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Výborná návštevnosť
portálu www.michalovce.sk
Nový portál mesta sa od času svojho vzniku výrazne rozšíril o mnohé informácie, elektronické služby a ďalšie možnosti pre návštevníkov a užívateľov tejto stránky. Na stránke
mesta denne pribúdajú nové informácie, aktuality, dokumenty, prieskumy, čo sa odrazilo aj na štatistikách jej návštevnosti. Prinášame niekoľko zaujímavých čísel a postrehov
o našej stránke, ktoré umožňuje služba Google Analytics.
Od júla 2007, kedy sme
nový portál spustili, stránku
navštívilo 1 390 526 návštevníkov (údaj k 9. 8. 2011), pričom
navštívených stránok je spolu
5 331 957. Priemerná denná
návštevnosť stránky je v ostatných mesiacoch 1500 návštevníkov, aj keď sú niektoré dni,
keď je denná návštevnosť viac
ako 5 000 návštevníkov portálu. Najvyššia denná návštevnosť
býva v pondelky a štvrtky, najmenšia v soboty. Tretina užívateľov sú „skalní“ návštevníci, tí,
ktorí si v prehliadači zadávajú
priamo adresu stránky www.
michalovce.sk, ostatní návštevníci prichádzajú na stránky
mesta prostredníctvom vyhľadávačov. Okrem návštevníkov
zo Slovenska patria medzi najčastejších aj užívatelia z Čiech,
Veľkej Británie a Spojených štátov amerických.

Medzi najviac navštevované
stránky patria „živé“ webkamery na centrum mesta, programy
kina Centrum, stránka s publikovanými číslami dvojtýždenníka Michalovčan, často aktualizovaná stránka fotoalbumov
z rôznych podujatí či života
mesta, ale aj elektronická informačná tabuľa, ktorá kopíruje
úradnú tabuľu mesta.
Mesto Michalovce v rámci
transparentnosti pre občanov
zverejňuje v časti „Transparentné
mesto“ všetky povinne zverejňované dokumenty, zmluvy, objednávky, faktúry, materiály pred
rokovaním mestského zastupiteľstva, hlasovania a uznesenia
z rokovaní, rozpočty a mnoho ďalších informácií v súlade
s platnou legislatívou. Pozitívne
ohlasy nie sú len z radov našich
občanov, ale aj obyvateľov a zástupcov iných miest, ktorým sa

naše inovácie na stránke páčia
a chceli by podobné služby poskytovať aj na svojich stránkach.
Služba Google Analytics dáva
podrobné štatistiky, zaujímavé
čísla a ukazovatele, ktoré sú pre
mesto istou spätnou väzbou.
Vedenie mesta taktiež prostredníctvom stránky komunikuje so
svojimi obyvateľmi, prostredníctvom formulárov sa dotazuje
na ich názory, návrhy, podnety...
Aj táto komunikácia je spätnou
väzbou pre prácu pracovníkov
mesta, možno osožnejšia ako
číselné štatistiky.
Aj v budúcnosti chceme na
stránkach priniesť nové služby
pre našich občanov a návštevníkov portálu www.michalovce.
sk. Už teraz máme rozpracované projekty, ktoré, veríme, budú
pre rozvoj mesta prínosom. Ale
o týchto projektoch až nabudúce...
RNDr. Jana Machová

Vo štvrtok 18. augusta bolo
na Námestí osloboditeľov rušno. Do nášho mesta zavítalo
podujatie Na kolesách proti
rakovine, do ktorého sa zapojilo množstvo návštevníkov.
Symbolickej jazdy sa zúčastnili
všetky vekové kategórie. Jazdili
na bicykloch, kolieskových korčuliach a kolobežkách. V rámci
hudobného programu vystúpili
Campana Batucada, Alan Mikušek, Matka Guráž, Storyum,
Aya a ďalší bez nároku na honorár. V rámci zbierky, ktorá
prebiehala počas akcie, mohol
každý prispieť symbolickou sumou. V Michalovciach sa takto
vyzbieralo 310 eur.

S novým školským rokom pribudnú povinnosti nielen školákom, ale aj ich rodičom.
Program distribúcie potravín
podporuje dodávky potravín pre
obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré
sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento program
uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.
V roku 2011 sa k tomuto
programu pripojila aj Slovenská
republika.

Pančevo zo Srbska sa stalo siedmim partnerským mestom Michaloviec. V piatok 19. augusta
pri otvorení 42. ročníka zemplínskeho jarmoku mestá Michalovce
a Pančevo uzatvorili vzájomnú
zmluvu o spolupráci, ktorú podpísal primátor mesta Michalovce
Viliam Zahorčák a primátorka
Pančeva Vesna Martinovič. Mesto
Michalovce tak získalo ďalšieho
zaujímavého partnera pre rozvoj
spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania či športu. Srbské mesto
a magistrát Pančevo leží 15 kilometrov od hlavného mesta Belehrad. Celý magistrát má 127 000
obyvateľov. Mesto je správnym
centrom Banat okresu Srbska.
Stránky mesta sú v latinke, cyrilike a v anglickom jazyku.

AKTUALITY

AKTUALITY

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
oznamujú, že v termíne
od 22. 8. do 3. 10. 2011

bude kúpalisko a sauna

z dôvodu servisných a sanitárnych prác

zatvorené

Dodávky
potravín

Hlavným cieľom distribúcie
potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií
bezplatne dodané základné potraviny - pšeničná hladká múka
a bezvaječné cestoviny.
V našom meste realizáciu
uvedeného programu zabezpečuje Úrad eparchiálnej rady
pravoslávnej cirkvi v Michalovciach prostredníctvom Pravoslávnej filantropie. Kontaktnou
osobou je Michal Džugan, tel.č.
0915958321 na Úrad eparchiálnej rady (arcibiskupský úrad vo dvore) na Duklianskej ulici č.
16 v Michalovciach.

