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Michalovce – vstupná
brána turizmu Zemplína
Rovnaký je aj názov projektu, ktorý mesto začína realizovať z Regionálneho operačného programu v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
– neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu. Mesto ako jedno z prvých začína realizovať
projekt aktivít v oblasti turizmu, na ktorý získalo nenávratné finančné prostriedky vo
výške 188 925 €.
Sprístupniť
elektronické
služby turizmu vytvorením
komplexného
turistického
portálu regiónu a prepojiť ho
na ďalšie portály cestovného
ruchu, podporiť viacjazyčnú
propagáciu prírodného, kultúrneho a historického potenciálu
regiónu Zemplín sú ciele, ktoré
si projekt kladie počas nasledujúcich 28 mesiacov. Zámerom
projektu je aj zjednotiť informačný systém orientačných tabúľ v oblasti turisticky atraktívnych miest regiónu, vytvoriť dizajn manuál mesta Michalovce.
V rámci partnerskej spolupráce
s Regionálnym združením turizmu Zemplína chceme podnietiť a motivovať k spolupráci
podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu (CR)
k lepšiemu využitiu potenciálu
a k poskytovaniu kvalitnejších
a rozmanitejších služieb.
Samostatný portál turizmu
Dolného Zemplína bude okrem
základných textových a obrazových informácií obsahovať
automatické elektronické služby zakladania aktivít a produktov CR v regióne poverenými
užívateľmi mesta a partnera,
kontaktné formuláre, ankety, spätnú väzbu hodnotenia
spokojnosti užívateľov služieb,
backend pre zaregistrovaných
inzerentov služieb v CR, inte-

raktívne informácie a mapy pre
ľubovoľných užívateľov a vďaka
viacjazyčným mutáciám bude
mať nadregionálny charakter.
Po ukončení realizácie projektu
bude portál denne aktualizovaný vďaka automatizovaným
funkcionalitám pre užívateľov,
návštevníkov, podnikateľov.
Ďalšími elektronickými výstupmi projektu budú reklamné
DVD nosiče s multimediálnymi
informáciami a audiovizuálnymi nahrávkami s propagačnou
tematikou mesta Michalovce
a regiónu Dolný Zemplín.
V projekte vznikne množstvo systematických štruktúrovaných tlačených materiálov.
Základná propagačná publikácia bude pozostávať zo šiestich
častí - pobyt pri vode, prírodné
krásy a zaujímavosti, mestská
turistika a historické pamiatky, gastronómia a reštauračné
služby, vínna cesta a vinárstvo,
vidiecky turizmus - všetky časti v štyroch jazykových mutáciách. Súčasťou brožúry potuliek po historických a kultúrnych atrakciách bude kreslená
3D mapa s vyobrazením historických skvostov mesta a okolia, kreslená mapa vo formáte
A1 bude súčasťou informačných bodov centrálnej mestskej
zóny ako aj ďalších miest, dôležitých pre rozvoj CR. V projek-

te vzniknú kalendáre produktov
CR na roky 2012, 2013 a 2014.
Všetky výstupy projektu sú
zamerané prevažne na územnú
oblasť mesta Michalovce, širšieho okolia oblasti Zemplínskej
šíravy, obcí v danom území Vinné, Kaluža, Klokočov, Jovsa.
Obce sú členmi Regionálneho
združenia turizmu - partnera projektu. Výstupy projektu
budú priebežne konzultované
na spoločných stretnutiach zástupcov obcí, podnikateľských
subjektov v oblasti CR, všetky
produkty budú predstavené na
konferencii v závere projektu.
Veríme, že projekt prispeje
k lepšej informovanosti obyvateľov a návštevníkov mesta
a rozvoju cestovného ruchu
nášho milovaného Zemplína.
RNDr. Jana Machová
V hudobnom programe
druhého ročníka multikultúrneho Easthetic festivalu bude
tento rok figurovať presne
30 interpretov. Poslednými
kapelami do mozaiky sú formácie Plastic Swans z Banskej Bystrice a Moustache
z Dunajskej Stredy, ktorých
účasť organizátori potvrdili
v nedeľu večer. Na podujatí,
ktoré sa bude konať 5. a 6. augusta na Zemplínskej šírave,
sa predstavia hudobníci zo
siedmich európskych krajín
– okrem Slovenska bude mať
svoje zastúpenie aj Česká re-

Easthetic
festival

V pondelok 27. júna sa v areáli materskej školy na Školskej ulici konala
milá slávnosť. Po namáhavej práci pedagógov, rodičov a vďaka príspevkom donorov sa podarilo krásne dielko – športové ihrisko. Za prítomnosti
riaditeľa Syrárne Bel Slovensko, a.s. Martina Buršáka, primátora mesta
Viliama Zahorčáka a ďalších vzácnych hostí ho slávnostne otvorili. Deti
aj rodičia mali možnosť po skončení úvodného programu samy si vyskúšať športové aktivity na pripravených stanovištiach. Veď ako povedala
riaditeľka školy Anna Berdáková: „Rodina je vtedy rodinou, keď trávi čas
spoločne“.

AKTUALITY

publika, Maďarsko, Poľsko,
Rakúsko, Francúzsko a Bosna a Hercegovina.
Koncerty budú na hlavnom
pódiu a na druhom Kasárne/
Kulturpark stagei. V piatok
budú začínať o 15:00, v sobotu
už o 13:30. Posledné vystúpenia dídžejov potrvajú do piatej
hodiny ráno. Easthetic festival
sa bude konať rovnako ako
vlani v stredisku Hôrka. Permanentky na podujatie si záujemcovia a záujemkyne môžu
zakúpiť v sieti Ticketportal.
Cena dvojdňovej vstupenky je
stále 12 eur.
Ján Papač

AKTUALITY

Špacírky po varošu
22. júla 2011 o 19.00 hod.
Miesto stretnutia:
Pre vstupnou bránou Zemplínskeho múzea
v Michalovciach.
Téma:
Historické jadro mesta

Pri príležitosti Sviatku svätých Cyrila a Metoda sa 5. júla o 17.00 hod. na Námestí osloboditeľov uskutočnila
ekumenická pobožnosť za účasti duchovných predstaviteľov cirkví, zástupcu primátora MUDr. Benjamína Bančeja, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta.

