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Vláda SR rokovala
v našom meste
V stredu 26. septembra sa vládny kabinet na čele s premiérom Robertom
Ficom stretol na svojom výjazdovom rokovaní v Michalovciach.
Pre Michalovce to bolo historicky prvé rokovanie vlády Slovenskej
republiky na pôde mesta. Už tento samotný fakt sa stal významným
krokom z hľadiska zviditeľnenia a propagácie nášho mesta.
Pre obyvateľov nášho regiónu bolo mimoriadne zaujímavé
rokovanie o prvom bode programu, ktorým bola analýza
sociálno-ekonomickej situácie
okresov Michalovce a Sobrance
s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Obyvatelia okresov Michalovce
a Sobrance dostanú ešte v tomto
roku pomoc od vlády v sume 2
milióny eur. Peniaze budú využité na rozvoj regiónu. Niečo
vyše 1,61 milióna eur pôjde do
Michaloviec a zvyšných 386 820
eur do Sobraniec (uznesenie
vlády nájdete na 3. strane).
Použitie týchto prostriedkov
bude nasmerované na konkrétne projekty. Najväčšiu časť
z nich, pol milióna eur, kabinet
priklepol na spolufinancovanie
výstavby nového autobusového
nástupišťa, ktorého absencia je
dlhoročným veľkým problémom mesta a okolia. Dnes je autobusové nástupište umiestnené
v historicky najcennejšej časti
mesta na Kostolnom námestí,
ktoré bolo v minulosti centrom
Michaloviec. Jeho vybudovaním
a tým premiestnením k železničnej stanici, sa nielen vytvorí
priestor pre potreby rozšírenia
centrálnej mestskej a vybudovanie priľahlej oddychovej zóny,
ale zároveň vyradením prímest-

skej dopravy z tejto časti mesta
sa výrazne zlepšia pomery v doprave v kolíznom vnútromestskom úseku.
Viac ako 400 tisíc eur odobrila vláda na zníženie energetickej
náročnosti škôl. Zlepšiť energetickú hospodárnosť mestských
budov je legislatívna povinnosť
samosprávy. Mesto preto uvítalo
finančné prostriedky potrebné
na túto aktivitu a použije ich
prednostne pre našich najmenších v michalovských materských školách.
Súčasťou schváleného vládneho uznesenia sú aj nepriame stimuly, z ktorých vyberáme predovšetkým rozhodnutie o zabezpečení sanácie environmentálnych
záťaží v areáli podniku Chemko,
a.s. Strážske v likvidácii a jeho
okolí. Zamorenie prostredia PCB
látkami je ťaživý a dlho sa vlečúci problém okresu Michalovce,
a preto kroky vedúce k ich odstráneniu predstavujú nádej na
kvalitatívne zlepšenie ekológie
regiónu.
Časťou prijatých uznesení je aj
rozhodnutie o urýchlenom prijatí
opatrenia na riešenie dezolátneho
stavu objektu bývalého Štátneho
veterinárneho ústavu v meste Michalovce, začatie výstavby okružnej križovatky ciest I/50 Sobranecká cesta a I/18 Humenská cesta –

Štefánikova ulica v Michalovciach,
čím sa zvýši priepustnosť križovatky v smere Košice, Humenné
a Sobrance, ale aj príprava a riešenie elektrifikácie úseku Bánovce
nad Ondavou – Humenné na trati
č. 191 s následným riešením terminálu trate v Michalovciach.
Peniaze pôjdu aj do budovania infraštruktúry. „Minister
dopravy dostal úlohu, aby do
31. mája 2014 zabezpečil prípravu a začiatok výstavby úsekov
diaľnice D1 na úseku Budimír
– Bidovce. Na úseku Bidovce
– Dargov, Dargov – Pozdišovce je
to júl 2015 a Pozdišovce – štátna
hranica, diaľničný privádzač Michalovce 30. jún 2017. Dôležité
budú Bidovce 2014, prvý úsek,
ktorý bude pripravený na začatie
výstavby,“ uviedol Robert Fico.
Vláda pomôže východniarom aj v iných oblastiach. Podporiť by sa malo vytváranie
pracovných miest pre mladých
do 29 rokov a starších občanov
nad 50 rokov cez eurofondy
práve v našom regióne, ako aj
lepšie čerpanie európskych peňazí z Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prijať by sa mali
aj opatrenia na oživenie poľnohospodárskej prvovýroby, hlavne v živočíšnej oblasti.
Ing. Iveta Palečková

Hlas pre Chemkostav
Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce získala v júni tohto roku certifikát
národného finalistu v medzinárodnej súťaži European Business Awards,
ktorý jej umožnil postup do 2. kola súťaže. V boji o získanie titulu
„Národný víťaz“, spoločnosť potrebuje podporu pri hlasovaní.
Tento rok sa po prvýkrát
v histórii súťaže European Business Awards rozhodli organizátori zaviesť do prezentácie kandidátov na ocenenie prvky videa
a tiež úplne nový verejný on-line
systém hlasovania. Videovizitka
spoločnosti s najvyšším počtom
hlasov za Slovensko, sa automaticky dostane do ďalšieho výberového kola a stane sa národným
víťazom.
Verejné hlasovanie prebieha
ešte do 17. októbra 2012.
To je spôsob, ako môžete
podporiť spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce ako svojho
favorita. Hlasovanie prebieha
na webovej stránke European
Business Awards (http://www.
businessawardseurope.com/

entries/detail/slovakia/4925),
kde sa momentálne nachádza
videoklip, predstavujúci históriu a podnikanie spoločnosti
Chemkostav, a.s. Michalovce
ako národného finalistu súťaže.
Ing. Milan Dunaj, podpredseda predstavenstva spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce
hovorí: „Dúfame, že nás verejnosť podporí, nájde si čas na sledovanie krátkeho videa a udelí
mu svoj hlas. K jeho tvorbe sme
pristúpili s plnou vážnosťou
a preto veríme, že nám dá príležitosť vysvetliť pozadie nášho
podnikania a zdôrazniť prečo
máme úspech aj napriek súčasným ekonomickým podmienkam. Sme presvedčení, že video
zaujme kohokoľvek kto si ho po-

zrie a následne za nás anonymne zahlasuje. Chceme dokázať,
že s podporou ľudí sa dokáže vo
svete presadiť aj menšia firma
z niekedy podceňovanej menšej
krajiny!”
Okrem hlasovania verejnosti
bude sledovať videá aj odborná
porota. Tá vyberie a ocení národného šampióna spomedzi 10
organizácií zo Slovenska. Hodnotenie národných finalistov sa
začalo 6. septembra a národní
víťazi budú menovaní v novembri 2012.
Pre viac informácií ohľadne
European Business Awards navštívte prosím www.businessawardseurope.com.
Sme vám vďační za každý
hlas.
ts

Slovenský zväz zdravotne postihnutých a Mesto Michalovce
pod záštitou primátora mesta vás pozývajú na

Benefičný koncert
19. októbra 2012 o 17.00 hod. vo veľkej sále MsKS

ÚČINKUJÚCI: ZUŠ moderný tanec • ZUŠ detský zbor • Mária Macošková –
folklórna speváčka • Ľudový rozprávač Jožka Jožku • Folklórny súbor Vargovčan
• program uvádza: Mgr. Slávka Timková

Trojnásobné šťastie v podobe troch bábätiek si z pôrodnice priniesli v uplynulých dňoch domov rodičia Ivana
Knapcová a MVDr. Marián Knapec z Michaloviec. Trojičky Jakub (2230 g), Matej (2270 g) a Patrik (2660 g)
sa narodili 10. septembra v košickej fakultnej nemocnici. Všetci traja sa majú k svetu a azda najviac je na
nich pyšný ich trojročný braček Petrík. Mladú rodinku navštívili s kyticou kvetov a darčekmi aj zástupcovia
mesta, primátor Viliam Zahorčák a viceprimátor Benjamín Bančej. Ako povedal primátor mesta „Sme veľmi
radi, že sa naše mesto rozrástlo naraz o troch nových obyvateľov a prajeme im dlhý a šťastný život“. Ku gratulácii a prianiu všetkého najlepšie sa pripája aj naša redakcia.

Rozmiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov pre obyvateľov mesta
počas jesenného upratovania
V dňoch 15. 10. až 16. 11. 2012 budú v meste
Michalovce rozmiestnené VOK pre občanov mesta
Michalovce na uloženie objemného odpadu:
Ul. úzka, Ul. konečná, Ul. Gagarinova, Ul. pri
mlyne, Ul. Topolianska, Ul. Vrbovská /otočka/,
Ul. Močarianska /oproti PD/, Ul. J. Kollára,
Ul. P. Jilemnického, Ul. A. Kmeťa, Nábrežie J.
M. Hurbana, cintorín Topolianska, cintorín
Močarianska, cintorín Kapušianska

Nakoľko v meste Michalovce prebieha separovaný zber,
žiadame občanov mesta Michalovce, aby biologicky
rozložiteľný odpad /konáre, kríky/ uložili vedľa VOK.

