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CITY RUN – Vyhráva
jeden, pomáha každý
Mestský úrad Michalovce a spoločnosť Progress Promotion Košice pripravili na stredu
18. mája 2011 od 10. hodiny na Námestí osloboditeľov I. ročník City Run 2011 Michalovce. Koncept podujatia City Run je určený pre vyznávačov športu, aktívneho životného štýlu, mládež i rodiny s deťmi.
Okrem športovej a zábavnej
roviny je dominantným tiež
charitatívny rozmer podujatia, ktoré dokáže vygenerovať
finančné prostriedky pre zdravotne postihnuté deti, v našom
prípade pre zdravotne postihnuté deti s autizmom na Spojenej škole internátnej na Školskej
ulici v Michalovciach. Škola
zabezpečuje vzdelávanie a výchovu so zdravotným znevýhodnením a je určená pre deti
s rôznym stupňom mentálneho
postihnutia, v neposlednom
rade aj pre žiakov s autizmom.
Dominantným
prvkom
Behu City Run 2011 Michalovce bude non-stop beh na
páse umiestnenom na tribúne
pri fontáne. Hlavným cieľom
tejto pohybovej aktivity je zdolanie čo najväčšej vzdialenosti
a s tým spojené vygenerovanie
čo najväčšej finančnej pomoci
pre autistické deti. Každý zdolaný kilometer bude mať hod-

notu 33 €, ktorými prispejeme
do charitatívnej zbierky.
Športová časť podujatia je
orientovaná na absolvovanie nesúťažného, benefičného behu po
mestskom okruhu o 17.00 hod.
v dĺžke 4 kilometrov so spoločným štartom všetkých vekových kategórií pred mestským
úradom, s pokračovaním po
uliciach J. Hollého, Okružnej,
Štefánikovej späť pred mestský
úrad. Podmienkou účasti bude
riadna registrácia a to buď formou predregistrácie, alebo registráciou priamo na podujatí.
Doplnkovou
disciplínou
bude od 16.30 do 17.00 hod.
jazda na in-line korčuliach
v podobe nesúťažnej propagačnej jazdy detí, ich rodičov,
rôznych skupín kolektívov, teda
všetkých tých, ktorí vyznávajú
in-line korčuľovanie a tzv. walking - nesúťažná prechádzka po
pešej zóne v sprievode hudby
pre tých, ktorí ešte bežať ne-

vedia, alebo už nevládzu. Na
štartovú čiaru sú teda srdečne
pozvaní aj seniori, mamičky
s kočiarikmi, či „psíčkari“. Pre
všetkých prechádzky chtivých
záujemcov bude 18. mája pripravená možnosť vychutnať si
nenáročný pohyb so všetkými,
ktorí chcú pomôcť.
VSE City Run je nesúťažný
beh, čo však neznamená, že
nie sú pripravené žiadne ceny.
Naopak, v tombole sa na záver
podujatia vyžrebujú zo všetkých účastníkov výhercovia
zaujímavých cien s nádychom
blížiacich sa prázdnin.
Počas dňa pomôžu gradovať
správnu atmosféru aj kapely,
ktoré vystúpia v celej sérii hudobných vystúpení. Veríme, že
nakoniec aj muzikanti zostúpia z pódia, aby sa zapojili do
bežeckého poľa. V tomto roku
sa dobrou hudbou predstavia
hudobné formácie Komajota
a Havrana.
nč

PROGRAM VSE CIT Y RUN MICHALOVCE 18. 5. 2011
10.00 Zahájenie nonstop benefičného behu
10.05 Reprodukovaná hudba, moderátorské

Medzinárodný deň rodiny si pripomenieme v nedeľu 15. mája.

16.30 Štart VSE CITY RUN - kategória Inline
a Prechádzka

na pase

17.00 Štart VSE CITY RUN - kategória Bežci

vstupy, rozhovory, informácie pre verej-

17.15 Dobeh prvých účastníkov do cieľa

nosť

17.45 Vítanie posledných pretekárov

13.30 Zumba so Števkou

17.45 Tombola pre všetkých účastníkov VSE
CITY RUN

14.00 Zahájenie registrácie účastníkov
14.05 Koncert hudobnej skupiny Havrana

18.00 Ukončenie maratónu na bežeckom
páse a vyhlásenie výsledkov

15.00 Aerobic show
15.30 Koncert hudobnej skupiny Komajota

18.05 Odovzdanie charitatívneho daru

16.30 Prezentácia osobnosti, rozhovory, auto-

18.10 Záverečný koncert podujatia – Komajota

gramiáda

18.30

Ukončenie VSE CITY RUN Michalovce 2011
Pietnym aktom spojeným s kladením vencov si pripomenuli
v piatok 6. mája jeho účastníci
na cintoríne Červenej armády 66. výročie víťazstva nad
fašizmom. Pamiatku padlých
takmer 18000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní Michaloviec, Sečoviec, Humenného a ich okolia,
si uctili prednosta Obvodného
úradu v Michalovciach Jozef
Bobík, primátor mesta Viliam
Zahorčák, generál Kozlovskij
z Ukrajiny, zástupcovia miestnych organizácií, ako aj vojnoví veteráni.
ip

AKTUALITY

AKTUALITY

Dovoľujeme si vás pozvať
na slávnostné otvorenie výstavy

Pramene byzantskej tradície
na Slovensku
utorok 17. mája 2011 o 16.30 hod.
v Zemplínskom múzeu v Michalovciach

Šťastná rodina je ten najkrajší Boží dar.
Podobá sa naladenej lýre - každá struna vydáva iný tón,
a predsa spolu vytvárajú krásnu harmóniu.
B. Němcová
Dôležitú úlohu matiek v našej spoločnosti si uvedomujeme
už od nepamäti. A v ostatných
rokoch sa snažia predstavitelia
mesta michalovským matkám
tento ich sviatok ešte viac spríjemniť. Inak tomu nebolo ani
tento rok, keď pre nich opäť pripravili milé podujatie, ktoré sa
uskutočnilo v utorok 10. mája.
Už tradične mamičky pri vstupe
do sály mestského kultúrneho
strediska, ktoré sa tiež podieľalo na organizácii, čakal kvietok
z rúk pracovníkov Odboru sociálnych vecí Mestského úradu.

