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Veľký úspech Základnej
školy Pavla Horova
Jediná škola v regióne úspešná v prvom kole výzvy Ministerstva školstva SR „Premena
tradičnej školy na modernú“, s najvyšším grantom na Slovensku vo výške 166 902,03 Eur
(5 028 090,50 Sk)!
Vďaka projektu „Integrované
tematické vyučovanie, inovácia
metód a didaktických prostriedkov s dôrazom na využívanie
IKT“, ktorého autormi sú učitelia Mgr. Ján Palkoci a Mgr. Marta Paligová, sa škola stane najmodernejšie vybavenou školou
v regióne. Získa veľké množstvo
nových učebných pomôcok,
modernú didaktickú techniku
– notebooky, dataprojektory,
tlačiarne, výučbové CD, knihy
a encyklopédie pre žiakov, odbornú literatúru, triedy 1. stupňa budú vybavené zostavami
Lego Education.
Do vyučovania sa dostanú informačno-komunikačné
technológie, budú sa využívať
výučbové programy, interaktívna tabuľa, vyučovanie bude
prebiehať prostredníctvom internetu.

Základom projektu na 1. stupni je Integrované tematické vyučovanie – vzdelávací program,
ako jediný alternatívny na Slovensku, ktorý má akreditáciu ministerstva školstva.
Ide o vysokoefektívne učenie
modernými metódami, rozvíjanie životných zručností, učenie
v súvislostiach a najmä o zmenu
klímy v triede, odbúrava stres zo
školy, známok a hlavne zvyšuje
kvalitu života žiakov v škole.
Hlavným zameraním projektu na 2. stupni je naučiť žiakov hľadať a vyberať informácie,
hodnotiť ich, dávať ich do súvislosti so životom a vedieť ich
použiť.
Učitelia vytvoria komplexné učebné texty, spracujú ich
do elektronickej podoby a budú
zverejnené na webovej stránke
školy. Žiaci budú pracovať s naj-

modernejšími technológiami,
vyhľadávať informácie, robiť
pokusy, prezentácie, výskumy
v teréne, riešiť rôzne problémové situácie...
Nemenej dôležitou cieľovou
skupinou v projekte sú pedagógovia. Učitelia zapojení do tohto
projektu majú záujem, aby spôsob vzdelávania na škole stále
napredoval. Projekt im umožňuje používať množstvo didaktických prostriedkov, učebných
pomôcok, absolvovať rôzne
školenia a tak vytvárať špičkové
pracovisko.
Za všetko hovorí vízia o škole vytvorená učiteľmi:
„Moderná otvorená škola
pre radosť, kde sa všetci snažíme o najlepší osobný výkon,
aby sa z nás stali dobrí a múdri
ľudia“.
Mgr. Marta Paligová

Dedičstvo otcov zachovať ráč Pane!
Veterán rally na Zemplíne
Michalovské Námestie slobody a neskôr aj celé okolie metropoly Zemplína sa vďaka podujatiu
Zemplín veterán rally v sobotu
prenieslo do starých historických
chvíľ. Tento ročník bol bohatý
nielen počtom áut. Slavomír
Maďar, predseda klubu histo-

rických vozidiel Michalovce, sa
vyjadril aj o jeho výnimočnosti:
“Veterán rally sa zúčastnilo zhruba 100 vozidiel. Najstarší automobil bol z roku 1926, je to rolls royce. Najstarší motocykel bol z roku
1938. Tohto ročníka sa zúčastnili
nielen Slováci z Košíc či Spišskej

Novej Vsi ale zahraniční majitelia veteránov. Máme tu jedného
z Prahy, jedného z Pelhřimova,
Nitry, z Poľska...“ Majitelia veteránov sa už dnes tešia na budúci
ročník, ktorý, ako dúfajú, bude
znova o niečo lepší a originálnejší.
Richard Beňatinský

Cyrilometodské
hodnoty
nie sú mŕtve bremeno alebo
muzeálna záležitosť, ktorú každoročne zo zvyku oprašujeme.
Dobré je, že ich identitu netreba zvlášť rozvádzať. Pôsobením
Konštantína–Cyrila a Metoda
naši predkovia vstúpili už v čase
ich príchodu na Veľkú Moravu
v 9. storočí do európskych dejín.
Učení bratia doniesli kresťanstvo, preložili Písmo, základné
liturgické i právne knihy do reči

Voľby
do organov
samosprávnych
krajov
Za deň volieb do zastupiteľstiev samosprávnych
krajov a voľby predsedov
samosprávnych krajov,
predseda Národnej rady
Pavol Paška určil 14. november 2009.
Občania Michaloviec
budú môcť voliť ôsmich
poslancov. Druhé kolo
v prípade volieb predsedov samosprávnych krajov sa bude konať 28. novembra 2009.

AKTUALITY

AKTUALITY

14. ročník

Splavovanie zemplínskych riek
10. – 12. júl 2009

Piatok 10. 7. 2009 Sobota 11. 7. 2009 Nedeľa 12. 7. 2009
08:00 štart – Michalovce,
Laborec
09:00 štart – Pinkovce, Uh
14:30 stretnutie na sútoku
17:00 vylodenie
na klapkovej hati
19:00 kultúrno-spoločenské
stretnutie, vatra

09:30 pokračovanie v plavbe
13:30 prestávka, kúpanie,
pláž Rad
16:30 vylodenie pri obci
Zemplín
19:00 kultúrno-spoločenské
stretnutie, vatra

09:00 obhliadka župného
domu
10:00 pokračovanie v plavbe
14:00 vylodenie
v MR – Felšoberecki
15:00 ochutnávka tradičných
makovníkov
16:30 ukončenie podujatia

0907 931 722 – 0915 289 327

zrozumiteľnej pre obyčajný ľud.
Práve oni začali viesť ekumenický dialóg v cirkvi i dialóg
s nekresťanským svetom, potrebu ktorého pociťujeme aj dnes.
Bratia zo Solúna hlásali jasnú
morálku a kultúru národa.
Za účasti zástupcov všetkých
cirkví, zástupcov mesta a občanov sa konala na Námestí osloboditeľov v nedeľu 5. júla o 17.
hodine ekumenická slávnosť.
Prosby a modlitby kňazov strie-

otázky a odpovede

z verejných zhromaždení
Na tomto mieste postupne uverejňujeme otázky občanov a odpovede zástupcov vedenia mesta, ktoré zazneli
na verejných zhromaždeniach v jednotlivých volebných
obvodoch v apríli tohto roku.
Otázka: Na Ulici leningradskej dochádza k ničeniu majetku a znečisťovaniu prostredia
pri obytných blokoch občanmi z Mlynskej ulice.
Odpoveď: Je snahou mesta
na istý čas riešiť prechod Rómov
z Ulice mlynskej cez Ulicu leningradskú opätovnou zátarasou.
Uvažuje sa buď s drahšou alternatívou protihlukovej steny, alebo
lacnejšou squash stenou. Mesto sa
zaoberá problémami v Angi mly-

AKTUALITY

MESTSKÉ KÚPALISKO

dal spev Zboru svätého Jozefa
z kláštora redemptoristov pod
taktovkou MUDr. Gofusovej.
Záverečné ďakovné slovo patrilo primátorovi mesta Viliamovi
Záhorčakovi, ktorý už dnes pozval všetkých k sláveniu sviatku
o rok. Ekumena podľa jeho slov
v Michalovciach nie je len proklamovaná ale aj praktizovaná,
čoho svedkom bola aj táto milá
slávnosť.
Ľ. Poláková

ne. Získalo a snaží sa získať ďalšie
granty na podporu a rozvoj tejto
lokality. Na Mlynskej ulici mesto
zriadilo vysunuté pracovisko terénnej sociálnej práce, v ktorom
pôsobia štyria terénni sociálni
pracovníci a ich asistenti. Ich
úlohou je poskytovať obyvateľom
sociálne poradenstvo a uľahčiť im
ich adaptáciu do prostredia majority. Veríme, že so zlepšením ich
životných podmienok dôjde aj k
zmene správania tejto komunity
voči okolitému prostrediu.

