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Primátor predstaví
logo mesta Michalovce
Súťaž na logo mesta bola vyhlásená ešte v marci 2011 a počas jej trvania – do konca
apríla - bolo na mestský úrad doručených 69 návrhov od 42 autorov. Víťazným logom s heslom Michalovce – srdce Zemplína sa stal návrh, ktorého autorom je Marek
Misár z Kaluže.
Mesto Michalovce používa
v zmysle Štatútu mesta na svoju identifikáciu vlastné symboly
– erb, vlajku, pečať a znelku. Na
prezentáciu mesta a jeho aktivít,
pre budovanie a upevňovanie
identity mesta bolo potrebné
vytvoriť značku – logo.
Mesto vyhlásilo verejnú neanonymnú súťaž, do ktorej sa
zapojilo 42 autorov z rôznych
miest Slovenska. Z prihlásených návrhov potom jedenásťčlenná porota zložená z odborníkov z oblasti grafiky, výtvarného umenia a histórie spolu
so zamestnancami mesta, vybrala hlasovaním víťazný návrh
loga a hesla mesta Michalovce.
Jeho autorom je Marek Misár
z Kaluže. Logo je jednoduché
a ľahko reprodukovateľné. Vytvorené je vo farbách mesta
– žltej a modrej a predstavuje

ho srdce s heslom Michalovce
- srdce Zemplína.
Logo sa bude používať na externú komunikáciu – propagačné
a prezentačné materiály, darčekové predmety, tlačoviny, webovú
stránku, spoločenské, kultúrne
a športové aktivity, na podporu
rozvoja cestovného ruchu.
Víťazný návrh predložil primátor mesta poslancom mestskej rady a mestského zastupiteľstva, ktorí ho na svojom
júnovom rokovaní jednomyseľne schválili. V súčasnosti je už
logo a heslo mesta aj súčasťou
Štatútu mesta Michalovce, ktorého doplnok rovnako odobrili
mestskí poslanci.
Ďalším krokom bola tvorba
dizajn manuálu, ktorý detailne pokryje aplikácie víťazného
návrhu pre bežné potreby ako
hlavičkový papier, e-mailové

Dni nezábudiek
Liga za duševné zdravie SR
organizuje pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia
už po ôsmykrát verejnú zbierku
Dni nezábudiek.
Liga sa rozhodla nasmerovať
tohtoročnú pripravovanú kampaň
na podporu rozvoja preventívnych aktivít a samotnej prevencie
v oblasti duševného zdravia, pretože duševné zdravie je súčasťou
fyzického zdravia. Zbierka je spojená s vyberaním dobrovoľných

finančných prostriedkov darcov za
umelé kvietky – nezábudky, ktoré
verejnosti ponúkajú dobrovoľníci
z radov študentov stredných, prípadne vysokých škôl.
Výťažok z predaja nezábudiek využije Liga na podporu
projektov chránených dielní,
chránenej práce, chráneného
bývania, podporu vzdelávania,
podporu stacionárov na zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času a naprevencie v oblasti
duševného zdravia.
Aj v našom meste sa bude konať celoslovenská verejná zbierka
Dni nezábudiek v dňoch 8. až 12.
októbra 2011.
ts

V našom družobnom ukrajinskom meste Užhorod udelilo v tomto roku
Mestské zastupiteľstvo mesta titul Čestný občan mesta Užhorod JUDr.
Gabrielovi Doričovi, zástupcovi prednostu Mestského úradu v Michalovciach (na snímke vľavo). Cenu na slávnostnom podujatí Dňa mesta
Užhorod odovzdáva pri príležitosti 1116. výročia mesta Viktor Pohorelov, primátor mesta Užhorod.

AKTUALITY

záhlavia, vizitky či propagačné
materiály.
Nové logo bude používané
aj v kombinácii s erbom mesta,
ktorý však nenahrádza.
Logo mesta Michalovce sa
stane súčasťou vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou.
Naše mesto sa tak zaradilo medzi moderné mestá, ktoré okrem
erbu majú aj svoje logo.
Primátor mesta Viliam Zahorčák predstaví víťazné logo
a heslo mesta Michalovce na
kultúrnom podujatí Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám, v piatok 30. septembra vo veľkej sále mestského
kultúrneho strediska.
Všetky návrhy na logo nájdete aj na portáli mesta www.michalovce.sk, v časti – Samospráva – novinky.
Ing. Iveta Palečková
V tomto roku už po 20krát redakcia našich novín
pripravuje pre svojich čitateľov kupónovú súťaž LUCIA.
Stačí nazbierať päť kupónov
postupne uverejňovaných,
počnúc prvým kupónom,
ktorý je v tomto čísle, až
po piaty kupón, ktorý bude
uverejnený v novinách číslo 24, dňa 25. novembra
2011. Všetkých 5 kupónov
je potrebné nalepiť na korešpondenčný lístok alebo
pohľadnicu a zaslať alebo
doručiť najneskôr do 7. de-

Kupónová
súťaž
LUCIA 2011

cembra 2011 do redakcie.
Žolík, ktorý bude uverejnený s posledným kupónom,
môžete použiť v prípade, že
vám bude chýbať jeden kupón (nie viac).
Pre výhercov redakcia pripraví v spolupráci so
sponzormi súťaže hodnotné
ceny. Prvú cenu – televízor
už tradične venuje redakcia
Michalovčan. Ak bude vyžrebovaný rovnaký výherca dvakrát (rovnaké meno a rovnaká adresa) lístok sa vyradí zo
žrebovania a bude sa žrebovať
druhý lístok.

AKTUALITY

EU v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach,
pedagogické pracovisko Michalovce

LUCIA 2011

pripravuje

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 (na príjemcu 20 kg hladkej
pšeničnej múky a 20 kg cestovín).
V našom meste realizáciu uvedeného programu zabezpečuje
Filantropia Michalovsko-košickej
eparchie. Samotná distribúcia sa
uskutoční v termínoch 17. 10. - 21.
10. a 24. 10. -28. 10. od 8.00-12.00,
13.00-17.00 vo výdajnom mieste
na Partizánskej ulici č. 23 (budova
bývalého SOU stavebného – vstup
od parkoviska a nového kruhového
objazdu smerom na Zemplínsku šíravu). Pomoc sa bude vydávať podľa
trvalého bydliska príjemcu iba občanom mesta Michalovce:
17. 10. ulice začínajúce číslom - 1.
a 9. mája a ulice začínajúce písmenami A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, 18. 10.
ulice začínajúce písmenom J, okrem
ulíc J. Murgaša a Jána Hollého, 19.
10. ulice J. Murgaša a Jána Hollého,