Deň matiek
Vo svojom prejave si prítomné, ale vlastne všetky naše mamky, uctil primátor mesta Viliam
Zahorčák, ktorý nezabudol oceniť ich prínos pre rozvoj rodiny
a aj celej spoločnosti. Kultúrny
program bol dôstojným vyvrcholením týchto osláv. Speváčka
ľudových piesní Hanka Servická dokázala spolu so sprievodnou cimbalovou hudbou vrátiť
prítomné dámy do čias ich mladosti a vykúzliť na ich tvárach
spokojné úsmevy. Neutíchajúci
potlesk bol pre organizátorov
podujatia tou najlepšou odmenou.
mš

Metamorfózy slova

Najstaršou a najznámejšou súťažou v interpretácii umeleckého slova je Hviezdoslavov Kubín. Tohto roku sa koná už
jeho 57. ročník.

Mekkou recitátorov, divadiel
poézie a detských recitačných
kolektívov sa v júni stane rodisko
nášho veľkého básnika - Dolný
Kubín. Pár mesiacov pred touto
udalosťou nastáva tvorivé hľadanie medzi deťmi, mládežou a ich
pedagógmi. Príprava si vyžaduje
veľa času.
Michalovce si už sedemnásť
rokov obhajujú miesto konania
krajskej súťaže Hviezdoslavovho
Kubína, ktorá má v každom kraji
vlastný názov. Na Metamorfózy
slova pricestujú deti, ich rodičia
a pedagógovia od Spišskej Novej Vsi až po Sobrance. Súťaž
prebieha tri dni. Prvé dva patria sólovým prednesom a tretí
kolektívom. Potešilo nás, že aj
tohto roku súťažiaci výborne reprezentovali okresy Michalovce
a Sobrance. Spomenieme aspoň
mená Michalovčanov, ktorí sa
umiestnili: Michal Zajac ( poézia,
3.miesto), Ľubomír Jurko (próza,
2.miesto) - obaja v druhej kategórii. Na celoslovenskej súťaži nás
budú reprezentovať Mária Schumerová v poézii a David Sabo
a Lukáš Hric v próze.

AKTUALITY

Pokračovanie najúspešnejšej tanečnej
show Jána Ďurovčíka
a šialencov rytmu a tanca

Pochvalu si zaslúžia všetci súťažiaci a ich lektori, no niektorí
z nich smutne konštatujú, že majú
málo príležitostí odprezentovať
svoje umenie. Pre divadlá a detské
recitačné kolektívy je súťaž jednou
z mála možností, kedy môžu divákom ponúknuť výsledky svojho
tvorivého snaženia. Celkom súťažilo šesť kolektívov, dva zo Spišskej Novej Vsi, tri z Košíc a jeden
z Michaloviec. Ani nie polstovka
všetkých účinkujúcich na javisku
však bola v silnej prevahe v porovnaní s divákmi v hľadisku. Veľká
sála zívala prázdnotou. Škoda, že
na podujatie neprídu pedagógovia
a žiaci aspoň z niektorých škôl,
veď celá súťaž trvala len niečo
okolo dvoch hodín. Dnes už väčšina mladých ľudí zvádza súboje len
prostredníctvom klávesnice počítača. Strácajú schopnosť nielen
vytvárať inscenačné diela, ale aj
oceniť prácu svojich vrstovníkov.
Metamorfózy slova sa skončili úspešne, no pre niektorých aj s otáznikmi: Dokážeme dať hosťom a účinkujúcim najavo, že si ich prácu vážime
a odmeníme ich o rok aj srdečným
potleskom?
Jela Timková

AKTUALITY
Zemplínske múzeum v Michalovciach
vás pozýva

GASP 3

22. mája 2011
pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí
do areálu Zemplínskeho múzea na

22. mája 2011 o 19.00 hod. Veľká sála MsKS

zážitkové popoludnie

Vstupné od 11 €

odohrávajúce sa v duchu keltských tradícií.

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
2. 5.
3. 5.
4. 5.
6. 5.
6. 5.
7. 5.
9. 5.
9. 5.
10. 5.
10.5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.
13. 5.
13. 5.
14. 5.

rokovanie dozornej rady VVS, a.s. v Košiciach
rokovanie s vlastníkmi nehnuteľnosti Kerta
rokovanie s partnermi v eurofondoch v Bratislave
porada primátora
účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti 66.
výročia ukončenia II. sv. vojny
účasť na otvorení súťaže dobrovoľných hasičských zborov
Zemplínsky pohár
porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
rokovanie s predstaviteľmi KSK v Košiciach
tlačová konferencia k podujatiu City run
rokovanie s predstaviteľmi športových klubov 1. BK Michalovce a HC WinLand Michalovce
účasť na kultúrnom podujatí ku Dňu matiek
účasť na verejnom čítaní – Noc literatúry
rokovanie regionálneho ZMOS
účasť na oslavách Dňa matiek v Zariadení pre seniorov
v Michalovciach
účasť na kultúrnom festivale základných škôl
rokovanie na NKÚ v Košiciach
účasť na vyhodnotení volejbalového turnaja pedagógov
účasť na medzinárodnom podujatí na slovensko- ukrajinskej hranici

Predstavujeme komisie MsZ

Komisia bývania
V dnešnom vydaní pokračujeme v predstavovaní činnosti
komisií mestského zastupiteľstva komisiou bývania.
Komisia sa vo svojej činnosti
riadi najmä zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákonom č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov
a VZN v oblasti podmienok prideľovania nájomných obecných
bytov a dražobným poriadkom.
Komisia v oblasti bývania posudzuje žiadosti o pridelenie obecného bytu do nájmu, posudzuje
žiadosti o predĺženie platnosti
zmluvy o nájme obecného bytu,