Otvorený list primátora
Vážený pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky,
vážení páni generálni riaditelia
zdravotných poisťovní pôsobiacich v Slovenskej republike,
vážený pán predseda Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Slovenskej republike!
Obyvatelia mesta Michalovce, poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Michalovce a členovia vedenia Mesta Michalovce
so znepokojením a obavami prijali medializované informácie
o pripravovanom neuzatváraní
zmlúv, a teda de facto o rušení
oddelení v Nemocnici Š. Kukuru v Michalovciach.
Aj keď sa tento proces dotýka
takmer celého Slovenska, zdá sa
nám, že náš región je ním osobitne zasiahnutý, čo je podľa nás
ďalší dôkaz toho, že východ Slovenska je od Bratislavy najďalej
vzdialený a jeho osud kompetentným, v tomto prípade z oblasti zdravotníctva, najmenej
leží na srdci.

Tento krok zo strany zdravotných poisťovní vnímame, najmä
vo vzťahu k infekčnému oddeleniu, ale platí to aj o ostatných
dotknutých oddeleniach, ako nepremyslený a neopodstatnený.
Michalovce sa nachádzajú
v blízkosti hranice s Ukrajinou,
ktorá je zároveň aj hranicou
shengenského priestoru. Cez
túto hranicu prechádza mnoho
cudzincov, aj z Ázie, aj ilegálne,
ako o tom môžeme neraz čítať
v novinách. Je tu preto aj riziko zavlečenia záškrtu, čierneho
kašľa, osýpok, detskej obrny,
cholery, tuberkulózy...
V blízkosti Michaloviec sú
pomerne vyhľadávané turistické destinácie Zemplínska šírava, Vinianske jazero, Morské
oko, kde, najmä v čase letnej
turistickej sezóny, prichádza
mnoho ľudí zo Slovenska aj zo
zahraničia. Sme presvedčení,
že v našom regióne by sme im
mali poskytnúť čo najlepšiu starostlivosť, čo sa v plnej miere

má vzťahovať aj na starostlivosť
zdravotnícku.
V okresoch Michalovce a Sobrance žije okolo 130 000 obyvateľov, je tu pomerne vysoká nezamestnanosť, a preto ekonomická
situácia značnej časti občanov im
neumožňuje vynakladať finančné prostriedky na cestovanie do
vzdialenejších nemocníc.
V našom regióne takmer
pravidelne dochádza k povodniam či záplavám, a to negatívne ovplyvňuje epidemiologickú
situáciu vo výskyte prenosných
infekčných ochorení, hlavne alimentárnych, vrátane vírusovej
hepatitídy A. V takmer všetkých
sledovaných rokoch chorobnosť
na 100 000 obyvateľov v okrese
Michalovce bola vyššia ako vo
východoslovenskom regióne.
Týka sa to najmä salmonelózy,
akútnej vírusovej hepatitídy
typu A, vírusového zápalu mozgových blán a stúpajúci trend
vykazuje aj tuberkulóza.
pokračovanie na str. 2

Rekonštrukcia Námestia slobody
a Štefánikovej ulice bola ukončená a v stredu 29. júna bolo
námestie oficiálne otvorené a
uvedené do prevádzky. Súčasťou
slávnostného otvorenia bola aj
krátka šachová partia v priestore
pred budovou mestského úradu
ktorú si zahral Ing. Michal Lašanda a mladý úspešný šachista
Štefan Mazúr zo Šachového klubu Zemplín Michalovce.Súčasťou
zrenovovaného námestia je aj
chodníková fontána, z ktorej mali
v týchto teplých dňoch najväčšiu
radosť deti.

AKTUALITY

Od 1. júla do 21. augusta bude

mestské kúpalisko otvorené

AKTUALITY

Zemplínska knižnica G. Zvonického

aj s možnosťou opaľovania sa na trávnatej ploche.

bude počas letných mesiacov
júl a august otvorená

Otváracie hodiny:
utorok - nedeľa od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Vstupné za 1 osobu – 2 €

Po, Ut, Št, Pi 8.00 - 16.00 hod.
St 9.00 - 17.00 hod.
Sobota zatvorené

Rodič s dvoma a viacerými deťmi do 15 rokov má vstup za 1 €.
(cena 1 € platí len pre rodiča, dieťa platí podľa platného cenníka)

Letný prevádzkový čas knižnice začína
27. 6. 2011 (pondelok) a končí 31. 8. 2011 (streda)

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora

Premeny mesta v čase

27. 6. účasť na slávnostnom otváraní detského ihriska v Materskej
škole na Školskej ulici
28. 6. stretnutie členov regionálneho ZMOS na Vinianskom jazere
29. 6. účasť na otvorení zrekonštruovaného Námestia slobody
a Štefánikovej ulice

Otvorený list primátora

pokračovanie zo str. 1
Vážený pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky,
vážení páni generálni riaditelia
zdravotných poisťovní pôsobiacich v Slovenskej republike,
vážený pán predseda Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Slovenskej republike,
veríme, že aj vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj na fakt,
že v Nemocnici s poliklinikou Š.
Kukuru v Michalovciach pracuje

erudovaný zdravotnícky personál, svoje pripravované rozhodnutia prehodnotíte a zohľadníte
potreby ľudí, žijúcich v tejto východnej časti Slovenska.
V mene všetkých obyvateľov
okresov Michalovce a Sobrance,
v mene obyvateľov mesta Michalovce a poslancov Mestského
zastupiteľstva Michalovce Vám
za to vopred ďakujem.
Viliam Zahorčák
primátor mesta Michalovce

Členovia ZO SZZP
Michalovce na Spiši
Výbor ZO SZZP v Michalovciach usporiadal 23. júna
2011 tematicko – poznávací
zájazd Levoča a okolie Spiša.
Na cestu autobusom sa vydali
členovia o šiestej hodine rannej,
aby si stihli čo najviac pozrieť.
Prvá zastávka bola na Spišskom hrade, jednom z najväčších
hradov v Európe. Nie všetci účastníci vládali až na vrchol, ale svorne
tvrdili, že to stálo za to. Navštívili
sme aj Spišskú Kapitulu, ktorá je
akýmsi slovenským Vatikánom.

Ďalšou navštívenou kultúrnou pamiatkou bol Chrám sv.
Jakuba v Levoči.
Počasie nám prialo a v podvečer sme sa šťastne vrátili do
Michaloviec. Za to, že sa táto
akcia mohla uskutočniť, patrí
naše poďakovanie za finančný
príspevok MsÚ v Michalovciach a primátorovi mesta Viliamovi Zahorčákovi.
Ďakujeme.
Jaroslav Koščo, predseda
ZO SZZP v Michalovciach

Manifestácia kresťanskej viery na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa konala 23. júna aj v Michalovciach. Hlavnými celebrantmi sv. omše boli mons. biskup Stanislav Stolárik a košický
eparcha Milan Chautur za účasti duchovenstva pôsobiaceho v meste. Slávnosti sa zúčastnil aj primátor Viliam Zahorčák a poslanci
mestského zastupiteľstva.