AKTUALITY
Historicko-divadelné LETO

BUDE OTVORENÉ AJ V LETNÝCH MESIACOCH

10. 7. 2009 o 18.00 hod. – tribúna pred MsÚ

od 1. júla do 30. augusta

Divadelná hra na základe autentickej historickej udalosti

S MOŽNOSŤOU OPAĽOVANIA SA NA TRÁVNATEJ
PLOCHE V AREÁLI KÚPALISKA
OTVÁRACIE HODINY: UTOROK – NEDEĽA
od 10.00 hod. do 18.00 hod.
VSTUPNÉ ZA 1 OSOBU: 2,00 EUR

Rodič s dvoma a viac deťmi do 15 rokov má vstup zdarma

BAROKOVÁ SVADBA V RODINE SZTÁRAY

17. 7. 2009 o 18.00 hod. – Zemplínske múzeum

SZTÁRAYOVCI

Divadelná hra na základe autentickej historickej udalosti

24. 7. 2009 o 18.00 hod. – tribúna pred MsÚ

UPÁLENIE BOSORKY

Divadelná hra na základe autentickej historickej udalosti

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
27. 629. 6. – 2. 7.
3. 7.
5. 7.
5. 7.
8. 7.
9. 7.
9. 7.
9. 7.

Letné kataklizmy?

účasť na oslavách v obci Bánovce nad Ondavou
zahraničná pracovná cesta organizovaná MV SR
rokovanie na Úrade vlády SR a na MVaRR SR
účasť na slávnostnej bohoslužbe v katedrálnom
chráme Pravoslávnej cirkvi
účasť na ekumenickej slávnosti pri príležitosti
Sviatku Sv. Cyrila a Metóda
otvorenie Mestskej športovej olympiády seniorov
prijatie zahraničných Slovákov – študentov
účasť na podujatí k 10. výročiu pôsobenia spoločnosti
Trancerie Emiliane Slovakia v Michalovciach
Správna rada Nadácie profesora Čolláka

Z poslaneckých interpelácií Plechové garáže
Ukončenie odpovedí na interpelácie poslancov MsZ, ktoré
boli predložené na XV. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa
28. 4. 2009
Ing. Michal Stričík, PhD.:
1. Obrátili sa na mňa viacerí občania, ktorí majú zdravotné postihnutie s tým, že sme častokrát svedkami toho, že pri obchodných domoch, ale aj pri MsKS sú vyhradené miesta pre zdravotne ťažko postihnutých obsadené. Z tohto dôvodu si dovolím požiadať alebo poprosiť
MsP, aby kontrolovala oprávnenosť ľudí, ktorí obsadzujú tieto miesta,
či sú oprávnení zaberať toto priestranstvo a parkovať, alebo či len bezdôvodne blokujú ľudí, ktorí to naozaj potrebujú.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Kudroč, náčelník MsP:
Váš podnet, resp. prostredníctvom vás interpretovanú požiadavku
zdravotne postihnutých občanov berieme na vedomie a zintenzívnime prevenciu kontrol vyhradeného parkovania pre ZŤP, i keď v roku 2008 sme za takto nedovolené parkovanie postihli 125 priestupkov
a od 1.1.2009 doteraz 27. Podotýkam, že uvedená problematika je len
jedna z mnohých, ktorou sa MsP v rámci svojej činnosti zaoberá a s ktorými sa na nás občania obracajú. Váš podnet dáme na vedomie i OR PZ
v Michalovciach.
2. Dovolím si obrátiť sa na riaditeľa TaZS a myslím, že podobná
interpelácia bola už v minulom období: Aj tohto roku sme boli svedkami toho, že najfrektovanejšie ulice v meste boli častokrát označované alebo maľované v čase, ktorý je veľmi frekventovaný. Tí, ktorí
sa pohybujeme po území celého Slovenska, vieme, že častokrát práve
počas dní pracovného voľna a pokoja, t.z. cez sobotu - nedeľu, sú tie
frekventované miesta a križovatky maľované. Čiže tu je taký návrh
z mojej strany: Ak je to možné, či v tomto roku alebo do budúcnosti,
práve tie frekventované miesta natierať v čase, kedy nie je veľký pohyb
osobných motorových vozidiel a predídeme tým častokrát kolíznym
situáciám, ako to bolo aj v tomto roku.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Džugan, riaditeľ TaZS:
S týmto názorom sme sa v TaZS zaoberali, aby sme vodorovné dopravné značenie realizovali v dňoch pracovného pokoja, avšak na základe
schváleného rozpočtu TaZS pre rok 2009 sme nútení prijímať opatrenie
pre dodržanie rozpočtu, predovšetkým mzdového fondu. Napriek uvedenému návrhu, ktorý považujeme za správny, budeme realizovať dopravné
značenie tak, aby vznikalo čo najmenej kolíznych situácií.
3. Dňa 5. 11. 2008 som podal žiadosť o poskytnutie informácie
ohľadom ohlásenia drobnej stavby na Mestský úrad Michalovce, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja. Na základe
tohto listu začalo pracovné jednanie, ktoré bolo doplnené mojím listom zo dňa 1. 12. 2008. Do dnešného dňa som nedostal na uvedený
list písomnú odpoveď, podľa ktorej by som zvážil svoj ďalší postup.
Na základe horeuvedeného sa obraciam na MsÚ Michalovce, či existuje nejaký predpis, ktorý určuje termín pre vybavenie žiadostí občanov, prípadne, či sú jednotliví vedúci a zamestnanci zainteresovaní
na plnení úloh, keď mesto Michalovce sa hrdí certifikátom kvality ISO
9001:2000, ktoré získalo od firmy SGS?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Aj napriek tomu, že vaša interpelácia nespĺňa náležitosti, ktoré má
podľa zákona o obecnom zriadení spĺňať ako materiál na prerokovanie (nemožno spájať originálne kompetencie mesta s preneseným
výkonom štátnej správy v rámci agendy stavebného úradu), odbor
výstavby životného prostredia a miestneho rozvoja sa ňou zaoberal
a presný popis vybavenia vášho podania vám zasielame v prílohe.
Na základe vašej žiadosti o poskytnutie informácie sa počet účastníkov konania rozšíril. Ako riadny účastník konania ste si svoje práva
a právom chránené záujmy mali možnosť uplatniť v zmysle stavebného zákona a zákona o správnom konaní počas konania. Procesne
stavebný úrad vyčerpal všetky možnosti, aby vám vyšiel v ústrety.
Obsah „interpelácie“ resp. tohto podania nespĺňa náležitosti interpelácie. Správny poriadok nerieši interpelácie a rozhodnutia kolektívneho orgánu.
Stanislav Gaľa:
1. Na žiadosť občanov VI. volebného obvodu, časť Ul. vrbovecká,
predkladám túto interpeláciu vo forme žiadosti. Nakoľko na mestskom cintoríne Ul. vrbovecká bola dostupnosť a užívateľnosť vodného
zdroja iba zo susedného futbalového ihriska, občania v terajšej dobe
ostali bez vody, nakoľko VVaK Michalovce futbalovému oddielu odstavilo vodu. V okolí cintorína nie je momentálne iný zdroj vody, preto občania žiadajú MsÚ o riešenie tohto problému (voda) na cintoríne
v okrajovej časti Ul. vrbovecká.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom mesta MsÚ:
Preverením dôvodov odstavenia dodávok vody pre ŠK Vrbovec Michalovce bolo zistené, že VVS a.s. Košice, závod Michalovce odberateľovi
vody prerušil dodávku, nakoľko nesplnil technické podmienky odberu
(šachta, čierny odber pred meraním). Mesto Michalovce pristúpi k riešeniu problému dodávky vody na cintorín Ul. vrbovecká investičnou akciou v roku 2010 - realizáciou samostatného zdroja vody vo forme verejne
prístupnej studne.
2. V minulom volebnom období, a to hlavne pri jeho konci, došlo k celoplošnej výmene autobusových zastávok v meste Michalovce.
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo výmenu v celom meste, no výmena
v okrajových častiach – Ul. močarianska, Ul. vrbovecká a Ul. topolianska nebola uskutočnená. Občania sa pýtajú, či výmena v ich častiach
bude zrealizovaná?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo v roku 2006 sumu 5 mil. Sk na výmenu poškodených autobusových zastávok, ktorá bola následne znížená
a prevedená do príspevku TaZS, ktoré výmenu realizovali. Znamená to
teda, že TaZS vymenili toľko zastávok, koľko bolo možné z danej sumy
zrealizovať. V žiadnom dostupnom materiáli sa nehovorilo o celoplošnej
výmene.