Mestský úrad a kluby dôchodcov oznamujú dôchodcom
mesta Michalovce, že po vydarených dvoch ročníkoch Športových hier dôchodcov mesta
Michalovce usporiadajú 20. júna
2011 o 13. hodine v areáli IV.
základnej školy III.ročník športových hier dôchodcov na ktorý
vás všetkých srdečne pozývame.
Športový deň sa bude konať
pod záštitou primátora mesta
Michalovce. Zúčastniť sa ho

jarmoku v meste. Veľkou túžbou sluchovo postihnutých je naučiť sa prácu s počítačom, aby sa ľahšie dostali
k potrebným informáciám. V klubovni jeden počítač máme a zakúpili sme ho z verejnej zbierky v roku
2007, no zatiaľ sa nám nepodarilo
získať finančné prostriedky na zapojenie internetu. Radi by sme tieto
ťažkosti preklenuli, nakoľko sme do
daru dostali ďalšiu počítačovú zostavu aj s tlačiarňou od firmy DEMOLA LIMITED, konkrétne od pani D.
Parnicovej a pána M. Čverčku, za čo
im patrí srdečná vďaka. Veľmi si ceníme ľudí, ktorí sa zaujímajú o problémy sluchovo postihnutých, chcú sa
s nami učiť posunkovú reč a odzeranie a nové poznatky využiť v reálnom živote. Ceníme si aj spoluprácu
s vedením mesta Michalovce a preto
všetkým, ktorým na nás záleží, zasielame jedno veľké ĎAKUJEME!
Valéria Mitrová

Maturitná kvapka krvi
Už po šesnástykrát organizoval
v apríli územný spolok Slovenského Červeného kríža v Michalovciach a Hematologicko-transfuziologické oddelenie Nemocnice Št.
Kukuru Maturitnú kvapku krvi.
98 študentov michalovských stredných škôl tak ešte pred vlastnou
maturitou potvrdilo svoj vstup do
dospelosti darovaním krvi.
MUDr. Peter Potocký venoval cenu predsedu ÚzS SČK,
ktorú v žrebovaní získal študent
SOŠT Marián Morosko.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach na svojom ostatnom rokovaní v apríli schválili premenovanie časti Ulice SNP na
Námestie Jána Pavla II. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v nedeľu 1. mája, v deň kedy bol zosnulý pápež Ján Pavol II. vo Vatikáne
vyhlásený za blahorečeného. Nové námestie zahŕňa verejné priestranstvo, na ktorom sa nachádza kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho so sochou pápeža, Charitný dom Prof. Hlaváča a parkovisko.
Tabuľu s názvom námestia slávnostne odhalil primátor mesta Viliam Zahorčák s dekanom rímskokatolíckej cirkvi Pavlom Kaminským za účasti veriacich.
ip

Návraty k jarmoku
Fotografiami z niektorých podujatí sa vrátime k 11. ročníku jarného jarmoku, ktorý sa v našom meste konal v posledný aprílový víkend.

Teší nás, že darovanie krvi
má podporu vo vedení škôl a aj
týmto spôsobom formujú vzťah
mladých ľudí pomáhať ľuďom
v núdzi. Ak sa chcete dozvedieť
viac o tom, čo motivuje mladých ľudí k darcovstvu krvi, aké
sú ich názory na jej darovanie
navštívte webovú stránku www.
mojakrvnaskupina.sk s preklikom na sociálnu sieť facebook
a zoznámte sa s priateľmi – bezpríspevkovými darcami krvi.
Mgr. Mária Pavluvčíková

Presne uprostred májových dní je v medzinárodnom kalendári zasvätený 15. máj ako sviatok rodiny. Je symbolické, že je presne uprostred
mesiaca lásky. I keď tento tradičný symbol spoločnosti zaznamenáva
množstvo prívlastkov ako „nemoderný, prežitý, starožitný“, lepší a stabilnejší základný kameň dobre fungujúcej spoločnosti nikto nepotvrdí.
Pritom pojem rodiny môžeme vnímať aj v širšom kontexte ako
manželský zväzok. Poznáme napríklad Spoločenstvo rodiny profesora
Hlaváča. Rôzne občianske spoločenstvá si dávajú prívlastky „rodina“.
Spojnicou je aj blízkosť názorov, záujmov, hodnôt, ktoré spájajú ľudí
spoločného záujmu.
Aj v dobre fungujúcej rodine nemusia mať všetci jej členovia rovnaké názory a záujmy. Ale ak majú záujem dosiahnuť spoločný prospech,
musia nájsť spôsoby vzájomnej komunikácie a riešenia problému. Ak
sa to podarí, všetci členovia rodiny majú z toho úžitok. I v rodine, ktorá
je súdržn,á platí, že jej napredovanie sa musí riadiť schopnosťou napredovania jej najslabšieho člena. Nikto sa neodtŕha, ani nikto nezaostáva. Dôležitá je harmónia rodiny ako celku.
Podobenstvo s rodinou občanov mesta Michalovce je úplne logické.
Ak chceme zveľaďovať svoje mesto, musíme k tomu prispieť všetci. Či si
to uvedomujeme alebo nie, každodenne sa podieľame na tom, aké naše
mesto je a aké bude.
Každý odhodený papierik bude musieť niekto zdvihnúť. Ak nechceme žiť v špine a neporiadku, každý výlučok nášho psíka, ktorý neupraceme, sa nám v podobe prachu vráti do našich dýchacích ciest aj so
škodlivinami zárodkov chorôb. Každé poškodenie zelene zaparkovaným autom sa nám vráti v prachu na našom aute. Každá necitlivosť
k susedom sa nám vráti necitlivosťou od nich. Všetko so všetkým úzko
súvisí. Zamyslime sa nad naším podielom toho, čo by sa mohlo zlepšiť
v živote veľkej rodiny Michalovčanov.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral,

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

Žihadlo

Tradičnou sa už stala súťaž vo varení kotlíkového gulášu, ktorej sa aj
tento rok zúčastnilo viacero družstiev. Nikomu nešlo ani tak o víťazstvo ako o dobrý guláš, ktorým štedro núkali okoloidúcich.