Dôchodcovia športovali
V popoludňajších hodinách
20. júna sa uskutočnil 3. ročník
športových hier – Olympiáda
dôchodcov mesta Michalovce
pod záštitou primátora mesta
Viliama Zahorčáka. Pre nepriazeň počasia sa celé podujatie
presunulo do telocvične IV. ZŠ
Michalovce. Bolo veselo a ani
dážď nepokazil náladu súťažiacim. Súťažilo sa desiatich disciplínach. Víťazi boli odmenení
cennými trofejami – víťaznými
pohármi. Pár dní pred olympiádou bolo ešte uskutočnené
predkolo v stolnom tenise v novozrekonštruovanej telocvični
Strednej zdravotníckej školy
v Michalovciach, kde nám pán
riaditeľ RNDr. Žaludko umožnil
celý turnaj odohrať, za čo mu srdečne ďakujeme.
O tom, že celé toto podujatie
má pochopenie u dôchodcov,
svedčí stále väčší záujem a nárast počtu súťažiacich, ale aj divákov z radov dôchodcov. Naše
presvedčenie členov Jednoty dôchodcov v Michalovciach, keď
sme oslovili v roku 2009 pána
primátora, že chceme takéto podujatie uskutočniť, sa nakoniec
podarilo zrealizovať a už tretí rok
svedčí o tom, že to bola správna
voľba. V 1. ročníku súťažilo 51
dôchodcov a v 3. ročníku sa ho
zúčastnilo 121 dôchodcov zo

šiestich michalovských klubov
seniorov. Veríme, že v budúcom
roku sa počet záujemcov ešte
podstatne zvýši.
Športový deň otvoril zástupca primátora MUDr. Bančej,
ktorý poprial súťažiacim veľa
zdravia v zápolení a vyzval ich,
aby dbali o svoje zdravie. Súťažiaci hrali pre potešenie svoje
a divákov, aby ukázali, že my,
dôchodcovia, nepatríme do
starého železa a zmysel pre zodpovednosť platí z našej strany aj
v tejto oblasti. Veľa dôchodcov,
i keď sa v rámci mesta navzájom
poznajú, spečatilo svoje priateľstvo na celý život. Niet väčšej radosti ako pohľad na rozosmiate
tváre, radosť zo súťaže, ale aj zábavy, že ešte niečo dokážu a na
chvíľu prestanú myslieť na svoje
zdravie a ako vyjsť z dôchodku
do konca mesiaca, keď je ho tak
málo.
Za umožnenie týchto pár
hodín radosti ďakujeme MsÚ
Michalovce, ale aj riaditeľovi
IV. ZŠ na Komenského ulici
Mgr. Činčárovi za poskytnutie
priestoru, kde sme mohli stráviť príjemné popoludnie.
Veríme, že budúci rok si to
zopakujeme. Dôkazom spokojnosti bol neutíchajúci potlesk
prítomných na záver.
Ing. Ľudovít Egry



Peniaze – ako s nimi?

Keď chýbajú, je to veľký
problém. Keď ich máme, problémov neubúda.
Byť hoci len čiastočne finančne nezávislým je snom väčšiny
mladých ľudí. Finančná nezávislosť predstavuje symbol určitej
slobody. SOŠ sv. Cyrila a Metoda vypracovala projekt BUS na
zvýšenie finančnej gramotnosti
pre žiakov ZŠ Blatné Remety
a ŠZŠ v Michalovciach.
Žiaci sa hravou formou naučili organizovať osobné financie a používať rozpočet na riadenie hotovosti. Učili sa posúdiť
význam trvalých životných hodnôt, vplyv peňazí na ich zachovávanie a na základe toho stanoviť
si životné priority a východiská
zabezpečenia životných potrieb.
Dozvedeli sa kedy si vziať pô-

žičku, ako správne komunikovať
s finančnou inštitúciou, koľko
ušetriť, čo s našetrenými peniazmi, alebo ako myslieť na zadné
vrátka pri nepredvídaných udalostiach. Viac vedia, ako vyhodnocovať vzťah práce a osobného
príjmu, ako si hľadať prácu.
Žiaci si zasúťažili a odmenou
za vyriešené úlohy boli sladkosti, perá a zápisníky. Na stretnutiach vládla príjemná atmosféra.
Žiaci s nadšením prijímali nové
informácie, boli aktívni a ako
mnohí z nich v závere skonštatovali – ani nepočítali s tým, že
ich budú jednotlivé témy až tak
zaujímať a že sa dozvedia toľko
nových a užitočných vecí.
Autorsky a pedagogicky projekt vedie Nadácia pre deti Slovenska.
Jozefína Javorská

Jednotka pod Hrádkom
oslávila 35 rokov
Sobota, 11. júna bola pre
všetkých zúčastnených sviatočným dňom, plným zábavy,
radosti a veselosti. Vyvrcholením úsilia celoročnej práce
žiakov a pedagógov bolo 35-te
výročie našej jubilantky - ZŠ
pod Hrádkom.
400 účinkujúcich vystúpilo
v bohatom kultúrnom programe. V prvej časti dopoludnia
deti tancovali, spievali, recitovali, športovali a uskutočnil sa
aj Slávnostný zápis budúcich
prvákov. V podvečernom galaprograme za účasti vzácnych
hostí viceprimátora Dr.Bančeja
a poslankyne Dr.Roškovej sa
netradične bublifukom pokrstil Zborník literárnych prác
žiakov. Divákom sme ukázali
to najlepšie, čo v škole máme
– očarujúce tance, divadielka
v cudzích jazykoch, umelecký
prednes, dojímavý spev. Hostia
ochutnávali potraviny ZDRAVEJ ŠKOLY, mohli sa prejsť
náučným chodníkom ZELENEJ ŠKOLY, zmerať si sily v
rôznych súťažiach v sprievode
PEER aktivistov. Nechýbali
ani atrakcie – niektorí žiaci sa
vyšantili do sýtosti v nafukovacej lodi alebo sa šmýkali po

stenách atraktívneho hradu.
Veľkým magnetom dňa bolo
okúzľujúce maľovanie na tvár,
ruky. Všetky tieto atrakcie boli
bezplatné. A takto vyparádení sa mohli hneď odfotiť a na
počkanie si vyzdvihnúť svoju
fotografiu. V rodinnom albume mnohým budú tieto fotky
pripomínať nevšedné chvíle z
Jednotky. Aké by to bolo výročie bez jej prvých žiakov?
Po 35-tich rokoch sa stretli
so svojou triednou učiteľkou
bývalí žiaci na triednickej hodine. Konferencier JUNIOR
svojím vtipom a ľahkosťou
slova zabával celé publikum.
Toto celodenné veľkolepo zorganizované podujatie
zavŕšila hudobná kapela KOMAJOTA vo večernej diskotéke. Po skončení programu
nasledovala recepcia. Každý,
kto zanechal časť svojho „ja“
v našich deťoch, si zaslúži úprimné poďakovanie. Najväčšie
patrí organizátorom- vedeniu
I.ZŠ, režisérke programu Mgr.
Gombitovej, štedrým sponzorom, osobitne Mestu Michalovce, ktoré podujatie finančne
podporilo.
Mgr. Daniela Rudášová