Koncert
pri príležitosti
25. výročia
speváckej skupiny

Klubovanka
13. októbra o 15.00 hod.
Veľká sála MsKS

koncert
pri príležitosti
35. výročia
mužskej folklórnej
speváckej skupiny

Hnojňane
z Mihaľovec
14. októbra o 17.00 hod.
Veľká sála MsKS

Mestský úrad
v Michalovciach
vás pozýva na

Deň otvorených
dverí
18. októbra
MsÚ privíta návštevníkov
od 9.00 do 14.00 hod.


z pera viceprimátora

aktivity primátora
1. 10.
2. 10.
2. 10.
2. 10.
3. 10.
3. 10.
3. 10.
4. 10.
4. 10.
5. 10.
5. 10.
6. 10.
8. 10.
8. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
12. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.

porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
rokovanie so zástupcom vlastníkov lesa Biela hora
rokovanie s VVS, a.s. a Domsprav s.r.o. k problematike 		
druhého tlakového pásma
prijatie Ivana Čolláka pri príležitosti jeho životného jubilea
rokovanie so zástupcami Technických a záhradníckych
služieb Michalovce
rokovanie so zástupcami spoločnosti Svet zdravia
rokovanie dopravnej komisie KSK v Košiciach
privítanie trojičiek rodiny Knapcovej
rokovanie školskej komisie KSK v Košiciach
porada primátora
prijatie zástupcov združenia turizmu z Gemera
účasť na premiére vystúpenia FS Zemplín
rokovanie so zástupcami MFK Zemplín
pracovné stretnutie vedenia TV Mistral
rokovanie Predstavenstva VVS, a.s.
rokovanie mestskej rady
rokovanie so zástupcami regionálnej televízie
rokovanie Rady školy OA Michalovce
účasť na oslavách 90. výročia vzniku Gymnázia P. Horova
zastúpenie mesta na vystúpení FSS Klubovanka
pri príležitosti 25. výročia ich vzniku
účasť na oslavách jubilujúcich Hnojňanov z Mihaľovec

Z poslaneckých interpelácii
Informácia o riešení interpelácií predložených
na XI. zasadnutí MsZ 4. septembra 2012.

MUDr. Ján MIHALEČKO

Prosím o opravu výtlkov na Ulici užhorodskej na križovatke s Ulicou moskovskou.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Július Oleár:
Vami spomínané výtlky na Ulici užhorodskej na križovatke s Ulicou moskovskou boli opravené v mesiaci september 2012.

Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.

Majitelia garáží, ktoré susedia s pozemkami pri bývalom CVČ, požadujú,
aby plocha pri garážových stavbách bola vyčistená nielen od trávnatého
porastu, ale aj krovísk, lebo súkromné stavby sú každoročne ohrozované
požiarom.
Na uvedenú interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby, ŽP a miestneho
rozvoja MsÚ Ing. Anna Mrázová:
Pozemok parcela “C” KN č. 3729/74 k.ú. Michalovce (bývalé CVČ), ktorý
sa nachádza v susedstve radových garáží, je vo vlastníctve spoločnosti ICED
s.r.o., Michalovce. Mestská polícia Michalovce predmetnú firmu v roku 2012
vyzývala, aby zabezpečila pokosenie predmetného pozemku. Na základe
vykonaného miestneho šetrenia mestskou políciou dňa 1. 10. 2012 konštatujeme, že vlastník pozemku zabezpečil jeho pokosenie. Pokiaľ ide o výrub
krovín, na tieto bol investorovi stavby “Polyfunkčné centrum Michalovce Sobranská cesta” udelený súhlas. Súhlas bol udelený na výrub 209 ks stromov
a 1641m², pričom vykonateľnosť rozhodnutia je viazaná na právoplatnosť
stavebného povolenia pre stavbu “Polyfunkčné centrum Michalovce - Sobranská cesta.” Investor stavby zatiaľ nemá právoplatné stavebné povolenie,
a preto nezačal s odstraňovaním drevín a krovín. Parcela registra “E” KN číslo 8323/4 k.ú. Michalovce, nachádzajúca sa v blízkosti radových garáží pred
obytným blokom H2 na Okružnej ulici, je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe SPF Bratislava. Uvedená parcela nie je toho času udržiavaná,
a preto bol správca pozemku cestou mestskej polície vyzvaný, aby zabezpečil
jeho vyčistenie, ako aj zabezpečoval jeho pravidelnú údržbu.

Stretnutie diabetikov
Už po ôsmykrát sa zišli diabetici nie len z regiónu Michaloviec, ale aj z východu Slovenska
na michalovskom Dia dni. Zarážajúce je, že sa ho zúčastnilo len
157 účastníkov. Organizátori vynaložili nemalé úsilie, aby takéto
podujatie bolo vôbec zorganizované, ale podľa účasti by sa dalo
povedať, že diabetikom v našom
meste netreba pomáhať, že o svojej chorobe vedia všetko. Opak je
však pravdou.
Prednášky poukázali na nutnosť diabetika starať sa o svoje zdravie a to najmä formou
skĺbenia životosprávy, pohybu
a samotnej liečby. Na podujatí

sa merala hladina cukru v krvi,
cholesterol, tlak krvi, tuk. Mnohí
si vyskúšali terapiu bio lampou.
Každý diabetik, ktorý nemal glukomer, dostal ho zadarmo.
Na záver mi nedá znova vyzvať
diabetikov z nášho mesta: Chceme vám pomáhať, byť pre vás
oporou, robiť všetko preto, aby ste
nemali v budúcnosti komplikácie,
plynúce z tejto choroby. Chceme
vám pomáhať aj v sociálnej oblasti, veď mnohí z vás ani nevedia, čo
by vám mohlo uľahčiť život a na
čo všetko máte zo zákona nárok.
Príďte, pomôžeme vám, a to už 29.
novembra o 15.30 hod. v MsKS.
Ing. Jozef Borovka

z pirka Andriša zo Straňan
A mame tu daľšu ješeň. Život uceka daľej. A čas ňezastavime.
Z toho šickoho najhorši je, že furt starňeme. Toto pridze čľeveku
na mišeľ, kec prichodza dajaki viročja. U pošľedňich dňoch to bulo
55 rokov co zbačila švetlo šveta naša šercovka – subor Zemplin.
Ľudze na Slovensku dňeška zavidza šicko. Ja še otvoreňe priznam,
že panoj Milanoj Hvižďakoj zavidzim to, že kolo tich mladňakoch,
co še za toti roki kolo ňoho vištridali, ňema času dumac na starobu.
Majstre – veľo zdravička!
Takoj kolo Zemplina, daľši viročje. Hnojňaňe – 35 roki, co nas privodza do plaču kec zašpivaju. Ja hutorim po každim jich vistupeňu,
že to božska moc. Hnojňaňe – veľo zdravička! Pitam še šušeda Rašpeľa po tim ňebars vidarenim predstaveňu „Michalovce s Michalmi,
Michalom a Michaelam“, reku „Mižu, jaku ti maš dzeku gu hudbe?“
„Jaku, Andriš? Za minuloho režimu še aj ja chcel prihlašic do
jednoho špivackoho suboru. Daľi mi dotazňik, dze bula aj otazka:
„Aký máte vzťah k hudbe?“
„Mižu, a co ši napisal?“ „Som synom pracovitých rodičov, ktorí
si pri svojej poctivo vykonávanej práci vedia aj veľmi pekne zaspievať a s politikou strany a vlády spolu aj so mnou súhlasia.“
No, ňeľubce takoho čľeveka!
Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.

