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dies pro honore civitatis 
alebo deň na poctu mesta...

Organizačný výbor tohto pod-
ujatia vybral po zrelej úvahe štyri 
príbehy. Nakoľko si v tomto roku 
2009 pripomíname 765. výročie 
prvej písomnej zmienky o meste 
Michalovce, nechýbala v prvom 
príbehu ani povesť o vzniku mes-
ta, ale ani skutočná listina, ktorej 
obsahom bolo delenie majetkov 
šľachticov – pánov z Michaloviec 
práve z roku 1244. Druhý príbeh 
zobrazil príchod Františka II. Rá-
kociho, sedmohradského knie-
žaťa do Michaloviec a vyslanie 
posla k ruskému cárovi. Tretí prí-
beh priblížil počínanie obyčajné-
ho ľudu počas morovej epidémie, 
štvrtý zas obohatil prítomných 

o čaro michalovských jarmokov 
a o ich priebeh. Do Panteónu 
historických osobností mesta 
Michalovce, vďaka jej prínosu 
pre mesto, sme uviedli Michala 
Stáraia – stoličného hodnostára.

Túto slávnosť, ktorá si vydo-
byla v kalendári podujatí MsKS 
svoje nezastupiteľné miesto 
a má čoraz viac priaznivcov, sme 
obohatili o výstavu dobových 
fotografií starých Michaloviec 
ale i o prekvapenie v podobe 
stánku s drevenými vareškami, 
stánku, v ktorom si numizmatici 
mohli vyraziť mincu, akú nedo-
stať nikde na svete, ale i stánku, 
v ktorom núkali najlepšiu dob-

rotu – chlieb s masťou a cibuľou.
Toto všetko mali návštevníci 

podujatia k dispozícii.
Nás organizátorov teší pria-

zeň publika ale aj to, že účinku-
júci – domáce súbory – FS Svoji-
na, FS Zemplín, mužská spevác-
ka skupina Hnojňaňe z Miha-
ľovec a ďalší jednotlivci, ktorí 
tvorili gro účinkujúcich, svojím 
zanietením pre túto slávnosť 
a ochotou vžiť sa do historických 
postáv kladú pred organizátorov 
nové výzvy a u návštevníkov 
rozširujú historické povedomie 
a hrdosť na svoje mesto. Za to 
im patrí naša vďaka.

mit

Slávnosť pod týmto názvom organizuje mestský úrad, mestské kultúrne stredisko 
a Zemplínske múzeum od roku 2006. Keďže veľa ľudí nepozná históriu svojho regiónu, 
mnohé mestá alebo obce už dlhšie organizujú rôzne akcie, ktorými chcú oživiť svoju mi-
nulosť. Podujatia sa líšia názvami, ale cieľ je jediný – atraktívnym spôsobom, divadel-
ným  predstavením, priblížiť obyvateľom ale i návštevníkom mesta historické udalosti  
a osobnosti späté s ich minulosťou. 

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY

Zasadnutie Mestskej rady 
v Michalovciach sa uskutoč-
nilo v utorok 22. septembra 
v zasadačke mestského úradu. 
Poslanci mali na rokovanie pri-
pravený takýto program: pre-
hľad neukončených súdnych 
sporov k 30. 6. 2009 a prehľad 
ukončených súdnych sporov od 
1. 1. 2009 predkladal JUDr. Ga-
briel Dorič, zástupca prednostu 
MsÚ, majetkoprávne záležitosti 
predkladal Ing. Jozef Doležal, 
vedúci odboru hospodárenia 
s majetkom MsÚ, výsledky vý-
berových konaní na prenájom 
nebytových priestorov a prená-
jom pozemkov vo vlastníctve 
mesta Michalovce predkladal 
MUDr. Benjamín Bančej, vi-
ceprimátor a predseda komi-
sie pre prenájom nebytových 
priestorov a pozemkov, návrh 
Všeobecne záväzného naria-
denia Mestského zastupiteľstva 
Michalovce o miestnom refe-
rende, na základe § 11 zák. č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení 
predkladal JUDr. Gabriel Do-
rič, zástupca prednostu MsÚ, 
správu o finančnom a vec-
nom plnení mandátnej zmlu-
vy medzi mestom Michalovce 
a Domspráv s.r.o. Michalovce 
predkladal Ing. Jozef Horňák, 
riaditeľ Domspráv s.r.o. Micha-
lovce. Záver patril diskusii.

