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zdarma

Začala sa výstavba nového
cintorína na Bielej hore
Existujúci počet voľných hrobových miest na michalovskom cintoríne, ktorý je na Kollárovej ulici, vystačí približne na tri roky. Mesto preto potrebuje nový cintorín, ktorého
výstavba začala v súčasnosti v lokalite Biela hora, za približne 3,9 milióna eur.
Potrebou vybudovania nového cintorína sa radní v meste zaoberali už v roku 1996,
kedy boli preň vytipované
štyri možné lokality - západný
svah kóty Hrádok, Stráňany
– priestor medzi psychiatrickou nemocnicou a sútokom
Laborca, ľavý breh Laborca
severne od bývalého pivovaru
a juhovýchodný svah Bielej
hory – v blízkosti bývalého
židovského cintorína. Pre výber najvhodnejšej lokality na
umiestnenie cintorína mesto
požiadalo odborne spôsobilú
firmu o vypracovanie posúdenia hydrogeologických pomerov vybraných lokalít.
Na základe spracovaného inžiniersko - geologického posudku uvedených lokalít, doplneného následne o podrobný rozbor
zeminy do hĺbky 2,5 až 3 metre
a posúdením jej vhodnosti pre
pochovávanie, bola z geologického hľadiska najvhodnejšou

lokalitou štvrtá lokalita - čiže
Biela hora.
Po spracovaní uvedeného
prieskumu a na základe vyjadrení dotknutých orgánov Mesto
Michalovce zadalo v roku 1998
vypracovanie projektovej dokumentácie nového mestského cintorína. Spracovateľom projektovej dokumentácie pod názvom
„Michalovce – Mestský cintorín
– Biela hora“ bola spoločnosť
ZINPRO, a.s. Michalovce.
Projektová dokumentácia
cintorína bola spracovaná v roku 1999 a aktualizovaná v roku
2007.
Celá projektová príprava je
rozdelená na dve etapy. Súčasťou
I. etapy projektovej dokumentácie je nielen samotná plocha
cintorína a s tým súvisiace stavebné objekty, ale aj nový dom
smútku.
Realizačne je výstavba mestského cintorína na Bielej hore
rozdelená na tri etapy, pričom

ZMOS odmieta mix daní

Mestá a obce jednoznačne odmietajú zmenu spôsobu financovania samospráv tak, ako to navrhlo ministerstvo financií.
Podľa nového spôsobu majú byť totiž financované podielom na
mixe daní z príjmu, spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty. Doteraz boli v rámci fiškálnej decentralizácie samosprávy
financované iba podielom na dani z príjmov fyzických osôb.
Cieľom navrhovanej zmeny
nie je podľa zástupcov miest
a obcí deklarované posilnenie spravodlivosti a stability,
ako to prezentuje ministerstvo
financií, ale len snaha týmto
spôsobom zobrať financie občanom miest a obcí a presunúť
ich do štátneho rozpočtu. Predsedníctvo ZMOS-u zároveň
konštatovalo, že zatiaľ čo pri
tvorbe princípov financovania
sa mesiace diskutovalo a analyzovali sa dopady navrhovaných
zmien, tento návrh je predložený nielen bez diskusie, ale aj bez
akejkoľvek analýzy dopadov na
občanov miest a obcí.
Predseda Združenia miest
a obcí Slovenska Jozef Dvonč
zaslal k tejto téme všetkým
mestám a obciam na Slovensku
otvorený list, ktorý uverejňujeme v plnom znení:
Vážení obyvatelia miest a obcí,
poslaním miestnej územnej
samosprávy je zabezpečovať všestranný rozvoj na svojom území.
Úlohou samosprávy a Združenia miest a obcí Slovenska je pre-

to vytváranie čo najlepších podmienok na Váš dôstojný život.
Na mestá a obce bolo postupne presunuté množstvo kompetencií a štátnych úloh. Disponujú s viac ako 4 000 rozhodovacími právomocami, na ktoré sú
potrebné financie. Údržba ciest
a chodníkov, prevádzka verejného osvetlenia, bezpečnosť, poriadok, kosenie a čistenie verejných priestranstiev, ale aj správa
a údržba cintorínov, prevádzka
školy či domova sociálnych služieb si žiadajú nemalé financie.
Od roku 2004 platí nový model
financovania, v rámci ktorého
už mestá a obce nie sú závislé
od vôle poslancov v parlamente, lebo podľa jasných kritérií
získavajú podiel z daní pracujúcich. Zároveň majú k dispozícii
miestne dane, ktoré sa prispôsobujú domácim špecifikám. Pri
ich stanovovaní poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev
prihliadajú na potreby svojho
mesta alebo obce, ale aj na Vaše
reálne možnosti ich zaplatiť. Vydokončenie na str. 2

AKTUALITY

Zasadnutie
mestskej
rady, ktoré sa uskutočnilo
11. októbra sa riadilo týmto programom: rozpočtové
opatrenie č. 6, návrh na zmenu rozpočtu MsKS, správu
o výsledkoch kontroly, návrh
zmien a doplnkov všeobecne
záväzných nariadení o nájme
a podmienkach prideľovania
nájomných mestských bytov,
návrh VZN MsZ v Michalovciach o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby v meste Michalovce,

Rokovanie
MsR
majetkoprávne
záležitosti,
prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce, návrh zmien a doplnkov VZN
MsZ č. 101 o určení sadzieb
a stanovenia podmienok za
prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve
Mesta Michalovce, vyhodnotenie rozpočtu 42. zemplínskeho jarmoku 2011 a návrh
rozpočtu XX. vianočných
trhov 2011, návrh programu
VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Michalovciach.
Záver patril diskusii.

AKTUALITY

Mesto Michalovce a
Tanečná škola a Tanečný klub Grácia
pozývajú súťaž v tanečnom športe

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

výstavba domu smútku bude samostatnou etapou.
V súčasnosti sa realizuje prvá
etapa, ktorá zahŕňa tieto stavebné objekty: príprava územia,
oplotenie, odvodnenie celého územia, vybudovanie spevnených prednástupných plôch,
realizácia vodovodnej prípojky,
polievacieho vodovodu, prípojka vysokého napätia, trafostanica, prípojka nízkeho napätia,
vonkajšie osvetlenie a vonkajšie
ozvučenie. Riešená plocha prvej etapy cintorína je 37 504 m2
a druhej etapy 28 024 m2.
Zhotoviteľom prvej etapy
výstavby nového mestského cintorína je spoločnosť Inžinierske
stavby, a. s. Košice a predpokladaný termín ukončenia tejto
etapy je december 2012.
Predpokladaná kapacita hrobových miest po realizácii prvej
a druhej etapy je 5 345 hrobových miest.
Ing. Ružena Heželyová

Mesto Michalovce a MsKS
vás pozývajú na
benefičný koncert
hudobnej skupiny

AGATANGEL
21. 10. 2011 o 18.00 hod.
Veľká sála MsKS

Múdrosť je kvetom staroby.
Demokritos

MsÚ a MsKS vás pozývajú

na koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Vďaka Vám
20. 10. 2011 o 16.00 hod. – Veľká sála MsKS

V programe účinkujú: Zdeněk Sychra, Nora Blahová, Martin Jakubec.