Jesenné upratovanie

Zberný dvor otvorený
Technické a záhradnícke
služby mesta Michalovce
v letných mesiacoch
upravovali zberný dvor
na Partizánskej ulici.
V súčasnosti je už opäť
otvorený.
Zrekonštruovaný zberný dvor
prináša niektoré novinky. Rekonštrukciou sa jednak oddelil zberný dvor od priestorov TaZS, ale
najzásadnejšou zmenou je snaha
zamedziť tomu, aby odpad na
dvor TaZS dovážali podnikateľské subjekty a osoby, ktoré bývajú
mimo Michaloviec. Tí môžu ukladať odpad na skládku TKO Žabany, no v minulosti tak nerobili. Na
zbernom dvore preto pribudol

samostatný vstup, miestnosť pre
obsluhu zberného dvora, počítačové vybavenie, obsluha zberného
dvora a nádoby na vyseparované
zložky komunálneho odpadu. Pri
vstupe je občan povinný preukázať sa občianskym preukazom.
Občania môžu na zberný dvor
prinášať len odpad, ktorý je uvedený na informačnej tabuli.
Novinkou sú aj otváracie hodiny. Zberný dvor je otvorený od
utorka do soboty od 9.00 do 18.00
hodiny, s polhodinovou obedňajšou prestávkou v čase od 12.00 do
12.30 hod. V nedeľu a pondelok
je zberný dvor zatvorený. Okrem
zberného dvora na Partizánskej
ulici je verejnosti k dispozícii ešte
jeden na Lastomírskej ulici.
ivpa

Lekárnici privítali
novelu zákona o liekoch
V hoteli Družba
v Michalovciach sa
28. a 29. septembra
uskutočnil jubilejný
10. ročník Zemplínskych
lekárnických dní.
Podujatia sa zúčastnilo
viac ako 150 účastníkov.
Zemplínske lekárnické dni
– Memoriál Doc. RNDr. Jozefa
Seginka, PhD. – sú už tradičným
vzdelávacím a spoločenským podujatím, ktoré už prekonalo svoj
regionálny charakter a predstavuje priestor jednak pre kvalitné
vzdelanie, ako aj pre utuženie
pracovných i mimopracovných
vzťahov. Súčasťou Zemplínskych
lekárnických dní sú dva pracovné dni venované prednáškam
osobností slovenskej farmácie,
zasadnutiu prezídia Slovenskej
lekárnickej komory a zasadnu-

tiu Rady Slovenskej lekárnickej
komory.
„Bloky prednášok na stretnutí
lekárnikov reflektovali dve základné oblasti záujmu SLeK – aktuálny
legislatívny pohyb v lekárenstve
– návrh novely zákona o liekoch
a nové trendy vo farmakoterapii,“
povedal na margo ukončených
Zemplínskych lekárnických dní
Tibor Czuľba, prezident Slovenskej lekárnickej komory.
Medzi hlavné odborné témy
Zemplínskych lekárnických dní
patrili napríklad farmakológia
nových liečiv, nové trendy v skorej diagnostike a terapii rôznych
chorôb, prvé skúsenosti s generickou preskripciou vo verejnej
lekárni v Bratislave či v súčasnosti veľmi aktuálne účinky metylkobalamínu na klinické prejavy pri
autizme. Nechýbali ani prednášky
o aktuálnych informáciách z verejného lekárenstva v zahraničí.

Slovenská únia sluchovo postihnutých
v Michalovciach oznamuje širokej verejnosti,
že získala povolenie ObÚ v Michalovciach
k organizovaniu verejnej zbierky
od 1. 10. 2012 do 1. 10. 2013 s konkrétnym
účelom pre skupinu vylúčených osôb
so sluchovým postihnutím.
Zbierka sa bude vykonávať v mestách a priľahlých
dedinách, ktoré spadajú pod Obvodný úrad Michalovce.

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
ponúka
nové byty do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov
mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č.116/2009 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 3. 10. 2012 do 19. 10. 2012.
Počet bytov: 9
Číslo bytu Adresa
Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19 až 22 Obrancov mieru 4, 5. NP
„A-2“
Garsónka 30,79 m2
23
Obrancov mieru 4, 5. NP
„A-2“
Garsónka 30,62 m2
27 až 30 Obrancov mieru 4, 5. NP
„A-2“
Garsónka 30,79 m2
Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 2,19 €/m2. Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám.
slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia
budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Príjemné letné dni už pominuli. Dni sa skracujú. Slniečko, ak svieti
počas dňa, viac pozerá do okien, ako nad hlavu. Dozrievanie ovocia
v záhradách. Pavúčiky tkajú svoje siete, ktoré potom nachádzame skoro všade. Zrazu je pod nohami množstvo žltého lístia. Vetrík už neobčerstvuje, ale občas vyštípe líce. Neklamné znaky jesene predurčujú
i aktivity k udržaniu poriadku a primeranému správaniu sa.
Ranný chlad núti teplejšie sa obliecť. I keď často v čase obeda budeme mať jednu vrstvu oblečenia nazvyš. Vetrom nafúkané lístie a iný
neporiadok nás núti častejšie vziať do rúk upratovacie náradie. Je už až
nebezpečné zabudnúť doma dáždnik. Prítomnosť ranných hmiel nám
predlžuje čas cesty autom. Pozornejší a opatrnejší musíme byť na každom kroku. No i oberanie ovocia nesie so sebou riziká pošmyknutia sa
na rebríku či podlomenia konára. Pád z výšky sa nikdy nezaobíde bez
následkov. Všetky aktivity jesenného obdobia vedú k zvýšenej produkcii typickej tvorby jesenného odpadu. Čo s ním?
Ako si s ním čo najlepšie poradiť a udržať poriadok? Mesto prostredníctvom technických a záhradníckych služieb v termíne od 15. októbra
do 16. novembra zabezpečuje rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie takéhoto odpadu, typického pre jesenné upratovanie.
Zoznam miest ich stanovíšť je na inom mieste, v novinách Michalovčan. Vývoz týchto kontajnerov po ich naplnení je realizovaný pravidelne
dvakrát týždenne. A to v pondelok a v piatok. Mimo uvedených miest
rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov je možné ukladať predmety jesenného upratovania, hlavne lístie k stanovišťu kontajnerov, určených na komunálny odpad. Nezabudnime teda uvedenú skutočnosť nahlásiť telefonicky na dispečing TaZS. Po úpravách je už otvorený aj dvor
nebezpečného odpadu v dvore TaZS na Ulici partizánskej.
Počas celého roka funguje i priestor separovaného zberu TaZS
na Ulici lastomírskej. Udržanie čistého životného prostredia je snahou každého občana mesta. Vytvorené podmienky na jeho realizáciu
sa nám mnohonásobne vrátia v zdravých podmienkach pre krajší život
v našom meste.
Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí túto snahu uplatnia.
MUDr. Benjamín Bančej,zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo

MUDr. Štefan KVAK
Južný Sudán očami lekára
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

denne od soboty o 14.00 hod.

Vysokoškoláci
zasadli do lavíc
V aule pedagogického pracoviska Ekonomickej univerzity
Bratislava, Podnikovohospodárskej fakulty Košice so sídlom
v Michalovciach sa 24. septembra uskutočnilo slávnostné otvorenie nového akademického roka
2012/2013. Prítomných privítal
manažér pedagogického pracoviska PHF Ing. Michal Stričík,
PhD. Slávnostný príhovor predniesol prodekan pre pedagogickú
prácu PHF Ing. Pavol Andrejovský, PhD. Na slávnosti pri príležitosti otvorenia akademického
roka sa zúčastnil aj prodekan
pre rozvoj PHF, informatizáciu
a styk s verejnosťou Ing. Rastislav Ručinský, PhD., pedagogickí
pracovníci fakulty a zástupcovia
jednotlivých katedier.
Do prvého ročníka sa zapísalo 48 študentov denného a 31
študentov externého štúdia.
V štúdiu bude ďalej pokračovať
aj viac ako 120 študentov na bakalárskom stupni a takmer 170

študentov na inžinierskom stupni v obidvoch formách štúdia.
V tomto akademickom roku
bude na pedagogickom pracovisku PHF EU v Michalovciach
študovať takmer 370 študentov.
V rámci študentských mobilít bude v akademickom roku
2012/2013 jeden študent študovať na University of Huddersfield
v Anglicku, ďalší dvaja študenti
v rámci programu Erasmus strávia zimný semester na Univerzite
Fridricha Schillera v Jene v Nemecku a na EMLYON Bussiness
School v Lyone vo Francúzsku.
Súčasťou pracovného kolektívu na pedagogickom pracovisku
PHF v Michalovciach sú od nového akademického roka aj študenti tretieho stupňa štúdia – doktorandi. Informácie o štúdiu a kurzoch vám radi poskytneme na tel.
čísle 056/644 32 90, prípadne na
www.euke.sk v časti Pedagogické
pracovisko Michalovce.
Mária Barnová