Školský rok začína
Riaditelia základných a materských škôl, základnej umeleckej školy a strediska služieb škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zišli 25. augusta na úvodnej pracovnej porade s vedením
mesta. Primátor Viliam Zahorčák vo svojom príhovore ocenil
prácu učiteľov, riaditeľov i ostatných zamestnancov v školách.
Základné školy, materské školy
i školské kluby detí postupujú vo
vzdelávacom procese podľa školských vzdelávacích a výchovných
programov. Od nového školského roka začínajú pracovať školské
strediská záujmovej činnosti pri
siedmich základných školách.
Ich cieľom je zlepšiť podmienky
mimoškolskej činnosti na školách. Materské i základné školy
sa každoročne zapájajú do mnohých projektov, ktoré podporujú
prístup ku vzdelaniu, pomáhajú
rozvíjať osobnosť žiaka, rozvíjajú kľúčové kompetencie dôležité
pre uplatnenie v živote. Zapájajú
sa do ďalších aktivít podporujúcich vzdelanie mimo vyučovania.
Stredisko služieb škole svojou
činnosťou zabezpečuje množstvo
údržbárskych prác vzhľadom na

AKTUALITY

technický stav budov - maliarske
práce, oprava elektrického vedenia, oprava striech, vodovodných
rozvodov, oprava okien, podláh,
oprava pieskovísk, hygienické
maľby v kuchyniach školských
jedální, revízie elektriny, plynu
a bleskozvodov.
Primátor mesta poďakoval
riaditeľom za vykonanú prácu
a zaželal pedagógom, všetkým
zamestnancom škôl a najmä žiakom úspešný nový školský rok.
Vedúca odboru školstva,
kultúry a športu Ing. Poláková
predniesla správu o výchovnovzdelávacej činnosti základných
a materských škôl, základnej
umeleckej školy a činnosti strediska služieb škole za školský rok
2010/2011. Riaditelia škôl obdržali pokyny a usmernenia odboru
pre nový školský rok 2011/2012.
V pondelok 5. septembra sa
v meste otvoria brány ôsmich
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré
v budúcom školskom roku bude
navštevovať približne 471 prvákov a celkovo okolo 4366 žiakov.
V materských školách je zapísaných 950 detí.
ah

AKTUALITY

Pozývame vás na

Mesto Michalovce a MsKS

premiérový program FS Zemplín

vás pozýva na kultúrno – športový deň
pre obyvateľov sídliska Východ

10. 9. 2011 o 18.00 hod. – MsKS
kde uvidíte nový program,
ale aj prierez toho najlepšieho
z doterajšej tvorby FS Zemplín
Cena vstupenky: 5 €
Predaj vstupeniek: FS Zemplín, 0908 145 448

Deň Vychodňarov
23. 9. 2011 o 15.30 hod. v areáli VII. základnej školy
V programe vystúpia deti zo ZŠ a MŠ sídliska Východ.

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
rokovanie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
rozlúčka s delegáciou partnerského mesta Vila Real
rokovanie s predstaviteľmi KR HaZZ
rokovanie s predstaviteľmi VSD, a.s., spoločnosti Terra,s.r.o.
a zástupcami občanov z časti Žabany
24. 8. účasť na rokovaní delegácie RZ ZMOS Z-MR s primátorom
Vysokých Tatier
25. 8. pracovné stretnutie s riaditeľmi materských škôl, základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta
26. 8. porada primátora
26. 8. účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti
67. výročia SNP
26. 8. stretnutie s prednostom ObÚ Michalovce a predstaviteľmi
SZPB
26. 8. mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva
30. 8. reprezentácia mesta v regionálnom televíznom vysielaní
v Košiciach
2. 9. prijatie zástupcov zahraničných kolektívov, delegátov
a organizátorov kvalifikačného turnaja Ligy majstrov
v hádzanej žien
4. 9. účasť na otvorení III. ročníka súťaže v rybolove
Zemplínsky kapor

Na prahu školského
roka 2010/2011

22. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.

Z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených na IV. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 21. júna 2011 (dokončenie).
Bc. Zlatuša Popaďáková
Mamičky z bytovky na Ul. kyjevskej 6 žiadajú osadiť značku
„Zákaz venčenia psov“ pred detským pieskoviskom. Zároveň žiadajú zintenzívniť hliadky mestskej polície k zamedzeniu venčenia
psov v nevyhradených priestoroch.
Súčasne žiadame zintenzívniť hliadky mestskej polície v čase
letných prázdnin na Ul. krymskej – multifunkčné ihrisko, hlavne
v popoludňajších hodinách, kde sa zhromažďujú občania z Angi
mlyna (sú po upozorneniach agresívni a vulgárni, poškodzujú
majetok mesta), čím bránia obyvateľom sídliska Východ plne využívať ihrisko k športovému využitiu.
Na prvú časť interpelácie odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
mesta Michalovce:
Uvedenú značku TaZS mesta Michalovce osadia do 31. 7. 2011.
K ďalšej časti tejto interpelácie stanovisko zaujal JUDr. Bartolomej
Kudroč, náčelník Mestskej polície Michalovce:
Mestská polícia Michalovce venuje patričnú pozornosť aj dodržiavaniu VZN mesta Michalovce č. 91/2006 v zmysle zmien a doplnkov č. 469 zo dňa 22. 6. 2010 o podmienkach držania psov na území
mesta Michalovce. MsP Michalovce od začiatku roka 2011 do 30.
6. 2011 zistila a riešila 104 prípadov porušenia predmetného VZN,
z čoho na sídlisku Východ bolo riešených 31 priestupkov.
Čo sa týka zintenzívnenia hliadky MsP na Ul. krymskej – multifunkčné ihrisko, MsP Michalovce tak ako doteraz, bude naďalej
venovať pozornosť predmetnej lokalite a v prípade zisteného protiprávneho konania bude priestupcov postihovať v zmysle platných
právných noriem.
Pozornosť je venovaná aj obyvateľom Ulice mlynskej - pokiaľ ich
správanie nenarúša verejný poriadok, MsP Michalovce im nemôže
zakázať vstup na multifunkčné ihrisko, kde sa zdržujú aj ostatní obyvatelia sídliska. V prípade, že dôjde k narúšeniu verejného poriadku
alebo k poškodzovaniu majetku, či už vlastným zistením alebo oznámením občanom, MsP Michalovce rieši takéto konanie v zmysle zákona o priestupkoch.

Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
Žiadam, aby TaZS urobili osvetlenie garáží pri blokoch O2
a S2. Stále tam vyčíňajú vandali.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta
Michalovce:
Spomínaný priestor pri blokoch O2, S2 je osvetlený a funkčný.
Zabrániť vyčíňaniu vandalov zabezpečujú iné zložky mesta.