Novinka portálu
V týchto dňoch bola spustená skúšobná prevádzka ďalšej
novinky portálu Mesta Michalovce www.michalovce.sk, a to
„aktuálne počasie“.
Po kliknutí na tento odkaz sa
zobrazí predpoveď počasia na
aktuálny deň a najbližšie tri dni.
Predpoveď obsahuje dátum, ku
ktorému daná predpoveď patrí,

Z v i e r a t k á

grafické zobrazenie charakteru
počasia, najvyššia denná teplota,
najnižšia nočná teplota a slovný
popis charakteru počasia.
Všetky informácie o stave
a predpovedi počasia sú preberané aktualizáciou jedenkrát
denne zo servera www.meteo.sk,
prevádzkovaného spoločnosťou
OMEGA PLUS, spol. s r.o..
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Mia
Miuška sa našla vyhodená na
ulici. Zo začiatku sa bála ľudí,
dotyku aj vodítka. Teraz obľubuje prechádzky a hladkanie. Je
maličká, vhodná aj do bytu, keďže je veľmi čistotná a tichúčka.
Môže byť aj so staršími ľuďmi.
Mia je už trošičku staršia, má asi
6 rokov. Ak si chcete Miu adoptovať, ozvite sa na 0910 161 789
Darujeme za adopčný poplatok, podmienkou je podpísanie
adopčnej zmluvy.

Po ročnej rekonštrukcii sa v uplynulých dňoch odovzdalo do užívania
zrekonštruované Námestie slobody a centrálna časť Štefánikovej ulice.
Nielen vynovená, ale aj upravená pre potenciálne pokojné miesto posedenia a oddychu. Na vyvýšenej ploche námestia, pred vstupom do budovy, ktorá slúži pre mestský úrad a kancelárie obvodného úradu, umiestnil
projektant lavičky a dlažobné kompozície s motívom šachovej mozaiky.
Táto plní nielen dekoratívny efekt oddychu, ale je plne funkčná vrátane
šachových figúrok. Tie sú uskladnené v priestoroch budovy. Zároveň sú
pripravené na uskutočnenie šachových partií pre záujemcov. Réžia šachových zápasov bola zverená šachovému klubu Zemplín. Záujemcovia
o uvedené zápasy majú možnosť kontaktovať šachový klub alebo odbor
hospodárenia s majetkom v príslušných kanceláriách.
Radikálnou zmenou prešiel aj priestor pred výškovou budovou a bývalej fontány. Aj v uvedenom priestore boli osadené lavičky. Vznikol
tým mini park oddychu, nový prvok osvieženia počas horúcich letných
dní. Tzv. chodníková pochodzia fontána dodáva uvedenému priestoru
nový rozmer atraktívnosti. Doplnkom je informačný videokiosk, ktorý
slúži pre informovanie návštevníkov mesta o jeho atrakciách.
V uvedenom priestore boli aj v minulosti skateboardové telesá. Po
ich demontáži muselo mesto konštatovať, že sú v značne poškodenom
stave. Naviac, pri snahách o ich opravu sme hľadali firmu, ktorá ich
zhotovila. Nenašla sa žiadna dokumentácia o ich zhotovení podľa
projektu a certifikačnom protokole. Preto ich osadenie nebolo možné
zrealizovať. Mesto si dalo za záväzok vybudovať nové skateboardové ihrisko. Obraciam sa preto s prosbou na mladých Michalovčanov.
Upustite od tejto aktivity v novo zrekonštruovaných priestoroch Námestia slobody. Nové lavičky v uvedenom priestore sú určené na sedenie a oddych, nie na skateboard.
Chcem popriať všetkým Michalovčanom aj návštevníkom mesta
radosť a potešenie pri pobyte v uvedených novo zrekonštruovaných
priestoroch Námestia slobody a časti Štefánikovej ulice.
MUDr. Bančej Benjamín, zástupca primátora

Noviny Mistral,

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

Žihadlo

Hosť: Peter Rauch, motocyklový pretekár
repríza z decembra 2010
v piatok, pondelok a streda
vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM

Z vystúpenia speváckej skupiny
Hnojňane – 5. CD
denne od soboty od 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS AJ NA
www.tvmistral.sk a www.michalovce.sk
aj vo vysielaní TV PATRIOT
Noviny Mistral sú zaradené do sobotného vysielania
Košického kraja. Premiéra v sobotu 16:15hod.,
reprízy 22:15hod., v nedeľu 00:15, 06:15, 12:15hod.
Športové správy na TV sú každý deň o 18:45hod. a reprízy
o 21:45, nasledujúci deň o 2:45, 5:45, 8:45, 11:45, 14:45hod.

Z histórie nášho mesta

Michalovce

návraty v čase

Michalovskí Rómeo
a Júlia – Ján a Helena

Kto by už len nepoznal tragédiu Rómeo a Júlia od slávneho anglického autora Williama
Shakespeara, odohrávajúcu sa
v talianskych mestách Verona
a Mantova. Naše rozprávanie je
však mladšieho dáta, hoci v niektorých črtách sa môže podobať
príbehu týchto dvoch mladých
zaľúbencov...
Dňa 20. apríla 1933, o 10. hodine večer, totiž vojaci a michalovskí četníci našli v lesíku zvanom Džvirnik – asi kilometer od
michalovskej železničnej stanice
– nehybné telá čatára 20. pešieho
pluku Jána Š. a služobnej z Michaloviec Heleny J.
Z polohy tela dievčaťa četníci
vydedukovali, že keď ju mládenec
zastrelil, ešte nejaký čas počkal,
potom ju uložil rovno a ruky jej
pripažil k trupu – následne si ľahol vedľa nehybného tela milenky a zastrelil sa tak, že potiahol
za motúz jedným koncom upevneným na spúšti pušky (spravil to
však až tak silno, že povrázok sa
pretrhol).
V deň tragédie – v stredu 19.
apríla 1933 – Ján odišiel z michalovských Štefánikových kasární.
Naposledy ho vraj videli vo večerných hodinách v miestnom
hoteli Európa. Keď sa však 20.
apríla ráno do kasární nevrátil,