Na prelome 80-tych a 90-tych
rokoch sa na sídliskách v meste
začali objavovať „drobné stavby“, ktoré boli podľa vizuálnosti
a účelovosti nazvané ako plechové garáže. Ich nárast bol v tom
čase živelný a to hlavne na sídlisku SNP. Záber miesta jednou plechovou garážou je 1,5 parkovacej
plochy osobného automobilu.
Osadených bolo vyše 80 plechových garáží, boli však bez povolení. Občanom, ktorí boli ich
vlastníkmi, mesto vyrubilo daň,
ktorá bola podľa vtedy platného
VZN 500.- Sk/mesiac. Tým bol
proces, zdá sa, ukončený.
V súčinnosti s mestskou políciou bola urobená pasportizácia
a v súčasnosti prebieha proces
vydávania povolení na užívanie
verejného priestranstva pre účel
umiestnenia plechovej garáže,
ktoré je odplatné. Odplatnosť je
vo forme dane, ktorá je v zmysle VZN č. 115/2008 o miestnych
daniach 16,59 €/mesiac.
Mestské zastupiteľstvo v apríli
2009 schválilo VZN č. 117/2009
o procese, podmienkach a platbách za užívanie verejných

priestranstiev, ktoré nadobudlo
účinnosť v júni tohto roku, upravuje aj podmienky a postup úradu pri povoľovaní umiestnenia
plechovej garáže na verejnom
priestranstve. To je možné len na
základe povolenia mestského úradu, ktoré sa vydáva na základe žiadosti. Žiadateľ musí k žiadosti doložiť písomné stanoviská referátu
územného plánu a referátu dopravy, stanovisko odboru hospodárenia s majetkom, aby bolo zrejmé,
či ide o pozemok vo vlastníctve
mesta a či môže byť plechová garáž umiestnená na konkrétnom
verejnom priestranstve. Súčasťou
žiadosti je aj stanovisko správcu
miestnych komunikácií a súhlas
2/3 vlastníkov bytov vo vchode
a susedných vchodov v bytovom
dome. U žiadateľa, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím
nahradzuje tento súhlas preukaz
ZŤP. Žiadosť spolu so stanoviskami sa prerokujú na príslušnom
odbore a v prípade kladného stanoviska vydá mestský úrad povolenie a vyrubí daň podľa VZN
o miestnych daniach.
   JUDr. Vladimír Juričko

Rada seniorov rokovala
V stredu 24. júna 2009 sa
na svojom pravidelnom zasadnutí zišla Rada seniorov mesta Michalovce. Jej rokovanie
prebiehalo podľa stanoveného
programu. Primátor mesta Viliam Záhorčák informoval prítomných členov rady o vyriešení pripomienok z ostatného
zasadania a následne ich oboznámil s aktuálnym dianím v našom meste. V diskusii, ktorá nasledovala odznela z úst prítomných informácia o stave príprav

športových hier seniorov. Takisto zazneli nové návrhy a pripomienky k niektorým problematickým oblastiam tak ako ich
vnímajú seniori mesta. V závere
zasadania zaujal k vzneseným
pripomienkam stanovisko primátor mesta s tým, že riešenie
nezodpovedaných oprávnených
požiadaviek sa odstúpi kompetentným organizáciám a odborom prostredníctvom porád
primátora a prednostu MsÚ.
mš

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach
vyzýva všetkých návštevníkov a
rekreantov Zemplínskej šíravy
a Vinianskeho jazera k maximálnej opatrnosti a ostražitosti pri
ochrane svojho majetku, osobných dokladov, vecí a cenností,
ktoré by nemali byť ponechávané
bez dozoru v autách, stanoch či
na pláži. Zároveň je dôležité nezabudnúť pri odchode z chatiek,
hotelov, či ubytovní skontrolovať

uzatvorenie okien a uzamknutie
dverí. OR PZ Michalovce v neposlednom rade upozorňuje rekreantov, aby na parkovanie vozidiel
využívali osvetlené a podľa možnosti platené parkoviská, nikdy
nie tmavé a odľahlé miesta.
Dodržaním týchto zásad
a upozornení je možné predísť rôznym situáciám, ktoré
by mohli pobyt a rekreáciu na
Zemplínskej šírave a Vinianskom jazere znepríjemniť.