20. 10. ulice začínajúce písmenom
K, 21. 10. ulice začínajúce písmenami L a M okrem Mlynskej, 24.
10. ulice začínajúce písmenami N
a O okrem Okružnej, 25. 10. ulica
Okružná, 26. 10. ulice začínajúce
písmenami P, R, S, 27.10. ulice začínajúce písmenami Š, T, 28. 10. ulice
začínajúce písmenami U, V, Z, Ž.
Kontaktnou osobou je Mgr. Michal Džugan, tel.č. 0948 218 822.
Filantropia Michalovsko-košickej
eparchie prijme aj pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácii v meste Michalovce, ktoré
sa zaoberajú sociálnou činnosťou
a charitou. V prípade záujmu kontaktujte tel. č. 0915 958 321.
V rámci programu potravinovej
pomoci pre najodkázanejšie osoby
boli stanovené nasledovné kategórie
príjemcov potravinovej pomoci:
• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;
• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;
• obyvatelia v domovoch dôchodcov
a ústavoch sociálnej starostlivosti;

AKTUALITY
OZ Návraty vás pozýva na

2. október o 14.00 hod.
Zemplínska šírava - Prímestská oblasť

Termín: 8. október 2011 – apríl 2012 (počas sobôt)

Kupón číslo 1

Info: navraty@gmail.com, 0948 497 132

• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti – množstvo potravín
sa nebude vydávať na počet detí,
ktoré sú v náhradnej rodinnej
starostlivosti, ale na náhradného
rodiča, na ktorého je vydaný rozsudok súdu. Pomoc preberajú rodičia, ktorým bolo dieťa zverené
do náhradnej starostlivosti.
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke – pomoc sa poskytuje a bude poskytovať na základe
potvrdenia ÚPSVR a len pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
• osoby na hranici životného minima – pomoc sa poskytuje na základe
potvrdenia ÚPSVR a len na rodiča,
na ktorého je potvrdenie vydané.
• poberatelia dôchodku, ktorých
výška dôchodku nepresahuje 305,00
EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného
dôchodku) – pomoc sa poskytuje
na základe aktuálneho potvrdenia
Sociálnej poisťovne alebo výmeru
na rok 2011, ktorý obdržal dôchodca na konci roka 2010.

AKTUALITY

Michalovskú šarkaniádu

prípravný prijímačkový kurz
Informácie: 056/6443290,
www.euke.sk/Pedagogické pracovisko Michalovce/Kurzy

Potravinová pomoc 2011

Tanečná škola Grácia
a Mesto Michalovce
pozývajú na tanečnú súťaž

Zemplínska
váza 2011
23. októbra 2011
Športová hala Gymnázia
P. Horova v Michalovciach

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora

19. 9. rokovanie so zástupcami Združenia olympijských
klubov Slovenska
19. 9. rokovanie so zástupcami VVS, a.s v Košiciach
20. 9. rokovanie mestskej rady
21. 9. zasadanie republikovej Rady ZMOS v Trenčíne
22. 9. rokovanie Spoločného obecného úradu
22. 9. zasadanie regionálnej Rady ZMOS
22. 9. prijatie zástupcov Jednoty dôchodcov
23. 9. reprezentácia mesta na jarmoku v Sobranciach
23. 9. účasť na otvorení podujatia Deň Východu
27. 9. účasť na podujatí Srdce ako dar
27. 9. stretnutie Rady rómskych zástupcov
27. 9. rokovanie Rady mladých
28. 9. rokovanie dopravnej komisie KSK
29. 9. rokovanie školskej komisie KSK
30. 9. otvorenie tanečného maratónu v Zlatom býku
30. 9. porada primátora
30. 9. účasť na podujatí Michalovce s Michalmi, Michalom
a Michaelám

Sociálna poisťovňa
rozširuje služby
Sociálna poisťovňa sa snaží
vyjsť v ústrety svojim klientom.
Jedným z takýchto proklientskych
krokov je rozširovanie elektronickej komunikácie pre zamestnávateľov, ktorá ich odbremení od
predkladania tlačív v papierovej
forme a ušetrí náklady na poštovné. Zamestnávateľom tiež
ušetrí čas potrebný na splnenie
oznamovacej povinnosti a Sociálnej poisťovni pomôže zefektívniť
procesy, ktoré slúžia klientovi.
S účinnosťou od 1. októbra
2011 určuje zamestnávateľom,
ktorí zamestnávajú 3 a viac zamestnancov, aby posielali tlačivá - registračný list fyzickej osoby, mesačný výkaz poistného
a príspevkov a výkaz poistného

a príspevkov – prostredníctvom
elektronických služieb Sociálnej
poisťovne, teda v elektronickej
forme. Rovnaká povinnosť sa
bude s účinnosťou od 1. novembra 2011 týkať zamestnávateľov
s 2 zamestnancami a s účinnosťou od 1. decembra 2011 zamestnávateľov s 1 zamestnancom.
Tento krok bude znamenať
nielen úsporu nákladov na poštovné, ale napríklad aj možnosť
okamžitej kontroly odoslania
dokumentov, potvrdenie prijatia
dokumentov, či prehľad o histórii zaslaných dokumentov.
Zriadenie prístupu k elektronickým službám je jednoduché
a na počkanie v každej pobočke
Sociálnej poisťovne.
ts

Členovia Zemplín veterán clubu pod vedením MUDr. Jozefa Makohusa a Mgr. Mikuláša Košča.

Ďalší úspech veteránov

Michalovskí nadšenci historických vozidiel zo Zemplín veterán clubu DZS-M.K.TRANS
Michalovce zaznamenali ďalší
úspech. V nedeľu 18. septembra 2011 sa zúčastnili 8. ročníka súťaže historických vozidiel
v jazde pravidelnosti Bankovský
kopec 2011, usporiadanej Cassovia-retro klubom Košice.
Päť dobovo oblečených posádok historických vozidiel s rokom výroby od roku 1918 po
rok 1966 úspešne reprezentovalo
naše mesto medzi viac ako 50
posádkami historických vozidiel
z východoslovenského regiónu.
Napriek silnej konkurencii zaznamenali nečakaný úspech ziskom štyroch pohárov. 93-ročný