nč

rokovanie 
mestskej 
rady

Tanečný súbor Merlin zo Sniny sa predstavil v ukážke zábavy šľachticov.                                  Foto: Ľ. Hurčík

Kaplnka na Hrádku je 
od štvrtka 17. septembra 
osvetlená. Nové vonkajšie 
osvetlenie mení neogotickú 
kaplnku sv. Antona Padu-
ánského v nočných hodinách 
na pútavú atrakciu pre oby-
vateľov aj návštevníkov nášho 
mesta. Osvetlenie kaplnky 
zabezpečila spoločnosť FIN 
M.O.S., a.s., ktorá v súčas-
nosti realizuje rekonštrukciu 
verejného osvetlenia v meste, 
ako sponzorský dar. Mesto 
bude uhrádzať len náklady 
spojené s prevádzkou, kto-
ré predstavujú jedno euro 
na deň. Osvetlenie je nasta-
vené tak, aby neovplyvňovalo 
pozorovanie oblohy zo sused-
nej hvezdárne. Zabezpečujú 
ho tri reflektory po dvesto 
päťdesiat wattov.

                             ivpa

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzi-
ty v Bratislave, pobočka Michalovce oslávila nedávno 
svoje okrúhle 15. narodeniny. Významným sprievod-
ným podujatím osláv bola aj medzinárodná vedecká 
konferencia s názvom Semafor. 

Semafor je skratkou pre tému konferencie – slovenská eko-
nomika, mýty a fakty o realite. Konala sa pod záštitou rektora 
ekonomickej univerzity v Bratislave – profesora Rudolfa Si-
váka. Na konferencii aktívne vystúpilo viac ako sedemdesiat 
účastníkov. Prednášali o marketingu, manažmente a ekonomi-
ke a okrem slovenských lektorov sa podujatia zúčastnili odbor-
níci z Nemecka, Poľska, Českej republiky, Maďarska a Ukra-
jiny. Konferencia bola významným podujatím osláv výročia 
michalovskej pobočky, ktorá počas svojho pôsobenia v našom 
meste pripravila do praxe stovky odborníkov.                         nč

Pobočka fakulty oslavovala

Už po 18-krát redakcia našich 
novín pripravuje pre svojich čitate-
ľov kupónovú súťaž LUCIA. Stačí 
nazbierať päť kupónov postupne 
uverejňovaných počnúc prvým ku-
pónom, ktorý je v tomto čísle, až po 
piaty kupón, ktorý bude uverejnený 
v novinách číslo 24, dňa 27. novem-
bra 2009. Všetkých 5 kupónov je 
potrebné nalepiť na korešpondenč-
ný lístok alebo pohľadnicu a za-
slať alebo doručiť najneskôr do 9. 
decembra 2009 do redakcie. Žolík, 
ktorý bude uverejnený s posledným 

kupónom môžete použiť v prípade, 
že vám bude chýbať jeden kupón 
(nie viac). Vystrihnuté kupóny vlože-
né v obálke alebo prilepené na papier 
do žrebovania zaradené nebudú.

Pre výhercov redakcia pripraví 
v spolupráci so sponzormi súťaže 
hodnotné ceny. Prvú cenu – tele-
vízor už tradične venuje redakcia 
Michalovčan. Ak bude vyžrebova-
ný rovnaký výherca dvakrát (rov-
naké meno a rovnaká adresa) lístok 
sa vyradí zo žrebovania a bude sa 
žrebovať druhý lístok.

LUCIA 2009

Kupón č. 1

Kupónová súťaž LUCIA 2009 Zväz diabetikov Slovenska 
Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce Sv. Alžbety 

vás pozýva na

ZEMPLÍNSKU 
KONFERENCIU 

DIABETIKOV
pod záštitou 

doc. MUDr. Jozefa Micháleka, CSc.  
riaditeľa NEDÚ Ľubochňa 

3. októbra 2009, 8.00 hod. – 16.00 hod.
MsKS, Nám. osloboditeľov

Stredná odborná škola technická, Michalovce
pracovisko Kapušianska 6

vás pozýva na

15. ročník výstavy malých zvierat, 
ovocia, zeleniny a bonsajov 

ktorá sa uskutoční 9. – 11. októbra 2009
od 8.30 do 16.00 hod.