Za účelom pozitívneho
ovplyvnenia dopravno – bezpečnostnej situácie, dopravných
nehôd a ich následkov informuje Dopravný inšpektorát PZ
SR Michalovce o povinnostiach
cyklistov a korčuliarov, ktoré im
vyplývajú zo zákona NR SR č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke:
Osobitné ustanovenia o chodcoch: Chodec je povinný používať
predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde
chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici;
tam, kde nie je krajnica alebo kde
je krajnica neschodná, chodí sa čo
najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý
nesie predmet, ktorým by mohol
ohroziť premávku na chodníku
alebo na krajnici.
Osoba, ktorá sa pohybuje
po chodníku na lyžiach, kor-

čuliach alebo na obdobnom
športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka,
pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí
bicykel alebo motocykel, smie
použiť chodník, len ak neohrozí
ani neobmedzí chodcov; inak
musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.
Osoba, ktorá sa pohybuje
po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom
športovom vybavení, je povinná
sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo
obmedzovať iných účastníkov
cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre
osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.
npor. Ing. Štefan Švenk

Mesiac júl a august majú svoju zvláštnu atmosféru letných mesiacov, keď sa v prevažnej miere čerpajú dovolenky. Niekedy už samotné
letné teplo a dĺžka dňa prevažujúca nad nocou vytvára atmosféru iného pohľadu na pracovný čas a čas oddychu.
Pritom oddych nemusí byť len nič nerobením, ale aj časom vhodným na prechádzku, návštevu kúpaliska, posedenie pri pive alebo káve
na letnej terase s priateľmi, práca na záhradke, cyklotúra,...
Letné obdobie je aj časom, keď si viac všímame veci vôkol seba. Rozčúli nás, ak nemáme kde zaparkovať, ak je večer dlhšia oslava u susedov, ak sú deti pri svojej hre veľmi hlučné a pod.
Obdobie leta je skoro ideálne aj na množstvo naplánovaných stavebných aktivít pre tento kalendárny rok na území mesta. Plynulo pokračuje rekonštrukcia Sídliska východ druhou etapou. I keď netrpezliví
občania uvedenej lokality neveria ničomu a pre istotu spísali petíciu na
opravy na uvedenej lokalite. Práve z prvej etapy prechádzajú plynule
do druhej etapy. Uvedenou lokalitou je oblasť medzi ulicami Moskovská, Užhorodská a cesta I/50.
Čulý stavebný ruch bude pokračovať aj na stavbách na Ulici masarykovej a v lokalite Angi mlyn. Aj Chemkostav vchádza do finálnej fázy
stavby športovej haly pri Nemocnici Štefana Kukuru. Práce intenzívne
pokračujú i na futbalovom štadióne. Všetky tieto aktivity sú pre mesto
potrebné, ale určite svojou mierou ovplyvnia pohodu a letné večery nielen v ich bezprostrednom okolí.
Chcem preto poprosiť všetkých dotknutých o trpezlivosť a zhovievavosť vo svojom okolí, ktoré naruší ich bežný štandard. Zveľaďovanie mesta sa ani v lete nezastaví. Preto mi dovoľte popriať stavbárom
priaznivé stavbárske leto a nám ostatným, aby aj po tomto lete bolo
naše mesto ešte krajšie.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora  

Noviny Mistral
Športové správy
a dotyky viery

Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo

Hosť: Ing. Emil Ďurovčík,
podpredseda KSK
(repríza z 12. 12. 2008)
v piatok, v pondelok a stredu
vždy o 18.00 hod.

záznam

od soboty denne o 14.00 hod.
Sviatok sv. Cyrila a Metoda
zo dňa 5. 7. 2009
Noviny Mistral sledujte na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

aj prostredníctvom satelitu vo vysielaní TV staníc
CETV
denne o 09:00, 21:00, 03:00
TV PATRIOT
sobota o 16:45, 20:45, nedeľa o 0:45, 4:45, 8:45, 12:45, 18:45
pondelok o 2:45, 6:45, 10:45, 14:45

Výzva pre rekreantov Brusel novinárom

Povinnosti korčuliarov

V júni sa Brusel stal cieľom
cesty dvoch desiatok slovenských
novinárov. Na pozvanie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa vybraní zástupcovia
z celoštátnych médií, tlačových
agentúr ale aj z regiónov vybrali
na pracovný seminár priamo do
sídla komisie v Belgicku.
Samotný Brusel je sídlom
administratívy
Európskeho
parlamentu, Európskej komisie ako jeho výkonnej súčasti
a Rady ministrov EÚ. Je to kozmopolitné mesto. Žije tu spolu
mnoho národností a miešajú sa
tu niekoľké rozdielne kultúry.
Adrián Tokár, z Právneho servisu Európskej komisie
predstavil Európsku úniu ako
supranacionálnu organizáciu s
početným diplomatickým zborom a delegáciami po celom
svete. Jozef Stahl, generálny
riaditeľ pre regionálnu politiku, zdôraznil princíp rozumného finančného manažmentu
a princíp koncentrácie finančnej
pomoci, na základe ktorých sú
povinné pracovať členské krajiny
EÚ najmä počas hospodárskej
krízy. Brit Jonh MC Donald,
hovorca komisára Jána Figeľa,
je síce jediným hovorcom slovenského komisára, pre ktorého
však pracuje 22 tlačových tajomníkov. Slovenskí novinári mali
možnosť osobne sa zúčastniť
pravidelnej poludňajšej tlačovej
besedy. Jan Sliva, hovorca Českého predsedníctva, si veru pár
dní pred skončením polročného

českého predsedovania vydýchol. Tento renomovaný český
novinár s viacročnými skúsenosťami v BBC aj AP informoval
o ťažiskových situáciách počas
prvých šiestich mesiacoch tohto roka. Miroslav Adamiš, šéf
Kabinetu eurokomisára Figeľa, vyzdvihol význam projektov
Erasmus a Comenius, ktoré sú
určené vysokoškolákom a stredoškolákom. Maroš Ševčovič,
veľvyslanec Stáleho zastúpenia
Slovenska pri EÚ, vysvetlil proces prijímania európskej legislatívy, ktorý nezriedka trvá až tri
roky. Ján Figeľ, komisár EK pre
vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, zdôraznil, že v diplomacii EÚ je všetko
citlivé. Vzdelanie, na rozvoj ktorého ako komisár dohliada, ľudí
spája, nie rozdeľuje.
Dvojdňový seminár pre slovenských novinárov dal iste každému veľa. Dianie v EÚ sa mnohým Slovákom zdá len okrajové,
nič nehovoriace. Svedčí o tom aj
nízka účasť na nedávnych eurovoľbách. Ale skutočnosť je iná.
To, čo sa nás v konečnom dôsledku na Slovensku týka v oblasti politiky, spoločenských,
ekonomických a ďalších globálnych javov, prichádza práve
cez Brusel. To, čo sa deje v hlavnom meste EÚ pre nás, Slovákov musí prestať byť tabu a skôr
či neskôr by sme sa o európsku
politiku mali zaujímať rovnako
ako o tú národnú – slovenskú.
Viera Pakánová



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších:

Baroková svadba v rodine Sztáray
Historicko – divadelné leto
10. júla o 18.00 hod. – tribúna pred MsÚ
divadelná hra na základe autentickej historickej udalosti

Sebastián Stibila
Dominik Kočan

Historicko – divadelné leto na koná pri príležitosti 765. výročia
prvej písomnej zmienky o meste Michalovce

do stavu manželského vstúpil tento snúbenecký pár:

Výstavy
Abstrakcie – výstava obrazov
Renáty Fialovej
do 14. 7. 2009

portréty a kresby – etela krištofová
od 15. 7. do 31. 7. 2009

Program kina Centrum
10. – 12.7.piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod.
TERMINATOR SALVATION
/thriller/
Vstupné: 2.40€    Ml. prístupný do 12 r. nevhodný!