„deduško“ FORD Model T Runabout Roadster Black vyrobený
v roku 1918, na akom jazdili aj
Laurel a Hardy zo známych grotesiek, získal dva poháre, z nich
jeden starostu mestskej časti Košice – sever. Veľkú pozornosť pútala posádka Škody 1101 Tudor
v modifikácii sanitka. Vozidlo jediné renovované a plne vybavené
na Slovensku a v Čechách ocenili
organizátori ďalším pohárom.
Štvrtý pohár získali členovia
Zemplín veterán clubu DZSM.K.TRANS Michalovce ako
ocenenie ich systematickej práce
v oblasti záchrany historických
vozidiel a za významnú spoluprácu s organizátormi z Košíc.
MUDr. Jozef Makohus

Z pirka Andriša
zo Straňan

Bars me ceši, jak še v posľednim čaše pre nas šoferov zlepšila
situacia u našim varošu. Kruhovi objazdi, co už onedluho
budze mac každi svojo meno, virošľi jak hubi po diždžu, pribudľi
novi šveteľni križovatki, richtuje
še vibudovac novi parkovaci
dom. Kruhovi objazdi viľepšili
bezpečnojs i plinulojs premavki
na draže. Šumňe i jich štretki
skrašľeni rukami zamestnancov našich technickich službou.
Druha vec šak je, jak po ňich
kormaňujeme svojo motorovo
tatoše. Minule mi še na jednim

z nich z chodnika pripatral das
10 minut na premavku. Hlava
še mi z toho zakrucila. Takoj mi
podumal na televiziu Mistral, že
by mohla občas zriadzic dopravni oblačok a takoj peršu rubriku
„Jak nespanikaric pri prejazdze
kruhovim objazdom“. Tiž pribudli šveteľne križovatki. Hlavne tota na zalužickej sprijemňi
život zamestnancom Yazaki, co
chodza do roboti na motoroch.
Už ľem kebi jim zvišiľi plati, ta
by ňemaľi ani naco nadavac.
Šicko dobre, mojo rodaci!
Andriš zo Straňan



Prvý október je medzinárodný deň starších

Areál 7. základnej školy na Ul. krymskej sa v piatok 23. septembra stal
dejiskom I. ročníka Dňa vychodňarov. Pekné jesenné počasie, športové
hry rodičov s deťmi a na záver tombola pre súťažiacich, boli zárukou
dobrej nálady, ktorá pretrvávala od začiatku až po koniec celého podujatia. O program sa postarali riaditelia troch základných a jednej
materskej školy zo sídliska Východ, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Veríme, že Deň vychodňarov sa stane v budúcnosti tradíciou pre stretnutie so známymi, odpútanie sa od každodenných problémov, možnosťou
zabaviť sa a pre obyvateľov sídliska Východ sa stane dňom s veľkým D.
PhDr. Jana Cibereová, poslankyňa MsZ

Rokovala Rada KDH

V sobotu 24. septembra sa
v priestoroch Zlatého býka
v Michalovciach uskutočnilo zasadnutie celoslovenskej
Rady kresťansko–demokratického hnutia.
Predseda okresného centra
KDH Andrej Hajduk privítal
všetkých členov Rady KDH.
V úvode vzácny hosť Alfred
Domoniguez Batista, kubánsky
väzeň, ktorého si v roku 2006 na
výzvu nadácie Pontis adoptoval

predseda KDH Ján Figeľ, prostredníctom tlmočníka oboznámil prítomných so svojím životným príbehom.
Rada prijala vyhlásenie
a podporné uznesenie k eurovalu a reformám zdravotníctva
a cestovného ruchu. Celkom
dvesto členov Rady KDH a hostí sa v podvečer rozišlo po celom
Slovensku s pocitom prežitia
pekného dňa a úspešného rokovania.
Ľ. Poláková

Rehabilitácie sluchovo
postihnutých
Slovenská únia sluchovo
postihnutých v Michalovciach
usporiadala v uplynulom letnom období pre svojich členov
a sympatizantov dva rehabilitačné kurzy. Prvý v rekreačnej
oblasti Medvedia hora u člena
našej ZO pána G. Maxa, kde
sa zišlo 15 účastníkov a absolvovalo základy posunkového
jazyka. Druhý sociálno-rehabilitačný kurz v Brestove v penzióne U Račka absolvovalo 16
členov. Tento kurz bol hradený
z dotácie Mesta Michalovce, za
čo vedeniu patrí srdečná vďaka. Sluchovo postihnutí získali
informácie o zmenách v zákonoch od pracovníčky SÚSP
v Humennom Z. Michalkovej,

tiež si zopakovali základy posunkovej reči, ktoré predniesli predsedníčka V. Mitrová
a tlmočník J. Lastovka. Počas
kurzu sa používala indukčná
slučka. Najočakávanejšou bola
dvojdňová prednáška o prvej
pomoci od diplomovanej záchranárky Mgr. M. Vincovej.
Tej sa zúčastnili aj členovia
humenskej organizácie a každý
si mal možnosť vyskúšať, ako
by to robil v praxi. Aj v tomto smere sa musia sluchovo
postihnutí zdokonaľovať, aby
sa mohli čo najviac včleniť do
zdravej spoločnosti a dokázať
pomôcť v najnutnejších prípadoch záchrany človeka.
Valéria Mitrová

Po horúcom lete sa začínajú dni postupne skracovať. Slnce vychádza každý deň neskôr a zapadá skôr. Dĺžka slnečného svitu sa skracuje. Noc je rovnako dlhá ako deň. Aj napriek pekným a slnečným
dňom je teplota vzduchu mierna. Obedňajšie slnce už nie je nad hlavou a tieň sa predlžuje. Rána sú chladnejšie a občas sa objaví ranná
hmla. Všetky neklamné znaky jesene. I keď sú pekné, sú len nostalgiou
za teplým letom.
Našťastie má jeseň aj svoje príjemné tváre. Je znakom dozrievania
ovocia. Sladké plody hrozna, jabĺk, sliviek a hrušiek sú príjemným obrazom plynúcej jesene a výsledkom celoročnej starostlivosti o ovocné
stromy. Je tiež symbolické, že prvým októbrovým dňom začína mesiac,
ktorý sa tradične označuje ako Mesiac úcty k seniorom. Aj oni počas
svojho plodného života pracovali na poli ľudského spoločenstva. V jeseni svojho života majú právo na užívanie týchto plodov. Plnohodnotný
život týchto ľudí očakáva patričnú pozornosť spoločnosti. Určite najprv
od svojich najbližších, ktorým pripravovali priaznivé podmienky pre
ich život a vytvárali pre ich rast patričné zázemie.
Na seniorov by nemali zabúdať ani ich kolegovia a spolupracovníci.
S nimi na pracovisku strávili minimálne toľko času, ako so svojimi najbližšími. Určite by na nich nemali zabúdať predstavitelia štátu a štátnej správy. Tak ako dnes na nich pamätá štát, tak im to o pár rokov
vráti. Ani samospráva nesmie na nich zabudnúť. Je príznačné, že v
tento mesiac býva v meste Michalovce množstvo podujatí. Pripravujeme ich práve pre túto skupinu obyvateľstva.
Okrem dňa jubilantov, kedy primátor mesta prijíma v obradnej
miestnosti mesta občanov, ktorí oslavujú v tomto roku životné jubileum, je to aj množstvo slávnostných podujatí v kluboch dôchodcov.
Vyvrcholením je slávnostný kultúrny večer v MsKS.
Krátky výpočet zďaleka nie je úplný. Preto mi dovoľte aj touto formou popriať všetkým seniorom pevné zdravie a šťastnú starobu v kruhu svojich najbližších.
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