na Kapušianskej 6 v Michalovciach

p r e  d e t i  m o ž n o s ť  j a z d y  n a  p o n í k o c h

Okresná rada Sloven-
ského zväzu zdravotne 
postihnutých Michalov-
ce a Zemplínske osveto-
vé stredisko Michalovce 
pripravili už šiesty ročník 
súťažnej prehliadky záuj-
movo-umeleckej činnosti 
ľudí so zdravotným po-
stihnutím. Podujatie pod 
názvom Srdce ako dar sa 
uskutočnilo v dňoch 28. 
a 29. septembra vo veľkej 
sále Mestského kultúrneho 
strediska v Michalovciach. 
V prvý deň svoje umelec-
ké výkony predviedli deti 
a mládež. Je obdivuhod-
né sledovať cítenie detí a 
mladých ľudí s rôznym 
druhom zdravotného zne-
výhodnenia. Pri vystúpe-

niach odovzdávajú divákom 
pozitívne emócie s čistým 
srdcom ako dar. Druhý deň 
už patrilo pódium dospelým. 
Vo svojich vystúpeniach pred-
viedli vlastné vnímanie sveta, 
čo prežívajú a ako odovzdávajú 
svoje predstavy o svete okoliu. 
Podujatie sa uskutočnilo pod 
záštitou predsedu Košického 
samosprávneho kraja JUDr. 
Zdenka Trebuľu a svojou účas-
ťou ho podporili poslankyňa 
Národnej rady SR PhDr. Ľubi-
ca Rošková, podpredseda KSK 
Ing. Emil Ďurovčík, primátor 
mesta Viliam Záhorčák, vi-
ceprimátor MUDr. Benjamín 
Bančej, poslanci Košického 
samosprávneho kraja – MUDr. 
Jozef Makohus a MUDr. Mari-
án Biľo a mestského zastupiteľ-
stva – Ing. Mirko Gejguš.

Iveta Palečková

srdce ako dar



�aKtuality – názory
z pera viceprimátora

Október – mesiac úcty 
k starším

aktivity primátora
29. 9. prijatie delegácie z družobného mesta Sátoljaújhely
29. 9. otvorenie podujatia Srdce ako dar – prehliadka záujmovo 

umeleckej činnosti zdravotne postihnutých
30. 9. rokovanie s primátorom družobného mesta Sátoljaújhely
1. 10. prijatie úspešných športových mládežníckych reprezentan-

tov mesta 
Žijú medzi nami po aktívnom pracovnom snažení. Pre svoj vek 

majú aj svoje špecifické problémy a požiadavky. Majú množstvo ži-
votných skúseností a dosť životnej energie na aktívne trávenie jesene 
života. Aj v trávení času im nechýba vzájomná súdržnosť, pochopenie 
a hľadanie spoločných záujmov. 

Ich podiel nechýba ani na spoločenskom poli. Vedia ísť nielen na tu-
ristiku, usporiadať olympiádu seniorov, zahrať si šachy, ale aj tenis. Spo-
ločné záujmy vedia spojiť pri udržiavaní ľudových tradícií, zvykov, pro-
dukcii speváckych zborov či už ľudovej piesne alebo cirkevných zborov. 

Často je ich energia obdivuhodná a životné skúsenosti vedia uplat-
niť pri každej príležitosti. Sú garantom zachovávania pamäte časov 
minulých. Prežili svoj život v rôznych podmienkach a každý z nich 
počas svojho života zažil nielen chvíle radosti, ale aj sklamania až ži-
votných tragédií. 

Je symbolické, že po krásnom septembrovom babom lete nastáva 
október, Mesiac úcty k starším. Sú to často naši rodičia či starí rodičia, 
ktorí by mali aspoň v tomto mesiaci jesene kalendárneho roka pocítiť 
väčšiu úctu a pozornosť zo strany svojich najbližších.

Mesto Michalovce celoročne vytvára špecificky pre túto kategóriu 
množstvo aktivít zameraných pre seniorov. Zavedenie preukazov pre se-
niorov na návštevu kultúrnych a športových podujatí usporadúvaných 
mestom. Aktívna podpora práce ôsmich klubov dôchodcov v mestským 
priestoroch. Možnosť stravovania dôchodcov mimo malometrážnych 
bytov na viacerých mestských školách. Preprava seniorov mestskou hro-
madnou dopravou za symbolickú cenu 0,33 eura. 