začali ho hľadať. Najprv naďabili na jeho neuzamknutý kufrík.
Vo vnútri sa nachádzal list adresovaný nadriadeným, v ktorom
sa s nimi lúčil a oznamoval im,
že spácha samovraždu. Ďalej sa
lúčil s kamarátmi, pričom nezabudol vypísať ani svoje dlžoby
a pohľadávky. Zároveň prosil,
aby mu posádka vystrojila vojenský pohreb s vojenskou hudbou.
Súčasne tiež žiadal, aby sa nepátralo po príčine jeho samovraždy,
pretože išlo o vec súkromnú. Na
konci listu sa rozlúčil s celým 20.
peším plukom a zaželal mu veľa
úspechov.
Vojaci ihneď rozbehli pátranie
po svojom druhovi, zalarmovali tiež četníkov. Tí pod vedením
veliteľa Bartoňa a strážmajstra
Šmejkala najprv preskúmali hustý lesný porast na Hrádku, no
bezvýsledne. Až po dlhšom hľadaní nakoniec jeho telo i telo jeho
milej našli neďaleko miestnej
železničnej stanice – na mieste,
o ktorom sme už hovorili.
Aj po ukončení vyšetrovania
zostali príčiny tejto tragédie neobjasnené.
Ani tento prípad nebol, žiaľ,
v histórii Michaloviec posledný.
Kvôli nešťastnej láske prišlo o život
ešte niekoľko ďalších mladých ľudí.
Dr. Martin Molnár, historik



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších

Kultúrne leto

Vystúpenie hudobného zoskupenia
Peci Uher Quartet
22. 7. 2011. – 18.00 hod. tribúna pri MsÚ

Štefan Tkáč
Adrián Bigaň
Deborah Krajnikovcová

MsKS, ZM a MsÚ pozývajú všetkých na netradičné
poznávanie Michaloviec

Jozef Šuták

Špacirki po varošu

22. 7. 2011 o 19.00 hod. zraz pri veľkej pošte

Výstavy
Alexander Eckerdt
(grafika, kresba, maľba)
do 31. 7. 2011 – Malá galéria MsKS

Program kina Centrum
6. - 10. 7. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
VO ŠTVORICI PO OPICI 2
USA/2011/112 min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,70€ Nevhodné pre maloletých do 15rokov Slovenské titulky
10. 7. nedeľa o 17.00 hod.
RANGO
/animovaná komédia/
Vstupné: 2,20€ Ml. prístupný

USA/2011/107min/
Slovenský dabing

13. 7. streda o 19.30 hod.
KŠEFT ZA VŠETKY PRACHY
USA/VB/2010/103min./
/triler/
Premiéra
Vstupné: 2,40€ Nevhodné pre maloletých do 15rokov Slovenské titulky

CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA

14. - 17. 7. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 16.30 a 19.30 hod.
18. - 19. 7. pondelok, utorok o 18.30 hod.
HARRY POTTER
VB/USA/2011/140 min./
A DARY SMRTI 2. ČASŤ
/fantasy, dobrodružný/
Vstupné: 3,50€ Nevhodné pre maloletých do 12rokov Slovenský dabing
V pondelok vstupné 2,80€
LEN V NEDEĽU 17. 7. majú možnosť milovníci Harryho Pottera zopakovať si 1.časť posledného dielu
MIMORIADNE PREDSTAVENIE o 14.00 hod.
HARRY POTTER
VB/USA/2010/140 min./
A DARY SMRTI 1. ČASŤ		
/Dobrodružný, fantasy/
Vstupné: 2,00€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing
20. - 23. 7. streda, štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod.
24. 7. nedeľa o 17.00 a 19.30 hod.
TRANSFORMERS 3
USA/2011/134 min./
/akčná sci-fi/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12rokov
Český dabing

Spomienky
Odišiel, ale navždy zostal v srdciach tých,
čo ho milovali.
Dňa 21. júna 2011 uplynulo 5 rokov
od smrti milovaného manžela,
otca a starého otca

Milana Podstavského
so smútkom v srdci spomína manželka
a deti s rodinami
Tak rýchlo ten čas beží, tak rýchlo uteká,
no každý deň na Teba spomíname.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no Ty v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 11. júna 2011 sme si pripomenuli
3. výročie smrti a 10. júla 2011
si pripomenieme nedožité 61. narodeniny

Milana Roháča
s láskou spomínajú manželka Magda, deti,
vnúčatá, súrodenci a ostatná rodina

Deň rodiny v MŠ
V Materskej škole Okružná
19, patrí Deň rodiny k tradičnej
aktivite na ktorú sa tešia deti,
ale aj ich rodičia. Inak tomu
nebolo ani 17. júna, keď skvelú
atmosféru už v dopoludňajších
hodinách odštartoval ujo Ľubo
detskou diskotékou. Po príchode rodičov sa deti predviedli
krátkym kultúrnym programom
a pani riaditeľka Kelemenová
poďakovala všetkým rodičom
za výbornú spoluprácu.
V takejto dobrej nálade všetci
zúčastnení dostali pozvánku od

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
spomínajú dcéry, brat, sestra

Rastislav Gavlík
a Bc. Miroslava Šimková
Štefan Šulek
a Zuzana Štefančíková
Miroslav Tkáč
a Monika Mihaľovová
Mgr. Martin Škorica
a Bc. Martina Marcinková
Jozef Koterba
a Zuzana Gazíková

O sile umeleckého slova

S výnimočnou presvedčivosťou odráža tvorba Mikuláša
Kasardu a Juraja Pada tajomné
čaro zemplínskych polí, s pesničkami uprostred úrodných
honov. Aj zásluhou Spolku sv.
Cyrila a Metoda a finančného
príspevku MsÚ Michalovce
vyšla komparatívna literárna
štúdia Dr. Ernesta Sirochmana
Nížinný dvojzáprah o nezameniteľnej poetickej dikcii dvoch

veľkých odchovancov michalovského gymnázia, ktorých
k postupom bežným v súdobej
francúzskej poézii priviedol
popredný slovenský literárny vedec Alexander Matuška.
Obaja svojím dielom posilnili
ideu humanizmu, pretavenú lahodnými akordmi umeleckého
výrazu do pôsobivého výsledného tvaru.
A. Moraviensis