Téma: Michalovský mládežnícky futbal
HOSTIA: PaedDr. I. Remák, manažér
mládeže MFK Zemplín Michalovce,
A. Rusnák, tréner staršieho dorastu
MFK Zemplín Michalovce
premiéra v piatok,
reprízy pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM

môžu dôchodcovia zo všetkých
klubov dôchodcov, ale aj nečlenovia, ktorých účasť je vítaná.
Čím viac nás bude, tým viac sa
ukáže naša sila i chuť, zároveň sa
navzájom otestujeme a zistíme,
čo je v nás. Prihlásiť sa môžete
vo svojich kluboch, nečlenovia
v kluboch 1 a 3 na Ulici obrancov mieru (malometrážne byty),
vždy v pondelok od 9. hod. do
12. hod. u Ing. Egryho.
Ing. Ľudovít Egry

Aktivity SÚSP
Slovenská únia sluchovo postihnutých si na tento rok naplánovala množstvo aktivít rôzneho
žánru. Chceme usporiadať sociálno
- rehabilitačný kurz, základy posunkovej reči, prednášky s lekármi - či
už o danom postihu, alebo o prvej
pomoci, ktorá je veľmi dôležitá, aby
aj sluchovo postihnutý občan mohol zasiahnuť pri životne dôležitých
situáciách. Radi by sme pripravili aj
celoslovenskú prehliadku umelcov
so sluchovým postihom, nakoľko
sa začala rozvíjať práca folklórnej
skupiny v organizácii pod názvom
„Mihaľovski nevesti i beťare“. Pravidelne usporadúvame aj športové
hry na Zemplínskej šírave s bohatou
účasťou členov z Humenného, Košíc,
Sobraniec a iných organizácií.
Okrem poradenských dní, rôznych besied a prehliadok sa členovia
v klube venujú aj ručným prácam
a tie by sme radi prezentovali na

Medzinárodný deň
rodiny

prijíma stanoviská k predkladaným návrhom všeobecne záväzných nariadení o nájme obecných
bytov a k ich zmenám, prijíma
stanoviská k výpovedí z nájmu
bytu a prijíma aj stanoviská k Domovým poriadkom spracovaným
mestom Michalovce alebo správcami bytových domov.
Pre volebné obdobie 20112014 je komisia 7-členná a jej
členmi sú: Rudolf Klein – predseda, MUDr. Štefan Lipčák, MUDr.
Jozef Makohus, Ing. Jozef Sokologorský, Ing. Helena Čaklošová,
Bc. Mikuláš Koščo, Štefan Rebič
a zapisovateľ JUDr. Vasiľ Danko.

Olympiáda dôchodcov



Festival kultúry

denne od soboty od 14.00 hod.

Z histórie nášho mesta

Jedným z najatraktívnejších podujatí je každoročne Jarná cena Michaloviec v jazdeckých pretekoch o Cenu primátora mesta, Cenu syrárne
Bel Slovensko a Skok - stupňovaná obtiažnosť do 120 cm so žolíkom.

Stavanie mája a vystúpenie folklórnych súborov Zemplín a Svojina prilákali na námestie v sobotu 30. apríla množstvo mladých aj tých skôr
narodených. Krásne slnečné počasie, folklór a dobrá nálada spríjemnili
všetkým prítomným jarmočné dni.

Z vieratk á

na

adopciu

PERLA
Fenka sa túlala niekoľko dní v Michalovciach. Po odchytení bola
umiestnená dočasne v útulku. Zo
začiatku sa trochu bála, inak je
však veľmi milá, hravá a prítulná.
Taký malý maznáčik. Znesie sa
s fenkami aj psíkmi, vhodná je aj
k starším ľuďom alebo deťom.
Darujeme za adopčný poplatok,
podmienkou je podpísanie adopčnej
zmluvy.
V prípade záujmu kontaktujte
0914 124 424, utulokmi@gmail.com

Michalovce
návraty v čase
Milenka panovníka?
pokračovanie z minulého čísla

Podľa zemplínskeho historika a stoličného hodnostára Antona Sirmaiho (1747 – 1812) sa
mal Jozef II. zastaviť tiež v Michalovciach, a to v rokoch 1770,
1772 a 1773. Spomínaný údaj je
veľmi zaujímavý – mestečko totiž leží pomerne ďaleko od Viedne a i samotný Anton Sirmai nepatril k „fanúšikom“ panovníka
(skôr to bolo naopak)...
Pátranie po osudoch grófky
Hallerovej prinieslo tiež mnohé
iné zistenia. V každom prípade
by sme mohli vzťah rodiny k jej
osobe označiť za „rezervovaný“.
Nedočítate sa o nej v spomienkach členov rodiny, v genealógiách rodu (rodopisoch) je síce
uvádzaná ako prvá manželka
grófa Michala Stáraiho, no ďalšie údaje chýbajú – akoby bola
pre rodinu mŕtva už za svojho
života... Absentujú informácie
o jej narodení, o sobáši s grófom Stáraim, o živote, o úmrtí...
Známi sú len jej rodičia a brat
Jozef Haller (1752 – 1805 Nižná
Šebastová), stoličný funkcionár
v Bihárskej župe.
Neodškriepiteľným faktom
pritom zostáva, že gróf Michal
Stárai sa v roku 1779 (ako 30ročný) druhýkrát oženil s grófkou Eleonórou Esterháziovou
(Esterházy, 1757 – 1820)...
Určitú zmenu v náhľade rodiny na túto osobu priniesol až
rok 1903, keď dala manželka