Napriek tomu na mesiac október pripravuje mesto cestou sociálne-
ho odboru a školských zariadení množstvo aktivít a podujatí, o ktorých 
budú informovaní prostredníctvom klubov dôchodcov. 

Dovoľte mi využiť aj túto príležitosť v mesiaci október, Mesiaci úcty 
k starším, zaželať aby naši seniori prežili jeseň života v zdraví a spo-
kojnosti.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

V úvode septembra sa po-
slanci mestského zastupiteľ-
stva MUDr. Jozef Makohus, 
Mgr. Jana Cibereová a vicep-
rimátor MUDr. Benjamín 
Bančej, na pozvanie mesta Vil-
larreal, zúčastnili osláv sviat-
ku nášho družobného mesta 
v Španielsku. Súčasťou osláv 
mesta Villarreal bolo aj sláv-
nostné mestské zastupiteľstvo 
na ktorom bol ocenený zla-
tou medailou mesta Villarreal 
Ing. Dušan Plichta, za rozvoj 
a podporu partnerských vzťa-
hov medzi mestami Micha-
lovce a Villarreal. Pri prebe-

raní ocenenia sa Ing. Plichta 
vo svojom prejave poďakoval 
všetkým, ktorí  počas uply-
nulých rokov prispeli k zdar-
nému rozvoju vzťahov našich 
družobných miest. 

Na dňoch mesta Villarreal 
Michalovce reprezentoval aj sú-
bor Zemplín s množstvom vy-
stúpení, ktoré vyvolali živý ohlas 
a veľký záujem u divákov. Spo-
lupráca oboch miest je na veľmi 
dobrej úrovni a funguje na bá-
ze spolupráce jednotlivých sa-
mospráv, kultúrnych výmen, ale 
aj študijných pobytov a spolo-
čenských stykov.                        rr

návšteva v Španielsku

NoviNy Mistral
a Športové správy
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

                         Žihadlo
téma: Život diabetikov

hostia: doc. MUdr. J. MiChálEK, Csc. a ing. J. BorovKa
v piatok, pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

zázNaM
od nedele denne o 14.00 hod.

hádzaná ženy Whil: iuventa Michalovce – slávia praha
záznam zo dňa 3. 10. 2009

Na pozvanie primátora mesta Viliama Záhorčáka, v utorok 29. septembra, 
navštívil naše mesto primátor mesta Sátoraljaújhely Szamosvölgyi Péter 
(na snímke prvý sprava) so svojimi spolupracovníkmi. Rokovania na pôde 
mestského úradu viedli k zintenzívneniu spolupráce našich miest v oblasti 
kultúry, turizmu a športu. Súčasťou pracovného stretnutia boli aj návšte-
vy športových a kultúrnych stánkov v našom meste, prehliadka centrálnej 
mestskej zóny a návšteva Zemplínskeho múzea.                    Foto a text: ipa

Pod týmto názvom bola 
13. 9. 2009 v michalovskom re-
formovanom kostole slávnostná 
bohoslužba. Na podujatí celo-
slovenského významu sme si 
priblížili život a dielo reformá-
tora Jána Kalvína. Privítali sme 
na nej významných hostí, vede-
nie Reformovanej kresťanskej 
cirkvi, predstaviteľov Synodnej 
rady, slovenských reformova-
ných seniorátov miestnych pro-
testantských cirkví, zástupcov 
Evanjelického seniorátu a.v., 
hostí zo Slovenskej biblickej 
spoločnosti.

Početný zástup veriacich 
si vypočul prednášky o živo-
te a práci Jána Kalvína. Zaznel 
jeho odkaz pre súčasnosť a pre 
nové začiatky. Kalvínov zápas 
v minulosti nebol ľahký, neza-
obišiel sa bez odriekania a zá-
pasov.

Michalovský reformova-
ný kresťanský zbor je poctený 
umiestnením tejto spomienkovej 
bohoslužobnej slávnosti. Z nášho 
mesta pochádza tzv. reformátor 
Zemplína Michal Stárai, ktorý 
od roku 1550 šíril reformáciu 
tohto typu. Krátko nato vznikol 
Zemplínsky seniorát.

V pozdravoch hostí zazneli 
slová povzbudenia - zachovať 
reformátorov odkaz a príklad. 
Zhromaždenie pozdravil aj pri-
mátor mesta Michalovce Viliam 
Záhorčák.