USA /116 min./
Premiéra
Slovenské  titulky

12.7. nedeľa -17,00 hod.
DOMOV
FRANCÚZSKO /120 min./
/dokumentárny film/
Premiéra
Vstupné: 1.80€    Ml. prístupný do 12 r. nevhodný!
Český dabing
15. – 16.7.streda, štvrtok - 19,30 hod.		
VO ŠTVORICI PO OPICI
USA / 96 min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.20€     Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Slovenské titulky
17. – 19.7. piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod.		
NA ODSTREL	
USA /127 min./
/thriller/
Premiéra
Vstupné: 2.30€    Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Slovenské titulky
19.7. nedeľa -17,00 hod.
MONŠTRÁ VS. VOTRELCI
/animovaná komédia/
Vstupné: 2.10€                    Ml. prístupný!

USA /100min./
Slovenský dabing

22. – 23.7. streda, štvrtok - 19,30 hod.		
NENARODENÍ
USA /87 min./
/horor/
Premiéra
Vstupné: 2.30€          Ml. do 15.r. neprístupný!
České  titulky
24. – 25.7. piatok, sobota - 19,30 hod.		
26. 7. nedeľa – 17,00 a 19,30 hod.
NOC V MÚZEU 2
USA /100 min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.40€                    Ml. prístupný 	
Český dabing

Modrá stužka

Dňa 26. júna sa deti Materskej
školy na Ulici S. H. Vajanského
č. 5 zapojili do aktivity, ktorá
bola súčasťou projektu „Modrá
stužka – obec, mesto bez odpadkov“. Deti čistili školskú záhradu, rozprávali sa o význame

ochrany prírody a udržiavania
čistoty v prírodnom prostredí.
Po ukončení pracovných aktivít
deti svoje dojmy z tejto akcie
vyjadrovali prostredníctvom výtvarného prejavu.
Anna Veľková

Najlepší u primátora
Pri príležitosti ukončenia
školského roka sa bilancujú a vyhodnocujú dosiahnuté úspechy
žiakov v jednotlivých druhoch
súťaží. Pretože žiaci Základnej
školy na Ul. T. J. Moussona 4
v Michalovciach so svojimi učiteľmi dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky až na celoštátnej
a medzinárodnej úrovni, prijal
25. júna primátor mesta tých
najaktívnejších pedagogických
zamestnancov a žiakov. V slávnostnej a príjemnej atmosfére
vyjadril primátor radosť z úspechov mladých Michalovčanov.
Pre deti to bol zážitok, na ktorý
nezabudnú celý život. V besede
uvoľnene reagovali na otázky
predstaviteľov vedenia mesta.
Po zápise do pamätnej knihy
mesta sa s primátorom spoločne
odfotografovali a pri odchode
mu sľúbili, že vo svojich aktivitách nepovolia a naplnia slová
hymny mesta „ Ja som hrdý Michalovčan „.
Prijatia sa zúčastnili: Mgr.
Valéria Kocúrová – riaditeľka
školy, PhDr. Anna Kaputová
– učiteľka ruského jazyka, Mgr.
Lenka Paľová – učiteľka fyziky,

Mgr. Monika Mižáková - koordinátor enviromentálnej výchovy. Žiaci: Nina Žolnová za
1. miesto v celoslovenskom kole
olympiády v ruskom jazyku,
1. miesto v celoslovenskom kole
Ruské slovo – poézia, 2. miesto
v medzinárodnej súťaži Ars Poetika – poézia. Niko Kolesár za
1. miesto v medzinárodnej súťaži Ars Poetika – próza, 1. miesto
v celoslovenskom kole Ruské
slovo – próza.
Tanečníkov zastupovali Miroslava Labačová a Rudolf
Rovňák zo súboru Slniečko,
účastníci Majstrovstiev Slovenska v Country tancoch s medzinárodnou účasťou. Súbor
získal prvé miesta v kategóriách
Country show S i M a ďalšie
ocenenia. Na Medzinárodných
majstrovstvách v country tancoch v Českej republike získali
tiež najvyššie ocenenia. Enviromentálnu oblasť zastupovali
Hana Ščigulinská a Michala
Bovanová za prácu v projekte
Zemný plyn a energie 3. tisícročia, za ktorý škola vyhrala 830 €
na učebné pomôcky.
Mgr. Valéria Kocúrová

Vitajte v literárnom
klube

Bezpečne a hravo
v školskej záhrade

Pri Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach vznikol v roku 2008 Literárny klub Čriepky za účelom
dať šancu prejaviť sa mladým autorom. Členmi klubu sa stali študenti, ale aj seniori, ktorých baví
literatúra a píšu vlastnú poéziu či
prózu. Mladí autori si chcú overiť,
ako pôsobí ich tvorba na iného
človeka: ako v ňom rezonuje, aké
pocity vyvoláva, aké predstavy v
ňom vzbudzuje. Overujú si ľahkosť i váhu slova. Vzájomne sa
rešpektujú a povzbudzujú, fandia
jeden druhému, vzájomne sa učia.
Ako prvoradé sa členom javí
stretávať sa vo viac-menej pravidelných dvojmesačných intervaloch preto, aby sa navzájom
informovali o najnovšom dianí

Víťazný projekt na základe
výzvy MŠ SR v rámci programu
„Elektronizácia a revitalizácia
materských škôl“.
Materská škola Okružná 19
poskytuje 120 deťom celodennú
starostlivosť v piatich triedach. Vytvára pre deti stimulujúce prostredie pre ich pohybovú aktivitu,
zdravie a zdravý životný štýl. Má
krásny areál s množstvom zelene,
pomerne veľkú záhradnú plochu,
kde je veľa možností pre jej efektívne zveľaďovanie, úpravu a celkové dotváranie. Rozhodli sme sa
preto hľadať možnosti, ako našu
záhradu urobiť čo najzaujímavej-