Ján Kasalý
a Lenka Sokolská

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Michal Župík, 74-ročný

Roky plynú

Pod týmto názvom sa 9. júna
uskutočnil v MsKS slávnostný
galaprogram, ktorý pripravil
kolektív MŠ na Ulici F. Kráľa pri
príležitosti nádherného 70. výročia existencie materskej školy.
Program slávnostne otvorila
príhovorom riaditeľka Bc. Erika
Zaffová. Nasledovalo prečítanie
pozdravného listu od prezidenta
republiky Ivana Gašparoviča.
Po nádherných slovách si
diváci mohli vychutnať program a pokochať sa šikovnosťou
našich detí. Učiteľky sa inšpirovali ľudovou rozprávkou O medovníkovom domčeku, ktorú
zobrazili a priblížili deti všetkých tried od najmenších po

najväčších. Predstavili sa spolu
s hlavnými hrdinami Janíčkom
a Marienkou ako jahôdky, slniečka, lienky, ježkovia, diablice, ježibaby, víly i žabky. To, čo
predstavovali, zvýraznili i výstižné a pestré kostýmy, ktoré
vymysleli a samy vytvorili kreatívne učiteľky.
Slávnostný program pokračoval v galérii Zemplínskeho
osvetového strediska. Tu sa
hostia mohli občerstviť, porozprávať a pospomínať na staré
časy v materskej škole. O to
všetko sa postarali kuchárky zo
školskej jedálne pod vedením
jej riaditeľky Marty Dragúňovej.
Bc. Stanislava Jacková

Spomienky

Že sa rana zahojí, je len klamné zdanie.
Nám bolesť v srdci ostáva a tiché spomínanie.
Dňa 3. júla 2011 uplynulo 20 rokov,
kedy nás navždy opustil drahý otec

Ľudovít Salanský
s nehou a láskou spomínajú dcéry Marta,
Magda, Viera, Anna a Alžbeta s rodinami
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie,
ten kto Ťa mal rád, nezabudne.
Čas plynie, smútok zostáva v našich srdciach.
Dňa 2. mája 2011 uplynulo 10 rokov,
kedy nás navždy opustil
drahý manžel a otec

s nehou a láskou spomína
manželka Alžbeta a dcéra Veronika

Milana Maťaša
a Ruženky, rod. Smaržíkovej

MUDr. Marek Makara
a Zdenka Eštoková

známeho cestovateľa Willyho
Foga na cestu okolo sveta. Prechádzali všetkými svetadielmi
a plnili úlohy určené nielen deťom, ale aj ich rodičom. Po zdolaní všetkých prekážok čakala na
deti osviežujúca zmrzlina a zábava vo forme rôznych atrakcií.
Spoločne strávené chvíle priniesli deťom a ich rodičom veľkú radosť a my sa už tešíme na
ďalšie stretnutie rodiny a školy
v aktivitách, ktoré nás čakajú na
budúci rok.
Bc. Ivana Fűleková

Ladislav Kočiš

V týchto dňoch si pripomíname
1. výročie od smrti našich drahých

do stavu manželského vstúpili tieto snúbenecké páry:

Marta Hujdičová, 64-ročná

Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym a susedom,
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť
s drahou mamičkou a babičkou

Alžbetou Harmanovou
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
dcéra Oľga
Ako ticho žil, tak tíško odišiel. Skromný
vo svojom živote, veľký v láske a dobrote.
Dňa 21. júna tíško odišiel
vo veku 34 rokov po ťažkej chorobe

Róbert Bednár
Ďakujeme všetkým príbuzným za účasť na
poslednej rozlúčke. Zvlášť ďakujeme bývalým
spolupracovníkom Odety Michalovce.
brat Tóno, tety Mária a Aťa s rodinami
a celá smútiaca rodina
S bolesťou v srdci oznamujeme,
že dňa 24. 6. 2011 vo veku 88 rokov nás navždy opustil
otec, dedko a pradedko

Jozef Düre
z Veľkých Revišť

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí ho prišli vyprevadiť
na jeho poslednej ceste za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Spomienka

Na chválu lásky, na jej lesk a sýtosť, na chválu tej,
ktorá vie do nás prísť a vzkriesiť krásnu bytosť.

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.

Irena Dičková

Dňa 7. júla 2011 sme si pripomenuli
druhé výročie od úmrtia nášho drahého
otca, manžela a dedka

V našich srdciach takou ostane naša drahá
mamička, babička a prababička

Prvé výročie jej odchodu si pripomenieme
11. júla, no denne čerpáme novú silu
z lásky, ktorú nám zanechala.
deti Darina, Katka, Iveta,
Marica a Maťko s rodinami

Františka Piskora
Tati náš, spi sladko.
smútiaca rodina

krátko zo športu
n Dukla v úvode
Michalovskí hokejisti Dukly budú aj v novom ročníku štartovať
v druhej majstrovskej slovenskej súťaži I. ligy. Bude mať štrnásť
účastníkov. V prvom kole 9. septembra Michalovce sa stretnú
s Piešťanmi v domácom prostredí. Účastníkmi sú: Michalovce,
Prešov, Trebišov, Bardejov, Považská Bystrica, Dolný Kubín, Senica, Topoľany, Liptovský Mikuláš, Púchov (nováčik súťaže), Detva,
Piešťany, Trnava, Spišská Nová Ves.
n Hádzanári na Považie
Michalovskí hádzanári Win Land Michalovce sa v končiacom
ročníku I. ligy umiestnili na tretej priečke. Mali výbornú jarnú
časť a prestúpili do extraligy. Úvodné kolo odohrajú na Považí –
v Považskej Bystrici. Predstavia sa 3. septembra. V súťaži ešte štartujú: Hlohovec, Topoľčany, Bardejov, Nové Zámky, Košice, ŠKP
Bratislava. Teda osem celkov. V závere do súťaže potom vstúpi aj
Prešov, ktorý bude hrať medzinárodnú súťaž.
n Mačičák v Iuvente skončil
Generálny riaditeľ michalovskej Iuventy v klube skončil po druhýkrát. Vedenie s ním nepodpísalo dohodu a dal výpoveď. V oboch prípadoch od družstva odišiel v období úspechov. Jeho nástupcom sa
stal bývalý športový novinár Zemplínskeho korzára Jaroslav Čúrny.
n Michalovskí futbalisti v príprave
Prvoligoví futbalisti MFK Zemplín Michalovce sa usilovne pripravujú na nový ročník súťaže. Boli na sústredení krátko v Ostrave
a trénujú v domácich priestoroch. Zohrávajú aj prípravné stretnutie. V Ostrave sa stretli so Senicou 0:1, v Brne 0:1 doma s MFK
Košice 1:4. Ďalší zápas hrali 5. júla v Užhorode na Ukrajine (0:2).
V sobotu hrajú v Spišskej Novej Vsi. Súťaž I. kolom štartuje 23.
júla a Michalovce doma privítajú Lučenec.
n WHIL začína s nováčikom
Aj medzinárodné WHIL – hádzanárok začína 3. septembra. Michalovská Iuventa v úvodnom kole 3. septembra prijala nováčika
súťaže Nitra – Sereď. Súťaž bude mať v tomto ročníku 13 účastníkov, osem z Česka a päť zo Slovenska. Pravdepodobne tento zápas
bude predohraný, keďže je Iuventa v súťaži v termíne bude hrať
I. kolo ligy majstrov. V súťaži sa Michalovce postupne vo WHIL
stretnú: Partizánske, ŠKP Senec, Šaľa, Nitra – Sereď, Poruba, Písek, Olomouc, Veselí nad Moravou, Most.
ka