Reformovaní veriaci spomí-
nali na svojho reformátora. Sú-
časťou slávnosti boli vzájomné 
stretnutia a rozhovory. Rozchá-
dzali sme sa obohatení o nové 
skúsenosti. Kalvínova zásado-
vosť je inšpiráciou pre všetky 
naše dni. Soli Deo glória!

Juraj Gajdošoci

Kalvín, včera, dnes 
a zajtra

Blíži sa vykurovacia sezóna 
a kominári sa nám opäť hlásia. 
Od 2. októbra 2009 sa bude 
v našom meste vykonávať pra-
videlná kontrola komínových 
telies a dymovodov. Upozor-
ňujeme občanov, že podľa vyhl. 
Č. 401/2007 Zb. sa minimálne 
raz za 12 mesiacov majú čistiť 
a kontrolovať všetky komí-
ny, vrátane aj od plynových 

spotrebičov. Cena v rodinnom 
dome je 5 € za komín. 

Odporúčame, aby ste túto 
povinnosť nezanedbali a predišli 
nespočetným škodám, ku kto-
rým dochádza pri požiaroch 
najmä pri kúrení drevom. 

Tibor Ondo – Eštok, KOMI-
NÁRSTVO, 072 05 Bracovce č. 
209, tel. 056 6495255, mobil: 
0905 644 356

Kominári sa hlásia

Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Podnikovohospodárska fakulta 

v Košiciach, pobočka Michalovce

p r i p r a v u j e

pre uchádzačov o štúdium na všetkých fakultách s ekonomic-
kým zameraním prípravné prijímačkové kurzy z predmetov: 

MATEMATIKA, CUDZÍ JAZYK /A,N,R/ a EKONOMIKA

Vyberať si môžete z nasledovnej ponuky:

1. Dlhodobý dvojsemestrálny kurz 
 Termín konania: október 2009 – apríl 2010 (počas sobôt)
 Prihlášky zasielajte do 5.10.2009

2. Jarný dlhodobý kurz
 Termín konania: február 2010 – apríl 2010 (počas pracov-

ných dní od 15,00 do 18,15 hod.)

3. Intenzívny kurz
 Termín konania: marec 2010 – apríl 2010 (cez víkend)

4. Last minute kurz

Termín konania: 
jún 2010 – dva týždne pred prijímacími skúškami

Prihlášky zasielajte na adresu: 
Pobočka Podnikovohospodárskej fakulty EU

Masarykova ul. č. 9
071 01 Michalovce  

Informácie: Tel.: 056/64 313 33



� Kultúra – ŠKolstvo

dva tÝŽdne v Kultúre
mestské kultúrne stredisko

DJZ Prešov uvádza bláznivú komédiu 
ray CooNEy – vŠEtKo NaJlEpŠiE

5. 10. 2009 o 19.00 hod. – Veľká sála MsKS
vstupné: 7,- €, vstup aj na Senior kartu

vďaKa váM
kultúrny program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

13. 10. 2009 o 16.00 hod. – Veľká sála MsKS
účinkuje folklórny súbor Svojina

34. ročNíK MiChalovsKEJ hUdoBNEJ JEsENE 
16. 10. 2009 o 18.00. hod. – Veľká sála MsKS

účinkujú: Quasars Ensemble
vstupné: 2,- €

výstava
MyroN ŠpENíK

5. 10. – 30. 10. 2009 – galéria MsKS

zemplínske osvetové stredisko
MoJa dUŠa 

výstava výtvarných a remeselných výrobkov 
ľudí s duševným postihnutím

2. – 16. 10. 2009 – galéria ZOS Michalovce

zemplínske múzeum 
KoNCErt čEsKEJ hUdBy

13. 10. 2009 o 18.00 hod.  
dobrovoľné vstupné

 program kina centrum
2. - 4. 10. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.
Návrh USA /108 min./
/romantická komédia/ Premiéra
Vstupné: 2.50€   Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

4. 10. nedeľa – 16,00 hod.
MoNŠtrá vs. votrElCi  USA /100 min./
/animovaná komédia/
Vstupné: 2.00€                    Ml. prístupný! Slovenský dabing

7. - 8. 10. streda, štvrtok – 19,00 hod. 
traNsForMErs: poMsta porazENýCh  USA /147 min./
/akčná sci-fi/
Vstupné: 2.30€     Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Český dabing