Bezpečne a hravo na našich sídliskách
Detské ihriská, ktoré vznikli v časoch realizácie tzv. komplexnej bytovej výstavby, sú už
v súčasnosti nefunkčné a zdevastované. Mesto Michalovce preto každý rok zo svojho
rozpočtu vyčleňuje finančné
prostriedky na revitalizáciu
vybraných detských ihrísk.
Naším cieľom je kompletná
výmena nevyhovujúcich prvkov a zostáv. Súčasne sa snažíme hľadať aj externé zdroje
financovania.
V roku 2011 bola v rozpočte mesta naplánovaná rekonštrukcia dvoch detských
ihrísk, súčasne mesto získalo
nenávratnú dotáciu od nadá-

cie SPP v projekte s názvom
Bezpečne a hravo na našich
sídliskách vo výške 10 000 €.
Takto sme mohli revitalizovať tri detské ihriská – v medziblokových priestoroch na
Sídlisku Stráňany – na Ulici
nad Laborcom z prostriedkov
podporeného projektu, na
Sídlisku SNP a na Sídlisku Východ z vlastných finančných
prostriedkov.
Zámerom mesta je vytvoriť
príťažlivé prostredie hracích
plôch a priestorov v obytných
celkoch – v medziblokových
priestoroch sídlisk, vytvoriť
vhodné a bezpečné prostredie
pre deti všetkých kategórií pre

trávenie voľného času a súčasne
skrášliť medziblokové priestory. Navrhované detské zariadenia a zostavy sú certifikované,
vysoko kvalitné, bezpečné, odskúšané a sú v zmysle platných
noriem.
Priestory ihriska sú vyplnené
riečnym štrkom požadovanej
frakcie najmä kvôli bezpečnosti
detí, údržbe a využitiu ihrísk aj
pri zhoršenom počasí.
Chceme aj týmto vyzvať rodičov a obyvateľov k spolupráci
pri ochrane revitalizovaných
detských ihrísk, k zveľaďovaniu
a udržiavaniu týchto priestorov,
aby dlho slúžili svojmu účelu.
J. Machová

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov
na objemný odpad pre obyvateľov mesta Michalovce počas jesenného upratovania
V dňoch 14. 10. 2011 – 21. 11. 2011 budú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre
občanov mesta Michalovce na uloženie objemného odpadu. VOK budú rozmiestnené
na týchto uliciach a stanovištiach:
Úzka
Konečná
Gagarinova
Agátová
Pri mlyne
Topolianska
Vrbovská /otočka/
Močarianska /oproti PD/
Kollára
Jilemnického
Kmeťa
Nábrežie J. M. Hurbana

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

cintorín Topolianska ulica 1 ks
cintorín Močarianska ulica 1 ks
cintorín Kapušianska ulica 1 ks

V rámci jesenného upratovania
budú tieto VOK vyvážané pravidelne dvakrát týždenne, a to
v pondelok a piatok. Nakoľko
v meste Michalovce prebieha
separovaný zber, žiadame občanov mesta Michalovce, aby
biologicky rozložiteľný odpad

AKTUALITY

/konáre stromov, kríky/ uložili
vedľa VOK.

Upozorňujeme, že VOK sú rozmiestnené výlučne na uloženie
objemného odpadu občanov
mesta a nie na odpad pochádzajúci z prevádzok a objektov
podnikateľov.
Po 21. 11. 2011 budú VOK, okrem cintorínov z týchto stanovíšť, stiahnuté.

AKTUALITY

Pracovisko Osteologicko-ortopedickej ambulancie
a denzitometrie,
Bernolákova 2 v Michalovciach (pri Kuchynke Inka)

LUCIA 2011

usporadúva

Deň otvorených dverí
pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy

19. októbra 2011 o 9.00 hod.
V tomto čase vám budú poskytnuté informácie o osteoporóze
a prevencii. Budete si môcť urobiť test rizika vzniku zlomenín.

Kupón číslo 2

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
4. 10. zasadanie republikovej Rady ZMOS v Košiciach
5. 10. prijatie úspešných žiakov a študentov – reprezentantov mesta
6. 10. zasadnutie Valného zhromaždenia NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s.
6. 10. zasadanie regionálnej Rady ZMOS
10. 10. návšteva Gymnázia P. Horova v rámci Európskeho týždňa
miestnej demokracie
10. 10. rokovanie Predstavenstva VVS, a.s.
11. 10. rokovanie mestskej rady
12. 10. otvorenie dopravnej súťaže materských škôl
13. 10. prijatie návštevníkov mestského úradu v rámci
Dňa otvorených dverí
13. 10. zasadanie predsedov komisií Zastupiteľstva KSK
v Košiciach
14. 10. porada primátora
14. 10. návšteva SOŠOaS v rámci ETMD

Z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených na V. zasadnutí MsZ Michalovce 6. septembra 2011.