Mestská polícia informuje
MsP proti neporiadku s novinkou
MsP často zisťuje a je upozorňovaná na neporiadok a nepovolené skládky na miestach, kde TaZS v jarných a jesenných mesiacoch
umiestňujú veľkoobjemové kontajnery. Jedná sa o lokality Hrádok,
Nábr. J. M. Hurbana, parkovisko pri pohostinstve Peklo a ďalšie.
Problém nastáva aj po rozmiestnení kontajnerov, kedy občania sypú odpad vedľa kontajnerov aj keď sú nádoby plné. Rozťahané odpadky a čierne skládky sa po uprataní TaZS opäť objavujú v priebehu niekoľkých hodín a niekedy aj v nočných hodinách.
Keďže zo strany MsP nie je možné fyzicky tieto miesta ukontrolovať, zriadili sme novinku – „fotopascu“ pomocou ktorej budeme tieto miesta monitorovať. Je to zariadenie, ktoré je schopné
nepretržite snímať určitý priestor a aktuálne vyhotovovať fotografie a vysielať signál na MsP, ktorá okamžite reaguje na protiprávne konanie. Toto zariadenie bude MsP operatívne využívať aj
na monitorovanie iných priestorov, kde dochádza k vandalizmu
a na miesta, ktoré nie sú vykryté kamerovým systémom.



výjazdové Rokovanie vlády v michalovciach
Rokovanie vlády Slovenskej republiky sa v stredu 26. septembra
uskutočnilo v obradnej sieni mestského úradu a na zasadaní boli prítomní
ministri vládneho kabinetu s výnimkou ministra dopravy a ministra
zahraničných vecí, ktorých zastupovali štátni tajomníci.
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 489 z 26. septembra 2012
k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Michalovce a Sobrance
s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
Číslo materiálu: 33458/2012
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Vláda
A. 	 berie na vedomie
A.1. analýzu sociálno-ekonomickej situácie okresov Michalovce a Sobrance s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti;
B. ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
B.1. uvoľniť v zmysle § 3 Výnosu MF SR č. 26825/2005 - 441 finančné
prostriedky vo výške 2 mil. eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť
okresov Michalovce a Sobrance podľa prílohy tohto uznesenia
do 12. októbra 2012
B.2. v spolupráci s predsedom Košického samosprávneho kraja
predložiť na rokovanie vlády informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia prijatého na výjazdovom rokovaní vlády
do 30. septembra 2013 a každoročne
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
B.3. zabezpečiť rekonštrukciu Obvodného oddelenia Policajného
zboru Michalovce
do 31. decembra 2013
ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
B.4. zabezpečiť prípravu a zahájenie výstavby úsekov diaľnice D1:
Budimír – Bidovce
do 31. mája 2014
Bidovce – Dargov, Dargov – Pozdišovce
do 30. júna 2015
Pozdišovce – štátna hranica, diaľničný privádzač Michalovce
do 30. júna 2017
B.5. prehodnotiť grafikon železničných tratí pre znovuobnovenie
trate č. 195 Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany
v termíne najbližšieho prehodnotenia grafikonu (29. marec 2013)
B.6. zabezpečiť začatie výstavby okružnej križovatky ciest I/50 Sobranecká
cesta a I/18 Humenská cesta – Štefánikova ulica v Michalovciach, čím
sa zvýši priepustnosť križovatky v smere Košice, Humenné a Sobrance
do 31. marca 2014
B.7. zabezpečiť prípravu a riešenie elektrifikácie úseku Bánovce nad
Ondavou – Humenné na trati č. 191 s následným riešením terminálu trate
do 30. júna 2013
B.8. podporiť výstavbu terminálu integrovanej osobnej prepravy
v meste Michalovce
do 31. decembra 2015
B.9. zabezpečiť začatie výstavby preložky cesty I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom
do 30. apríla 2016
ministrovi hospodárstva
B.10. iniciovať vyhľadávanie strategických investorov prostredníctvom
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu a možnosti
podpory etablovaných výrobných závodov v priemyselných zónach v mestách Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany
do 30. júna 2013
B.11. podporiť efektívne čerpanie z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre podnikateľské subjekty v okresoch Michalovce a Sobrance s cieľom udržania trvalo
udržateľného rastu a zvýšenia konkurenčnej schopnosti v regiónoch ohrozených vysokou nezamestnanosťou
do 31. mája 2013
ministrovi životného prostredia
B.12. v závislosti od stavu disponibilných finančných prostriedkov kapitoly
zabezpečiť podrobný geologický prieskum environmentálnych záťaží
v areáli podniku Chemko, a. s. Strážske v likvidácii a v jeho okolí
do 31. decembra 2014
B.13. v závislosti od stavu disponibilných finančných prostriedkov
kapitoly zabezpečiť 1. etapu sanácie environmentálnych záťaží
v areáli podniku Chemko, a. s. Strážske v likvidácii a v jeho okolí
do 31. decembra 2015
B.14. v závislosti od stavu disponibilných finančných prostriedkov
kapitoly zabezpečiť zneškodnenie odpadov s obsahom PCB
- destilačných zvyškov z výroby skladovaných v spoločnosti
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii
do 31. decembra 2015
B.15. v závislosti od stavu disponibilných finančných prostriedkov kapitoly podporiť projekty rozvoja environmentálnej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, ČOV) a urýchlene riešiť
protipovodňovú ochranu – krátkodobé opatrenia v okresoch
Michalovce a Sobrance
do 31. decembra 2013
B.16. v závislosti od stavu disponibilných finančných prostriedkov
kapitoly zabezpečiť protipovodňovú ochranu Východoslovenskej nížiny – dlhodobé opatrenia podľa štúdie Možnosti riešenia protipovodňových opatrení v povodí Sobraneckého potoka
do 31. decembra 2015
B.17. pripraviť riešenie v súlade s platnou legislatívou, ktoré umožní
zabezpečiť vysporiadanie zvršku ochrannej hrádze rieky Laborec v úseku od Zemplínskej šíravy po sútok s riekou Latorica,
doteraz v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.,
v prospech Košického samosprávneho kraja, za účelom vybudovania cyklotrasy, ktorá bude spájať významné turistické oblastí
na Zemplíne od Zemplínskej Šíravy do Michaloviec a súčasne
po hrádzi riek Laborec, Latorica a Bodrog do obce Borša, kde sa
napojí na existujúcu Dolnozemplínsku cyklomagistrálu CM017,
ktorá následne vedie cez obce Tokajskej oblasti, Bara, Malá Tŕňa,

Veľká Tŕňa, Čerhov, až
po rekreačnú oblasť Veľká
Izra v Slánskych vrchoch
do 31. decembra 2013
ministrovi pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
B.18. urýchlene prijať opatrenia
na riešenie dezolátneho
stavu objektu bývalého
Štátneho
veterinárneho
ústavu v meste Michalovce
do 31. decembra 2013
B.19. zabezpečiť prístupnosť pozemkov vo vlastníctve Slovenského
pozemkového
fondu: pozemok východne
od závodu Yazaki (k. ú. Stráňany, parcely C-KN č. C-KN
č. 1530/1, 411/9, 417/13 a 419/2) za účelom aktívnej politiky podpory podnikania a zamestnanosti v meste Michalovce a pozemky
v časti Hrádok (k. ú. Michalovce - parcely C-KN č. 1309/14, 1309/16,
1309/17, parcely E-KN č. 6375/1, 6375/3, 6376, 6377/1, 6377/3,
6377/7, 6377/8, 6378, 6380, 6383/1, 6387, 6389/3) pre rozvoj kultúrnych aktivít mesta Michalovce a okresu Michalovce
do 31. decembra 2013
B.20. v spolupráci s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja analyzovať možnosti podpory rozvoja turizmu vo vinohradníckej oblasti okresu Sobrance a vytvoriť podmienky
pre jeho podporu v rámci Regionálneho operačného programu
a Programu rozvoja vidieka
do 31. decembra 2015
B.21. prijať opatrenia na oživenie poľnohospodárskej prvovýroby
hlavne v oblasti živočíšnej výroby s cieľom riešenia spracovateľských kapacít - bitúnkov v okresoch Michalovce a Sobrance, ako
jeden z hlavných nástrojov zamestnanosti a rozvoja vidieka
do 30. júna 2013
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
B.22. podporiť v súlade s uznesením vlády SR č. 191/2012 Operačným
programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia a s platnými právnymi predpismi zamestnávanie znevýhodnených skupín na trhu
práce, najmä mladých ľudí do 29 rokov, starších ľudí nad 50 rokov a dlhodobo nezamestnaných občanov v okresoch Michalovce
a Sobrance, prioritne so zohľadnením synergie s projektmi v rámci
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
do 31. decembra 2013
B.23. vytvoriť podmienky pre realizáciu lokálnej stratégie komplexného prístupu riešením problémov rómskej komunity formou
zriadenia komunitného centra v obci Šamudovce
do 31. decembra 2013
B.24. vytvoriť podmienky pre zriadenie komunitného centra v lokalite Angi
mlyn v meste Michalovce a lokalite Michalovská v meste Sobrance
do 31. decembra 2013
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
B.25. finančne podporiť vybudovanie objektu Základnej školy v obci
Nacina Ves
do 31. decembra 2013
B.26. v rámci možností kapitoly školstva, vedy výskumu a športu zvážiť
možnosť dobudovania zimného štadiónu v meste Michalovce
do 31. decembra 2013
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra, ministrovi dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja, ministrovi hospodárstva,
ministrovi životného prostredia, ministrovi pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny,
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu, ministrovi kultúry
B.27. uskutočniť rokovania v okresoch Michalovce a Sobrance k prijatiu postupu realizácie záverov vyplývajúcich z výjazdového
rokovania vlády v Michalovciach
do 31. decembra 2013
podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí, podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra, ministrovi hospodárstva
B.28. pri príprave zasadnutí Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie
pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu, Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné
menšiny, školstvo, kultúru a vedecké styky využiť podnety predstaviteľov okresov Sobrance a Michalovce, týkajúce sa konkrétnych foriem
spolupráce a spoločných projektov s Ukrajinou v týchto oblastiach
do 30. júna 2013
C. odporúča
predsedovi Košického samosprávneho kraja
C.1. spolupracovať s podpredsedom vlády a ministrom financií pri
príprave informácie v zmysle bodu B.2 tohto uznesenia
do 31. augusta 2013 a každoročne.