9. - 10. 10. piatok, sobota – 19,00 hod.  
11. 10. nedeľa – 16,00 a 19,00 hod.  
horE USA /96 min./
/animovaná komédia/ Premiéra
Vstupné: 2.50€               Ml. prístupný! Slovenský dabing

14. – 15. 10. streda, štvrtok – 19,30 hod. 
osadNé SR / ČR /65 min./
/dokument-toury-movie/ Premiéra
Vstupné: 2.00€   Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Slovenská verzia

S p o m i e n k y

michalovčan informuje

spoločenská rubrika
navŽdy sme sa rozlúčili s tÝmito občanmi náŠho mesta

Zuzana Chrupková, 75-ročná
Rastislav Matišin, 58-ročný
Eva Morongová, 47-ročná
Ján Siladi, 82-ročný
Ing. Július Šimko, 69-ročný
Anna Veselá, 58-ročná
Ondrej Koritár, 63-ročný

V septembri pripravili deti 
z Detského domova (DeD) 
v Michalovciach v galérii Zem-
plínskeho osvetového strediska 
pod názvom „To sme my“ milú 
výstavu. S jej prípravou zača-
li už v minulom roku, pretože 
výstava predstavovala štyri roč-
né obdobia. Výsledkom detskej 
zručnosti a fantázie boli krásne 
dielka, ktoré môžu byť inšpiráci-
ou aj pre dospelých.

DeD v Michalovciach je 
detský domov rodinného typu. 

Deti žijú v piatich domoch, 
ktoré sú rozmiestnené v okrese 
Michalovce. V každom z nich 
je deväť až desať detí, ktoré sa 
riadia denným režimom bež-
nej rodiny, no namiesto mamy 
a otca sa o ne nepretržite stará 
päť vychovávateľov. Deti sa po-
dieľajú na upratovaní, praní, 
žehlení, varení či nakupovaní. 
V súčasnosti je v detskom do-
move umiestnených 90 detí 
vo veku od jedného do osem-
násť rokov.                                pl

to sme my

vítame medzi nami naŠich najmenŠích:

Nina Šuličová
Tomáš Šanta

Jakub Adamčík
Ján Ondilla

Tomáš Varga
Nela Lenhardová

Jakub Kolibaš
Michal Kríž

Maximilián Rovňák
Patrik Panda

do stavu manŽelsKého vstúpil tento snúbenecKÝ pár:

Ing. Valér Cibere 
a JUDr. Adriana Haberová,

Július Gajdzík
a Silvia Tkáčová,

Jan Betko 
a Valéria Urbancová,

Erik Štefan 
a Andrea Ondo-Eštoková,

Jozef Rešetko  
a Lenka Zalužická,

Michal Šipoš 
a Mgr. Katarína Vyšnická

Smutný je náš dom a prázdno je stále v ňom.
Rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.

Dňa 12. októbra si pripomenieme tretie smutné výročie úmrtia 
drahej mamičky, babičky a prababičky

Márie haJdUKovEJ
z Laškoviec

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

synovia Milan, Vladimír a Michal s rodinami

Navždy si odišiel, hoc si chcel veľmi žiť,
 ale v našich srdciach žiješ a budeš žiť.

Dňa 4. októbra uplynie šesť rokov 
od úmrtia nášho drahého manžela, 

otca a dedka

MiChala čvErčKa
S láskou a úctou v modlitbách spomínajú 

Manželka, dcéra Alena s rodinou
vnučka Simona a vnuk Vladislav

Dňa 3. októbra 
uplynie 10 rokov

od smrti manžela, 
otca a dedka

MiChala haliŠčáKa

s láskou a úctou spomína
manželka a deti s rodinami

Dňa 13. októbra 
uplynie päť rokov, 

čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama

Mária toMaGová
rod. Grošková

S láskou v srdci spomíname 
aj na nášho otca

pavla toMaGU

ktorého 12. výročie úmrtia 
sme si pripomenuli 20. septembra.

Tí, ktorí sme ich poznali a mali sme ich 
radi, venujme im tichú spomienku.

deti a smútiaca rodina

V stredu 16. septembra sa už 
po štvrtýkrát zišli priaznivci det-
ského tanca vo veľkej sále mest-
ského kultúrneho strediska, aby 
si uctili zakladateľku tanečné-
ho súboru Slniečko. Memoriál 
Marty Eštokovej, s podtitulom 
Diaľavy, každoročne pripravuje 
Základná škola na Moussonovej 
ulici. Hlavnou organizátorkou 
podujatia je dcéra zakladateľky 
Slniečka – umelecká vedúca sú-
boru Mgr. Jana Gombitová. 