Ing. Jaroslav Kapitan
Predložil požiadavky obyvateľov, a to:
1. Požiadavku obyvateľov bývajúcich v okolí jazera Baňa (lokalita
Biela hora): „V okolí jazierka Baňa sa rozmohlo veľké množstvo komárov a hmyzu až tak, že večer sa nedá pracovať na záhradách, prechádzať sa okolo Bane, alebo inak tráviť čas vonku. Žiadame zabezpečiť postrek proti komárom a hmyzu.“
Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:
Na Slovensku neexistuje žiadna právna norma, ktorá by presne klasifikovala, kedy je možné prehlásiť výskyt komárov za kalamitný. Vo
všeobecnosti je považovaný nálet niekoľko desiatok komárov za minútu
na jednu osobu už za kalamitný výskyt.
V súčasnosti sa na Slovensku v boji proti kalamitnému premnoženiu
komárov využíva v najväčšej miere paradoxne tá najmenej účinná forma
- pesticídne postreky proti dospelým komárom. Realizujú sa až po tom
čo sa objavia dospelé komáre a proti ním sa bariérovo postrekujú okraje
postihnutých lokalít. Pri vyššom kalamitnom výskyte komárov je však
realizácia len tejto jedinej metódy boja proti komárom neúčinná.
Na postrek sa využívajú rôzne chemické látky nebezpečné pre životné
prostredie. Najväčšou nevýhodou pesticídnych metód je okrem skutočnosti, že takéto postreky je nutné vykonávať počas kalamitného obdobia
viacnásobne v niekoľko dňových intervaloch (5 až 7 dní), čím sa na postihnutých lokalitách neustále zvyšuje ich koncentrácia. Ďalej je potrebné
zabezpečiť, aby pri aplikácii pesticídu došlo k jeho priamemu kontaktu
s komárom, pretože fungujú na báze kontaktných prípravkov. Nežiaduce
účinky sa dajú čiastočne zmierniť načasovaním aplikácie práve na hodiny, kedy je ostatný hmyz menej aktívny alebo použitím pesticídov, ktoré
sa krátko po aplikácii degradujú na menej škodlivé chemické látky. Takého zmierňujúce účinky sú však len malou náplasťou na to, aby nedochádzalo pri ich aplikácii k zabíjaniu aj ostatných užitočných alebo dokonca
chránených druhov hmyzu. Aplikáciou pesticídov priamo v intraviláne
si v konečnom dôsledku zamorujeme svoje životné prostredie, v ktorom
žijeme a v ktorom vyrastajú aj naše deti. K chemickej forme boja proti
komárom pomocou pesticídov je nutné poznamenať, že vzhľadom na ich
finančnú náročnosť (pesticídy sú drahé, musia sa aplikovať opakovane,
v niektorých prípadoch veľkoplošne, tzn. väčšinou letecky), nemusí byť
ich účinok primeraný a už vôbec nie zaručený. Komáre, podobne ako
niektorí škodcovia v poľnohospodárstve, sú navyše schopné po čase vybudovať si imunitu na aplikované dávky pesticídov.
Najefektívnejším spôsobom boja proti komárom sú preventívne
opatrenia. Medzi základné preventívne opatrenia patrí:
- eliminácia vzniku liahnisk komárov v okolí obcí, miest, hospodárskych dvorov, stavieb a pod.,
- terénne úpravy (napr. vý+kopové práce, prípravné práce na stavbu, regulácie vodných tokov) by mali byť ukončené tak, aby po nich nezostávali plytké
priehlbiny, v ktorých by sa mohla udržiavať dažďová alebo spodná voda,
- zarybnenie vodných plôch.
V našom prípade, keďže sa v blízkosti obytnej zóny nachádza vodná plocha so
stojatou vodou, je vhodné ju lepšie zarybniť. V dobre zarybnenej vode sa komáre
nestihnú vyliahnuť, pretože ich larvy a kukly sú vyhľadávanou potravou rýb. Na
zarybnenie sú vhodnejšie mladé ryby, ktoré sú ešte vo vývoji a preto sú mimoriadne žravé (ideálne od 6 do 12 mesiacov). V plytkých vodných nádržiach sú schopné prežiť len také druhy rýb, ktoré nepotrebujú vodu s vysokým obsahom kyslíka
a zároveň uprednostňujú získavanie potravy z vodnej hladiny, resp. z vodného
stĺpca. Kalamitný výskyt komárov má sezónny charakter. V našich podmienkach je to obdobie od konca apríla do konca septembra. Na jeseň počet komárov
klesá. Za normálnych podmienok sú komáre najviac aktívne ráno (a to hlavne
1 hodinu pred východom a 1 hodinu po východe slnka) a večer (hlavne 1 hodinu pred západom a 1 hodinu po západe slnka). Vzhľadom na súčasné ročné
obdobie by bolo neúčelné vykonávať chemické postreky, nakoľko v krátkom
období dôjde k prirodzenému poklesu počtu komárov.

pokračovenie v budúcom čísle

ZMOS odmieta mix daní

dokončenie zo str. 1
tvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré používajú na zabezpečenie verejnoprospešných služieb
alebo investičných akcií.
Vláda Slovenskej republiky
avizuje zmeny, v rámci ktorých
do Vašej spoločnej pokladnice
príde podstatne menej financií
a zároveň budú samosprávy nútené zvyšovať miestne dane, čo
nezlepší životnú situáciu obyvateľov ani podnikateľov. Chceme,
aby zostal zachovaný súčasný
model financovania, naviazaný
na jednu daň - daň z príjmu
fyzických osôb, ktorej výnos je
korektným spôsobom prerozdeľovaný medzi mestá, obce a vyššie územné celky.
Považujeme za neseriózne,
aby štát riešil svoje problémy
tak, že ich presunie na občanov

miest a obcí. Odmietame postup vlády šetriť spôsobom, že
samosprávam zoberie to, na čo
majú nárok ich obyvatelia z daní, ktoré zaplatili.
Preto Združenie miest a obcí Slovenska, ako reprezentatívna organizácia miest a obcí,
ktorá zastupuje viac ako 95 %
samospráv, zvolila túto formu
a informuje občanov, že zásadne
nesúhlasí s fiškálnym experimentom na úkor občanov, navyše
uskutočňovaným v čase finančnej a hospodárskej krízy. Dôrazne varujeme a upozorňujeme, že
zmeny vo financovaní samospráv
môžu vážne ohroziť nielen princípy samosprávy, ale aj paralyzovať
základné funkcie, úlohy a služby,
ktoré mestá a obce musia poskytovať svojim obyvateľom.
Jozef Dvonč, v.r.



Jesenné upratovanie

Týždeň tvorivosti

Liptovský Ján, krásna scenéria nízkotatranských dolín a pohorí Národného parku Nízke
Tatry sa stali na pár dní miestom
relaxu ale i tvorivej činnosti členov seniorskej speváckej skupiny Seniora - VÁNOK z Michaloviec. Omamná vôňa ihličia,
zdravý horský vzduch, koberce
lúčnych kvetov, to sú malé – veľké veci, ktoré menia črty tohto
čarovného kúta Slovenska na
niečo jedinečné. A ten nádherný
podzemný svet v Stanišovskej
jaskyni pozorovateľný len za pomoci „čeloviek“, ktorý dokázala
vytvoriť iba jediná umelkyňa
–príroda, nás natoľko očaril, že

sme neodolali a zaspievali sme
jednu krásnu pieseň z nášho repertoáru... Ty naše Slovensko,
koľko len krásy máš..... Keďže na
tomto rekreačnom pobyte sme sa
stretli so seniormi z rôznych regiónov Slovenska, dohodli sme sa
vo VÁNKU zorganizovať oslavu
Márií, ktoré 12. septembra mali
meniny. Hudobný nástroj sme
mali, spievať vieme, vedenie hotela nám vyšlo v ústrety a tak sme
večer oslávili spoločne vo veľmi
príjemnej a priateľskej atmosfére
. Týždeň rýchlo ubehol, no i za
tento krátky čas sme načerpali
nové sily pre ďalšiu umeleckú
činnosť.
Edita Škultétyová