grófa Alexandra Stáraiho, grófka Paulína Stáraiová, rodená Véčeiová (Vécsey), zhotoviť drevenú vyrezávanú tabuľu s maľovaným združeným erbom – jeden
zo znakov pritom patril grófke
Kláre Hallerovej, prvej manželke grófa Michala Stáraiho. Uvedenú pamätnú tabuľu následne
pripevnili na oltár rímskokatolíckeho farského kostola v Michalovciach (dôvod bol zrejme
prozaický – tento oltár priviezli
do michalovského kostola z užhorodského jezuitského chrámu
práve v čase, keď bola manželkou grófa Michala Stáraiho ešte
grófka Hallerová). Veriaci ju tak
mali na očiach niekoľko desiatok rokov.
Prečo ale dala tabuľu zhotoviť práve grófka Paulína Stáraiová? Určitú úlohu tu mohol zohrať i mierny nátlak cirkevných
predstaviteľov, ktorí sa takýmto
spôsobom chceli zrejme grófke
Hallerovej poďakovať za oltár...
Kým teda, paradoxne, veriacich pri vchode do farského
kostola „vítala“ nad vstupom
pamätná tabuľa z roku 1784, venovaná druhej manželke grófa
Michala Stáraiho – grófke Eleonóre Stáraiovej, rodenej Esterháziovej, v interiéri, pripevnená
na oltári, sa vynímala ďalšia pamätná tabuľa, teraz už s erbom
prvej manželky grófa – Kláry
Hallerovej...
Dr. Martin Molnár



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE
Mestské kultúrne stredisko
Koncert Lucie Bílá
s orchestrom Petra Maláska
pod záštitou primátora mesta Viliama Zahorčáka
15. 5. 2011. – 19.00 hod. Mestská športová hala
Vstupné od 12 €

Zo slavistických výskumov jazyka,
histórie a kultúry
seminár s diskusiou pre verejnosť pod patronátom
Viliama Zahorčáka – primátora mesta Michalovce
18. 5. a 19. 5. 2011 o 16.30 hod., 17.15 hod.
20. 5. 2011. o 16.30 hod. Malá sála MsKS

Hvezdáreň
LETNÝ ASTRONOMICKÝ TÁBOR

sa koná v dňoch 3. 7. až 9. 7. 2011
v Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej škole
a internáte v Sátoraljaújhely, Maďarsko.
Bližšie informácie na hvezdárni, resp. tel. č. 6443259,
e-mail: hvezmice@mi.psg.sk

Výstavy

Eva Tomášová - súčasná tvorba (maľba)
13. 5. 2011 – 31. 5. 2011, galéria MsKS

Program kina Centrum
13. - 16. 5. piatok, sobota, nedeľa, pondelok o 17.00 hod.
RIO
USA/2011/96min/
/animovaná rodinná komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,50 € Ml. prístupný
Slovenský dabing
17. - 18. 5. utorok, streda o 19.30 hod.
SKÚS MA ROZOSMIAŤ
USA/2011/112min/
/romantická komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,50 € Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
19. 5. štvrtok o 19.30 hod.
SPRÁVCOVIA OSUDU
USA/2011/112min/
/sci.fi/
Premiéra
Vstupné: 2,50 € Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
20. - 21. piatok, sobota o 19.30 hod.
23. 5. pondelok o 19.30 hod.
MARHUĽOVÝ OSTROV
SR/2011/102min/
/romantický, dráma/
Premiéra
Vstupné: 2,50 € Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenská verzia
25. - 28. 5. streda, štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod.
29. 5. nedeľa o 17.00 a 19.30 hod.
PIRÁTI KARIBIKU
USA/2011/140min./
V NEZNÁMYCH VODÁCH
/akčný, dobrodružný, fantasy/
Premiéra
Vstupné: 2,70 € Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Spomienky

Úspešní muzikanti ZUŠ
Základná umelecká škola,
Štefánikova 20, Michalovce dlhodobo dosahuje vynikajúce
celoslovenské i medzinárodné
úspechy v oblasti klasickej hudby aj folklóru. Niekoľkoročná
usilovná príprava priniesla úspechy už aj v hudbe populárnej.
V súčasnosti pracuje na škole
päť kapiel, ktoré vedú pedagógovia Attila Balogh, František
Balogh a Erik Kolesár.
Dňa 20. apríla sa v Kremnici
uskutočnila celoslovenská súťažná prehliadka populárnych hu-

dobných skupín Kremnické laso
2011.V kategórii do 15 rokov sa
v konkurencii deviatich hudobných skupín umiestnili na výbornom 2. mieste naši žiaci. Hudobná skupina READY, ktorú vedie
Attila Balogh nás reprezentovala
v zložení: Nikolka Rovňákováspev, Tomáš Duda-gitara, Ró bert
Funtaľ- gitara, Maroš Tirpák - basová gitara, Patrik Majerník - keyboard, Christopfer Geci - perkusie a Dávid Paľo – bicie nástroje.
Srdečne blahoželáme a prajeme
veľa ďalších úspechov.
ah

Michalovčan informuje
Vítame medzi nami našich najmenších
Patrik Schön
Alexandra Terovská
Daniel Dzurko

do stavu manželského vstúpili tieto snúbenecké páry:
Peter Fogoš
a Silvia Poľašková

Poznaj a chráň prírodu
Všade okolo nás počuť slová
o ochrane prírody. Vieme všetci,
že ju máme chrániť, lebo zničená
príroda bude asi začiatkom konca civilizácie. Aby človek naozaj
mohol chrániť prírodu, musí ju
poznať. Pre mladých ľudí je vhodnou formou jej poznávania súťaž.
V minulých dňoch sa konalo v VII.
ZŠ obvodné kolo Biologickej olympiády, kategórie E s názvom Poznaj
a chráň prírodu svojej vlasti. Súťaž
pozostávala z odbornosti geológia,
botanika, zoológia. Súťažia žiaci
5.- 9. ročníka. Účastník sa môže
zapojiť do súťaže každý rok počas

základnej školy, lebo obsahové zameranie sa obmieňa. Vyhrať nie
je ľahké. Žiaci musia zdolať test,
identifikáciu druhov i praktickú
časť. V ročníku 2010/2011 so zameraním na extrémne stanovištia,
hory nad pásmom lesa, xerotermy,
piesčiny, slaniská, lomy a fosílie si sily zmeralo 25 žiakov z ôsmich
základných škôl.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Jaroslava Šoltésová, Claudia Čičáková (obidve zo
ZŠ na Ul. krymskej) a Dominika
Lukáčová (ZŠ Palín).
Mgr. Anna Bučková