Ing. Michal Stričík, PhD.
1. Ako mnohých občanov, aj mňa potešilo, že vo fontáne na
Nám. osloboditeľov je po oprave zase voda. Zarmútil ma však
vizuálny stav vody - jej nepriehľadnosť poukazuje na veľké znečistenie. Z tohto dôvodu sa pýtam, či je možné použiť na úpravu
a stabilizáciu vody vo fontáne chemické prostriedky, čím by sa
podstatne zlepšil estetický efekt fontány a pešej zóny.
2. Na základe upozornenia viacerých občanov sa chcem opýtať,
či je možné popraskanú a uvoľnenú dlažbu na Námestí osloboditeľov systematicky opravovať , aby sa tak predišlo jej väčšiemu
poškodeniu a rozsiahlejším škodám do budúcnosti.
Na interpelácie v bode 1 a 2 odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ
TaZS mesta Michalovce:
Po oprave fontány sa podstatne zlepšil aj vizuálny stav vody. Celá
technológia fontány je funkčná a TaZS dodržiavajú všetky technologické postupy.
Čo sa týka popraskanej a uvoľnenej dlažby na Námestí osloboditeľov Vám odpovedáme: V roku 2012 sa zrealizuje oprava a údržba
dlažby, ako aj všetkých obkladov na Námestí osloboditeľov.
3. V súčasnosti pri prebiehajúcej rekonštrukcii malometrážnych
bytov na Ul. obrancov mieru boli odkvapové rúry zvedené do mestskej kanalizácie. Neuvažovalo sa v meste v rámci rekonštrukcie zviesť
zrážkovú vodu do trativodu v okolitej zeleni, čím by sa zlepšili podmienky pre zeleň v okolí budovy a zlepšili klimatické podmienky?.
V letných mesiacoch by vplyvom zelene dochádzalo k menšiemu prehriatiu okolitého prostredia. Znížením poplatku za odvedenú zrážkovú vodu by sa dosiahla do budúcnosti finančná úspora i zlepšenie
životného prostredia.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Projektová dokumentácia o takejto možnosti neuvažovala. Pri
starých objektoch nevieme garantovať, v akom stave sa nachádza
jestvujúca izolácia. Navrhované riešenie by mohlo spôsobiť podmáčanie základov a vlhnutie nadzákladového muriva.



Na pozvanie primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka sa v tomto roku zúčastnili na Zemplínskom jarmoku a Zemplínskych slávnostiach aj delegácie našich družobných miest.
Pozvanie prijali zástupcovia miest na čele s ich primátormi – z mesta
Vyškov z Českej republiky, z Vila Real zo Španielska, z poľského mesta
Jaroslaw, z ukrajinského Užhorodu a z nášho nového partnerského mesta Pančeva zo Srbska. Oficiálne prijatie zástupcov partnerských miest
sa uskutočnilo v zasadačke mestského úradu v sobotu 20. augusta.

Nevidiaci na turnaji
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Michalovce
usporiadala 5. augusta šachový
turnaj v rámci kraja v priestoroch hotela Družba.
O celý priebeh turnaja sa staral D. Lenhardt, ktorý už pekných pár rokov tomuto športu
venuje maximálnu pozornosť.
Zrakovo postihnutí hráči boli
zo ZO: Sobrance, Trebišov, Košice a dvaja hlucho-slepí chlapci zo
Zdoby n.o. Košice. Samozrejme,
nechýbali ani skalní hráči z na-

šej základnej organizácie. Veľmi
nás potešilo, že aj tohto roku prvé
dve miesta obsadili naši hráči
Babinčák a Lenhardt. Všetci prítomní šachisti boli za svoju snahu
ocenení diplomom a suvenírom.
Za toto pekné športové podujatie
patrí poďakovanie predovšetkým
vedeniu mesta, ktoré nám prispelo finančnou hotovosťou vo forme
žiadaného grantu.
Poďakovanie patrí aj výboru
ZO a všetkým účastníkom turnaja.
M.L.

ZMOS o podpore eurovalu
Zástupcovia
Združenia
miest a obcí Slovenska sa v polovici júla zúčastnili rokovania
s predsedníčkou vlády SR. Dominantnou témou bol euroval.
„Nakoľko v tomto prípade
ide o zásadné a principiálne
rozhodnutie s vážnymi dopadmi na národnú ekonomiku a dokonca aj o stabilizáciu
ekonomiky v rámci európskej
dvadsaťsedmičky, ZMOS bude
o týchto témach diskutovať na
rokovaniach
predsedníctva,
rady, ale aj odborných sekcií,“
uviedol predseda ZMOS Jozef
Dvonč. Podľa neho: „Posúdenie dopadov prijatých rozhodnutí na obyvateľov miest
a obcí bude východiskom pri
rozhodovaní o podpore týchto
zámerov.“
Združenie miest a obcí Slovenska v minulosti jasne dokázalo, že samosprávy môžu
byť silným partnerom vlády

pri napĺňaní medzinárodných
ambícií a záväzkov. Mestá
a obce napríklad mobilizovali
ľudí k úspešnému referendu
o vstupe Slovenskej republiky
do Európskej únie. Boli sme
aktívnym partnerom pri zavádzaní eura. V boji s dopadmi
hospodárskej krízy sme s vládou SR podpísali memorandum a aplikovali protikrízové
opatrenia ako nezvyšovanie
miestnych daní a prechod na
šetriaci režim.
ZMOS má záujem participovať na spoločnom postupe
pri zavádzaní protikrízových
opatrení, ale potrebujeme poznať detaily, rozsah a formu našej podpory, aby sa opatrenia
na národnej úrovni aj európsky stabilizačný mechanizmus
v konečnom dôsledku neobrátil proti ľuďom.
Michal Kaliňák
hovorca ZMOS

Nová predajňa elektro
Spoločnosť expert SK, k.s. otvorila 20. augusta novú predajňu
v Michalovciach. Ide o doposiaľ
najväčšiu predajňu s elektro výrobkami a domácimi spotrebičmi
v michalovskom okrese. Slávnostné otvorenie predajne sprevádzal
bohatý kultúrny program s akčnou ponukou výrobkov. Predajňa
v Michalovciach je v poradí už
piatou vlastnou predajňou tejto
spoločnosti. Nachádza sa v areáli
Tesco (na ulici Sobranecká cesta
5), otvorená bude 7 dní v týždni
a na ploche 800 m2 ponúkne široký sortiment elektro spotrebičov
pre všetky skupiny zákazníkov.

Z v i e r a t k á

Michalovčania si môžu vybrať
zo širokého sortimentu elektro
spotrebičov všetkých kategórií,
ako napr. domácich spotrebičov,
Hi-Fi, TV, IT, video, ale aj príslušenstva a doplnkového sortimentu.
Pri každom otvorení novej
predajne Spoločnosť expert SK už
tradične prispieva sponzorským
darom miestnemu detskému domovu. Zástupkyňa riaditeľky Detského domova v Michalovciach si
tak pri otvorení predajne prebrala
elektrospotrebiče podľa vlastného
výberu v hodnote 800 €.
Andrea Krajniaková

n a

a d o p c i u

Semi
Hľadáme nový domov alebo aspoň dočasnú opateru pre Semi,
fenku bradáča. Má 1 rok a 2 mesiace. Je priateľská, prispôsobivá.
Je očkovaná a vhodná do rodiny,
k deťom, skôr na dvor ako do
bytu.
Kontakt: 0910 161 789 alebo
0904 171 490
Darujeme za adopčný poplatok, podmienkou je podpísanie
adopčnej zmluvy. Fenka bude
pred adopciou sterilizovaná!