Pomoc vodiacim psom

Občianske združenie ZLATÝ PES vzniklo v roku 2010
a zaoberá sa predovšetkým výcvikom vodiacich psov. V roku
2011 úspešne absolvoval skúšky
vodiaceho psa prvý psík a momentálne je vo výcviku ďalší.
Združenie pre svoje fungovanie
potrebuje nakúpiť ďalšie potreby k výcviku, preto pripravuje
verejnú zbierku dobrovoľných
finančných príspevkov. Táto
zbierka je povolená Obvodným

úradom Michalovce na obdobie
od začiatku októbra do konca
kalendárneho roka.
Zbierka sa bude konať v Michalovciach na pešej zóne, pri
všetkých nákupných centrách
a v obciach okresu Michalovce.
Páči sa vám čo robíme? Skúste prosím popremýšľať o tom,
že by ste našu činnosť podporili. Vašu pomoc potrebujeme.
Vopred vám ďakujeme.
Jarmila Margová

Oddych na Šírave
Integra, o. z. – Združenie
pre duševné zdravie je mimovládnou organizáciou, ktorá
v Michalovciach poskytuje
komplexný model služieb ľuďom s problémami duševného
zdravia, zahŕňajúc v sebe sociálne služby – zariadenie podporovaného bývania a rehabilitačné stredisko, zdravotné služby – psychiatrickú ambulanciu,
voľno-časové aktivity.
V uplynulých dňoch Integra,
o. z. vďaka finančnej podpore
Mesta Michalovce pripravila
rekondično–rehabilitačný program pre ľudí s duševným ocho-

rením. Program bol zameraný
na odbúravanie stigmy, diskriminácie duševne chorého človeka a jeho opätovné začlenenie
do spoločnosti. Zúčastnilo sa ho
desať ľudí z Michaloviec a blízkeho okolia pod vedením sociálneho pracovníka. V príjemnom
prostredí na Zemplínskej šírave
si ľudia s duševným ochorením
v rámci psychoedukácie mali
možnosť vymeniť svoje skúsenosti v tom, ako zvládajú život
so svojím ochorením a s akou
diskrimináciou sa kvôli duševnej chorobe stretávajú.
Integra, o. z. Michalovce

S príchodom jesenného obdobia sa skracuje dĺžka slnečného svitu a dňa. Nočné i denné teploty vzduchu klesajú. Po suchom závere
leta začne opadávať lístie zo stromov. Ranné hmly znižujú viditeľnosť.
Veterné počasie vyháňa všetky ľahké predmety z neuzatvorených kontajnerov. Viac ako inokedy je viditeľný každý zdroj drobných odpadov
v našom okolí. Všetky zahodené plastové obaly, papierové vrecká, zvyšky predmetov každého druhu, ktoré sme zabudli odložiť do nádob na
to určených.
Mesto v priebehu roka 2011 osadilo na viacerých hlavných peších
ťahoch lavičky. Pri chodníkoch osadilo množstvo nových nádob na odpadky. Tie sa z nepochopiteľných dôvodov stávajú často zdrojom neporiadku. Pravidelne podvečer a v noci ich niekto vyprázdňuje v blízkosti
ich osadenia. Aj keď sa mestská polícia snaží sledovať túto športovú
disciplínu, boli by sme radi, keby občania sledovali dianie vo svojom
okolí. Oznámenie na bezplatnú linku 159 by nebolo na škodu.
Pre 90 % naplnenosť druhej kazety na skládke TKO v Žabanoch
mesto pristúpilo k budovaniu tretej kazety. Investovali sme aj do novej
linky na separáciu určitých komodít. Rozšírili sme počty kontajnerov na
separované komodity. Bez podpory občanov sa pri separácii odpadov
z miesta nepohneme. Čoskoro pri tomto trende chceme dosiahnuť vyššie
percento vyseparovaných zložiek odpadu. Pre rodinné domy sme zakúpili kompostárne na kompostovanie biologického odpadu. Záujemcom
ich poskytnú bezplatne TaZS. Všetky vypočítané aktivity by mali viesť
k znižovaniu množstva TKO ukladaného na skládku v Žabanoch.
Napriek tomu k zlepšeniu poriadku v meste a v terajšej jeseni rozmiestnia TaZS veľkoobjemové kontajnery na obvyklých miestach. Po
skúsenostiach z predchádzajúcich rokov budú kontajnery sledované
a vyvážané dvakrát týždenne. Ak by k ich naplneniu došlo skôr, bolo
by vhodné tento fakt oznámiť na dispečing TaZS.
Obraciame sa na občanov, aby konáre stromov a kríky ukladali ku
kontajnerom. Veľkoobjemové kontajnery budú na tradičných miestach
v čase od 14. X. 2011 do 21. XI. 2011.
Prajem všetkým občanom dobrý pocit pri udržiavaní čistoty vo svojom okolí a v meste.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral,

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

Žihadlo

Téma: Život a práca ľudí
s duševným ochorením

Hostia: Mgr. D. Princzová a klientky OZ Integra

premiéra v piatok a reprízy
v pondelok a v stredu vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM

Deň na poctu mesta

premiéra v sobotu a reprízy každý deň
vždy 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

Potravinová pomoc 2011 návraty v čase
Lekárka
s tajným poslaním

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.
Kontaktnou osobou je
Mgr. Michal Džugan, tel. č.
0948 218 822.

Ta tak mi še dočul, že budzeme mac u varošu parkovaci dom.
Stac by mal za bivalim „ONV“ a
že budze mac poschodie a 250
mesta na parkovaňe. Sušid Mižo
Rašpeľ už teraz ma veľku starojs,
žeby ľem še na daco pri vistavbe
nazabudlo. Hlavne žeby nezabudli že z parkovacoho domu
budze treba prejs gu pešej zone.
Bo na parkovisko privežeme aj
staršich ľudzi, co pridu na urad,
abo ľem tak poopatrac našu
varošsku perlu – Pešu Zonu.
„Mižu, hutorim mu, šak je to sa-

mozrejmosc, že še na nich budze
pametac, bo češko še im chodzi.“
„Andriš“, odpoveda mi, „samozrejmosc bula, že aj šatňe pod tribunu pri fontane na varošu budu
a jakoškaľ še na nich pozabudlo
a teraz hušľičkare, pišňičkare,
taňečnici, co nam sprijemňuju
život, i maratonci, co každi rok
u apriľu pridu behac kolo Širavi,
še muša po chižkoch kolo tribuni
prezľikac. Co še doteraz ňestalo,
može še stac!
Šicko dobre, mojo rodaci!
Andriš zo Straňan