Výsledky športových
hier dôchodcov
Poradie na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínach
športových hier dôchodcov:
Kategória ženy:
Člnkový beh 2x15 m: 1. Kveta Gazdová KD 1-3, 2. Rozália Olešová KD 1-3, 3. Ružena
Hvižďáková KD 7
Skok z miesta: 1. Júlia Šamudovská KD 4, 2. Ružena Olešová KD 1-3, 3. Ružena Hvižďáková KD 7
Hod na kužeľ: 1. Ružena Hvižďáková KD 7, 2. Terézia Sopociová
KD 5, 3. Kveta Horníková KD 5
Prekážkový beh s kraslicou:
1. Júlia Šamudovská KD 4, 2.
Mária Hrehovčíková KD 1-3, 3.
Kvetka Gazdová KD 1-3
Streľba zo vzduchovky: 1. Magdaléna Roháčová KD 2, 2. Mária

Demčáková KD 7, 3. Ružena
Hvižďáková KD 7.
Kategória muži:
Člnkový beh 4x15 m: 1. Miroslav Kučka KD 1-3, 2. Ján Kereštan KD 2, 3. Vladimír Bajči KD
Jednota
Skok z miesta: 1. Vladimír Bajči
KD Jednota, 2. Miroslav Kučka
KD 1-3, 3. Ján Kereštan KD 2
Hod na cieľ: 1. Ján Kereštan KD
2, 2. Michal Mandzák KD 1-3,
3. Anton Hvižďák KD 7
Stolný tenis: 1. Ján Kostrej KD
Jednota, 2. Ivan Čollák KD 1-3,
3. Vladislav Oleš KD 1-3
Streľba zo vzduchovky: 1. Milan Harman KD 5, 2. Anton
Hvižďák KD 7, 3. Gejza Kočiš
KD Jednota.
nk

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe uznesenia MsZ v Michalovciach č. 58 zo dňa 21.06.2011

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj:
- novovytvorenej parcely p.C-KN č. 1192/36, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 3 617 m2
- novovytvorenej parcely p.C-KN č. 1192/37, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 577 m2, ktoré vznikli určením
geometrického plánu č. 36582972-41/2011 zo dňa 24. 3. 2011.
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať
všetky vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu
vyhlasovateľa v termíne do 25. júla 2011 (pondelok) do 12.00
hod. v zalepenej obálke s označením: „Pozemky p. č. 1192/36
a 1192/37 - NEOTVÁRAŤ„
Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 19. 7.
2011, v čase od 9.00 – 9.15 hod so stretnutím na Mestskom
úrade - odbor hospodárenia s majetkom (OHsM), Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce, kancelária č. 281 ( budova bývalého
OÚ, 2. poschodie, nová časť ). Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v plnom znení uverejnené na úradnej
tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 i na
elektronickej tabuli, na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk . Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281
- Ing. Jasovský.

Finišovali súťaže
O pohár primátora
MsÚ - odbor školstva, kultúry
a športu a jeho Koordinačná komisia
mestských športových súťaží v spolupráci s jednotlivými školami boli
v závere školského roku usporiadateľmi ďalších športových súťaží O pohár
primátora mesta Michalovce.
Na ZŠ na Ul. Komenského 1
sa uskutočnil III. ročník súťaže vo
viacbojoch všestrannosti pre žiakov
a žiačky 1. – 3. ročníkov michalovských základných škôl. V jednotlivých atletických disciplínach štartovalo celkove 124 žiakov, ktorí súťažili
ako jednotlivci, ale i v rámci družstva.
Všetky zúčastnené školy mali svoje
zastúpenie v jednotlivých vekových
kategóriách, až na VII. ZŠ, ktorá
mala obsadenie chlapcov a dievčat
len v druhom ročníku. Medzi chlapcami v súťažiach 1.- 3. ročníkov bolo
poradie nasledovné: 1. IV. ZŠ-3027
bodov, 2. I.ZŠ-3012 bodov, 3. VI. ZŠ2907 bodov, 4. V. ZŠ-2639 bodov, 5.
VII. ZŠ-1008 bodov. Medzi dievčatami bolo poradie nasledovné: 1. IV.
ZŠ-2387 bodov, 2. I.ZŠ-2359 bodov,
3. VI. ZŠ-2344 bodov, 4. V. ZŠ-2113
bodov, 5. VII. ZŠ-814 bodov. V celkovom poradí zvíťazila IV. ZŠ s 5414
bodmi, pred I. ZŠ s 5371 bodmi, VI.
ZŠ s 5251 bodmi, V. ZŠ so 4752 bodmi a VII.ZŠ s 1822 bodmi.
Na mestskej plavárni v spolupráci so ZŠ na Ul. školská 2 sa usku-

točnil III. ročník súťaže v plávaní
chlapcov a dievčat 3. a 4. ročníkov.
Mladí plavci súťaži v troch plaveckých disciplínach. Poradie v jednotlivých disciplínach bolo nasledovné:
dievčatá-prsia 1. Bianka Kelemenová VI. ZŠ, 2. Lýdia Bojačková
Sobrance, 3. Michaela Hájniková I.
ZŠ, znak 1. Lucia Silvajová VI. ZŠ,
2. Lýdia Bojačková Sobrance, 3.
Bianka Kelemenová VI. ZŠ, voľný
spôsob 1. Lucia Silvajová VI. ZŠ, 2.
Lýdia Bojačková Sobrance, 3. Bianka Kelemenová VI. ZŠ. V kategórii
chlapcov bolo poradie v jednotlivých disciplínach nasledovné: prsia
1. Dominik Valiska I. ZŠ, 2. Marko
Slivkulin I. ZŠ, 3. Dávid Pliško V.
ZŠ, znak 1. Jakub Kozák II. ZŠ, 2.
Richard Leško VI. ZŠ, 3. Michal
Klein V. ZŠ, voľný spôsob 1. Jakub
Kozák II. ZŠ, 2. Marko Slivkulin I.
ZŠ, 3. Richard Leško VI. ZŠ.
Na ihrisku SOŠT na Ul. partizánska 1 sa uskutočnil I. ročník stredoškolského Speed badmintonového turnaja Michalovce Cup 2011.
Chlapci boli rozdelení do dvoch
skupín. Najúspešnejší boli študenti
z Gymnázia P. Horova, ktorí obsadili
prvé dve miesta. Poradie na prvých
troch miestach bolo nasledovné: 1.
Lukáš Hanuliak GPH, 2. Patrik Hamar GPH, 3. Frederik Fedoroňko
SOŠT Kapušianska 6.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