Časť prílohy k uzneseniu vlády SR
č. 489/2012, týkajúca sa mesta Michalovce
Účel

Suma
EUR

Spolufinancovanie výstavby nového autobusového nástupišťa 500 000
Rekonštrukcia budovy Materskej školy, Školská 5

82 620

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Komenského 2 60 631
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Masarykova 30 43 472
Rekonštrukcia budovy Materskej školy, Okružná 19

88 986

Rekonštrukcia budovy Materskej školy, Leningradská 1

90 802

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Švermu 8

60 000

Rekonštrukcia budovy mládežníckeho pastoračného
centra a kompletného rozpisu ikon v Katedrálnom
chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

18 000

Odstránenie havarijného stavu strechy a rekonštrukcia
podkrovia na pastoračnom centre
(Gréckokatolícka cirkev, farnosť Michalovce)

18 000

Rekonštrukcia budovy bývalého kostola pre mládežnícke
aktivity (Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského 18 000
vyznania na Slovensku, Michalovce)
Stavebné úpravy kostola Narodenia Panny Márie Michalovce
18 000
(Rímskokatolícka cirkev, farnosť Michalovce)


Leto sa končí, prichádza jeseň. Dni sa skracujú, slniečko sa
nám ukazuje čoraz menej, lístie sa sfarbilo a pomaly opadáva
zo stromov. Aby sme si ešte aspoň na chvíľku pripomenuli
príjemné letné dni so záplavou slnečných lúčov, veselej nálady,
spevu a tanca, prinášame vám fotonávraty k významným
udalostiam, tradičným aj novým podujatiam, ktorými žilo naše
mesto v uplynulých mesiacoch.

Zemplínsky jarmok
a zemplínske slávnosti
Aj v tomto roku patril tretí augustový víkend spevu, hudbe, jarmočným
špecialitám a nákupom. Štyridsiaty tretí Zemplínsky jarmok sa začal
v Michalovciach v piatok 17. augusta a trval do nedele 19. augusta. Jeho
neoddeliteľnou súčasťou sú aj Zemplínske slávnosti, ktoré sa konali
v dňoch 18. a 19. augusta.

Vztýčením vlajky mesta pred budovou mestského úradu, odštartoval
pestrý program na Námestí osloboditeľov a Námestí slobody.

Na otvorení jarmoku sa zúčastnila aj poslankyňa NR SR Ľ. Rošková,
predseda KSK Z. Trebuľa a podpredseda KSK E. Ďurovčík.

Malých návštevníkov už tradične najviac zaujali tvorivé dielne pre deti
v uličke umeleckých remesiel.

Viac ako dvadsať remeselníkov vo svojich stánkoch ukázalo svoje remeslo všetkým okoloidúcim.

Ponuka jarmočných špecialít bola pestrá, pripravené boli v 24 občerstvovacích stánkoch. Vybrať si mohol každý.

Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku je „Spanilá jazda“ pešou zónou
Michaloviec, ktorá tradične láka množstvo obdivovateľov.

V sobotu a v nedeľu sa v rámci 53. ročníka Zemplínskych slávností predstavilo 21 folklórnych súborov a skupín s takmer 800 účinkujúcimi.

Pestrý program ponúkal pre každého niečo. V sobotu sa vo večernom
programe predstavili FS Jurošík a FS Šarišan.

Zlatým klincom nedeľného galaprogramu bol domáci folklórny súbor
Zemplín, ktorý v tomto roku oslavuje 55. výročie vzniku.

Pre mladšie vekové kategórie bolo pripravené vystúpenie rockovej skupiny Shandy a Ester na Námestí slobody.

Pre fanúšikov futbalu bol pripravený ďalší ročník Michalovských majstrovstiev hráčov nad 50 rokov.

Športoví nadšenci sa mohli zúčastniť na 4. ročníku letného streetballu,
ktorý začal v sobotu ráno v areáli Základnej školy P. Horova.



Oslavy storočnice michalovského futbalu
V tomto roku oslavuje organizovaný futbal v Michalovciach sto rokov. Pri
tejto príležitosti pripravil Mestský futbalový klub Zemplín Michalovce, a.s.
a Mesto Michalovce viacero podujatí. Súčasťou osláv storočnice futbalu bol
slávnostný galaprogram, ktorý sa konal 7. septembra v MsKS.

Jedným zo sprievodných podujatí osláv storočnice futbalu bol aj medzinárodný turnaj dorastencov Michalovce Cup 2012. Pozvanie MFK Zemplín prijali Juventus Turín, Villareal FC aj Legia Varšava.

Pri príležitosti osláv storočnice bolo do siene slávy uvedených šestnásť
osobností michalovského futbalu.

Slávnostné podujatie svojim vystúpením spestril detský tanečný súbor
Slniečko a operné trio La Giola.

Moderátorom večera bol Marcel Merčiak, ktorý na pódium pozval aj primátora mesta Viliama Zahorčáka.

deň na poctu mesta – Dies pro honore civitatis
Park študentov v Michalovciach sa počas tretieho septembrového
víkendu zmenil na stredoveký vojenský tábor, ktorý tu rozložili členovia
Spoločnosti ViaCassa. Stredoveký vojenský tábor bol súčasťou podujatia
Dies pro honore civitatis, ktoré každoročne pripravuje mestský úrad
mestské kultúrne stredisko a Zemplínske múzeum.

V tomto roku usporiadatelia Dňa na poctu mesta rozšírili podujatie aj o repliku stredovekého vojenského
historického tábora v Parku študentov.

Sprievod mestom, verbovačka vojakov i rekonštrukcia šarvátky uhorskej
a poľskej roty nás vrátili do 15. storočia ku Kráľovi so znakom havrana.

Slávnosťou chcú organizátori priblížiť obyvateľom Michaloviec významné historické udalosti, alebo osobnosti späté s ich minulosťou, a tak oživiť dávnu históriu.

Organizačný výbor sa snaží vyberať také udalosti, ktoré sa v Michalovciach skutočne stali a zobraziť ich divadelným spôsobom.

Do Panteónu historických osobností bola uvedená ďalšia osobnosť, ktorá prispela k rozvoju mesta a v závere nechýbal ohňostroj.



Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám
Už po druhýkrát pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach
podujatie Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám. Po úspešnom
minuloročnom prvom ročníku, ktorý moderoval Michal Hudák, organizátori
siahli opätovne po overenej kvalite. Zabávač, moderátor, herec, spevák
v jednej osobe, neostal svojej povesti nič dlžný a pripravil spolu s ostatnými
účinkujúcimi, pre divákov show plnú smiechu a dobrej nálady.

Úvod podujatia patril Hnojňanom z Mihaľovec, ktorých vystriedal hlavný účinkujúci hudobník Marián Čekovský so svojou skupinou a celý večer moderoval Michal Hudák.