Z pirka Andriša
zo Straňan

dokončenie
Väznili a vypočúvali ju v už
spomínanej služobni Gestapa
na dnešnej Masarykovej ulici.
Bitky, ponižovanie, týranie...
A to niekoľko dní po sebe.
Otrasné svedectvo o jej osude podal pán Špeník, bývajúci
o niekoľko domov ďalej. Jeden
z tých, ktorí neuposlúchli výzvy
úradov na evakuáciu. V jeden
nevľúdny novembrový deň ho
upútal klepot konských kopýt
o cestu. Bol však iný ako zvyčajne – pomalý, nenáhlivý.
Opatrne teda vyzrel spoza
záclony, aby zistil, čo sa deje.
A vtedy sa mu naskytol príšerný pohľad...
Na dvoch koňoch, idúcich
popri sebe, sedia vojaci v šedom. Na chrbtoch pušky. A za
nimi – bosá, potácajúca sa postava ženy v roztrhaných šatách.
Ruky spútané povrazom, ktorého druhý koniec je priviazaný
o sedlo jedného z koní. Kedytedy ju potrhne. I napriek tomu
sa snaží udržať na nohách, za-

nechávajúc na kameňoch cesty
krvavé šľapaje.
Na chvíľu zdvihne oči – pred
ňou kupoly chrámu s trojramenným krížom. Tak dôverne
známe. „Koľko ich je len v Rusku...“
Už sú pri zákrute – odbočka
k Hrádku. Vojaci trocha popchnú kone. Prudké trhnutie, žena
padá... Vojaci sa obzrú, ale nespomalia. Namiesto krvavých
stôp na ceste ostáva krvavý
pruh.
Zastanú až po niekoľkých
metroch. Ženu surovo stavajú
na doráňané nohy – nie rukami, ale krikom. Cesta utrpenia
pokračuje.
Po chvíli donesie vietor od
kameňolomu pod Hrádkom
ozvenu dvoch výstrelov. Potom
ešte jedného...
Asi po polhodine opäť počuť
klepot konských kopýt o cestu,
teraz však už rýchlejší. Vojaci
sa vracajú klusom – úlohu katov splnili.
Mgr. Mikuláš Jáger, historik



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE
Mestské kultúrne stredisko
Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
vás pozýva na

Benefičný koncert

24. októbra 2011 o 17.00 hod.
Veľká sála MsKS
Účinkujú: Jožko Jožka a folklórny súbor Vargovčan,
Vranovskí heligonkári, Hudobná skupina Pavelčákovci
Vstupné dobrovoľné.

Zemplínske osvetové stredisko
SÁrova Bystrica
krajská súťaž moderátorov
25. 10. 2011
galéria ZOS Michalovce

Výstavy
Myron Špenik – výstava obrazov
do 31. 10. 2011– Malá galéria MsKS

Ladislav Boško

autorská výstava obrazov Môj domov
18. 10. - 4. 11. 2011 - galéria ZOS Michalovce

Program kina Centrum
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
14. 10. piatok o 17.00 hod.
15. - 16. 10. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
HARRY POTTER
VB/USA/2011/140 min./
A DARY SMRTI 2. ČASŤ
/fantasy, dobrodružný/
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12rokov Slovenský dabing
21. 10. piatok o 20.30 hod.
22. - 23. 10. sobota, nedeľa o 19.30 hod.		
IDE LEN O SEX
USA/2011/109 min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,70€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
22. - 23. 10. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
TRANSFORMERS 3
USA/2011/134 min./
/akčná sci-fi/
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 12rokov Český dabing
26. 10. streda o 19.30 hod.
ZOOŠETROVATEĽ
USA/2011/104 min./
/rodinná komédia/
Premiéra
Vstupné: 2,40€ Nevhodné pre maloletých do 12rokov Český dabing
27. - 31. 10. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok o 19.30 hod.
DREAM HOUSE
USA/2011/90 min./
/dráma /mysteriózny /thriller/
Premiéra
Vstupné: 2,80€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym,
kolegom a priateľom za kvetinové dary
a prejavy úcty pri poslednej rozlúčke
s milovaným manželom, otcom a dedom

Ladislavom Hirjakom
Ďakujeme.
smútiaca rodina
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

Spomienka
Odišiel, ale navždy zostane
v srdciach tých, čo ho milovali.
Dňa 11. októbra 2011 uplynul rok, kedy
nás navždy opustil manžel, otec a dedko

Zoltán Vrábeľ
s nehou a láskou spomínajú
manželka a synovia s rodinami

Vydarené podujatie
Už 8. ročník súťažnej prehliadky záujmovo-umeleckej
činnosti pod názvom Srdce ako
dar nadobudol svoju podobu.
Zorganizovali ju Okresná rada
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých Michalovce a Košický samosprávny kraj. Spoluorganizátormi boli Zemplínske
osvetové stredisko a mestské
kultúrne stredisko.
Pri zrode tejto šľachetnej
myšlienky stál MUDr. Jozef
Makohus, poslanec KSK, ktorému touto cestou ďakujeme
za pomoc aj pri tomto ročníku.
Zároveň ďakujeme, že nás svojou prítomnosťou podporili aj
ďalší poslanci KSK PhDr. Ľubica Rošková, Bc. Valéria Eľková,
Ing. Emil Ďurovčík a primátor
mesta Viliam Zahorčák.
Všetci menovaní si pri svojom pracovnom vyťažení našli čas, aby si pozreli program

a pobudli v priateľskom rozhovore so zúčastnenými.
Účinkujúci podujatia Srdce
ako dar boli zaradení do kategórií
podľa žánrov. Prezentovali sa v sólovom speve no i v kolektívnom
podaní ľudových piesní. Taktiež
v prednese poézie a prózy, vo
vlastnej tvorbe a ľudovom rozprávaní. Divákov nepochybne potešilo aj predvedenie ľudového tanca
so spevom, hra na hudobnom
nástroji samostatne no i v kolektíve. Jednotlivé vystúpenia, podľa
žánru, boli hodnotené porotou
v zložení Mgr. Eva Raffajová, Elana Kuncová a Mgr. Eva Ivanová.
Počas dvoch dní, kedy prebiehalo spomínané podujatie,
sa spolu prezentovalo 170 detí
a 270 dospelých.
Ďakujeme za účasť všetkým
účinkujúcim a už teraz sa tešíme na stretnutie pri ďalšom
ročníku.
Eva Hlodinková

Michalovčan informuje
Vítame medzi nami našich najmenších
Werfer Lucas

do stavu manželského vstúpili tieto snúbenecké páry:
Vladimír Kalný
a Henrieta Hreňková
Peter Prokop
a Petra Racová
Ing. Roman Bohucký
a Ing. Jana Sekletárová
Juraj Bencuľák
a Jana Petraničová
Peter Javiľak
a Zuzana Molnárová
Bc. Milan Mika
a Denisa Ivanková
Ľuboslav Bačo
a Eva Gamráčová
Ing. Erik Andrejčin
a Bc. Mariana Semková
Ing. Anton Bulík
a Mgr. Silvia Drapáková