V programe vystúpilo 120 
účinkujúcich a na javisku sa 

stretli tanečníci rôznych veko-
vých skupín. Prví tanečníci Sl-
niečka sú už dnes dospelí, stále 
sa však v rôznych podobách 
na javisko vracajú. 

Sny, ktoré začala Marta Ešto-
ková realizovať už počas svojho 
života, sa stále napĺňajú a jej od-
kaz je aj dnes aktuálny pre všet-
kých členov Slniečka. 

Na budúci rok organizátori 
pripravujú v rámci Memoriálu 
už druhý ročník slovenského 
festivalu detského tanca. 

nč

slniečko zažiarilo 
v diaľavách

Počas víkendu bolo michalov-
ské kino plné. Obsadené sedadlá 
zaručoval už megaslávny šiesty 
diel Harry Pottera. Zvláštnosťou 
bolo, že na temný film prišli aj 6-
ročné deti. Hoci niektoré animo-
vané rozprávky majú prístupnosť 
od 12-tich rokov, Harry Potter 
nemal žiadne obmedzenia a do-
spelí sa len čudovali.

Zvláštne boli katastrofické 
alebo smutné scény, keď sa det-
skí diváci začali smiať.

Deti nie vždy vedia rozli-
šovať filmový humor a smejú 
sa aj na smutných situáciách.  
Určité scény neboli vhodné pre 
prváčikov, ktorí sa od strachu 
držali sedadiel. Aj dospelí sa 
občas zľakli. ,,Film mal horo-

rový nádych, bolo to super, len 
neviem, ako to znášali deti, na-
príklad takú mŕtvolu“ poveda-
la nám stála návštevníčka kina. 

Kino už dávno nevyzerá ako 
za čias, keď sme ho navštevovali 
pred pár rokmi.

Nové sedadlá poskytujú aj 
pre diváka viac priestoru a po-
hodlia ako tie pred nimi. Nie 
všetko staré je vždy aj dobré. 
Nepochybne k väčšiemu kom-
fortu patria aj širšie priechody 
pri spolusediacich. Všetko spo-
lu s filmom i pohodlím dotvára 
pozitívny zážitok, aký si divák 
odnesie. Kino Centrum tieto 
atribúty spĺňa. Chýbajú už len 
pukance.

Veronika Cholewová

harry potter prilákal 
prváčikov

FRAGILE je slovenská hu-
dobná formácia zložená z ôs-
mich spevákov. Toto spevácke 
zoskupenie sa venuje interpre-
tácii známych svetových rock - 
pop - jazz hitov v zaujímavých 
a cappella aranžmánoch – teda 
len osem spevákov bez hudob-
ných nástrojov. 

Lídrom tejto formácie je zná-
my dirigent Braňo Kostka. Spolu 
s ním spievajú aj ďalší všestran-
ne nadaní umelci, známi z mno-
hých televíznych projektov – 

Helena Krajčiová, Vilo Csontos, 
Kamil Mikulčík a ďalší.

Repertoár skupiny FRAGI-
LE tvoria piesne svetových in-
terpretov ako: STING, STEVIE 
WONDER, NORAH JONES, 
THE REAL GROUP… So svo-
jím repertoárom sa umelci pred-
stavili aj Michalovciach. Stretli 
sa s nadšeným ohlasom publi-
ka. V programe sa predstavila 
aj predkapela FUGA z Košíc, 
v ktorej účinkuje rodák z Mi-
chaloviec Oliver Saloň.            rr

nadšenie z FraGile

Zapojiť sa počas desiatich me-
siacov školského roka do 36 súťa-
ží a v 34 uspieť, nie je bežná vec. 
Do 9. ročníka Základnej školy na 
Okružnej ulici však chodí žiak, 
ktorému sa to veru podarilo. Ne-
veríte? Tak aspoň jeden z jeho 
úspechov vám priblížim. 

Lukáš Počatko je skromný, 
citlivý a nenápadný chlapec s ne-
obyčajnou fantáziou a mimoriad-
nymi schopnosťami. Výborne sa 
učí, rád hrá na gitare, vymýšľa 
a tvorí príbehy i tajné písma, kres-
lí, konštruuje, neustále niečo skú-
ma a keď chcete, aby vám niečo 
povedal odzadu, žiadny problém. 