Deň otcov

Dvor v Materskej škole na
Školskej ulici 15. júna neutíchol,
ale naopak - ožil viac ako inokedy.
Dôvodom bolo popoludnie
venované ockom našich detí. Deti
s učiteľkami si pre nich pripravili
netradičné súťaže. Tentokrát podmienkou bolo súťažné družstvo
vytvorené z ocka a dieťaťa. Mamky boli len pozorovateľkami a svojich najbližších povzbudzovali.
Pani učiteľky pripravili šesť
súťažných disciplín – natieranie
rožkov a ich rýchla „likvidácia
v ústach ockov“, navliekanie
gombíkov podľa pravidiel, prekážkový beh so záťažou na hlave,
prenášanie vody na lyžičke, zha-

v mladej i tej staršej slovenskej
literatúre a aby si predstavili svoje
najnovšie pokusy. Najväčšiu časť
každého zo stretnutí venujú práve
svojim prácam, ich kvalite v kontexte autorovej ale i širšej tvorby.
Keďže zmysel činnosti klubu
vidíme najmä v týchto dvoch základných bodoch, správ o masových prezentáciách našej tvorby
formou večerov poézie či zborníkov je pomenej.
Ten, kto by sa chcel prísť do
klubu pozrieť, má dvere otvorené. Bližšie informácie nájde na
stránke www.zkgz.sk, kde sú tiež
poštové a elektronické kontakty na jednotlivých členov. Klub
uvíta každého nového člena.
Mgr. Marianna Maruničová
riaditeľka ZKGZ

dzovanie plechoviek a hádzanie
do terča balónom, ktorý bol naplnený vodou. O výhru bojoval
každý s plným nasadením. Za
víťazstvo v každej disciplíne získavalo súťažné družstvo za triedu body v podobe červeného srdiečka – symbolu lásky. Najviac
srdiečok získali ockovia z triedy
č. 1, za čo získali sladkú odmenu
– najväčší melón. Každý ocko
však získal medailu s nápisom
Najlepší ocko na svete. A veru,
že sa tešili – aj deti aj ockovia!
Potom si spolu opekali a zašportovali na školskom dvore – ale to
už boli celé rodiny spolu.
Anka Berdáková

Michal Styrančák
a Miroslava Veligdanová

šou a najbezpečnejšou. Prostredníctvom zriaďovateľa mesta Michalovce sme reagovali na výzvu
vyhlásenú MŠ SR v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia
materských škôl 2009“. Projekt
je navrhnutý pre potreby enviromentálnej, telesnej a pohybovej
kultúry detí. Je zameraný na skvalitnenie podmienok, na možnosti
realizovania sa detí v pohybových
hrách a podporu rozvoja telesného a duševného zdravia, telesnej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti.
Zrealizovaním daného projektu vytvoríme podmienky pre
aktívne využitie voľného času
detí, a tým podporíme rozvoj ich
psychomotorických kompetencií prostredníctvom vhodného
náradia, náčinia a didaktického
materiálu. Zatraktívnením školského areálu zvýšime záujem rodičov a širokej verejnosti o naše
zariadenie.
Schválená finančná čiastka
ministerstvom školstva na projekt je 3 300 €. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa aj zriaďovateľ materskej školy - mesto
Michalovce, ktoré poskytlo 5%
z celkovej sumy a Rodičovský
klub pri MŠ Okružná 19. Sme
radi, vážime si to a ďakujeme MŠ
SR, Sekcii regionálneho školstva
za podporu nášho projektu a plnú dotáciu zo štátneho rozpočtu.
Urobíme všetko pre čo najefektívnejšie využitie finančných
prostriedkov a aby s našou prácou boli spokojné predovšetkým
deti. Projekt sa bude realizovať
do konca roku 2009.

Martin Čeklovský
a Magdaléna Krupková

Vás pozývajú na výstavu

Čím poslúžime my?
(Obchod v minulosti)
od 8. 7. 2009 – 30. 9. 2009
v západnom krídle hlavného kaštieľa
Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Blahoželania
Dňa 5. 7. 2009 si pripomenuli
60. výročie uzavretia manželstva manželia

Ján a Zuzana Malí
z Michaloviec (časť Močarany)

K tomuto krásnemu a vzácnemu jubileu im srdečne a s láskou
blahoželá a všetko najlepšie praje
dcéra Ľudmila s manželom Dušanom,
vnuk Marek s manželkou Máriou, pravnučky Rebeca a Sofia,
vnuk Radoslav s manželkou Darinou
a vnuk Dušan s manželkou Andreou.

Dňa 5. 7. 2009 sa dožil
jubilejných 80. narodenín

Andrej KIŠ BUTKA
K tomuto krásnemu jubileu mu srdečne
a s láskou blahoželá syn Milan s rodinou
Ku gratulácii sa pripája manželka Anna

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Anna Fedáková, 65-ročná
Ľudmila Sopatová, 71-ročná
Mária Hrušková, 84-ročná
JUDr. Libor Kotora, 63-ročný
Teodor Hrehovčík, 85-ročný

Spomienky
Dobrý človek nezomiera v srdciach tých,
čo ho milovali.
Dňa 7. 7. uplynuli dva roky,
čo nás opustil náš drahý otec,
deduško a manžel

Ing. Rudolf RUDINEC, CSc.
S láskou, vďakou a úctou v modlitbách
           naňho spomína rodina.
Dňa 19. júla uplynú tri roky, odkedy
nás vo veku 46 rokov navždy opustil
môj milovaný syn

Peter MILICHOVSKÝ
Kto ste ho poznali, venujte mu so mnou
tichú spomienku.
S láskou spomína mama.

šport – inzercia
M esto

Malý oznamovateľ

M icha l ovce
PONÚKA

do prenájmu nebytové priestory
A) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova B MsÚ Michalovce)
Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej podlahovej ploche 25,76 m2.
B) nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (bývalý Starý súd)
Ponúkané priestory pozostávajú z piatich miestností o celkovej podlahovej ploche 100,50 m2.
C) nachádzajúce sa v objekte na Ul. obrancov mieru v Michalovciach
(Malometrážne byty) Ponúkané priestory pozostávajú z miestností
o celkovej podlahovej ploche 46,00 m2.
D) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z piatich miestností o celkovej podlahovej ploche 222,98 m2.
E) nachádzajúce sa v objekte na Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach
(bývalá materská škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z 12 miestností o celkovej podlahovej ploche 164,72 m2.
F) nachádzajúce sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach (bývalé SOU stavebné)
Ponúkané priestory pozostávajú z piatich miestností o celkovej podlahovej ploche 142 m2.
G) nachádzajúce sa v objekte na Ul. Vajanského č. 5 v Michalovciach
(Materská škola)
Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej
ploche cca 581 m2.
Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou, s výnimkou objektu na Ul. vrboveckej č. 37, u ktorého sa vyžaduje prenájom priestorov
v celosti. O prenájom priestorov v ostatných objektoch sa môžu uchádzať i záujemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z ponúkanej plochy.
Priestory je možné prenajať na akýkoľvek vhodný podnikateľský zámer, ktorý bude spĺňať všeobecne platné normy a predpisy. Vhodnosť
zámeru posúdi Komisia na prenájom nebytových priestorov a pozemkov na svojom zasadnutí za prítomnosti uchádzača.
Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov sú stanovené
Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007 - zverejnené na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk
Termín obhliadky ponúkaných nebytových priestorov v prípade záujmu je možné dohodnúť priamo so správcami:
- Služby mesta Michalovce, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6280040 (objekty pod bodmi A), B), D), E), F))
- Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 (objekt pod bodom C))
- Materskou školou na telefónnom čísle 6424184 (objekt pod bodom G))
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na prenájom ponúkaných nebytových priestorov a došlé žiadosti odmietnuť.
Termín uplatnenia žiadostí, spolu s priloženým dokladom o právnej subjektivite: do 23. júla 2009 (termín pre zasielanie žiadostí sa riadi procesnoprávnou lehotou)
Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad, odbor hospodárenia
s majetkom, Nám. osloboditeľov č. 30, Michalovce. V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.
Zasadnutie komisie na prenájom nebytových priestorov a pozemkov,
na ktorom sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov pre ponúkané
nebytové priestory, sa uskutoční dňa 30. júla 2009 o 1400 hod. na Mestskom úrade v Michalovciach v zasadačke mestskej rady - I. poschodie.
Účasť uchádzača o prenájom nebytových priestorov na zasadnutí komisie je nutná.
Komisia umožní účasť vo výberovom konaní len tým uchádzačom,
ktorí nemajú voči mestu Michalovce a správcom jeho nebytových priestorov žiadne podlžnosti, a za účasť na výberovom konaní zaplatia poplatok 9,95 €. Poplatok je príjmom mesta.
Každý záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov je
zároveň povinný zložiť zábezpeku vo výške 3,31 €/m2, ak jeho zámerom
je prenájom priestorov na podnikateľské účely. Uchádzač, ktorý najneskôr hodinu pred začatím výberového konania nezloží do pokladne
mesta alebo na účet mesta požadovanú zábezpeku, bude z výberového
konania vyradený.
Poplatok za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku je možné uhradiť prevodom na účet MsÚ Michalovce vedený v Dexia banke Slovensko,
a.s., Michalovce, č. ú. 4204223001/5600, prípadne priamo v pokladni
MsÚ Michalovce, umiestnenej na I. poschodí v novej budove bývalého
okresného úradu - číslo dverí 182.
Bližšie informácie o priebehu výberového konania budú podané
uchádzačom o prenájom priamo v rokovacej miestnosti.