Shakespeare´s Day
Rok prešiel ako voda a opäť
sme si pripomenuli slávneho anglického spisovateľa W. Shakespeara jedným krásnym podujatím,
ktoré pod hlavičkou Mestského
úradu v Michalovciach zrealizovala PK AJ v ZŠ na Ul. T. J. Moussona
pod názvom Shakespeare´s Day.
V tento deň súťažilo na ZŠ T. J.
Moussona 60 žiakov z piatich základných škôl - ZŠ T. J. Moussona 4,
ZŠ Švermova 6, ZŠ Komenského 1,

ZŠ Krymská 5, Cirkevná ZŠ. Žiaci
sa prezentovali ako najlepšie vedeli. Odborná porota ocenila troch
najlepších súťažiacich v kategórii
prednes. V kategórii vlastná tvorba a divadelné predstavenie boli
udelené ceny poroty, pretože žiaci
boli tak pripravení, že bolo ťažké
z nich vybrať len troch najlepších.
Hoci nevyhral každý, vďaka a pochvala patrí všetkým zúčastneným.
PK

Poďakovania
Týmto chcem vyjadriť úprimné poďakovanie a uznanie
primárovi Oddelenia onkológie a rádioterapie v Michalovciach
MUDr. Jozefovi Roškovi, ako aj celému kolektívu (všetkým zamestnancom – lekárom, zdravotným sestrám, pomocnému
personálu) pri liečbe a starostlivosti o môjho drahého zosnulého
otca MUDr. Pavla Hermana st. ako onkologického pacienta
v posledných troch týždňoch jeho života,
ktoré strávil na tomto oddelení.
s vďakou MUDr. Pavel Herman ml.

Michal Zbojan
a Anna Sulejová
Ing.Peter Argaláš
a Mgr. Viera Gajdošová
JUDr. Miroslav Juričko
a Lívia Legdanová
Milan Kendžúr
a Monika Gyömbérová
Adil El Garani
a Michaela Kováčová
Jozef Makšim
a Mariana Andrejová
Ing.Tomáš Reiff
a JUDr. Zuzana Michaličová

Blahoželanie
Dňa 6. mája 2011 sa dožila 76 rokov naša mama, babka, svokra

Alžbeta Tkáčová
Lyžičku hrdosti, hrnček radosti, kotlík úspechu, jazierko peňazí, more
šťastia, oceán zdravia a celý vesmír lásky Ti k narodeninám prajú ...
dcéra Oľga s manželom Milanom, syn Ďoďo s manželkou
Slávkou, dcéra Janka a vnúčatá Lucka, Tomáš, Andrejka a Lenka

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Ing. Matúš Olšavský, 57-ročný
Vladimír Matta, 56-ročný
Anna Šmidová, 90-ročná
Helena Sádecká - Praskaiová,
85-ročná
Anna Drdolová, 74-ročná

Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom,
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s naším drahým
otcom a manželom MUDr. Ladislavom Novotným
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka a synovia

Marika (†2004)

Miško († 2006)

Stojákovci
Chýbate nám.
spomína celá rodina

Dňa 17. mája uplynie 30 rokov od doby,
kedy nás navždy opustili

Janka Ostrovská
a
Gabriel Ostrovský
Kto ste ich poznali a mali radi,
venujte im s nami tichú spomienku.
syn Boris, dcéra Jana s rodinou a sestry

Farebný detský svet
K atraktívnym výstavám patria výstavy zamerané na detský
výtvarný prejav. Detstvo zohráva v živote každého človeka
významnú úlohu. Deti častokrát
vnímajú výtvarné diela ľahšie
ako dospelí, bez predpojatosti,
s originálnym prístupom, bez
zaťaženia „skúsenosťami“ .
Súkromná ZUŠ pracuje so
žiakmi rôznych vekových kategórií – od najmenších až po
stredoškolákov, vysokoškolákov,
či dospelých. Podporuje kreativitu svojich žiakov pod vedením
skúseného pedagóga PaedDr.
Miroslava Capovčáka, ktorý sám

vo svojej tvorivej práci spája pedagogickú činnosť s umením vlastnou výtvarnou tvorbou.
Vo výstavných priestoroch
západného krídla Zemplínskeho
múzea v Michalovciach sú vystavené práce z oblasti maľby, grafiky, prevedené v rôznych výtvarných technikách (kresba, grafické techniky, kombinované techniky, koláže, maľba akvarelom,
temperou...). Vytvorené práce sú
syntézou úprimného detského
maliarskeho prejavu s cieleným
usmernením pedagóga. Výstava
potrvá do 10. júna 2011.
Dana Barnová

Pavol Fekésházy, 57-ročný

Spomienky
Dňa 8. mája uplynul rok, čo nás
vo veku 75 rokov navždy opustila naša
drahá mamička a babička

Alžbeta Slivková
S láskou spomína syn s rodinou.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.

Dňa 19. mája 2011 uplynú 3 roky,
kedy navždy zatvoril oči náš drahý

PaeDr. Michal Bobák
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu s nami tichú spomienku.
sestra Táňa s rodinou a priatelia

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob
dať, sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 20. mája 2011 uplynie 5 rokov,
keď nás navždy opustil manžel a otec

Ján Matvičík
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka Anna, dcéra Slávka, syn Ľuboš

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

DVA TÝŽDNE V športe

Kúpa – predaj – prenájom/byty

ATLETIKA
I. ročník behu VSE CITY RUN 2011
In-line korčuľovanie, pešia chôdza 18. 5. 2011 16. 30 – 17. 00 hod.
Benefičný beh 18. 5. 2011 17. 00 – 18. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342