Hosť: Ivan Adámek,
predseda boxerského klubu Zemplín 1950
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM

z Galaprogramu II. Zemplínskych slávností
FS Vršatec a FS Zemplín
denne od soboty o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS AJ NA
www.tvmistral.sk a www.michalovce.sk

Z histórie nášho mesta

Michalovce

návraty v čase

Z činnosti abstinentov Lekárka s tajným
poslaním
„Abstinencia nie je samoúčelný cieľ, ale prostriedok k šťastnému životu“.

To bolo mottom kultúrnošportového stretnutia Klubov
abstinujúcich Slovenska, ktoré
usporiadali KLUS Humenné a M-KLUS Medzilaborce
v dňoch 15.-18. septembra
v Medzilaborciach.
Zúčastnili sa na ňom aj členovia Zemplínskej abstinujúcej
spoločnosti – Klubu abstinentov
Michalovce. Stretli sa tu členovia
klubov abstinujúcich z celého Slovenska a všetci sa vracali domov
s peknými zážitkami, na ktoré
budú dlho spomínať. Patrí medzi
ne návšteva múzea A. Warhola,
chrámu sv. Ducha, pamätníka na
Dukle a Svidníku, návšteva výrobne prekrásnych lustrov.

Z v i e r a t k á

Počas stretnutia boli organizované aj prednášky o abstinencii, ktoré sú základnou prioritou
takýchto stretnutí. Vrátili sme
sa obohatení o ďalšie skúsenosti s veľkou nádejou a túžbou po
čistom živote bez akýchkoľvek
drog i túžbou pomáhať v abstinencii všetkým tým, ktorí našu
pomoc potrebujú a príjmu. To
je jedna z priorít nášho klubu,
ktorého členovia sa pravidelne
stretávajú každý prvý pondelok
v mesiaci o 15.30 hod v budove Služieb mesta Michalovce
(SMM), Partizanská 23. Členovia ZAS ďakujú vedeniu Mesta
Michalovce za všestrannú podporu.
Štefan Šimko

n a

a d op c i u

Fenočka Bessy bola zachránená
pred utratením. Má hygienické návyky, znesie sa s fenkami a má veľmi rada deti. Fenka má asi 4 roky.
Bessy potrebuje citlivý prístup,
pravdepodobne bola týraná, je veľmi citlivá, keď sa s ňou manipuluje,
keď ju idete hladkať, zohne sa a čaká úder. Pomaly sa to však zlepšuje,
Bessy má rada pomalé prechádzky
a veľa škrabkania a hladkania, je
teda vhodná aj k starším ľuďom.
Absolvovala najprv sterilizáciu,
o niekoľko dní aj očkovanie. Darujeme ju za adopčný poplatok.

Dodnes nevieme, kedy presne sa do Michaloviec prisťahovala – kým v roku 1938 sa jej meno
medzi dvadsiatimi michalovskými lekármi ešte nenachádzalo,
v roku 1943 už bola v meste známou a vyhľadávanou praktickou
lekárkou.
O kom hovoríme? O vysokej
tmavovlasej žene v stredných rokoch.
Vedelo sa o nej, že je ruskou
repatriantkou. Dobrá znalosť
slovenčiny aj nemčiny, nemecky znejúce meno i lekárska prax
– toto všetko umožnilo MUDr.
Hauptlorenzovej
preniknúť
za pomerne krátky čas medzi
miestnu honoráciu. O pravom
poslaní MUDr. Hauptlorenzovej dlho netušili ani jej blízki
kolegovia, pretože o svojom
súkromnom živote nikdy nehovorila. Nik vtedy nemohol
ani len tušiť, že všetky dôležitejšie správy sa prostredníctvom
spravodajkyne Červenej armády – doktorky Hauptlorenzovej
– dostávajú éterom okamžite za
Karpaty, k jej nadriadeným.
V jari 1944 sa v Michalovciach objavila skupina vojenských odborníkov, ktorá mala
odhaliť jednu tajnú vysielačku,
„ozývajúcu sa“ z mesta už nie-

koľko mesiacov. Keďže „dobre
informované kruhy“ o príchode
týchto vojakov vedeli, vysielačka počas ich pobytu v Michalovciach ani „nepípla“. MUDr.
Hauptlorenzová, ktorá ju mala
maskovanú ako vysokofrekvenčný prístroj, slúžiaci na
prehrievanie telesných orgánov
(išlo o tzv. diatermiu), totiž vysielanie prerušila a pokračovala
v ňom až po odchode špecialistov z mesta.
Doktorka Hauptlorenzová
si postupne našla cestu jednak
k občianskemu, jednak ku komunistickému odboju.
V septembri 1944 boli Michalovce už preplnené nemeckými
jednotkami, vojakov ubytovávali
i v domoch civilistov. Pre doktorku Hauptlorenzovú sa situácia stávala čoraz nebezpečnejšou. Keď
ju teda jedného dňa predstavitelia
odboja zavolali do lesa ošetriť partizána, ktorý utrpel vážne zranenie, rozhodla sa do mesta už nevrátiť a pridala sa k partizánom.
Nanešťastie doktorku v novembri
1944 Nemci zajali. Jej ďalší osud
by sme mohli označiť za „ruženec
utrpenia“...
Mgr. Mikuláš Jáger
historik
pokračovanie nabudúce



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE
Mestské kultúrne stredisko
Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Vďaka vám

Účinkujú: Zdeněk SYCHRA, Nora BLAHOVÁ,
Martin JAKUBEC
20.10.2011 o 16.00 hod. – Veľká sála MsKS

Výstava
Myron Špenik – výstava obrazov
od 3. 10. do 31. 10. 2011 – Malá galéria MsKS