Posledný horúci augustový týždeň akoby každého presviedčal, že
leto ešte nekončí. Bohužiaľ, kalendár je neúprosný. Pominuli prázdninové letné mesiace a k slovu sa hlási začiatok septembra. Končia
sa školákom prázdniny, pedagógom dovolenky. A v týchto horúcich
dňoch začali prvé pedagogické porady pred otvorením nového školského roka.
Tradične pred začiatkom školského roka sa stretávajú riaditelia
základných, materských škôl a základnej umeleckej školy s predstaviteľmi odboru školstva a vedením mesta na pracovnom stretnutí.
Tak tomu bolo aj 25. augusta. Súčasťou stretnutia bolo hodnotenie
výsledkov uplynulého školského roka. Rozoberali sa pripravované
zmeny školských učebných plánov, hovorilo sa aj o iných organizačných zmenách. Nielen teplými letnými dňami, ale aj konšteláciou
kalendára a štátnych sviatkov sa prázdniny posunú o jeden víkend.
Prvý september je štátnym sviatkom – Deň ústavy Slovenskej republiky. Keďže druhý september je piatkom s dvoma víkendovými dňami, z rozhodnutia ministerstva školstva začne nový školský rok 2011/
2012 až 5. septembra. V meste Michalovce sa začnú školské povinnosti povinnej školskej dochádzky pre zhruba päťtisíc školopovinných
detí. Počas desiatich mesiacov školského roka získajú vedomosti v oblasti základného vzdelávania. Pripravené študijné plány jednotlivých
škôl sa od seba začínajú líšiť. Je na ambíciách žiakov a ich rodičov,
aby v rámci nich našli aj pre seba čo najlepšie možnosti na individuálne potreby a nároky.
Aj mesto sa snaží zlepšovať materiálne podmienky a skvalitniť podmienky na vzdelávanie. K začiatku nového školského roka pribudla
ďalšia zrekonštruovaná Základná škola na Ulici J. Švermu. Rekonštrukčné a údržbárske práce prebehli aj na ďalších školách.
Chcem popriať všetkým žiakom základných škôl, aby využili možnosti vzdelávania, ktoré im mesto poskytuje, pedagogickým pracovníkom radosť z pokrokov svojich žiakov a rodičom veľa trpezlivosti a záujmu o výsledky svojich detí.
MUDr. Bančej Benjamín, 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 soboty o 14.00 hod.

Z histórie nášho mesta

Michalovce

návraty v čase

Zbojník Ivan alebo
zemplínsky Rinaldini
Niekedy okolo roku 1886 sa
v dedinke Malý Kevežd (dnes
Malý Kamenec, okres Trebišov)
narodil chlapec, ktorému dali
meno Andrej. Priezviskom Ivan.
Vtedy ešte naozaj nikto nemohol
tušiť, že časom sa ho bude báť celý
Zemplín...
Závratná „zločinecká kariéra“
Andreja Ivana začala v roku 1906
– obyčajnou krádežou sliepok.
Postupne pribúdali ďalšie delikty,
a tak sa náš zbojník na niekoľko
rokov ocitol za múrmi vychýrenej leopoldovskej väznice. Tento
čas zrejme využil naplno, pretože
už krátko po prepustení (v roku
1937) sa opäť vydal na nebezpečné
chodníčky, križujúc celý Zemplín.
Zločiny páchal alebo sám, alebo so svojimi kumpánmi. Mal tiež
bohatý zbrojný arzenál, ktorý tvorili dva revolvery, vojenská puška,
niekoľko vojenských granátov
a dve pištole.
K definitívnemu dolapeniu
tohto zločinca nevedomky prispela jeho milenka – maloletá Mária.
Keď sa totiž táto krásna cigánka koncom januára 1940 zjavila
v humenskom cigánskom tábore, okamžite sa začala šíriť zvesť
o tom, že Andrej Ivan je zrejme
v Humennom. Okolo poludnia,
26. januára 1940, sa dostala aj do
uší miestnych žandárov, ktorí si
z nej vyvodili jednoduchý záver
– tam, kde je cigánka Mária, tam
isto bude i jej milenec. A veru
v Humennom zbojníka Ivana žandári zlapali. Zároveň sa rozbehlo
pátranie po ďalších spoločníkoch.
Proces so zbojníkom Ivanom
a jeho družinou začal na michalovskom krajskom súde v utorok,

1. októbra 1940. O proces prejavovali veľký záujem občania i médiá.
Ešte pred samotným začiatkom
do Michaloviec pricestovali viacerí zástupcovia tlače – redaktor
Kuno Goldbach z Völkischer Beobachter, šéfredaktor Grenzbote
F. Fiala z Bratislavy, redaktor Slováka Števlík a redaktor pobočky
Slovenskej tlačovej kancelárie
z Prešova. Andreja Ivana následne v médiách označovali rôznymi
menami – Zemplínsky Rinaldo
Rinaldini (podľa slávneho talianskeho zbojníka), Postrach
Zemplína alebo Verejný nepriateľ
Zemplína.
Obžalovaných bolo dokopy 23
ľudí. Prokuratúra predložila 84
strojom husto popísaných strán –
spis obsahoval spolu 89 prípadov,
medzi ktorými bolo päť pokusov
o zabitie, niekoľko desiatok lúpeží
a viacero krádeží vlámaním.
Časť z množstva nazbíjaných
vecí Andrej Ivan popredal alebo
sám alebo s pomocou kamarátov, časť daroval tým, ktorí ho
chránili. Odhadovaná výška škôd
dosahovala na tovare a rozličných
veciach sumu 130 000 korún československých, v hotovosti odcudzil 18 812 korún.
Zemplínsky Rinaldo Rinaldini
sa pri výsluchu priznal k všetkým
zločinom – bolo ich vyše 200. Mrzela ho však iba jedna jediná vec
– že ho tak „lacno“ zlapali...
Rozsudok sa nám, žiaľ, do
dnešných dní nájsť nepodarilo...
O závere procesu mlčia i dobové
noviny... Môžeme teda len predpokladať, že Andrej Ivan a jeho
kumpáni zaslúženému trestu neunikli...
Dr. Martin Molnár