XX. ročník michalovskej hodinovky
Atletický klub Michalovce pod patronátom
Mestského úradu v Michalovciach a v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom, Základnou
školou na Komenského ulici a Gymnáziom Pavla
Horova boli 15. septembra organizátormi už XX.
ročníka michalovskej hodinovky.
Na tartanovej dráhe IV. ZŠ
Michalovce sa na štart preteku
postavilo 56 vytrvalcov z celého
Východoslovenského regiónu,
ale i zo zahraničia, medzi ktorými bolo aj šesť žien.
Pretekalo sa v 7 vekových kategóriách a počas jednej hodiny si na
atletickej dráhe najlepšie počínali
zahraniční pretekári, ktorí v celkovom poradí obsadili prvé tri mies-

zabehla vzdialenosť 13 372 m,
na druhom mieste sa umiestnila
Michaela Ivančová z ŠK Banské
a bronzová priečka patrila Zlatici Semanovej z O5 BK Furča
Košice, ktorá zabehla vzdialenosť 12 250 m. Z Michalovčanov sa najlepšie umiestnil, a to
na celkovom 7. mieste Michal
Kukuruc z AC Michalovce, ktorý dosiahol výkon 15 380 m, na

ta. Na prvom mieste skončil pretekár Belle-Export-Import z Ukrajiny Anatolly Malyy, ktorý celkove
zabehol 17 120 m, pred svojím
krajanom Andreyom Ivanovom,
ktorý zabehol vzdialenosť 16 600
m a tretia priečka patrila Jánosovi
Bogárovi z Maďarska, ktorý zabehol vzdialenosť 16 540 m.
Medzi ženami prvenstvo
patrilo Martine Šamudovskej
z ZJ Obal Servis Košice, ktorá

druhom mieste skončil Michal
Volovár - 14 607 m a na treťom
mieste skončil Jozef Doležal
z AC Michalovce, ktorý zabehol 14 160 m. Ocenenia prvým
trom pretekárom v každej vekovej kategórii odovzdali MUDr.
Benjamín Bančej, zástupca primátora mesta a zároveň riaditeľ
preteku a PhDr. Vladimír Hirjak, predseda Atletického klubu
Michalovce.

Špacirki po varošu
V roku 2011 sa začala tradícia potuliek po meste,
pod názvom Špacirki po varošu, na ktorých
historici predstavujú prítomným poslucháčom
michalovskú históriu.

V tomto roku bol záujem o „špacirki“ mimoriadne veľký a na každom
z troch pripravených stretnutí sa zišlo niekoľko desiatok nadšencov.
Z každej potulky po meste odchádzali obohatení o množstvo nových
zaujímavých detailov z histórie nášho mesta. S ohľadom na veľký
záujem plánujú organizátori Mestské kultúrne stredisko Michalovce
a Zemplínske múzeum v týchto podujatiach pokračovať aj budúce leto.
Záujem o projekt prejavili aj návštevníci zo zahraničia.

Autorom fotografií v prílohe je Michal Oros

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
ponúka
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/2003
o nájme bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 19. 10. 2012.
Počet bytov: 2
Čísla bytov Adresa
Poschodie
Bytový dom
Počet izieb
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
110
Ul. obrancov mieru 4 4
(malometrážny) garsónka
115
Ul. obrancov mieru 4 4
(malometrážny) garsónka
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.
sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach,
budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72
na prízemí – JUDr. Vasil Danko.



dva týždne v kultúre...

Michalovčan informuje...

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

Klubovanka
koncert pri príležitosti 25. výročia speváckej skupiny
13. 10. o 15.00 hod., veľká sála MsKS

Jakub, Matej
a Patrik Knapcovci

Hnojňane z Mihaľovec
koncert pri príležitosti 35. výročia mužskej folklórnej speváckej
skupiny
14. 10. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

Filip Pavlov

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

NA KOHO TO SLOVO PADNE
bláznivá komédia v podaní mladých hercov. Účinkujú: Róbert Jakab,
Juraj Kemka, Vladimír Kobielsky, Marián Miezga, Lukáš Latinák
15. 10. o 19.00 hod., veľká sála MsKS
Vďaka Vám
koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
25. 10. o 16.00 hod., veľká sála MsKS

Hvezdáreň
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
bývajú len za jasného počasia so začiatkom:
12. 10. o 19.00 hod., 17. 10. a 19. 10. o 19.00 hod.

Výstavy
Myron Špenik – Výstava obrazov
do 31. 10., malá galéria MsKS
NÁDHERA NEZNÁMEHO SVETA
výstava fotografií slovenského astronóma a fotografa
Ing. Róberta Barsu
do 31. 10., v pracovných dňoch od 8.00 – 15.00 hod.
v Zemplínskom múzeu

Program kina Centrum
12. 10. piatok o 19.30 hod.
LOOPER			
akčný, sci-fi			
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 €		
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov		

2012
USA
České titulky

13. – 14. 10. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
THE WORDS
dráma			
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 €		
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov		

Ing. Rastislav Dzvoník
a Ing. Nikola Apjarová

V októbri si žiaci Strednej
odbornej školy obchodu a služieb Michalovce už druhý rok
mali možnosť vychutnať atmosféru výnimočnej akcie pod
názvom Dni španielskej kultúry,
ktorú organizuje Gymnázium
Park mládeže v Košiciach s povestnou bilingválnou slovenskošpanielskou sekciou.
Vďaka tejto pestrej akcii sa
naši študenti priblížili k španielskemu jazyku trochu inou
formou. Ich jazykové skúsenosti obohatil prvý slovenský film
v španielskom jazyku Zápisník
vraha, ktorý vytvorili študenti

spomínaného gymnázia. Nezabudnuteľná bola aj prechádzka
ulicou La Rambla, t.j. známou
barcelonskou ulicou umelcov,
presťahovanou na pár hodín
na Hlavnú ulicu v Košiciach.
Študenti si odniesli nielen pekné dojmy z tohto originálneho
podujatia, ale aj množstvo fotografií so živými sochami, ktoré
zaplnili centrum mesta. Veríme,
že aj takéto akcie prispejú u študentov k zvýšenému záujmu
o štúdium španielskeho jazyka
a o kultúru španielsky hovoriacich krajín.
EP

2012
USA
České titulky

ASTERIX A OBELIX V SLUŽBÁCH JEJ VELIČENSTVA 3D
2012
dobrodružná rodinná komédia		
Vstupné: deti 5 € dospelí 6 €		FRA/ŠPAN/TAL/MAĎ
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov		
Český dabing

24. 10. streda o 19.30 hod.
HAPPY HAPPY			
tragikomédia 			
Vstupné: 2 €			
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov		

2010
NÓRSKO
České titulky

25. 10. štvrtok o 19.00 hod.
NÁVRAT TEMNÉHO RYTIERA
akčná kriminálna dráma		
Vstupné: 3,50 €			
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov		

2012
USA
Slovenské titulky

26. – 28. 10. piatok, sobota, nedeľa o 17.00 a 19.30 hod.
29. 10. pondelok o 19.30 hod.
SKYFALL
akčný thriller			
Vstupné: 4 €, vstupné v pondelok 3,50 €		
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov		

2012
USA
České titulky

Deti darovali hračky
nemocnici
V uplynulých dňoch boli deti
na detskom oddelení NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s. obdarované. O tento dar sa pričinili
žiaci zo ZŠ Švermova 6 v Michalovciach. Pani učiteľka Mgr. Anna
Bančejová zorganizovala medzi
svojimi žiakmi zbierku hračiek
pre našich malých pacientov. Deti
tejto školy darovali hračky, ktoré
robili doteraz radosť im a odteraz
budú robiť radosť ich kamarátom, ktorí museli zostať určitý čas
v nemocnici, pretože ich zdra-

votný stav si to vyžadoval. Oceňujeme, že pani Mgr. Bančejová
vedie svojich zverencov k láske,
k pomoci bezbranným a chorým
deťom. V dnešnej skomercionalizovanej dobe je krásne vedieť, že
sú medzi nami ľudia, ktorí vedia
pomôcť bez čakania na odmenu
a uznanie.
Za kolektív detského oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s. a všetkých malých
pacientov ďakuje MUDr. Dana
Jurečková.

Alexander Hellmann
a Mgr. Valentína Čabalová
JUDr. Adrián Knežo
a Ing. Lucia Ciberéová
Mgr. Štefan Brendza
a Michaela Muchová
Peter Gazda
a Ing. Zdenka Švingálová
Juraj Vasiľ
a Gabriela Hojková

Blahoželanie
Našej milej

Martinke

ktorá oslávi
októbra
svoje
narodeniny
eláme veľa zdravia radosti
a spokojnosti v ivote
babka Eva ocko krstná mama

Týmto sa chcem poďakovať kolektívu lekárov
a zdravotných sestier na JIS ke a
internom
oddelení michalovskej nemocnice pod vedením
primára MUDr Pavla Hirjaka Cením si
a vyzdvihujem ľudský a profesionálny prístup
k všetkým pacientom počas mojej hospitalizácie
Od dobrého Boha vyprosujem veľa milosti
trpezlivosti a radosti v tomto náročnom povolaní
Vďačný pacient Stanislav Pavúk

18. 10. štvrtok o 17.00 hod.
20. – 21. 10. sobota, nedeľa o 17.00 hod.