zverejňuje zámer
podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších zmien a doplnkov,

prenajať priamym prenájmom
nehnuteľnosť

Prenájom pozemku p. C-KN č. 914/2 do výmery 6 m2 , k.ú. Michalovce nachádzajúci sa na ulici Jaroslavskej v Michalovciach, za
účelom výlohy predávaného tovaru.
Minimálna cena v súlade s VZN č.101/2007 je 11,05 €/m2 ročne .
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 22. júla 2011 do 12.00
hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

šport – inzercia



Malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

• Predám 3-izbový byt s veľkým balkónom v OV na Užhorodskej
ulici pri cirkevnej škole. Byt je čiastočne zrekonštruovaný (plávajúce podlahy), možnosť prerobenia bytu podľa vlastných predstáv. Nachádza sa v zateplenom a čiastočne zrekonštruovanom
bytovom dome v lokalite s kompletnou občianskou vybavenosťou. V byte sa nachádza špajza a šatník. Celková výmera bytu je
68 m2, 5 m2 balkón. K bytu patrí aj pivnica. Byt je k dispozícii od
9/2011. Cena 39 500 € + možnosť dohody.  0904 077 330
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.
 0903 278 538
• Predáme priestranný RD na Ulici topolianskej v Michalovciach. Postavený v roku 1992, kompletne vynovený v rokoch
2005/2006. Pripravený na nasťahovanie sa bez ďalších investícií.
Nové okná, vchodové dvere, drevené parkety, lepené koberce,
nové kúrenie, nová kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, 2 kúpeľne – 1 nová, roll-door, umývateľné farby, garáž, prístrešok,
prístavba, záhrada a viac. Plne zariadený. Cena 150 000 € alebo
dohodou. Nutné vidieť!  0911 160 380,  0902 944 738
• Predám 3-izbový družstevný byt na sídlisku SNP na 3. poschodí/7 s balkónom s rozlohou 70,70 m2. Byt ešte neobývaný. Tichá
lokalita s výhľadom na Hrádok.
 0902 430 987,  056 6431 475
• Dám do prenájmu garáž na Ul. okružnej (pri Tescu).
 0902 430 987
• Priestory na prenájom v meste – 50 m2.  0918 360 300

Rôzne

• Predám 4 pneumatiky na Škodu favorit.  6283 249
• Predám za výhodných podmienok CERAGEM.
 6422 933, volať o 19.00 hod.

Služby

• Fotím svadby, prijímania, rôzne výročia.  0905 551 486
• Na náhrobný kameň vysekám a pozlátim písmo.
 0910 497 291

Práca

• Obchodná spoločnosť zameraná na predaj liečebnej a rehabilitačnej techniky vypisuje výberové konanie na pozíciu oblastný
obchodný zástupca. Ponúkame: odborné zaškolenie, nadštandardný príjem, vyplácanie provízie 2-x mesačne, potenciálnu
klientelu zabezpečenú firmou, seriózny prístup, možnosť kariérneho postupu + benefity už po 2 mesiacoch pôsobenia vo firme
a náborový príspevok vo výške 5 000 € !!! Požadujeme: samostatnosť, seriózne vystupovanie, kolektívneho ducha, zodpovednosť, vlastný automobil.  0918 815 722 alebo  0905 564 208,
volať od pon – pia, v čase od 9.00 hod. – 17.00 hod.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

MESTO MICHALOVCE

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe uznesenia MsZ v Michalovciach č. 58 zo dňa 21. 6. 2011

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM

za účelom predĺženia doby nájmu, nebytové priestory
nachádzajúce sa v objektoch na:
A)	Nám. osloboditeľov č. 4 v Michalovciach
B)	Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach
C)	Nám. osloboditeľov č. 24 v Michalovciach
D)	Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach
E)	Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach
F)	Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach
G)	Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 26. júla 2011 do 1200 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 a oplotenia,
nachádzajúcich sa v objektoch na:
A)	Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B)	Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (poliklinika)
C)	Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (starý súd)
D) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa domu služieb)
E)	Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
F)	Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (dom služieb)
G) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
H)	Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
I)	Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (základná škola)
J)	Ul. Komenského č. 1 v Michalovciach (základná škola)
K) roh ulíc A. Markuša a Obrancov mieru (oplotenie)

na odpredaj časti pozemku p.C-KN č. 4659/1, vedeného na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, ktorý v zmysle geometrického plánu č.
36582972-189/2010, vytvoril nové parcely:
- p.C-KN č. 4659/58, zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 21 m2, k.ú. Michalovce
- p.C-KN č. 4659/61, zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 21 m2, k.ú. Michalovce nachádzajúcich sa na Ul. leningradskej v Michalovciach za účelom výstavby garáží.
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať
všetky vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu
vyhlasovateľa v termíne do 25. júla 2011 (pondelok) do 12.00
hod. (hmotnoprávna lehota) v zalepenej obálke s označením:
„Pozemky na garáže Ul. leningradská - NEOTVÁRAŤ„
Určenie ceny jednotlivých pozemkov formou dražby sa uskutoční v zasadačke na 1. poschodí budovy Mestského úradu na
Námestí osloboditeľov č. 30 v Michalovciach dňa 26. 7. 2011
(utorok) o 13.00 hod.
Prezentácia účastníkov obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční v
zasadačke na 1. poschodí budovy Mestského úradu na Námestí
osloboditeľov č. 30 v Michalovciach v utorok 26. 7. 2011 od 12.30
hod. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo obmedziť vstup iných občanov ako účastníkov dražby z technických dôvodov.
Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v plnom
znení uverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa
nachádza vo vstupnom vestibule mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 i na elektronickej tabuli, na internetovej
stránke mesta www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na
č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský. Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú záujemcom oznámené písomne do 30 dní po
schválení v mestskom zastupiteľstve.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 26. júla 2011 do 12.00
hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej
stránke www.michalovce.sk
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