1. Basket klub Michalovce a mesto Michalovce
- odbor školstva, kultúry a špor tu

pozývajú priaznivcov streetballu

na 1. ročník,
ktorý sa bude konať v rámci 40. ročníka Zemplínskeho jarmoku
dňa 15. 8. 2009 o 8.00 hod.
na Námestí slobody 2 v Michalovciach
Na štyroch ihriskách sa bude hrať v kategóriách chlapci a dievčatá od 10
do 14 rokov, od 14 do 18 rokov, v kategórii muži nad 40 rokov a v kategórii Open-muži bez obmedzenia veku. Každý účastník dostane tričko
a malé občerstvenie, víťazné družstvá vecné ceny. Prihlášku, pravidlá
a podmienky registrácie záujemcovia nájdu na www.1bkmi.sk



Ponuka práce

Na fotografii na 3. mieste Patrícia Dermeková v behu na 60m.ss

Vynikajúci úspech
Pretekárka atletického klubu
ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach Patrícia Dermeková reprezentantovala Slovenskú
republiku na Medzinárodných
atletických detských hrách vo
Varšave za účasti ôsmich štátov
Európy. Patríciu na túto súťaž
vybrali ako najlepšiu pretekárku
v disciplínach na 60 m a 300 m
na Slovensku v kategórií najmladších žiačok.

V behu na 60 m obsadila
3. miesto výkonom 9,11 sekundy
za pretekárkami z Poľska a Maďarska a v jej obľúbenej disciplíne 300 m obsadila časom 47,62
sekundy tak isto vynikajúce
3. miesto za pretekárkami z Maďarska a Lotyšska. Svojím umiestnením pomohla Slovenskej republike ku 4. miestu v celkovom
hodnotení ôsmich štátov.
Mgr. Jaroslav Semko

V uplynulých dňoch bol
Club mladých Godžu Ryu Karate Michalovce organizátorom
6. ročníka Turnaja nádejí v karate, ktorý je určený pre začiatočníkov do 15 rokov. Za účasti
pretekárov z Prešova, Vranova,
Sabinova sa v dobrom svetle
prezentovali i domáci pretekári,
ktorí získali celkove štyri medaily. V kategórii Kata chlapci

10-12 roční Róbert Jacík získal
3. miesto, v najmladšej kategórii
Kumite chlapci do 30 kg obsadil
Matúš Polák 3. miesto, v kategórii Kumite chlapci do 50 kg
získal Michal Stričík 3. miesto
a Andrej Tomči 2. miesto. Uvedené preteky boli vyvrcholením
úspešnej sezóny tohto oddielu
v súťažnom ročníku 2008/2009.
nk

Turnaj nádejí v karate

mesto M ichalovce
ponúka

byt do nájmu
v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.79/2004
o podmienkach prideľovania nájomných bytov
na Ulici konečnej v bytovom dome „H“ v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 2. 7. do 17. 7. 2009.
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.

Byt B – 12, Ul. konečná 18 H/B, 6. poschodie, 3-izbový, 67,71 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,32 €/m2
Žiadosť, prílohy a bližšie informácie: MsÚ - odbor hospodárenia
s majetkom, budova Obvodného úradu Nám. slobody 1
v Michalovciach - kancelária č. 72 na prízemí, JUDr. Vasil Danko.

Ďalší majstri Slovenska
V dňoch 21.-23. júna sa v Trnave konali majstrovstvá Slovenska žiakov stredných škôl pod
názvom Gaudeamus igitur 2009.
V ôsmich športových odvetviach
a to v atletike, basketbale, futbale,
hádzanej, stolnom tenise, silovom
päťboji, volejbale a halovom veslovaní súťažili najlepší jednotlivci
a najlepšie družstvá-víťazi jednotlivých majstrovstiev krajov.
Naše mesto vynikajúcim spôsobom reprezentovali študenti
Gymnázia Pavla Horova, ktorí
v hádzanej dievčat a vo futbale
chlapcov obhájili vlaňajšie prvenstvá a stali na majstrami Slovenska
pre školský rok 2008/2009. Týmito
umiestneniami mladé hádzanárky a futbalisti rozšírili medailovú
zbierku majstrov Slovenska pre
naše mesto. Výsledky hádzanárok

v skupine boli nasledovné: GPH
Michalovce-OA Senica 27:14
(13:6), GPH Michalovce-Gymnázium Nitra 27:16 (17:7). Semifinále: GPH Michalovce-Gymnázium
Bratislava 26:16 (10:7), Finále:
GPH Michalovce-OA Partizánske 15:12 (6:3).
Výsledky futbalistov v skupine: GPH Michalovce-SOŠ Ružomberok 2:1, GPH Michalovce-Športové gymnázium Banská
Bystrica 2:0, GPH MichalovceGymnázium Bratislava 0:0. Smifinále: GPH Michalovce-SOŠ
Dubnica nad Váhom 0:0 (PK
5:4), Finále: GPH Michalovce-Gymnázium Bratislava 0:0
(PK 3:1). Za najlepšieho hráča
týchto majstrovstiev bol vyhlásený náš Miroslav Pavlovčák.
nk