Biela pastelka spája
Keď človek stratí zrak, stráca
samostatnosť. Nevie sa samostatne pohybovať, stráca schopnosť
starať sa o seba, domácnosť a pod.
Aj bez zraku sa dá plnohodnotne
žiť, je k tomu potrebné len trochu
pomôcť. Jednou z foriem pomoci
je verejná zbierka pod symbolickým názvom Biela pastelka. Tá
prebieha od 21. septembra do
konca decembra 2011.
A práve tieto dni nezostali
bez povšimnutia ani u žiakov
Základnej školy na Ulici T. J.
Moussona v Michalovciach. Tí
sa 27. septembra stretli v družnej a priateľskej atmosfére na
besede s pracovníkmi michalovskej pobočky Únie nevidiacich a slabozrakých. Ťažko si
zdraví ľudia dokážu predstaviť
život s hovoriacimi prístrojmi, používať iba dvojfarebný

hrnček na nápoje, pohybovať
sa pomocou bielej palice, čítať
iba biele hrboľaté stránky kníh,
ovládať euromince iba pomocou hmatu a kopec ďalších dych
vyrážajúcich činností. To všetko
mohli mladí ľudia vidieť naživo
v priamych ukážkach hostípredsedníčky spomínanej únie
pani Lorincovej a jej asistentky
pani Bobulákovej.
Žiaci prejavili veľkú spolupatričnosť a na záver prispeli finančným darom. Kúpou bielej pastelky, symbolu sveta nevidiacich,
podporili zrakovo postihnutých
na ceste životom bez bariér.
Koordinátorka
školského
projektu Masmediálna výchova
v spolupráci s vedením školy touto
cestou ďakuje hosťom za ich ochotu a pre nás vzácne poznatky.
Mgr. Daniela Rudášová

Materské centrum Drobec
organizuje
zábavno-súťažné popoludnie pre deti,
rodičov a starých rodičov s názvom

RODINNÝ VIACBOJ

Blahoželanie
Dňa 26. septembra 2011 oslávila krásnych
80 rokov mamka, babka a prababka

Anna Lazuková

Prajeme veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa
šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, lebo je
jej málo a všetko naj, aby žiť za to stálo.
Všetko najlepšie prajú dcéry Anička,
Zdenka, Milka s rodinami, syn Peter,
nevesta Marta s rodinou.
Vnúčatá a pravnúčatá starkú bozkávajú.

Poďakovanie
Chcem sa poďakovať MUDr. Gabriele Pradovej
za veľmi úspešnú liečbu, ktorú bravúrne zvládla
s veľkou profesionalitou a ľudskosťou.
vďačná pacientka Mária Grigová

dňa 16. 10. 2011 (nedeľa) od 15.00 - 18.00 hod.
v areáli ZŠ, Krymská (7. ZŠ)
Prihláste svoje rodiny na akciu do soboty 15. 10. 2011
telefonicky na t. č. 0948 439988 alebo e-mailom mcdrobec@centrum.sk
V telocvični školy sa počas akcie uskutoční burza zimného oblečenia.
Viac informácií na www.mcdrobec.sk.

Smútok moje srdce halí

Bernardína
Kramáreková
predstavuje sa čitateľovi treťou
zbierkou básní Vďaka ti, Pane. Jej
verše odrážajú akordy srdca, „aby
sa dotkli citových tykadiel dospievajúcej mládeže“, medzi ktorou
svojho času pôsobila. Vnútorné
prežívanie dokáže zredukovať do
jadrnej, ucelenej myšlienky.
Trápi ju súčasný pretechnizovaný svet, svet bez morálky a ľudskosti, bez lásky a úprimného
citu, v ktorom zavládla duchovná
prázdnota. Túži po obnovení kla-

sických rodinných väzieb, plných
tepla, žičlivého slova a smerovania k vzácnemu pokoju. Jediným
východiskom, ktoré autorka vidí,
je návrat k živému prameňu kresťanských istôt a dodržiavaniu Božích prikázaní.
Básne útlej zbierky majú silu
apelovať na svedomie každého
súčasníka, očistiť ho plameňom
lásky k blížnemu a pre blúdiaceho nájsť východisko z nástrah
materiálnym balastom zaťaženého sveta.
Ervín Ochman

Antonín Vojtek

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Michal Červeňák, 79-ročný
Ján Danilovič, 60-ročný
Mária Marcinová, 77-ročná
Mária Brédová, 89-ročná
Mária Kužmová, 79-ročná

Spomienky

PUTOVANIE KRAJINOU – OBRAZY Z PÁLAVY
Dni českej kultúry 2011

Dňa 10. októbra 2011 uplynuli dva roky,
kedy nás vo veku 28 rokov navždy
opustil náš milovaný syn

24. 10. - 25. 10. 2011
Vernisáž výstavy 24. 10. o 16.00 hod.

Adrián Toth

Zemplínske múzeum, Kostolné námestie 1, Michalovce

Za tichú spomienku všetkým,
čo ste ho poznali a mali radi, ďakujeme!

Súťaž o jablko a hrušku
Slovenský zväz záhradkárov
vyhlasuje celoslovenskú súťaž
o najkrajšie jablko (16. ročník)
a najkrajšiu hrušku (3. ročník)
s medzinárodnou účasťou. Súťaže sa môže zúčastniť každá
fyzická osoba. Súťažia jesenné
a zimné odrody jabĺk a hrušiek. Do súťaže sa zasielajú 2
jablká, 2 hrušky z ľubovoľnej
odrody(podľa možnosti výrazne
sa neodlišujúce tvarom a vyfar-

bením). Ak sa chcete súťaže zúčastniť aj vy, stačí ak svoje jablká
a hrušky prinesiete 19. 10. na
OV SZZ na Štefánikovu ulicu 86
v čase od 14.00 do 17.00 hodiny.
Exponáty treba označiť menom
pestovateľa, miestom pestovania a názvom príslušnej odrody.
Dúfame, že pestovatelia sa prídu
pochváliť svojou úrodou a zároveň budú úspešne reprezentovať
náš región.
OV SZZ

s láskou spomínajú rodičia a brat Tono

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal,
ostala nám len spomienka a žiaľ.
Dňa 12. októbra uplynuli štyri roky
od smrti nášho milovaného

Jána Chvostaľa
s láskou spomínajú manželka,
dcéra s rodinou, zať a vnuk

DVA TÝŽDNE V športe
BASKETBAL
1. BK-D – Union Košice
I. liga žien Východ 16. 10. 2011 10.00 hod.
1.BK-D – ŽBK Whorpool Poprad
I. liga kadetiek Východ - 3. dvojkolo 16. 10. 2011 16.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843
1.BK – Kapybary Košice
II. liga mužov Východ - 4. kolo 21. 10. 2011 18.00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485