FUTBAL
MFK Zemplín – MFK Snina
I. LSŽ U 15, U 14-22. kolo 13. 5. 2011 11. 00 a 13. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
MFK Zemplín – FK Spišská Nová Ves
I. LS/MD-29. kolo 14. 5. 2011 11. 00 a 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907
FK Topoľany – OFK Lastomír
V. LD sk. J-V-21. kolo 14. 5. 2011 14. 00 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524
MFK Zemplín – MFK Goral Stará Ľubovňa
III. LS/MD-17. kolo 15. 5. 2011 10. 00 a 12. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907
MFK Zemplín – FK LACF Lučenec
I. liga mužov-31. kolo 21. 5. 2011 17. 00 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405
FK Topoľany – FK Barca
III.liga mužov-26. kolo 22. 5. 2011 10. 30 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524
ŠK Vrbovec – OŠK Blatná Polianka
III. A trieda mužov M-ObFZ-23. kolo 22. 5. 2011 17. 00 hod.
Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483
TJ Močarianska – TJ Zbudza
III.B trieda mužov M-ObFZ-17. kolo 22. 5. 2011 17. 00 hod.
Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

HÁDZANÁ
HK Iuventa – HK Slovan Dusľo Šaľa
1. finálový zápas o majstra Slovenska 14. 5. 2011 17. 30 hod.
HK Iuventa – HK Slovan Dusľo Šaľa
2. finálový zápas o majstra Slovenska 15. 5. 2011 11. 30 hod.
Info: Pavol Mačičák č. tel. 0918627518

STRELECTVO
Klubový pretek v streleckom viacboji
15. 5. 2011 8. 00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, č. tel. 0907662553

Úspešné trio Podvihorlatského maratónu – Eduard Hapak z Ukrajiny (v strede), Férenc Biri (vpravo ) a János Zabari (vľavo) obidvaja
z Maďarska.

Víťazom maratónu
Eduard HAPAK

Mesto Michalovce, Atletický
klub Michalovce a mestské kultúrne stredisko boli 30. apríla
organizátormi 27.ročníka podvihorlatského maratónu, 11.
ročníka michalovského polmaratónu a 6. ročníka in-line maratónu. Na štart uvedených pretekov sa celkove postavilo 181
pretekárov z celého Slovenska,
ale aj 14 pretekárov zo zahraničia a to z Česka, Maďarska,
Ukrajiny, Litvy a Srbska.
S nástrahami maratónskej
trate si najlepšie poradil Eduard
HAPAK z Ukrajiny, ktorý zvíťazil časom 2:39,26 hod. pred Férencom Biri z Gyuly a Jánosom
Zabarim z maďarskej Kazinbarciky, ktorý obhájil vlaňajšie
tretie miesto na tejto trati. Zo
slovenských bežcov si najlepšie
počínal Štefan Rátz z Kysaku,
ktorý obsadil celkove 4.miesto
časom 2:53,26 pred Vladislavom Lipovským z MBO Strážske. Z domácich pretekárov sa
najlepšie umiestnil Jozef Doležal, ktorý časom 3:29,49 obsadil
17.miesto. Na maratónskej trati
štartovali i štyri ženy, víťazkou
sa stala Alžbeta Tiszová z Tube

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších zmien a doplnkov

TURISTIKA

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

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:

F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach (Lekáreň)
Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika)
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ul. Vajanského č. 5 v Michalovciach (Materská škola)
Ul. špitálskej č. 20 v Michalovciach (bývalá ubytovňa Zekon – prízemná časť)
Ul. Pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných
návrhov v hmotnoprávnej lehote, 31. mája 2011 do 12.00 hod., sú
zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.
michalovce.sk

Rôzne

• Predám 3 spálňové dvojdverové skrine. Cena dohodou.  6283 249
• Predám za výhodných podmienok CERAGEM.  6422 933,
volať o 19.00 hod.
• Odkúpim obvod praktického lekára pre dospelých v okrese MI,
SO, HE, VT.  0944 212 647
• Predám Škodu Felíciu za 2 000 €. Auto je vo výbornom stave, garážované, platná STK do 05/2012, jediný vlastník. Farba zelená
tmavá, rok výroby 2000, najazdených 35 756 km, výkon 50 kW,
nové pneumatiky a akumulátor. Doplnková výbava – ťažné zariadenie, autorádio AIWA, autokoberce, veterné clony bočných
okien ...  0905 139 606
• Máte vysoký tlak? Vysoký cholesterol? Hrozí vám cukrovka?
Poradím vám, ako sa zbaviť týchto problémov. Objednajte sa
 0915 867 765 Ing. Anna Hilčanská

Služby

• Kvalitné nátery striech + strojové čistenie od machu, špiny (škridla, eternit, Bramac...) zn. strecha ako nová  0905 513 618
• Na náhrobný kameň vysekám a pozlátim písmo.  0910 497 291
• Čistiareň peria poskytuje svoje služby – čistenie peria, výrobu
paplónov a vankúšov, odvoz a prívoz v rámci mesta zabezpečíme. 0915 325 381, 056/649 77 35
Klub dôchodcov na Ul. obrancov mieru
pozýva svojich členov na

MAJÁLES

(hudobné popopudnie)

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

V. ročník medzinárodného turnaja
partnerských miest
21. 5. 2011 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

MESTO MICHALOVCE

A)
B)
C)
D)
E)

City IMS Košice, ktorá v cieli
len o stotinu sekundy porazila
Eriku Billu z BK Steel Košice.
Odstupom jeden a pol minúty
na treťom mieste skončila Zlata
Semanová z BK Furča Košice.
Na polmaratónskej trati palmu víťazstva si odniesol
Erik ONOFREJ z BK Furča
Košice časom 1:22,44 hod., na
druhom mieste skončil Jozef
Štieber z Krásnej Lúky a tretiu
priečku obsadil Milan Šoltýs
z Batizoviec. Medzi ženami
bola najrýchlejšia Anna PARIMUCHOVÁ z Bratislavy
časom 1:53,31 pred Monikou
Rusnákovou z Košíc a Máriou
Kleinovou z Dobšinej.
V 6. ročníku in-line maratónu na korčuliach bol najrýchlejší Lukáš TRNAVSKÝ z Ostravy,
ktorý dosiahol čas 1:10,42, na
druhom mieste sa umiestnil minuloročný víťaz Tomáš Rosival
z CSRC Košice a tretiu priečku
obsadil Martin Otčenáš z Popradu. V kategórii žien zvíťazila
Renáta KARABOVÁ z RK Inline
Center Košice, ktorá spomedzi
75 štartujúcich časom 1:13,22
obsadila celkove 10.miesto. nk