PARANORMAL ACTIVITY 4		
2012
horor			
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 €, vstupné v pondelok 2,80 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov		
České titulky

Ing. Pavel Málinec
a MUDr. Monika Pirčová

Poďakovanie

Premiéra
ČR
2011
Originál verzia

18. 10. štvrtok o 19.30 hod.
19. 10. piatok o 20.30 hod.
20. – 22. 10. sobota, nedeľa, pondelok o 19.30 hod.

Michal Šafárik
a Natália Stloukalová

Španielčina novátorsky

17. 10. streda o 19.30 hod.
POUPATA 			
dráma			
Vstupné: 2 €			
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov		

MVDr. Adrián Kačmár
a Mgr. Katarína Šuková

Na sviatok Povýšenia Sv. Kríža sa o 15.00 hod.stretli rímskokatolícki veriaci pri krížoch v našom meste. Krátkou modlitbou, ktorej predchádzala úprava a výzdoba, zvýraznili dôležitosť tohto kresťanského symbolu,
ktorý možno vidieť aj na našich uliciach, dvoroch a pri našich cestách.
Foto: Lukáš Durkaj

Pasovanie prvákov
Žiaci a učitelia ZŠ na Moskovskej ulici v Michalovciach sú ako
jedna veľká rodina. V septembri
do tejto rodiny pribudli noví členovia – naši malí prváci. Oficiálne sme ich však medzi seba prijali 28. septembra na slávnostnej
imatrikulácii. V sprievode svojej
pani učiteľky, pani vychovávateľky a sviatočne vyobliekaní hrdo
predstúpili pred svojich rodičov a
spolužiakov. Po slávnostnom zložení sľubu školáka ich pani riaditeľka Mgr. A. Hvizdová pasovala
za riadnych žiakov našej školy.

Za krátky mesiac v škole sa
toho stihli veľa naučiť. Svojím
vystúpením nielen v rodnom, ale
aj v anglickom jazyku všetkým
dokázali, že vstup do školáckeho
cechu si naozaj zaslúžia.
Do pestrého programu prispeli aj starší žiaci z ŠKD a spevácko – tanečného krúžku. Po
programe všetkých čakalo malé
občerstvenie.Nasledujúci deň už
mohli prváci pyšne vstúpiť do
školy ako právoplatní členovia
našej veľkej školskej rodiny.
kabinet SJL

Potulky po cestách
Je len jedným z mnohých členov Folklórneho súboru Zemplín, ktorý aj v časoch tvrdej
totality rozdávali krásu tanca a
spevu rodného Zemplína. Prvým úspešným nezabudnuteľným zájazdom vo Švédsku sa
odštartovala šnúra ich vystúpení. Pamätáš? Dnes pri 55. výročí
tohto úspešného aktívneho reprezentanta sa začínajú rozhovory medzi stále „mladými“ člen-

mi súboru. Mnohé zostalo len
v spomienkach, avšak MUDr.
Juraj Duda dal tieto chvíľky aj na
papier v podobe kresby a básničky. 5. októbra bola otvorená výstava s touto tematikou, na ktorú
vás pozýva Zemplínske osvetové
stredisko v Michalovciach a autor výstavy MUDr. Duda. Výstava je umiestnená v malej galérii
ZOS a potrvá do 19. októbra.
ĽP

Nestarnúce hity
v obchodnom centre
Otto Weiter, Lýdia Volejníčková, Eva Máziková, Andrea
Fischer a ľudový rozprávač Jožko Jožka. To je zoznam interpretov, ktorí prídu do obchodného
centra Zemplín, 21. októbra
o 16.30 hod., aby so sebou priniesli dobrú náladu, staré známe evegreeny a potešili nielen
tých „skôr narodených“. Najmä
pre nich je totiž určené spomínané podujatie, keďže mesiac
október sa nesie v znamení úcty
k starším. „Každý mesiac usporadúvame rôzne podujatia pre
deti, mladých, rodiny s deťmi.
V októbri by sme chceli potešiť
všetkých, ktorí si s láskou spomínajú na reláciu Ivana Krajíčka
– Repete a ktorí by si radi pripomenuli a zaspievali piesne svojej
mladosti,“ hovorí Eva Bučková,

marketingová manažérka OC
Zemplín. Na podujatí určite odznejú známe hity ako Nemám
auto, nemám motorku, Každý
deň je zo mňa iná žena, Slepá
láska a mnohé iné. V programe
vystúpi aj divácky veľmi obľúbený Jožko Jožka. Nebude chýbať
ani autogramiáda, počas ktorej
sa budú môcť návštevníci podujatia odfotiť s ich obľúbenými spevákmi, dať si podpísať
fotku či cédečka. A ešte zopár
informácií zo zákulisia: „Známi
speváci nemali žiadne špeciálne požiadavky, chceli len malé
občerstvenie, kávičku, džús, ale
určite pre nich pripravíme aj nejaké prekvapenie, podobne ako
minulý rok narodeninovú tortu
pre skupinu Backwards,“ uzavrela Eva Bučková.

Nevesty a beťare na Ukrajine s majstrom sveta

Spolok Slovákov Ľudovíta Štúra v Storožnici usporiadal 16. septembra
1. ročník slovenského festivalu pod názvom Slovenská ruža. Mgr. Valéria
Balanko, predsedníčka tohto spolku, pozvala účinkovať aj FS Mihaľovski
nevesti i beťare.
Vedúcej skupiny Valérii Mitrovej sa dostalo cti aj moderovať tento festival
a ručnými prácami spolu s ostatnými členkami prezentovať aj Slovenskú
úniu sluchovo postihnutých. Poďakovanie patrí riaditeľke Domu Matice
Slovenskej JUDr. Márii Kušnírovej, ktorá FS podporila v jej prvej prezentácii mimo územia Slovenska. Z ďalších slovenských účinkujúcich na tomto festivale môžeme spomenúť Chemlon Humenné, Andera z Košíc spolu
s ĽH A. Kandráča, FS Pajtaški z Lekarovec, FS Užan, FS Hatalovčan, FS
Ondavčanka, FS Pacerki a FS Zahorčan. Zlatým klincom programu bola
návšteva majstra sveta v boxe Vitalija Klička, kedy pódium obkľúčili nespočetné davy divákov a po príhovore nasledovala autogramiáda.
Valéria Mitrová



dva týždne v športe...

spoločenská rubrika

O pohár primátora mesta

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Liga materských škôl v pohybovej zdatnosti
III. ročník 1. kolo – 17. 10. 2012, 1. kolo
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Mária Puchalová, 91-ročná
Ivan Krajňák, 86-ročný

Basketbal

Jozef Mitický, 60-ročný

1. BK- D – Tydam Košice
II. liga žien, 13. 10. 2012, 17.00 hod.

Michal Zobka, 95-ročný
Terézia Hrušková, 89-ročná

1. BK- D – UVL Košice
II. liga žien, 20. 10. 2012, 16.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Poďakovanie

Florbal
O pohár primátora mesta
Florbalová liga starších žiakov – IV. ročník,
15. 10. 2012, 8.30 hod.
Florbalová liga žiačok – IV. ročník, 22. 10. 2012, 8.30 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK Zemplín – FK Baník Ružiná
II. liga mužov – 13. kolo, 13. 10. 2012, 14.30 hod.
MFK Zemplín B – MFK Košice Krásna
IV. liga mužov Východ – 13. kolo, 14. 10. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFK Zemplín – MFK Košice
I. LSŽ V U 15, U 14 – dohrávka 7. kola
16. 10. 2012, 13.00 hod. a 15.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
MFK Zemplín – MFK Dubnica n/V.
I. LS/MD U19, U17 – 13. kolo, 20. 10. 2012, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
TJ Sokol Močarianska – OFK Vojany
II. B trieda mužov ObFZ – 12. kolo, 21. 10. 2012, 14.00 hod.
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK Iuventa – HK Britterm Veselí n/M.
Pohár víťazov pohárov – 2. kolo 1. zápas, 13. 10. 2012, 17.30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel. 0918 159 219
HC winLand – HK Topoľčany
Tipos extraliga mužov – dohrávka 4. kola, 17. 10. 2012, 18.00 hod
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559
HK Iuventa jun. – HK Banská Bystrica
I. liga žien-14. kolo, 21. 10. 2012. 15.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel.: 0918 159 219
HC winLand – HC Slovan Modra
Tipos extraliga mužov – 9. kolo, 20. 10. 2012, 18.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559

Ľadový hokej
HK Dukla – HK Detva
I. liga mužov – 9. kolo, 12. 10. 2012, 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HK Mládež – ŠHK HK Púchov
I. LD- 5. kolo, 13. 10. 2012, 14.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
HK Dukla – HK Liptovský Mikuláš
I. liga mužov – 11. kolo, 19. 10. 2012, 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HK Mládež – HK 38 Dubnica n/V.
I. liga juniorov 7. kolo, 20. 10. 2012, 14.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231

Softtenis
O pohár primátora mesta
Mestská softtenisová liga mužov – V. ročník I. liga
1. kolo, 23. – 24. 10. 2012, 17.30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Šach
ŠaK Zemplín - ŠO Svit
I. liga mužov Východ – 2. kolo, 21. 10. 2012, 9.00 hod.
Info: Ing. Richard Gerbery, tel.: 0907 889 968

Volejbal
O pohár primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých – IV. ročník I. a II. liga
1. kolo, 23. 10. 2012, 17.30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Pohľad na najlepšie tri páry (zľava): Lukáč, Uličný, Sninský, Trčka, Bumbera a Lipka.