Program kina Centrum
1. – 2. 10. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
ČR/2011/90min/
/rodinný hraný a animovaný film/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia
1. – 2. 10. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
BLÁZNIVÁ, HLÚPA LÁSKA
USA/2011/118min./
/romantická komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
5. 10. streda o 19.30 hod.
MRCHA UČITEĽKA
USA/2011/92min/
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,20€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky
6. – 9. 10. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod
NEVINNOST
ČR/2011/98min./
/dráma/
Premiéra
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia
8. 10. sobota o 16.00 hod.
PÁN POPPER A JEHO TUČNIACI
USA/2011/102 min./
/komédia/
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing
12. 10. streda o 19.30 hod.		
CAPTAIN AMERICA: PRVÝ AVENGER USA/2011/125min./
/akčná sci-fi/
Premiéra
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA

13. – 19. 10. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok, utorok,
streda o 19.30 hod.
LÓVE
SR/ČR/2011/90 min./
/romantická dráma/
Premiéra
Vstupné: 2,80€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenská verzia

Mestský úrad v Michalovciach vás pozýva na

Deň otvorených dverí
13. októbra 2011 od 9.00 do 14.00 hod.
MsÚ, Nám. osloboditeľov 30, Michalovce

Na poctu Ondreja
Tomovčíka

Tretia septembrová sobota nepatrila len medzi dni s nádychom
jesene. Tento deň mal nádych jedinečnosti, lebo bol spomienkou
na výnimočného človeka. Ondrej
Tomovčík bol stredoškolským
učiteľom a organistom v Kostole
narodenia Panny Márie v našom
meste.
Od jeho odchodu do večnosti
uplynuli viac ako dva roky. Ale aj
po nich v srdciach mnohých Ondrej stále žije. Skupina mladých
ľudí prišla s nápadom zaspomínať
si na jeho osobu netradične. Ondrej mal vzťah k umeniu. Preto aj
táto spomienka bola spätá s ume-

ním. V programe sa divákom
predstavili mladé i skúsenejšie
talenty. . Autorom projektu spomienkového večera je Ján Tkáč,
zakladateľ občianskeho združenia,
ktorého názov možno voľne preložiť „Hľadajte umenie“. Na realizácii a úspešnom priebehu tohto
spomienkového večera sa však
podieľalo viacero jednotlivcov
a inštitúcii, ktorí prispeli finančným darom či konkrétnou pomocou a dodali tejto netradičnej
akcii, ktorá sa uskutočnila na nádvorí múzea, nádych spolupatričnosti. Patrí im za to poďakovanie.
Mgr. Ivana Mochorovská

Spomienky

Kto stratil lásku matkinu, ten často na ňu
spomína, veď bola to láska najdrahšia,
ktorú k nám mala len mamička jediná.
Dňa 20. septembra sme si pripomenuli
nedožité 45. narodeniny našej milovanej

Ruženy Štundovej
s láskou a úctou spomína manžel a dcéry
Dňa 4. októbra uplynie osem rokov,
čo nás vo veku 67 rokov navždy opustil
drahý manžel, otec a dedko

Michal Čverčko

Navždy si odišiel, hoc si chcel veľmi žiť,
ale v srdciach našich Ty budeš stále žiť.
Za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste ho poznali, ďakujeme.
s láskou spomínajú a nezabúdajú
manželka, dcéra Alena s rodinou,
vnučka Simona a vnuk Vladislav

Drobci v ríši zvierat

V mesiacoch máj až september zrealizovalo materské centrum Drobec projekt s názvom
Drobci v ríši zvierat. Projekt bol
realizovaný vo viacerých zaujímavých aktivitách. Po pútavom
čítaní rozprávok a ich nápaditej
dramatizácii v herni MC Drobec na ZŠ Krymskej (7. ZŠ) nasledoval vydarený výlet do ZOO
v Košiciach. Zúčastnilo sa ho
asi päťdesiat záujemcov z občianskeho združenia, t. j. rodín
s malými deťmi. V ZOO strávili
takmer celý horúci júlový deň,
počas ktorého spoznávali zvieratá, prizerali sa na ich kŕmenie
a pozorovali ich. Všetkým sa
akcia veľmi páčila a preto sa neskôr ešte vo väčšom počte zúčastnili na septembrovej exkurzii do Senného, na území tzv.
vtáčieho raja. Účastníkov počas
exkurzie s názvom Vtáčiky, ktoré žijú u nás odborným a zau-

jímavým spôsobom sprevádzal
ornitológ a ochranca prírody
z SOS Birdlife, Ing. Matej Repel, PhD., ktorý pre deti pripravil kvízy a iné „vtáčie“ úlohy. Po
zaujímavej exkurzii nasledovalo občerstvenie vo forme tradičnej opekačky pri domčeku
ornitológov – AVES centrum
neďaleko kaštieľa v Sennom, na
ktorú sa deti veľmi tešili. Záver
projektu prebiehal vo forme
tvorivých dielní s názvom Vyrábame zvieratká, ktoré priamo
nadväzovali na uskutočnené
akcie. MC Drobec týmto ďakuje Mestu Michalovce za podporu projektu. Dúfame, že aj ďalšie akcie MC Drobec budú pre
mladé rodiny žijúce v našom
meste atraktívne a radi sa na
nich zúčastnia. Viac informácií
o MC Drobec nájdete na www.
mcdrobec.sk
Mgr. Adriana Jacečková

Pozvánka na koníky
Je čas babieho leta, končia
horúčavy, začína sa „sfrabovať“
k jeseni.
A tak s odchádzajúcimi prázdninami je tu ešte príležitosť na
akcie a aktivity, ktoré dajú bodku za dovolenkami, výletmi, oddychom počas nedávneho leta.
Kto nevedel, tak čítaním
týchto riadkov už vedieť bude,
že v neďalekom Lieskovci (asi
30 km od Michaloviec) v okrese
Humenné sa schádza skupinka Michalovčanov, Humenča-

nov, Vranovčanov i Sninčanov
- priateľov a priaznivcov koní,
milovníkov prírody na farme
Agrolipican /bývalé JRD/.
A v túto sobotu 1. októbra od
10. hodiny, organizuje pre širkú
verejnosť - AJ PRE TEBA - JAZDECKÉ HRY Agrolipican, Lieskovec. Pozývame nielen súťažiacich 25 jazdcov na koňoch, ktorí
sa ukážu v štyroch disiplínach, ale
i deti s rodičmi, ktorí sa môžu povoziť na poníkoch. Je pripravené
i prekvapenie. Evka Bartošová