FLORBAL
O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej florbalovej ligy žiakov
3. kolo 20. - 21. 10. 2011 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0908322342, 0917650912

FUTBAL
MFK Zemplín – MFK Ružomberok „B“
II. liga mužov-13. kolo 16. 10. 2011 14.30 hod.
MFK Zemplín „B“- Krásna
Majstrovstvá mužov regiónu VsFZ-13. kolo 16. 10. 2011 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, č. tel. 0903607009
MFK Zemplín – Slavoj Trebišov
I. LŽ U 15, U 14-11. kolo 22. 10. 2011 10.00, 12.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
MFK Zemplín – MFK Dubnica n/V.
I. LS/MD-13. kolo 23. 10. 2011 11.00, 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907
TJ Sokol Močarianska – FK Vojany
Majstrovstvá ObFZ II. B trieda mužov-12. kolo 23. 10. 2011 14.00 hod.
Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

HÁDZANÁ
HC winLAND – Hanball Team Tatran Prešov
I. LMD-7. kolo 22. 10. 2011 14.00 hod.
Info: Matúš Hičo, č. tel. 0915111696
Slovensko – Chorvátsko
6. kvalifikačná skupina žien o postup na Majstrovstvá Európy 2012
22. 10. 2011 18.00 hod
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, č. tel. 0918159219

Náš majster Slovenska!
Koniec leta je pre strelcov doslova nabitý. Mimo domácich pretekov, ktoré organizuje Klub vojakov
v zálohe Michalovce, sú tu i dvoje
majstrovstiev Slovenska. Že to bola
pre strelcov z Michaloviec naozajstná žatva, potvrdzujú dosiahnuté
výsledky z jednotlivých súťaží.
Na Majstrovstvách SR 2011
v streleckom viacboji v Turanoch 3.
septembra obsadilo družstvo KVvZ
Michalovce v zložení Vladimír Hamadej, Matej Hamadej a Pavol Beca
11. miesto. Pavol Beca ako jednotlivec obsadil výborné 6. miesto.
V Michalovciach sa v septembri uskutočnil 4. ročník Pohára
prednostu OÚ Michalovce v streleckom trojboji. Víťazom sa stal
Emil Tušik z KVvZ Poruba pod
Vihorlatom. Po prvýkrát sa súčasne konala aj Michalovská 50-ka.
Ukázalo sa, že táto originálna súťaž na terč, ktorý má iba dva bo-

dované kruhy (15 a 50) je vítaným
spestrením. Prvú cenu si odniesol
Jozef Pavlovčík z KVvZ Michalovce, druhú Ľubomír Puškár z SKM
Michalovce a tretiu Karol Hruška
z ŠSK Podhradová Košice.
Na Majstrovstvách SR 2011
v streleckom trojboji Záhorie 1.
októbra v kategórii pištoľ zvíťazil
a majstrom Slovenska sa stal Jozef
Pavlovčík s obdivuhodným dosiahnutým výsledkom 346 bodov
z 350 možných! V rovnakej kategórii obsadil Pavol Beca 12. miesto a v kategórii revolver obsadil
Jozef Pavlovčík 10. miesto. Obaja
z KVvZ Michalovce.
Z 8. ročníka Pohára veliteľa 22.
mpr Michalovce v streleckom viacboji si víťaznú trofej odniesol Vladimír
Hamadej z KVvZ Michalovce, druhý
skončil Ľubomír Puškár z SKM Michalovce a tretí Andrej Tóth z ŠSK
Podhradová Košice.
J.B.

Jubilejný 30. ročník podujatia s jednou z najdlhších tradícií
v najstaršom michalovskom KST
Turista (NM KST T) bol zároveň
poslednou pešou letnou akciou
v tomto roku.
I keď úvod obľúbenej trasy bol
v niekoľkých predchádzajúcich
ročníkoch situovaný v rôznych
iných lokalitách povodia (Budkovce, Nacina Ves, Palín, Sliepkovce),
organizátori sa vrátili na pôvodné,
rokmi odskúšané chodníčky. Výlet
vcelku skromnej skupiny členov
NM KST T začali od mosta na
Užhorodskej ulici v Michalovciach po slabo udržiavanom (nevykosenom) ľavobrežnom „tejteši“
(hrádzi), na čo po iné roky neboli
zvyknutí. Vo vysokej tráve pomerne namáhavú, niekoľkokilometro-

vú chôdzu priamo na juh v smere
toku rieky vyvážila aspoň absolútna rovina bez akéhokoľvek prevýšenia. Prešli cez most v Lastomíri
a prejdúc na pravý breh sa otočili
k spiatočnej ceste. Obec, v ktorej
žije niečo viac ako 1000 obyvateľov bola osídlená už od pradávna,
no prvý písomný záznam je iba
spred 725 rokov. Zaujímavosťou
je, že v tejto slovenskej obci sú
štyri kostoly, každý patriaci inej
cirkvi. Trasa tentokrát proti prúdu rýchlo ubiehala. Turisti minuli
niekoľko rybárov a spestrili si túru
aj zberom už jesennej pochúťky
– orechov.
Všetci prítomní boli s prežitým
dňom spokojní, len organizátorov
trochu mrzí pomerne nízka účasť
členov.
Anton Hasák

Suchou nohou po Laborci

HC winLAND – HC Štart Nové Zámky
Extraliga mužov-11. kolo 26. 10. 2011 18.30 hod.
Info: Matúš Hičo, č. tel. 0915111696

MESTO MICHALOVCE

ĽADOVÝ HOKEJ

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

HK Mládež – MHK Ružomberok
I. liga juniorov základná časť -7. kolo 15. 10. 2011 14.00 hod.
HK Mládež – P.H.K.Prešov
I. liga juniorov základná časť -8. kolo 16. 10. 2011 10.30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917524280
HK Dukla – HC Bardejov 46
I. liga mužov-12. kolo 18. 10. 2011 17.00 hod.
HK Dukla – SR 20
I. liga mužov-13. kolo 23. 10. 2011 17.00 hod.
HK Dukla – HK Detva 07
I. liga mužov-14. kolo 25. 10. 2011 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

SOFTTENIS
O pohár primátora mesta
IV. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
I. a II. liga mužov- 1. a 2. kolo 18. -27. 10. 2011 18.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0908322342, 0917650912

STOLNÝ TENIS
ŠKST „B“ – MKST Veľké Kapušany „B“
III. liga mužov sk.Juh-3. kolo 16. 10. 2011 10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

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

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

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

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM

ŠaK Zemplín – Liptovská šachová škola
I. liga mužov sk. Východ-2. kolo 16. 10. 2011 9.00 hod.
Info: Ing. Richard Gerbery, č. tel. 0907889968

I. za účelom predĺženia doby nájmu, na dobu neurčitú, nebytové
priestory nachádzajúce sa v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach
B) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach
C) 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, 31. októbra 2011 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

TANEČNÝ ŠPORT

MESTO MICHALOVCE

ŠACH
ŠaK Zemplín – ŠK TJ Junior Banská Bystrica
I. liga mužov sk. Východ-1. kolo 15. 10. 2011 11.00 hod.