Tenisový turnaj jubilujúceho TC Lobax
Tenisový klub Lobax Michalovce, ktorý v tomto roku
oslavuje 20. výročie svojho založenia, zorganizoval 15. septembra už X. ročník Memoriálu
Zdenka Červenku vo štvorhre.
Pre nepriazeň počasia sa turnaj
uskutočnil v krytej tenisovej hale
Scorpu. Desať dvojíc z radov terajších i niekdajších členov TC
Lobax bolo rozdelených do 3
skupín, kde hral každý s každým. Po skupinovej fáze po dva
najlepšie páry postúpili do semifinále, v ktorom do kríža odohrali po jednom zápase na set
do 6. Z týchto duelov sa vykryštalizovala finálová trojka, ktorá
si to rozdala medzi sebou na set

do 6. Po zápasoch: Sninský, Trčka – Bumbera, Lipka 6:1, Lukáč,
Uličný – Bumbera, Lipka 6:1 a
Sninský,Trčka – Lukáč, Uličný
6:3, bolo konečné poradie nasledovné: 1. Sninský, Trčka, 2. Lukáč, Uličný, 3. Bumbera, Lipka.
Víťazi získali putovný pohár,
odmenení boli všetci účastníci
turnaja, za čo patrí poďakovanie
hlavnému sponzorovi – Mestu Michalovce. Turnaj svojou účasťou poctila manželka
Z. Červenku Betka, organizátori
položili kyticu kvetov na hrob
svojho kamaráta, zakladajúceho
člena TC Lobax, na počesť ktorého sa memoriál koná.
TC Lobax Michalovce

Naši majstri
Slovenska!

Minulý rok vyšiel článok s podobným názvom, ale v jednotnom čísle. Tohto roku má strelecký Klub vojakov v zálohe Michalovce dvoch majstrov Slovenska!
Družstvo KVvZ Michalovce
v zložení Pavol Beca, Vladimír
Hamadej a Matej Hamadej sa
úspešne kvalifikovalo a svoju
dobrú formu potvrdilo aj víťazstvom na augustovom domácom
preteku v streleckom viacboji.
Za jednotlivcov bol na prvom
mieste Vladimír Hamadej, druhý skončil Karol Hruška z ŠSK
Košice a tretí Matej Hamadej.
Matej Hamadej sa predviedol
v Michalovskej 50-ke a samopalom zasiahol miniatúrnu
50-ku tromi strelami z piatich!
V septembri na Majstrovstvách
Slovenska v streleckom viacboji
v Príbelciach naše družstvo obsadilo 10. miesto. Matej Hamadej zvíťazil v streľbe zo samopalu výkonom 139 bodov a stal sa
majstrom Slovenska.
Jozef Pavlovčík je našim
najlepším strelcom v strelec-

kom trojboji. Zoznam jeho
úspechov v tomto roku by
bol veľmi dlhý, preto iba tie
najnovšie. Na kvalifikačných
pretekoch 14. – 15. septembra
v Košiciach suverénne zvíťazil
v oboch kategóriách a získal
za oba dni Zlatý náboj. V kategórii pištoľ zlepšil slovenský
rekord, ktorého bol sám držiteľom o 2 body na 348 bodov! 23.
9. 2012 si prevzal z rúk PhDr.
Cibereovej Pohár prednostu
OÚ Michalovce. Druhé miesto
obsadil Daniel Denci z KVvZ
Poruba pod Vihorlatom a tretie Ing. Martin Rovňák z SKM
Michalovce.
V závere septembra na Majstrovstvách Slovenska v streleckom trojboji v Hruštíne
v kategórii pištoľ síce skončil
na 9. mieste a druhý náš pretekár Pavol Beca na 12. mieste,
ale v kategórii revolver už nedal
nikomu šancu. Jozef Pavlovčík
zvíťazil výkonom 336 bodov
a stal sa majstrom Slovenska .
J.B.
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VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na:
Ulici okružnej č. 2 v Michalovciach (Autoservis)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 29. októbra 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach
č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 168, zo dňa 26. 6. 2012 a č. 189, zo dňa 4. 9. 2012

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce
(predmet predaja):
stavby a pozemky autoservisu na Močarianskej ulici v Michalovciach
Termíny obhliadok, plné znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 29. októbra 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 a na elektronickej tabuli na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Dňa
septembra
nás nav dy opustil otec dedko pradedko
Albín Mati
Chcem sa poďakovať za jeho liečbu a opateru
internému oddeleniu JIS pod vedením primára MUDr Hirjaka
LDCH pod vedením primára MUDr Potockého
kolektívu ZOS a II interného oddelenia JIS MUDr Vapnárovej
všetkým ďakuje dcéra s rodinou

Spomienky
Dňa
októbra uplynul rok od chvíle
keď nás nav dy opustil milovaný otecko
dedko a brat

Michal Červeňák

Kto v srdciach ije neumiera
s láskou spomína syn Vladko s rodinou
Aj keď u nie si medzi nami
v našich srdciach iješ stále s nami
Dňa
októbra uplynie rokov od smrti
milovaného man ela otecka a dedka

Jána Chvostaľa

s láskou spomínajú man elka
dcéra s rodinou zať a vnuk
Dňa
októbra
uplynuli roky
kedy nás vo veku
rokov nav dy opustil náš
milovaný syn

Adrián Toth

Za tichú spomienku všetkým
čo ste ho poznali a mali radi ďakujeme
s láskou spomínajú rodičia a brat Tono

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom
a elektromerom. Tel.: 0940 752 138
n Predám rodinný dom so záhradou a pozemkom blízko Michaloviec.
Tel.: 0918 479 575
n Predám poschodový dom na Ulici Cyrila a Metoda. Cena dohodou.
Tel.: 0907 997 006
n Predám pozemok v Hažíne. Tel.: 0908 144 444
n Predám rodinný dom so záhradou v Michalovciach,
vhodný aj na podnikanie. Tel.: 056 6433265

Rôzne
n Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom technickom stave,
garážovaný. Rok výroby – december 2003. Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050
n Predám bukové odrezky. Tel.: 0908 102 786
n Predám elektrický stavebný výťah (továrenský). Tel.: 0907 534 726
n Predám zariadenú maringotku, vhodnú na ubytovanie s elektrickým
rozvodom. Tel.: 0907 534 726
n Predám včely s úľom, bez úľa, typ B, 2 x. Tel.: 057 4493048, tel. 0907 970 588
n Predám nábytok do dievčenskej detskej izby v bielo – fialovej farebnej
kombinácii. Veľmi pekný a zachovalý, veľa priestoru. Jeho súčasťou je
aj veľká skriňa, poličky a písací stôl. Cena dohodou. Tel.: 0907 659 968
n Predám ojazdený Opel Corsa strieborný, 1997. Pojazdný alebo na
súčiastky, len vcelku + zimné pneumatiky. Tel.: 0902 185 651
n Predám suché smrekové fošne a guľatinu. Spolu 5,20 m3. Cena
dohodou. Ďalej predám elektrický vibračný stroj na výrobu kvádrov,
45 cm x 30 cm, 250 €. Tel.: 0944 310 880
n Predám kimono zn. Adidas J 500 na výšku 125 – 130 cm. Cena 22 €.
Tel.: 0915 268 202

Služby
n Poskytujem stavebné práce. Tel.: 0903 273 574
n Účtovníctvo, hypotéky, poistenie.
Tel.: 0915 644 489, www.ekonomickesluzby.eu
n Strechy, krovy, sadrokartóny. Tel.: 0907 922 100, www.cackostav.szm.com
n Hľadáte opatrovateľku? Tel.: 0904 128 811
n Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu
paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta
Michalovce zabezpečíme. Tel.: 0915 325 381, tel.: 056 6497735
n Ponúkame vám ekonomické, účtovnícke, daňové a mzdové práce
v naviazanosti na elektronickú podateľňu so SP, ZP a DÚ. Tel.: 0903 723 039

č í ta j te n á s a j n a
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