohodou.  0903 278 538
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadanym
pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.  0903 278 538
• Predám 1-izbový prízemný byt s balkónom na Hollého ulici.
 0908 816 996
• Predám 2-izbový byt v centre Michaloviec. Komplet prestavba.
 0905 454 957
• Predám RD v obci Zalužice s príslušenstvom, vybudovaný na
rohovom pozemku o výmere 1 658 m2. Cena dohodou.  0907
953 427
• Predám 3-izbový, lukratívny byt v OV. Cena dohodou.
 0915 641 010

Rôzne

• Predám plazmový televízor SAMSUNG PS 42A416 s uhlopriečkou 42 (107 cm), HD READY, DVB.
Bližšie informácie na  0917 364 305. Cena dohodou.
• Predám snowboard zn. ROSSIGNOL SULTAN (dámsky) a ULTIMATE CC (pánsky), oba s viazaním + snowboard obuv. Používané jednu sezónu, vo výbornom stave. Cena dohodou Info
na  0918 914 901
• Predám 2 ks kmeň – orech. Cena dohodou.  0949 252 960
• Darujem nájdenú mačičku, asi 7 týždňovú. Je celá čierna, okatá,
veľmi hravá, naučená čistote, vhodná do bytu - odčervená.
 0918 639 109

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30
ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom predĺženia doby nájmu,
nebytové priestory nachádzajúce sa v objektoch na:

A) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach
B) Nám. osloboditeľov č. 83 v Michalovciach
C) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach
D) Ul. kpt. Nálepku č. 3 v Michalovciach
E) Ul. nad Laborcom č. 18 v Michalovciach
F) Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných
návrhov v hmotnoprávnej lehote, 14. decembra 2010 do 12.00
hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova B MsÚ Michalovce)
C) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
D) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu
služieb)
E) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
F) Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach (bývalá materská škola)
G) Ul. Vajanského č. 5 v Michalovciach (Materská škola)
H) Ul. špitálskej č. 20 v Michalovciach (bývalá ubytovňa Zekon
– prízemná časť)
I) Ul. športovej č. 31 v Michalovciach (Nová športová hala)
J) Ul. Pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
K) Ul. J. Švermu č. 6 v Michalovciach (Základná škola)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných
návrhov v hmotnoprávnej lehote, 14. decembra 2010 do 12,00
hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza zadarmo každý nepárny piatok. Vydáva Mestský úrad Michalovce. Predseda redakčnej rady:
MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: bancej@msumi.sk, redaktorka: Ing. Iveta Palečková, e-mail: paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická
a informačná kancelária, e-mail: pazicova@msumi.sk, jurcova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Ľudmila Poláková,
Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, budova mestského úradu,
Nám. osloboditeľov 30, 071 01, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov.
Sadzba a tlač: Media Group, s.r.o. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09.