Myron Špenik v galérii
Galéria Mestského kultúrneho strediska ani v nasledujúcom mesiaci nezabudla na milovníkov výtvarného umenia.
V priestoroch spomínanej galérie bude verejnosti sprístupnená výstava Myrona Špenika,
rodáka z Michaloviec. Autor
nezaháľa a každoročne prekvapí svojich priaznivcov čímsi,
čo sám vníma ako nový prvok
vo výtvarnom prejave, ktorý si
osvojil. Miesto tu má realita,

abstrakcia a kombinácia oboch
prejavov výtvarného štýlu. Diváka isto osloví krajina, ktorú
autor znázorňuje zemitými
farbami. Pre abstrakciu sú zas
príznačné teplé farby prežiarené jasom svetla. Nebude núdza
o najviac žiadaný ľudový motív,
či tradície kraja. Chýbať nesmú
ani Špenikove kytice. Výstava
bude verejnosti sprístupnená
do konca mesiaca.
Mgr. Ivana Mochorovská

Toccata opäť úspešná

V nedávnych dňoch sa
z ďalšieho koncertného turné
a reprezentácie nášho mesta
a regiónu vrátil Akordeónový
orchester TOCCATA.
Tento umelecký súbor je už
dlho zaradený medzi špičkové telesá tohto druhu v rámci Európy.
Jeho pôsobenie sa datuje už
deviatimi úspešnými koncertnými sezónami, počas ktorých
priniesol najlepšie body z Fínska, Čiech, Nemecka, Poľska,
Belgicka, Vatikánu a opakovane
z Talianska. Tentokrát cieľom
cesty orchestra bolo lombardské Milano, luxusné Monaco,
Rimini a San Marino.
Program ansámblu tvoria
diela klasiky, svetové hity a náročné jazzové skladby.
V novom obsadení prijal
pozvanie dirigenta Juraja Liberu na post sólistu doc. Rajmund
Kákoni z VŠMU Bratislava

i skvelá mezosopránistka Barbora Ďubeková. Toccata prináša nielen skvelý program, ale
aj najkvalitnejšiu interpretáciu
akordeónovej a inej hudobnej
literatúry, dokonalé vypracovanie hudobnej frázy, profesionalitu a hlavne nezabudnuteľné sugestívne interpretačné
umenie. V súčasnosti Toccata
pripravuje nielen cyklus koncertov, ďalšie CD, ale aj rozšírenie svojich radov o ďalších
vybraných hráčov.
Na tomto mieste výkonný výbor aj členovia orchestra
Toccata vyjadrujú svoje poďakovanie tým, bez ktorých by
realizácia plánov a reprezentácia nebola možná - Košickému
samosprávnemu kraju a mestu
Michalovce ako hlavným donorom a celému radu priaznivcov
(viď www.toccata.sk).
Mgr.art. Jozef Demjan

Egypt – dar Nílu
Zemplínske múzeum v Michalovciach pre vás pripravilo
prostredníctvom artefaktov zo
súkromnej zbierky zberateľa
Jána Hertlíka jedinečnú výstavu Egypt - dar Nílu, ktorá
záujemcom ponúka exkurziu
za pamiatkami starého Egypta.
Zberateľ a cestovateľ Ján Hertlík
(1979), rodák z Handlovej žijúci v Pezinku, všetok voľný čas
venuje svojej najväčšej vášni
- Egyptu. Zo svojich ciest si okrem spomienok nosí aj repliky
historických predmetov, ktoré
potom sám rôznymi umeleckými technikami upravuje do
podoby originálov.

Výstava ponúka návštevníkom príležitosť oboznámiť sa
s egyptským umením. Na výstave sú prezentované rôzne druhy
plastík, busty panovníkov, sochy
vládcov a bohov, ako aj obrazy
a iné umelecké diela navodzujúce
atmosféru starovekého Egypta.
Výstava je návštevníkom
sprístupnená od septembra
do 16. októbra vo výstavných
priestoroch západného krídla
Zemplínskeho múzea.
Výstavu je možné navštíviť
aj v čase upravených otváracích
hodín múzea každý štvrtok od
8.00 do 18.00 hod. Tešíme sa na
vašu návštevu.
zm

Michalovčan informuje
Vítame medzi nami našich najmenších
Alexandra Kolesárová
Tobias Silanič
Jákob Samuel Ridaj
Petra Boreková
Adrián Šechný

do stavu manželského vstúpili tieto snúbenecké páry:
Bc. Štefan Hudák
a Mgr. Andrea Dovhunová
Juraj Jankovik
a Lenka Parizová
Ing. Peter Sabo
a Mgr. art. Jarmila Džuppová
Slavomír Struňák
a Mgr. Zlatica Petrašová
Peter Tarkulič
a Svetlana Čverčková
Ľuboš Olexa
a Iveta Budaiová

Blahoželanie

Sú to oni, naša mama a otec, ktorých láska spája
a vzájomne im silu dodáva v radostných i ťažkých chvíľach.
Dňa 7. októbra pred päťdesiatimi rokmi si povedali spoločné
ÁNO a teraz oslavujú zlatú svadbu

Anna Cifruľáková, rod. Nováková
a Anton Cifruľák

Želáme Vám zdravie, spokojnosť, veľa pokoja,
Božieho požehnania, by ste v láske dlho medzi nami žili!
Deti Milena, Vladimír, Radomír s rodinami.
Za všetkých babku a dedka bozkávajú vnúčatá Danielka,
Veronika, Vladko a Dominik

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Juraj Čižmár, 77-ročný
Dezider Kertés, 82-ročný

Poďakovanie
Dňa 21. septembra 2011
nás navždy opustil
vo veku 77 rokov náš milovaný otec

Juraj Čižmár
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Spomienky
Dňa 23. septembra uplynul rok,
kedy nás navždy opustil drahý
manžel, otec a dedko

Tibor Bašista
Za tichú spomienku všetkým,
čo ste ho poznali a mali radi, ďakujeme.
s láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéry a smútiaca rodina
Dňa 23. septembra 2011
uplynulo 5 rokov od smrti
milovaného manžela a otca

Jozefa Mihalyia
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
spomína manželka, dcéry a syn s rodinami

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

DVA TÝŽDNE V športe
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
II. ROČNÍK MESTSKEJ LIGY MŠ V POHYBOVEJ ZDATNOSTI
13. 10. 2011 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0917650912

Kúpa – predaj – prenájom/byty

BASKETBAL
1. BK-D – ŠŠK Abovia 96 Košice
I. liga kadetiek Východ-2. dvojkolo 1. 10. 2011 19.45 hod.
1.BK-D – Dannax Sport Košice
I. liga kadetiek Východ-2. dvojkolo 2. 10. 2011 10.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843