• Predám l-izbový byt 39 m2 podlahovej plochy v OV v zateplenej
bytovke na 3. poschodí, Okružná 16, Michalovce. Dohoda možná. Info  0905 440 360
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadanym pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.
 0903 278 538
• Dám do prenájmu dom na Zemplínskej šírave vhodný na podnikanie alebo ubytovanie.  0907 534 726
• Predám rodinný dom v obci Zalužice na rohovom pozemku
o výmere 1 658 m2. Cena 130 000€ alebo dohodou. Okamžite
voľný na bývanie.  0907 953 427, Ing. Jozef Sabol, Prešov
• Predám chatu na Domaši. Cena dohodou.  0905 137 972
• Predáme byt v OV na Ul. prof. Hlaváča – plastové okná, nové
radiátory, 4. posch., 35 000 €.  0908 641 063
• Predám 3-izbový byt na Ulici M. R. Štefánika v Michalovciach.
Byt je v osobnom vlastníctve, rozloha 68 m2 + balkón 4,8 m x 1,5
m + 2 pivnice. Na chodbe sú stropné kazety. Na zemi je položená imitácia plávajúcej podlahy. V celom byte sú plastové okná.
Cena 43 000 € (pri rýchlom záujme ZĽAVA).  0905 799 147
• Predáme priestranný RD v tichej oblasti na Ul. topolianskej
v Michalovciach. Postavený v r. 1992, kompletne vynovený
v rokoch 2005/2006. Nové okná, drevené parkety, lepené koberce, nové kúrenie, nová kuchyňa so vstavanými spotrebičmi,
roll - door, umývateľné farby, garáž, prístrešok a viac ... Cena
155 000 €, dohoda možná. Nutné vidieť!
 0911 160 380,  0907 953 078
• Dám do prenájmu garáž pri Zekone.  0919 716 152

MESTO MICHALOVCE

VOLEJBAL

21. ročník cyklotúry okolo Zemplínskej Šíravy
21. 5. 2011 8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603



29. mája 2011 od 15.00 hod.
v priestoroch klubu na Ul. obrancov mieru

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM

A)
B)
C)
D)
E)

Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach
Ul. saleziánov č. 1285 v Michalovciach
Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach
Ul. špitálskej č. 20 v Michalovciach

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 31. mája 2011 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

Cyklojarné kilometre
Síce v malom množstve, no
úspešne otvorili tohtoročnú
cyklosezónu členovia najstaršieho michalovského Klubu
slovenských turistov (NM KST)
Turista jazdou do tradičného
úvodného cieľa, do Humenských vrchov konkrétne do časti
Hiriač.
Prvé zastavenie na moste cez
Šíravský kanál napájajúci „Laborčankou“ jednu z najväčších
vodných plôch na Slovensku
(32,9 km²). Pokračovanie s minimálnym absolútne nepostrehnuteľným stúpaním doviedlo
cykloturistov do obce Zbudza.
Tá sa prvýkrát spomína v roku
1301, no v jej chotári boli nájdené vykopávky už z neskorej
doby kamennej. Známa je tiež

ložiskom kamennej soli, zatiaľ
nevyužívaným. Pár kilometrov ďalej a sú pri vodnej nádrži
Oreské. Po jej nábreží absolvovali pešiu exkurziu. Zaujala ich
pomerne nízka hladina vody,
ale aj čím ďalej, tým viac napadnuté okolité stromy cudzopasným imelom. Slniečko pripeká,
čas rýchlo uteká a tak je načase
hotoviť sa domov. Cestou ešte
pietne postátie pri starobylom
cintoríne, trochu pohoršenia
nad zdevastovanými rigolmi
rôznym komunálnym odpadom,
no aj potecha z rozvoňaných
kvitnúcich lánov repky olejnej
a príjemný výlet sa končí.
Úvodná „tréningová“ cykloturistická akcia sa vydarila.
Anton Hasák

Zverejňuje

1.

2.

3.

4.
5.

zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších zmien a doplnkov, prenajať
priamym prenájmom nehnuteľnosť:
Predĺženie doby nájmu na prenájom časti nehnuteľnosti - objektu Zlatý býk na Námestí osloboditeľov v Michalovciach, za účelom
umiestnenia reklamnej tabule o rozmeroch 1,9 a 0,5 m. Ročné nájomné za 1 ks tabule v súlade s VZN č.101/2007 je minimálne 110,54 eur.
Prenájom časti pozemku p. C-KN č. 4664/1 do výmery 200 m2, k.ú.
Michalovce nachádzajúci sa na Ul. Hollého a chodníkom na Ul.
Okružnej v Michalovciach za účelom využitia ako komunikačný
priestor pre prechod vozidiel k autoumyvárke. Minimálna cena
v súlade s VZN č.101/2007 je 3,68 €/m2 ročne.
Predĺženie doby nájmu na prenájom časti pozemku p. C-KN č.
3066/1, na Ul. Štefánikovej, za účelom umiestnenia 1 ks reklamného panelu. Minimálna cena v súlade s VZN č. 101/2007 je 36,85 €/za
každý začatý 1 m2 /ročne.
Predĺženie doby nájmu na prenájom 2 ks jednostranných reklamných panelov na časti pozemku p.C-KN č. 2748 a 2766, nachádzajúcich sa v centrálnom mestskom parku v Michalovciach.
Predĺženie doby nájmu na prenájom 2 ks obojstranných reklamných panelov umiestnených na časti pozemku p.C-KN č. 682/1, pri
OC LIDL. Minimálna cena v súlade s VZN č. 101/2007 je 36,85 €/za
každý začatý 1 m2/ročne.

Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 31. mája 2011 do 12.oo hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke
www.michalovce.sk

Pozývame vás na

Deň Stráňančanov
ktorý sa uskutoční 10. júna 2011
v areáli Základnej školy na Ulici školskej
Pripravený je zaujímavý kultúrny a športový program.
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