Skoro už jubilejné XIV. podujatie KST OT TJ Turista Michalovce sa oproti predchádzajúcemu ročníku vyznačovalo
nárastom účastníkov o 100 %.
Cykloturisti sa tak ako po iné
roky vydali na cestu už osvedčeným smerom cez Zalužice
a Lúčky. Prebehli prvých desať
km po štátnej ceste E 50 s dosť
hustou premávkou a odbočiac

z nej priamo na sever pokračovali pohodlnou jazdou do obce
Jovsa. Celý hrebeň Vihorlatských vrchov s čnejúcim sa vrcholom Vihorlatu mali sťaby na
dlani.
Zahrievacia, zhruba 40 kilometrová trasa, bola len tréningom na ďalšie tohtoročné pekné
cyklotúry, ktoré ich ešte len čakajú.                        Anton Hasák

Cyklotúra okolo Šíravy

• Brigády a práca v Stredomorí a v EÚ s 5-ročnou tradíciou.
Kontakt: 0905 861 245
• Ponúkam prácu v ČR ako zatepľovač, aj partie. 250,- ČK/m2.
Kontakt: 0948 401 355
• Uplatnenie na trhu práce EÚ pre absolventov.
Kontakt: 0902 911 730, 0902 911 732
• Obchodná spoločnosť so sídlom v Michalovciach príjme do
TPP servisného technika
Požadujeme: odborné elektrotechnické vzdelanie, vedomosti
a prax v oblasti slaboprúdovej techniky, bezúhonnosť, flexibilnosť, vodičský preukaz skupiny „B“.
Ponúkame: flexibilný pracovný čas, služobný telefón, služobné
vozidlo, adekvátne platobné ohodnotenie. Bližšie informácie:
0905 647 032, 056/642 05 12 – 3

Služby

• Kvalitné nátery striech – rodinné domy a iné objekty. Záruka,
dohoda. Kontakt: 0905 513618
• Čistiareň peria ponúka svoje služby: čistenie peria, výrobu paplónov a vankúšov na počkanie. Odvoz a prívoz v rámci mesta
zabezpečím. Kontakt: 056/649 77 35, 0915 325 381

Nehnuteľnosti - kúpa – predaj – prenájom

• Predám gazdovský RD v Závadke pri Michalovciach vo výbornom stave, ihneď obývateľný, 33 á. Cena: 29 900 €.
Kontakt: 0905 835 473, 0948 555 735
• Prenajmem garsónku v Michalovciach. Kontakt: 0949 361 459
• Predám 1,5 izbový byt na Švermovej ul. v Michalovciach.
Cena: 30 000 €. Kontakt: 0905 108 157
• Výhodne predám 6-izbový byt v Michalovciach. Rozumná cena.
Dohoda možná. Tel.: 0904 739 458

Rôzne

• Predám 3-ročnú lištovú kosačku zn. ALKO-BM/II FARMER.
Cena dohodou. Dohoda istá. Kontakt: 0908 604 355
• Predám starožitný jedálenský rozťahovací stôl pre 12 osôb – 98
ročný. Cena dohodou. Kontakt: 0908 604 355
• Predám nový cestný skúter Cetos 125 za 900 €.
Kontakt: 056/648 01 35

M esto

M icha l ovce
PONÚKA

do prenájmu nebytové priestory nachádzajúce sa v rozostavanej
časti objektu Zimného štadióna na Ul. športovej v Michalovciach
Ponúkané priestory, o celkovej podlahovej ploche cca 3 601,00 m2, pozostávajú z priestorov nachádzajúcich sa na I. - III. nadzemnom podlaží
pavilónu C / nad tržnicou /. Pre prenájom predmetných priestorov mesto Michalovce stanovuje nasledujúce podmienky:
1. predložiť zámer využitia priestorov, s uvedením termínov jeho realizácie (započatie prác, ukončenie, kolaudácia), výška investícií nájomcu
2. predloženie harmonogramu realizácie zámeru a podmienky, za akých
má byť zámer zrealizovaný, ako nutná podmienka pri uchádzaní sa
o prenájom ponúkaných priestorov
3. dostavba vnútorných priestorov podľa zámeru uchádzača, v rámci
prenajímaných priestorov, v investorstve uchádzača. Bližšie rozpracovanie predstavy o podmienkach sprevádzkovania priestorov a investovania do majetku mesta Michalovce
4. úspešný záujemca sa musí zaviazať na spoločnú spoluprácu, za účelom zabezpečenia prác v súlade s platnou legislatívou tak, aby ukončením prác mohlo byť vydané užívacie povolenie príslušným stavebným úradom
5. doloženia dokladu o právnej subjektivite
6. doba nájmu 20 rokov
7. prenájom priestorov bude odplatný, v žiadosti je potrebné uviesť
ponúkanú cenu za 1 m2. Minimálne ročné nájomné podľa VZN č.
101/2007 musí byť ponukou dosiahnuté.
8. prenájom ponúkaných priestorov ako celku nie je nutnosťou
Termín obhliadky ponúkaných nebytových priestorov je možné dohodnúť na odbore HsM MsÚ Michalovce, na telefónnom čísle 6864284.
Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na prenájom ponúkaných nebytových priestorov a došlé žiadosti odmietnuť.
Termín uplatnenia kompletných žiadostí: do 15. 8. 2009 (termín pre
zasielanie žiadostí sa riadi procesnoprávnou lehotou)
Žiadosti zasielajte v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ / Výberové konanie Zimný štadión, na adresu: Mestský úrad, odbor hospodárenia s majetkom, Nám. osloboditeľov č. 30, Michalovce. V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo.
Zasadnutie komisie na prenájom nebytových priestorov a pozemkov, na
ktorom sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov pre ponúkané nebytové priestory, sa uskutoční dňa 27. 8. 2009 o 1400 hod. na Mestskom úrade v Michalovciach, v zasadačke mestskej rady - I. poschodie. Účasť uchádzača o prenájom nebytových priestorov na zasadnutí komisie je nutná.
Komisia umožní účasť vo výberovom konaní len tým uchádzačom, ktorí
nemajú voči mestu Michalovce a správcom jeho nebytových priestorov
žiadne podlžnosti, a za účasť na výberovom konaní zaplatia poplatok
9,96 €. Poplatok je príjmom mesta.
Každý záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov je zároveň
povinný zložiť zábezpeku vo výške 3,3193 €/m2, ak jeho zámerom je prenájom priestorov na podnikateľské účely. Uchádzač, ktorý najneskôr hodinu
pred začatím výberového konania nezloží do pokladne mesta alebo na účet
mesta požadovanú zábezpeku, bude z výberového konania vyradený.
Poplatok za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku je možné uhradiť prevodom na účet MsÚ Michalovce vedený v Dexia banke Slovensko, a.s., Michalovce,
č. ú. 4204223001/5600, prípadne priamo v pokladni MsÚ Michalovce, umiestnenej na I. poschodí v novej budove bývalého okresného úradu - číslo dverí 182.
Bližšie informácie o priebehu výberového konania budú podané uchádzačom o prenájom priamo v rokovacej miestnosti.
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