FLORBAL
O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej florbalovej ligy žiakov a žiačok – 2.-3. kolo
4. 10.-13. 10. 2011 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0908322342, 0917650912		

FUTBAL
MFK Zemplín – MŠK Tesla Stropkov
I. LSŽ U 12, U 13-9. kolo 30. 9. 2011 10. 00, 11.45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
MFK Zemplín „B“- Svit
Majstrovstvá mužov regiónu VsFZ-11. kolo 2. 10. 2011 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, č. tel. 0903607009
MFK Zemplín – MFK Snina
I. LŽ U 15, U 14-9. kolo 8. 10. 2011 10.00, 12.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
MFK Zemplín – Dukla Banská Bystrica
I. LS/MD-11. kolo 9. 10. 2011 11.00, 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907
TJ Sokol Močarianska – TJ Pusté Čemerné
Majstrovstvá ObFZ II. B trieda mužov-10. kolo 9. 10. 2011 14.30 hod.
Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

HÁDZANÁ
HK Iuventa – HC Sassari
Pohár PVP-2. kolo 1. zápas 30. 9. 2011 17.30 hod
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, č. tel. 0918159219
HC winLAND – ŠKP Bratislava
Extraliga mužov-7. kolo 30. 9. 2011 19.30 hod.
Info: Matúš Hičo, č. tel. 0915111696
HK Iuventa – HC Sassari
Pohár PVP-2. kolo 2. zápas 1. 10. 2011 17.30 hod.
HK Iuventa – Prešov
I. LMD 2. 10. 2011 14.00 hod.
Info: Jaroslav Čurný, č. tel. 0918159219
HC winLAND – MŠK Považská Bystrica
Extraliga mužov-8. kolo 7. 10. 2011 19.30 hod.
Info: Matúš Hičo, č. tel. 0915111696
HK Iuventa – Zlín
WHIL žien-5. kolo 8. 10. 2011 17.30 hod.
HK Iuventa juniorky – HK ŠKP Banská Bystrica
I. liga žien-5. kolo 9. 10. 2011 15.00 hod.
Info: Jaroslav Čurný, č. tel. 0918159219

ĽADOVÝ HOKEJ
HK Dukla – HK Trebišov
I. liga mužov-7. kolo 30. 9. 2011 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893
HK Mládež – Nowy Targ
I. LS/MŽ „A“ sk.“B“-5. kolo 1. 10. 2011 9.00, 11.30 hod.
HK Mládež – KH Sanok
I. LD základná časť sk.“C“-8. kolo 2. 10. 2011 10.30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917524280
HK Dukla – ŠHK Piešťany
I. liga mužov-9. kolo 7. 10. 2011 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893
HK Mládež – MHK Humenné
I. liga juniorov základná časť -5. kolo 8. 10. 2011 14. 00 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917524280
HK Dukla – HK Senica 91
I. liga mužov-10. kolo 11. 10. 2011 17. 00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

STOLNÝ TENIS
ŠKST „A“ – OŠK Šarišské Michaľany
II. liga mužov-2. kolo 9. 10. 2011 10. 00 hod.
ŠKST „A“ – MŠK STO Krompachy
II. liga mužov-2. kolo 9. 10. 2011 15.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

STRELECTVO
O Pohár veliteľa 22. mpr.
VII. ročník streleckého viacboja.
2. 10. 2011 8.00 hod.
Info: Gabriel Hinďoš, č. tel. 0903632126



Tri najlepšie dvojice IX.ročníka memoriálu Zdenka Červenku – zľava
druhí Jasovský, Bumbera, víťazi Grendel, Viňanský a tretí Harbuľak
s Butkovským.
Foto: R. Trčka

Memoriál Z. Červenku
Kvalitná organizácia a výborné počasie prispeli k nerušenému priebehu 9. ročníka tenisového memoriálu
Z.Červenku vo štvorhre hráčov
nad 35 rokov. Turnaj sa odohral v sobotu, 17. septembra
na kurtoch SOŠT v Michalovciach. Prihlásených 11 dvojíc
bolo rozdelených do dvoch
skupín, v ktorých hral každý
s každým na 1 set do šesť. Víťazi skupín sa stretli v zápase
o celkové prvenstvo, druhí
zo skupín bojovali o konečnú
tretiu priečku. Vo finále sa tak
stretli dva, v skupinách neporazené páry Grendel, Viňanský
a Bumbera, Jasovský. Zápas
o bronz odohrali Butkovský,

Harbuľak s dvojicou Lesník,
Sninský.
Konečné poradie: 1. Grendel,
Viňanský, 2. Bumbera, Jasovský,
3. Butkovský, Harbuľak.
Predseda TC Lobax L. Repický odovzdal víťazom večne
putovný pohár, už tretí raz za
sebou ho získali Grendel s Viňanským. Párom na 1.-3. mieste
odovzdal poháre a vecné ceny
od sponzorov: ČS Slovnaft,
p. Lipka, Mesto Michalovce,
Rapro s.r.o. a Tatra banka.
Organizátori si kyticou kvetov, položenou na hrob uctili pamiatku kamaráta Z.Červenku,
na počesť ktorého sa turnaj
uskutočnil.
Radomír Trčka

MESTO MICHALOVCE
oznamuje záujemcom, že pripravuje žiadosť o doplnenie

Lokálnej stratégie komplexného prístupu
v operačnom programe
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Záujemcovia sa môžu uchádzať o zaradenie svojho projektového
zámeru do uvedenej žiadosti do 10. októbra 2011.
Bližšie info - MsÚ, Odbor informatizácie a grantov,
RNDr. Machová, jana.machova@msumi.sk