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE
Mestské kultúrne stredisko
Mestský úrad, Mestské kultúrne stredisko
a Zemplínske múzeum v Michalovciach
pozývajú na slávnosť

„Dies pro honore civitatis“
Deň na poctu mesta
18. 9. 2011 o 18.00 hod. – Tribúna pri MsÚ

Výstavy
Helena Kubová – Môj nočný život (maľba)
2. 9. – 16. 9.2011
Malá galéria MsKS

Jána Hertlíka - zo súkromnej zbierky
od 9. 9. 2011
vo výstavných priestoroch Zemplínskeho múzea
vstupné: 1€ / 1 kultúrny poukaz

Program kina Centrum
1. – 2. 9. štvrtok, piatok o 19.00 hod.
3. – 4. 9. sobota, nedeľa o 17.00 a 19.00 hod.		
AUTÁ 2
USA/2011/114min/
/animovaná rodinná komédia/
Premiéra
Hviezdny pretekár Bleskový McQueen a svojrázny odťahovák
Mater prevetrajú svoje priateľstvo na celkom nových miestach.
Obsahuje krátky film: Havajské prázdniny, 6 min.
Vstupné: 2.50€ Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing
7. – 9. 9. streda, štvrtok, piatok o 19.30 hod
10. 9. sobota o 20.30 hod.
11. 9. nedeľa o 16.00 a 19.30 hod.
LIDICE
ČR/2011/126min./
/dráma/
Premiéra
Príbeh Lidíc je príbehom obyčajných ľudí, ktorí sa absurdnou
zhodou náhod priplietli do cesty dejinám. Približuje osudy obyvateľov Lidíc cez medziľudské vzťahy, a to najmä lásku, ktorá
stojí na začiatku celého príbehu. Ide o veľkofilm plný emócií,
zobrazujúci ako nenápadné maličkosti môžu zmeniť chod dejín
a spôsobiť tragédiu.
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

Dominika je anjelom

V dvanástom ročníku Detského činu roka sa 8 451 detí
a kolektívov rozhodlo podeliť o svoje zážitky a skúsenosti
pri konaní dobrých skutkov. Jedným z tých, ktorí sa dostali do užšieho výberu, je aj príspevok michalovskej školáčky Mišky, ktorý vám teraz prinášame v plnom znení.
Volám sa Miška a chcela by
som sa s vami podeliť so životným príbehom môjho anjela
strážneho. Niekedy je život krutý.
Týka sa to osobne môjho života
a života mojej sestry Dominiky.
Sme dvojčatá. Ja som na
vozíčku a Dominika je zdravá.
Narodila som sa s tuhším svalstvo ako ostatní. Ako štvorročná som absolvovala operáciu,
lebo som stála na špičkách.
Trochu sa to zlepšilo, ale ešte
stále nedokážem chodiť. Spolu
s rodičmi navštevujem lekárov
v Košiciach. Štyrikrát som bola
na dávkovanie botulotoxínu. Po
čase sa rozhodlo, že bude potrebná operácia. Čakáme v napätí a dúfame, že sa to podarí.
Možno sa pýtate: Prečo je
Dominika anjelom? Ľahká

odpoveď. Celý život mi pomáha. Chodí so mnou vonku, do
školy, všade a vždy sa o mňa
stará. Kamkoľvek ide, bráva
ma so sebou. Raz jej rodičia
kúpili korčule. Keď s nimi odchádzala von a videla smútok
v mojich očiach, zobrala ma
so sebou. Odvtedy sa korčuľuje a mňa tlačí na vozíčku pred
sebou. Prispôsobila sa mi aj
v krúžkoch. Namiesto tanečného sme spolu chodievali na
rozhlasový.
Tak sa mi prispôsobuje celý
život, len aby som sa netrápila.
Každý deň mi veľakrát pomôže. Už to ani nerátam. A život
je ešte len pred nami. Takýmto
spôsobom by som jej chcela povedať svoje ĎAKUJEM.
Michaela Pfeifferová

Z jarmoku a slávností

Na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk nájdete celú fotoreportáž z úspešného 42. ročníka zemplínskeho
jarmoku a 52. ročníka zemplínskych slávností, ktoré sa
uskutočnili v dňoch 19.-21. augusta.

Výročie michalovskej
pošty
Dokončenie z predchádzajúceho čísla
Zaujímavý doklad o michalovskej pošte sa našiel v Šarišskom archíve. K dispozícii
je plán – náčrt budovy pošty.
Mohla, resp. mala byť na dnešnej Ul. Ľ. Štúra, vtedy Hadvábna
ulica, ktorá v predchádzajúcej
dobe bola „hlavnou“ ulicou. Nachádzala sa blízko kaštieľa grófa
Sztáraya a bola to obchodná ulica, o čom môže svedčiť jej názov
Hadvábna. To je prvý hmatateľný
podklad o sídle poštovej stanice.
V priebehu druhej polovice 19. storočia vzrástol význam
Michaloviec ako administratívneho centra a sídla viacerých
štátnych ( stoličných ) úradov.
V období po r.1849, po zrušení
stoličnej samosprávy, bolo mestečko centrom IX. - michalovského
obvodu Zemplínskej župy.
Veľký význam nadobudla
v priebehu tohto obdobia ( druhá pol. 19. storočia ) michalovská pošta. Jej budova sa nachádzala v starých priestoroch (
terajšia Ul. Ľ. Štúra ), ktoré už
na prelome storočí nepostačovali potrebám rýchlo rastúceho mestečka. Okrem samotnej
pošty na čele s poštmajstrom
existoval Michalovský kráľovský poštový a telegrafný úrad,
ako jeden z dvoch v celej Zemplínskej stolici. Tento úrad mal
jedného vedúceho a troch pomocných úradníkov.
Budova michalovskej pošty,
príliš vzdialená od centra, už
koncom 19. storočia z viacerých

dôvodov nevyhovovala potrebám rastúceho mestečka. V r.
1902 inšpekcia košického riaditeľstva uhorskej kráľovskej pošty
konštatovala jej nevyhovujúci
stav a rozhodla o jej preložení.
Ako najvhodnejšie miesto pre
novú poštu vybrala Brüglerovu
krčmu. K realizácii tohto návrhu nedošlo a v nasledujúcom
roku uvažovalo ministerstvo
o výstavbe novej budovy na
Hlavnej ulici. Tá bola napokon
postavená v r.1904 na pozemku
na Farských roliach.
Od r. 1904 teda poznáme
presné miesto, kde stala budova
pošty. Je to na rohu dnešných ulíc
M.R. Štefánika a Špitálskej. Pôvodná budova dnes už nestojí.
Poštový a telegrafný úrad
bol až do roku 1937 umiestnený
v starej budove pošty z r.1904.
V rokoch 1937 – 1938, do dokončenia novej budovy, bol
prechodne umiestnený v novostavbe Živnostenského domu
(dokončeného r. 1936) na terajšej Ul. kpt. Nálepku (dnes
budova Poštovej banky, hľa, aký
paradox)
Takže dnešná budova poštového úradu je z r. 1937 – 1938
v podstate v pôvodnom stave,
len neskôr bola zrealizovaná
malá dostavba zo strany od Ul.
M.R. Štefánika.
Táto budova je dnes sídlom
hlavnej michalovskej pošty Michalovce 1
(Údaje čerpané z publikácie
Dejiny Michaloviec 2007)
MUDr. Dobrovolský