Zemplínska váza 2011
Bodovacia súťaž tanečných párov 12-15 ročných triedy C, D
23. 10. 2011 10.00 hod.
Bodovacia súťaž dospelých tanečných párov triedy C, D ŠT a LAT
23. 10. 2011 15.00 hod.
Galaprogram 23. 10. 2011 19.00 hod.
Info : Kristína Horváthová, č. tel. 0905434001

VOLEJBAL
O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej volejbalovej ligy chlapcov a dievčat SŠ
1. – 2. kolo 18. – 27. 10. 2011 13.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0908322342, 0917650912

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom časti pozemku p. C-KN č. 3066/1 vedenej na LV č. 5157 v k.ú.
Michalovce, ktorý sa nachádza v zeleni na nároží ulíc M. R. Štefánika – Humenská cesta v Michalovciach, za účelom umiestnenia 2 ks prenosných
Miniboardov o rozmeroch 6 m2 reklamnej plochy/1 ks. Minimálna cena
v súlade s VZN č. 101/2007 musí byť dosiahnutá 36,85 €/m2/rok.
Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie súťažných
návrhov v hmotnoprávnej lehote 31. októbra 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
ihneď. Cena 35 500 € + možnosť dohody.  0904 077 330
• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou. 0903 278 538
• Predám RD v Petrovciach nad Laborcom – 2-podlažný, pozemok
1 700 m2, všetky IS, podpivničený. Cena dohodou.  0904 973 131
• 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
• Ponúkam do prenájmu 1-izbový byt s balkónom, blízko centra
od 1. 11. 2011.  0949 684 536
• Dám do prenájmu garáž na Okružnej ulici pri Zekone.
 0949 716 152
• Dám do prenájmu garáž na Okružnej ulici č. 112, Michalovce
(pri Arece). Dlhodobo.  0904 347 192

Rôzne

• Prilepšite si podnikaním v profesionálnych finančných službách až 330 €. Požadujeme min. výučný list. Týždenná výplata
provízií v hotovosti. Provident Financial, s. r. o. Bližšie informácie volajte zadarmo: 0800 101 111
• Predám chladničku 210 l s mrazničkou 120 l - 100 €, gauč
3+1+1 – 100 €, plynový sporák – 50 €.  0903 278 538
• Predám dvojplyšový koberec bordovej farby, rozmer 2 x 3 m.
Cena 35 €.  0905 746 530
• Predám šteniatka krátkosrstej čivavy – fenky.  0911 175 097
• Hľadám si prácu, poberám invalidný dôchodok, mám ukončenú vysokú školu pedagogickú – Bc. Len v okolí Michaloviec.
 0918 191 413
• Predám obývaciu stenu sektorovú – 90 €.  0948 010 600
• Predám SEAT IBIZA 1.2i 12V, červená farba, r. v. 11/2007,
AIRBAG 2 x, posilňovač riad., ABS, centrál, diaľkové ovládanie, rádio/CD + MP3, imobilizér, tónované sklá, najazdených
20 tis. km. Cena dohodou.  0902 342 081

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
• Ponúkam doučovanie ruského jazyka, všetky úrovne – ZŠ, SŠ,
VŠ, základy angličtiny. Učiteľka s dlhoročnou praxou.  0948
952 258
• Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria a výrobu
paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz v rámci mesta Michalovce zabezpečíme.  0915 325 381,  056 6497 735
• Doučujem matematiku (myslenie) ZŠ a SŠ.  0948 059 051
• Poskytujem masáže v domácom prostredí.  0903 389 140

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
1. Časť pozemku p. C-KN č. 907/1, do výmery 170 m2 k.ú. Stráňany, nachádzajúci sa na Ulici Kukučínovej 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 pozemkov p. C-KN č. 682/1 a 4645/1 (Ul.
Užhorodská a Ul. J.Hollého), za účelom umiestnenia 4 ks reklamných
panelov. Minimálna cena v súlade s VZN č.101/2007 je 36,85 €/za každý
začatý m2 reklamnej plochy/ročne.
3. Predĺženie doby nájmu časti pozemku p. C-KN č. 682/1 (Ul.J.Hollého), za
účelom umiestnenia 1 ks reklamného panelu. Minimálna cena v súlade
s VZN č.101/2007 je 36,85 €/za každý začatý m2 reklamnej plochy/ročne.
4. Prenájom časti pozemku nachádzajúceho sa na nároží ulíc Gorkého Námestie osloboditeľov, za účelom umiestnenia 1 ks prenosného informačného zariadenia. Minimálna cena v súlade s VZN č.101/2007 je 36,85
€/za každý začatý m2 reklamnej plochy/ročne.
5. Prenájom časti pozemku p. C-KN č. 2846, o výmere 44 m2 k.ú. Michalovce, nachádzajúci sa vo dvore na Námestí osloboditeľov v Michalovciach,
za účelom úpravy, spevnenia plochy pred objektom. Minimálna cena za
1 m2 pozemku v súlade s VZN č.101/2007 je 5,53 €, ročne.
6. Prenájom časti pozemku p. C-KN č. 2846, o výmere 24 m2 k.ú. Michalovce, nachádzajúci sa vo dvore na Námestí osloboditeľov v Michalovciach,
za účelom úpravy, spevnenia plochy pred objektom. Minimálna cena za
1 m2 pozemku v súlade s VZN č.101/2007 je 5,53 €, ročne.
7. Prenájom časti pozemku p. C-KN č. 48/104, k.ú. Močarany, za hranicou
križovatky k Priemyselnému parku v Michalovciach, za účelom umiestnenia informačnej tabule. Minimálna cena za 1 m2 plochy tabule v súlade s VZN č.101/2007 je 36,85 €/m2/, ročne.
8. Predĺženie doby nájmu časti pozemku p. C-KN č.2084 a 2882/1, za účelom umiestnenia 2 ks reklamných panelov. Minimálna cena v súlade s
VZN č.101/2007 je 36,85 €/za každý začatý m2 reklamnej plochy/ročne.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk
v hmotnoprávnej lehote do 31. októbra 2011 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.
michalovce.sk.
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