Víťazom Michal IVANČO
Atletický klub Michalovce pod patronátom Mestského
úradu v Michalovciach boli 15.
septembra organizátormi už
XIX. ročníka michalovskej hodinovky. Na tartanovej dráhe
IV. ZŠ sa na štart preteku postavilo 43 vytrvalcov, medzi ktorými bolo i 7 žien.
Pretekalo sa v 7 vekových kategóriách a počas jednej hodiny
na atletickej dráhe si najlepšie
počínal pretekár ŠK Banské
Michal Ivančo, ktorý celkove
zabehol 16 024 m. Uvedený pretekár bol z kategórie B-muži od
40 - 49 rokov a svojím výkonom
porazil vekovo mladších bežcov
z kategórie A. Na druhom mieste sa umiestnil Vladimír Balogh

z Obal Servis Košice, ktorý zabehol 15 695 m a treťom mieste
skončil Štefan Rácz z Kysaku
výkonom 15 690 m. Zároveň sa
stal víťazom kategórie muži A.
Medzi ženami sa víťazkou
stala Alžbeta Tiszová z Tube City
IMS Košice výkonom 12 800 m,
pred Zlaticou Semanovou z O5
BK Furča Košice - 12 670 m
a Michaelou Ivančovou z ŠK
Banské - 11 810 m. Z Michalovčanov sa najlepšie umiestnil
Jozef Doležal z AC Michalovce,
ktorý zabehol 13 838 m, na druhom mieste sa umiestnil Michal
Volovár výkonom 13 835 m a na
treťom mieste skončil Gabriel
Sabo výkonom 13 785 m.
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. 80

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj pozemku
nachádzajúceho sa na nároží ulíc
J. Alexyho a Fr. Kráľa v Michalovciach
vedeného ako
- pozemok p.C-KN č. 4544/1, záhrada o celkovej výmere
163 m2, LV č. 5157, k.ú. Michalovce
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať
všetky vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do 17. októbra 2011 (pondelok),
do 12. 00 hod. (hmotnoprávna lehota) v zalepenej obálke
s označením: „ Pozemok p.č. 4544/1 v k.ú. Michalovce - NEOTVÁRAŤ „
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, na elektronickej tabuli na internetovej
stránke mesta www.michalovce.sk a informácie dostanete aj na
č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.

• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.
 0903 278 538
• 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
• Predám RD v Petrovciach nad Laborcom – 2-podlažný, pozemok 1 700 m2, všetky IS, podpivničený. Cena dohodou.
 0904 973 131
• Dám do prenájmu obchodné/kancelárske priestory 90 m2 v centre Michaloviec pri Tatra banke.  0907 607 914
• Predám starší dom v Stretavke užívaný ako chalupa so záhradou (22 a), ovocným sadom a malou vinicou (100 ks), vrátane
zariadenia a záhradnej techniky (Vari systém s príslušenstvom,
motorové kosačky, krovinorez, vinárske potreby. Všetko funkčné, okamžite použiteľné. Cena dohodou.
 0910 632 517,  642 3780
• Predám 3-izbový družstevný byt na sídlisku SNP na 3. poschodí/7 s balkónom. Rozloha 70,70 m2. Byt ešte neobývaný. Tichá lokalita s výhľadom na Hrádok.  0902 430 987,  0902
077 622,  056 6431 475
• Dám do prenájmu garáž na Okružnej ul. (pri Tescu).
 0902 430 987

Rôzne

• Predám 4 pneumatiky na Škodu Favorit.  6283 249
• 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
• PILATES. Certifikovaný inštruktor metódy PILATES vás pozýva na pravidelné cvičenie.  0908 489 750
• Hľadám opatrovateľku na ráno, ktorá by mi nosila dieťa do jaslí.
 0918 191 413
• Predám dvojplyšový koberec bordovej farby, rozmer 2 x 3 m.
Cena 35 €.  0905 746 530
• Predám šteniatka krátkosrstej čivavy – fenky.  0911 175 097

Služby

• Na náhrobný kameň vysekám a pozlátim písmo.
 0910 497 291
• Ponúkame kurzy účtovníctva, jazykov, komunikácie.
 0905 423 257, www.kurzyjencikova.sk
• Vedenie účtovníctva.  0905 423 257, www.kurzyjencikova.sk
• Zabehnutá účtovnícka firma v Michalovciach prijme účtovníčku aj bez praxe.  0905 794 715

VÝBER CHLAPCOV NA BASKETBAL
Kedy: 22. a 29. 9. 2011 o 17.00 hod.
Kde: telocvičňa GPH
Ročník narodenia: 1997 až 2003
HRAJTE S NAMI INTELIGENTNÝ ŠPORT

www.1bkmi.sk

krátko zo športu
n Do ligy majstrov sa nedostali
V Chemkostav aréne bol kvalifikačný turnaj predkola Ligy majstrov za
účasti 4 celkov. Sitom sme neprešli a skončili až na tretej nepostupovej
priečke. Postúpil srbský Zaječar a český Veselí na Morave. Prví dvaja
účastníci postúpili do ďalšej fázy Ligy majstrov. Tretí a štvrtí budú pokračovať v II. kole Pohára víťaza pohárov – turecký celok a naša Iuventa.
n So Sardíniou doma
Keďže sme neuspeli v Lige majstrov dostali sme sa teraz do II. kola
Pohára víťaza pohárov. Keďže náš súper sa skontaktoval s Iuventou, navrhol oba vyžrebované zápasy odohrať u nás. Takto taliansky celok HC Sassari zo Sardínie bude hrať u nás dvakrát. Víťaz
postúpi ďalej. Prvý zápas Iuventa odohrá dnes – piatok 30.septembra o 17.30 hod. a druhý v sobotu 1.októbra tiež o 17.30 hod.
n Druholigovým MFK Zemplín sa darí
Druholigový zástupca MFK Zemplín Michalovce odohral už 10
kôl. Zatiaľ prehral iba v Bratislave s Petržalkou a doma zaváhal so
Sencom 2:2. Stratil celkom 5 bodov. Zatiaľ má na svojom konte
23 bodov a vedie v tabuľke pred nováčikom Myjavou s 21 bodmi.
V ostatnom zápase doma v regionálnom derby porazili Moldavu
nad Bodvou tesne 1:0 (0:0). Posledné XI. kolo odohrajú Michalovce v sobotu 1. októbra v Dolnom Kubíne o 14.30 hod.
n Rezerva iba remízovala
Druholigová rezerva hrá vo IV. lige – v regionálnom . V 10. kole
v Sabinove iba remízovala 0:0. Je na 9. priečke so ziskom 14 bodov
pred Stropkovom, ale lepším skóre. V nedeľu 2. októbra sa predstavia doma a privítajú druhý Svit už o 10.30 hod.
n Prvoligová hokejová Dukla na špici
Prvoligoví hokejisti Dukly Michalovce odohrali už 5 kôl. V nich iba
raz prehrali – v Trnave 2:3. Získali už 8 bodov a patrí im prvé miesto v tabuľke s 12 bodmi. V ostatnom zápase porazili doma Spišskú
Novú Ves tesne, ale zaslúžene 5:4. V utorok 27. septembra sa predstavila Dukla na ľade v Topoľčanoch .... V piatok 30. septembra privíta na svojom ľade v zemplínskom derby Trebišov.
ka
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