Vítame medzi nami našich najmenších
Matej Dračuľa
Fabián Jacko
Lenka Olejárová
Benjamín Šimko
Liana Tkáčiková
Dorota Spišiaková
Nina Zavacká
Bianka Ondillová
Nikolas Menkshi

do stavu manželského vstúpili tieto snúbenecké páry:
Martin Paradič
a Martina Měšťanová
Viliam Andrišov
a Judita Praskaiová
Ing. Milan Grochal, PhD.
a Ing. Eva Kráľová
Ľubomír Šipoš
a Ing. Darina Benetinová
Ľubomír Hajduk
a Mgr. Petra Augustinová
Vladislav Tirpák
a Jana Paľová
Ladislav Hadvab
a Dana Sotnyk
Mgr. Martin Vidiševský
a PhDr. Jana Pirčáková

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Stanislav Plitko, 59-ročný
Michal Kráľ, 60-ročný
PhDr. Miroslav Krejčiřík, 81-ročný
Dušan Choma, 68-ročný
Alžbeta Hrindová, 80-ročná
Magdaléna Gerbová, 82-ročná
Ján Abrahám, 72-ročný

Spomienky

14. 9. streda o 19.00 hod.
BIUTIFUL
Španielsko/Mexiko/2010/146 min./
/dráma/
Premiéra
Príbeh ukazuje životnú cestu Uxbala, konfliktného bývalého
narkomana, ktorý hľadá zmierenie so svojím otcovstvom, láskou, duševnom, zločinom, vinou a smrteľnosťou, obklopený nebezpečným podsvetím modernej Barcelony.
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
16. – 18. 9. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
ŠÉFOVIA NA ZABITIE
USA/2011/98min/
/komédia/
Premiéra
Čo môžete urobiť, keď je váš šéf psycho, nymfomanka alebo bastard? Výpoveď nie je riešenie. Tieto monštrá treba zastaviť.
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

Michalovčan informuje

Odišla, ale navždy zostane
v srdciach tých, čo ju milovali.

52. ročník zemplínskych slávností, ktorý sa začal v sobotu 20. augusta, poskytol priestor folklóru v každej forme. Na tribúne pri mestskom
úrade sa počas dvoch dní vystriedalo viac ako 800 tanečníkov, spevákov či muzikantov, aby spestrili príjemné jarmočné podujatie. Účinkujúcich z dvadsiatich štyroch folklórnych súborov si počas víkendu prišli
pozrieť veľkí aj malí a tak nemali núdzu o divákov a srdečný potlesk,
ktorý bol pre nich najlepšou odmenou.

Dňa 4. septembra 2011 uplynie 1 rok,
kedy nás navždy opustila drahá
manželka, babička a prababička

Anna Hreňková
s nehou a láskou spomína
dcéra Tatiana s rodinou

Dňa 6. augusta 2011 uplynie 35 rokov,
kedy od nás navždy odišiel

Ing. Pavol Silanič
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
spomína manželka a synovia

Dňa 26. augusta uplynulo 13 rokov,
kedy nás navždy opustil milovaný
manžel a otec
Sprievodným podujatím Zemplínskeho jarmoku a Zemplínskych slávností, ktoré sa v našom meste konali už tradične v tretí augustový víkend, bola aj Ulička umeleckých remesiel. Remeselníci tu predviedli
paličkovanú čipku, drevorezbu, keramiku, ručne vyrezávané sviece,
maľovanie na sklo či drotárske umenie. Nechýbali ani dve tvorivé dielne pre deti. Pre kupujúcich bolo k dispozícii viac ako 300 stánkov s rozličným tovarom aj občerstvením.

Ladislav Žáčik
Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka, syn Radovan,
dcéra Anička a vnúčik Lacko
Keby sa tak dal vrátiť ten čas, dotknúť sa
Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas.
Dňa 6. septembra 2011 si pripomenieme
prvé výročie smrti

Márie Paňkovej
Nikdy nezabudneme.
s láskou spomína manžel
a dcéry s rodinami

Do galaprogramu Zemplínskych slávností, ktorý usporiadatelia pripravili, tentoraz zvolili namiesto telies zvučných mien súbory zo Zemplína. Predstavili sa folkloristi zo Svidníka, z Humenného a zo Sniny.
Vrcholom sobotného večera bolo vystúpenie folklórneho súboru Vršatec
z Dubnice nad Váhom a zlatým klincom slávností sa stal v nedeľu domáci folklórny súbor Zemplín. Zemplínsky jarmok a slávnosti obohatili aj športové podujatia, zraz motorkárov, módna prehliadka salónu
DeVenir a výstava drobnochovateľov vo dvore „starého súdu“.

Dňa 4. septembra 2011 uplynú dva roky
od doby, kedy nás vo veku 80 rokov
navždy opustil náš milovaný otec a dedko

Michal Vrašťák
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
s láskou spomína dcéra s rodinou

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

DVA TÝŽDNE V športe
ATLETIKA

Kúpa – predaj – prenájom/byty

XIX. ročník michalovskej hodinovky
15. 9. 2011 10.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0917650912, 0908322342

BASKETBAL
Memoriál Juraja Magoča – V. ročník
10. 9. 2011 11.15 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485

FUTBAL
MFK Zemplín – ŽP Šport Podbrezová
II. liga mužov-7. kolo 3. 9. 2011 15.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, č. tel. 0903607009
MFK Zemplín – 1.HFC Humenné
I. liga starších žiakov U15, U14-5. kolo 9. 9. 2011 11.00, 13.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
MFK Zemplín – ŠK Slovan Bratislava
I. LS/MD-7. kolo 10. 9. 2011 11.00, 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907
MFK Zemplín – ŠK SFM Senec
II. liga mužov-8. kolo 10. 9. 2011 15.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, č. tel. 0903607009
MFK Zemplín – 1.FC Tatran Prešov
I. liga mladších žiakov U 13, U 12 - 6. kolo 11. 9. 2011 9.00, 10.45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
TJ Sokol Močarianska – TJ Družstevník Ptrukša
Majstrovstvá ObFZ II. B trieda mužov-6. kolo 11. 9. 2011 15.30 hod.
Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

HÁDZANÁ
I. kvalifikačná fáza Ligy majstrov žien
„B“ skupina-1.predkolo
RK Zaječar (SRB) – Britterm Veselí nad Moravou (CZE)
2. 9. 2011 15.30 hod.
üsküdar B.S.K. (TUR) – Iuventa Michalovce (SVK)
2. 9. 2011 18.00 hod.
Britterm Veselí nad Moravou (CZE) – üsküdar B.S.K. (TUR)
3. 9. 2011 15.30 hod.
Iuventa Michalovce (SVK) – RK Zaječar (SRB)
3. 9. 2011 18.00 hod.
üsküdar B.S.K. (TUR) – RK Zaječar (SRB)
4. 9. 2011 15.30 hod.
Iuventa Michalovce (SVK) – Britterm Veselí nad Moravou
4. 9. 2011 18.00 hod.
Info: Jaroslav Čurný, č. tel. 0918159219
HC winLAND – HK Kúpele Bojnice
I. LMD-2. kolo 10. 9. 2011 15.00 hod.
HC winLAND – MHK Košice
Extraliga mužov-3. kolo 14. 9. 2011 18.30 hod.
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

IN – LINE
O pohár primátora mesta - 1.kolo
III. ročník mestskej In-line ligy žiakov v šprinte
13. 9. 2011 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0917650912, 0908322342

ĽADOVÝ HOKEJ
HK Dukla – ŠHK Piešťany 37
I. liga mužov-1. kolo 9. 9. 2011 17.00 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917524280

TENIS
IX. ročník michalovskej tenisovej ligy veteránov
18. – 20. kolo 3. 9. – 15. 9. 2011 16. 00 hod.
Info: Ing. Radomír Trčka, č. tel. 0905971101

Víťazom družstvo Východ
V peknom športovom areáli VI. ZŠ v Michalovciach na
Okružnej 17 uskutočnil sa dňa
20. augusta II. ročník michalovských futbalových majstrovstiev
hráčov nad 50 rokov O pohár
primátora mesta. Organizátorom podujatia, ktoré bolo súčasťou sprievodných akcií počas
42. ročníka zemplínskeho jarmoku, bol Mestský úrad Michalovce - odbor školstva, kultúry
a športu pod záštitou primátora
mesta Viliama Zahorčáka. Turnaj slávnostne otvoril MUDr.
Benjamín Bančej, zástupca primátora mesta, ktorý na záver
najlepším družstvám odovzdal
ocenenia.
Turnaja sa zúčastnili štyri
sídliskové družstvá a to Východ,
Stráňany, Západ a Juh. Uvedené
družstvá boli rozlosované na
prvé zápasy na spoločnej porade

vedúcich družstiev 10.augusta
2011. Porazené družstvá z týchto prvých zápasov sa stretli vo
vzájomnom zápase o 3. miesto,
víťazné družstvá o 1. miesto.
Potešením bolo sledovať výkony bývalých hráčov TJ Zemplína Vihorlat Michalovce, ale
i hráčov z nižších súťaží. Víťazom turnaja sa stalo družstvo
Východ, ktoré vo finále porazilo
družstvo Juhu 5:1.
Výsledky jednotlivých stretnutí: Stráňany - Juh 1: 10 (góly:
Lorinc - Čižmár 3, Veľas 2, Gajdoščík 2, Geroč, Uchaľ, Hamadej), Západ - Východ 4 : 7 (góly:
Bakajsa 2, Majvitor 2 - Borza 3,
Kolesár 2, Žarnay 2), o 3.miesto Západ - Stráňany 4 : 0 (góly:
Eľko, Majvitor, Rovňák, Čermák), o 1. miesto Juh - Východ
1 : 5 (góly: Uchaľ- Borza 2, Čan,
Žarnay , Chovan).
-nk-

Totálka

20. výročie obnovenia činnosti

12. 9. 2011 (pondelok)
Program od 15.00 do 22.00 hod.: folklór, guľáš, pivo, tombola
V 36. týždni možno získať vstupenku
– Totálka, J.Hollého 40, Michalovce

Memoriál J. Magoča
Prvý basketbalový klub Michalovce si vás dovoľuje pozvať
na 5. ročník memoriálu Juraja
Magoča. Uskutoční sa v sobotu 10. septembra v telocvični
Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach na Masarykovej
ulici. Organizátori si týmto turnajom pripomínajú pamiatku
bývalého hráča, kapitána i fun-

kcionára basketbalového klubu.
Pre domácich orlov to budú
prvé zápasy v príprave na ďalšiu
sezónu, keď si postupne zmerajú sily o 11:15 s Aboviou Košice
a o 15:15 sa stretnú s družstvom
MMBK Sabinov. Slávnostné
otvorenie turnaja bude o 13:00
hod. Domáci obhajujú minuloročné víťazstvo na turnaji.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

ZVEREJŇUJE ZÁMER,

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

TURISTIKA

zriadiť vecné bremeno práva prechodu peši aj povozom na mestskej
parcele p.C-KN č. 23/1 v k.ú. Michalovce, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36582972-120/2011, za cenu 1 €uro, pre vlastníka parciel p.č. 19/1 a 19/2 v k.ú. Michalovce, na dobu neurčitú,

3. Stretnutie KST Dievčenská skala
9. – 11. 9. 2011 6.00 hod.
Info: Ing. Z. Šteliar, č. tel. 0905550243, A. Hasák, č. tel. 0908027603

z dôvodu, že správcom dotknutých pozemkov je Zemplínske múzeum Michalovce, ktoré zabezpečuje verejnoprospešnú činnosť pre celý
región Zemplín a pre samotné mesto Michalovce.

MESTO MICHALOVCE

MESTO MICHALOVCE

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

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

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:

1.	Prenájom časti pozemku p. C-KN č. 907/1, do výmery 950 m2 k.ú.
Stráňany, nachádzajúci sa na Kukučínovej ulici v Michalovciach, za
účelom využitia na záhradkárske účely. Minimálna cena za 1 m2 pozemku v súlade s VZN č.101/2007 je 0,22 €.
2.	Predĺženie doby nájmu časti pozemku p. C-KN č. 3066/1, do výmery
145 m2, za účelom užívania ako terasa a plocha pre zásobovanie. Pozemok sa nachádza na Ulici J. Švermu v Michalovciach. Minimálna cena
v súlade s VZN č.101/2007 je 5,53 €/m2/ročne – pozemok využívaný
ako terasa a 3,68 €/m2/ročne – pozemok využívaný na zásobovanie.
3.	Prenájom pozemku p. C-KN č. 361/2, o výmere 66 m2 k.ú. Michalovce, nachádzajúci sa na Ulici Fr. Kubáča v Michalovciach, za účelom
využitia na záhradkárske účely. Minimálna cena za 1 m2 pozemku
v súlade s VZN č.101/2007 je 0,22 €.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote do 19. septembra 2011 do 12.oo hod.,
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej
stránke www.michalovce.sk.



AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA,

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

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. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C)	Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
D)	Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
E)	Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
F)	Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
G)	Ul. Pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
H)	Ul. Krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
I)	Ul. saleziánov č. 1285 v Michalovciach (Krytá plaváreň)
J) nároží Ul. A. Markuša a Ul. obrancov mieru (oplotenie)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 19. septembra 2011 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

• 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 vysporiadanym
pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.
 0903 278 538
• Dám do prenájmu garáž pri Zekone.  0949 716 152
• Súrne vezmem 3-izbový byt do prenájmu, minimálne na 3 mesiace s eventuálnou možnosťou jeho neskoršej kúpy, po rekonštrukcii,
nižšie poschodia, výťah, balkón.  0907 051 275
• Predám chatu na Zemplínskej šírave, časť Lúč – nad Viňankou. Pri
rýchlom jednaní cena dohodou.  0908 370 760
• Dám do prenájmu garsónku.  0904 886 667
• Dám do prenájmu 3-izbový nezariadený byt v centre mesta.
 0918 191 572
• Predám 3-izbový byt na SNP. Cena dohodou.  0907 970 595
• Predám pekný, veľký (104 m2), zrekonštruovaný 6-izbový byt na
sídlisku Východ, 2. poschodie. Cena dohodou.  0907 534 734, 
0918 917 170
• Predám zrekonštruovanú garsónku na Ul. Murgaša , plastové podlahy, zateplený balkón. Cena dohodou.  0949 227 505
• Predám garáž na sídlisku Juh (Tesco).  0908 179 079
• Dám do prenájmu 2-izbový byt s balkónom na sídlisku Stráňany.
Lacno.  0911 743 122
• Predám 7-izbový RD v lukratívnej časti Michaloviec s pozemkom
cca 1 480 m. Dom má dva vchody, možnosť využívať ho ako dvojgeneračný, poprípade ako sídlo firmy. Na dvore samostatná garáž
a pivnica. Cena 143 000 € + dohoda. Realitné kancelárie, prosím,
nevolať.  0907 481 514
• Predám dvojizbový tehlový byt na Ul. prof. Hlaváča č. 40 v Michalovciach. Cena dohodou.  0907 108 749
• Dám do prenájmu 2-izbový byt na Štefánikovej ulici pri Chemkostav Aréne.  0905 508 387

Rôzne

• Predám 4 pneumatiky na Škodu Favorit.  6283 249
• Predám zrno z tohtoročnej úrody. Cena dohodou.  0908 266 649
• Predám chladničku 210 l s mrazničkou 120 l - 100 €, gauč 3+1+1
– 100 €, plynový sporák – 50 €.  0903 278 538
• Dôchodkyňa hľadá prácu (predavačka, kuchyňa, chyžná, upratovačka, opatrovanie).  0904 123 559

Služby

• Na náhrobný kameň vysekám a pozlátim písmo.
 0910 497 291
• Umývateľné nástreky – bytové jadrá, steny, dvere, kuchynské linky.
 0918 860 701

Streetball prilákal

Už po tretíkrát počas letného jarmoku usporiadali basketbalový klub
1.BK Michalovce a Mesto Michalovce
streetballový turnaj, ktorý sa uskutočnil v areáli ZŠ P. Horova. Do turnaja
sa zapojilo 75 hráčov a vytvorili 18
družstiev v 5 kategóriách. Slávnostne
ho otvoril MUDr.Benjamín Bančej,
zástupca primátora mesta, ktorý na
záver najúspešnejším jednotlivcom
ale i družstvám odovzdal ocenenia.
Výsledky - individuálne súťaže:
Súťaž v trojkách muži: 1. J.
MOSKAĽ , 2. F. Meňky
Súťaž v smečovaní chlapci: 1. B.
ŠANTA, 2. R. Skavšík
Súťaž v šestkách dievčatá: 1. Katka
2. Mici

Súťaž v člnkovom behu chlapci:
1. M. PLIŠKO, 2. D. Pliško 3. Čuba
Súťaž v člnkovom behu dievčatá:
1. E. GAZDOVÁ, 2. Pristašová, 3.
Naščáková
Výsledky - kolektívne súťaže :
chlapci a dievčatá do 12 rokov
(spoločná kategória): SNIKERS
(Gazdová, Pristašová, Hospodárová, Naščáková)
chlapci do 16 rokov: DETI SLNKA (Meňky, Kováč, Skavšík)
Kategória OPEN - muži nad 18
rokov: LAČNÉ PSY (Maškulik,
Štefanský, Mižák, Kostovčík)
dievčatá do 16 rokov: SAJONÁRA
Kategória OPEN – ženy: 8 DO
TUCTA

K výročiu SNP strana SmerSD v spolupráci s Domom dôchodcov usporiadala už 11.ročník
šachového turnaja. Zúčastnilo sa
ho desať šachistov, ktorí odohrali
svoje zápasy v dvoch skupinách
každý s každým.
Po odohratí zápasov v skupinách hrali sa zápasy o umiestnenie. Celkovým víťazom sa stal
Štefan Kováč, ktorý obhájil svoje

prvenstvo z minulého roka. Na
druhom mieste sa umiestnil Peter
Vavrek a na treťom Juraj Fečko
všetci z Michaloviec.
Turnaj bol trojgeneračný, najmladší účastník mál pätnásť a najstarší sedemdesiatšesť rokov.
Po ukončení turnaja boli odovzdané vecné ceny, diplomy a víťaz získal putovný pohár.
RSDr. Ján Mikula

Šachový turnaj

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

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

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM

I. za účelom predĺženia doby nájmu, na dobu neurčitú,
nebytové priestory nachádzajúce sa v objektoch na:
A)	Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach
B)	Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach
II. za účelom prenájmu, na dobu neurčitú, 2 x 1m2 fasády objektu
na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (mimo čelnej steny).
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 19. septembra 2011 do 12.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
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