Je potešením rodiny a šťastím 
pre učiteľa vychovávať takéto 
dieťa. Je pýchou školy a hrdos-
ťou mesta mať takéhoto žiaka 
a mladého občana. 

Počas týchto letných prázdnin 
navštívil Lukáš Tunisko. Možnosť 
prezentovať vlastný projekt na 
prestížnej prehliadke projektov 
ESI 2009 (Expo Sciences Inter-
national), v tejto krajine dostal 
Lukáš ako víťaz medzinárodnej 
súťaže „Scientific toy“ spolu s ví-
ťazmi iných súťaží. O priebehu 
prehliadky ESI Lukáš hovorí: 

„Do Tunisu sme prileteli 22. 
júla. Počas prvého dňa pobytu 
sme mali čas na kúpanie v mori 
a spoznávanie miestnej kultú-
ry. Nasledujúce dni priniesli so 
sebou už pracovné povinnosti. 
Vo Vedeckom meste v Tunise, 
kde sa ESI 2009 konalo, sme 
sa zaregistrovali a inštalovali 
projekty. Návštevníci a ostatní 
účastníci mali očividne o môj 
projekt Škola s vtipom záujem 
a ja som ho s radosťou znovu 
a znovu prezentoval. Projekty 
boli hodnotené aj odbornou 
porotou, ktorá mala určite ťaž-
kú úlohu. Veď na vysokej úrov-
ni boli nielen projekty ostat-
ných zahraničných delegácií, 
ale aj ďalšie práce zo Slovenska. 
V nedeľu každá delegácia pre-
zentovala svoju krajinu počas 
kultúrneho večera. My, Slo-
váci, sme obohatili program 
ľudovým tancom a spevom. 
Posledný deň bol ukončený 
záverečným ceremoniálom, na 
ktorom na nás čakalo príjemné 
prekvapenie, pretože náš tím 
(Vedeckej hračky) získal pre 
Slovensko medailu“. 

Mgr. Mária Adamčíková

vedecká hračka 
úspešne v tunise  
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dva tÝŽdne v Športe
basKetbal

1. BK – slávia tU KoŠiCE
I. liga mužov - 1.kolo   3. 10. 2009   19. 30 hod.

1. BK – roŽňava
KM - 1. dvojkolo   10. 10. 2009   9. 30 hod. a 11. 30 hod.

1. BK – spd roŽňava
I. liga mužov - 2. kolo   10. 10. 2009   16. 00 hod.

1. BK – 04 aC lB spiŠsKá Nová vEs B
I. liga mužov - 3.kolo   11. 10. 2009   13. 00 hod.

Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485 

Futbal
MFK zEMplíN – ŠK partizáN BardEJov

I. LS/MŽ - 9. kolo   3. 10. 2009   10. 00 hod. a 12. 00 hod.
MFK zEMplíN – laFC lUčENEC

I. liga mužov - 12. kolo   3. 10. 2009   14. 30 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

MFK zEMplíN – FK poprad
I. liga žiakov U12, U13 - 11. kolo   4. 10. 2009  9. 00 hod. a 10.45 hod.

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
MFK zEMplíN – MFK KoŠiCE

I. liga S/MD - 12. kolo   7. 10. 2009   11. 00 hod. a 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

FK topoľaNy – tJ NiŽNý hrUŠov
III. liga mužov - 12. kolo   11. 10. 2009   10. 30 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0911749037

hádzaná
haK – MhC BardEJov

KM M/SŽ-3. kolo   3. 10. 2009   9. 00 hod. a 10. 00 hod.
hK iUvENta – slávia praha

WHIL-4. kolo   3. 10. 2009   18. 00 hod.
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

hK iUvENta B – tatraN prEŠov
KMSŽ-4. kolo   10. 10. 2009   10. 00 hod.

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893
haK – MhK KoŠiCE

I.liga starších dorastencov - 6. kolo   10. 10. 2009   14. 30 hod. 
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

Už teraz môžete využívať 
špičkové služby od T-Comu na 
najmodernejšej optickej sieti 
aj v Michalovciach v lokalitách 
SNP, Západ, Východ, Stráňany 
a Juh.

www.t-com.sk    0800 123 456    T-Centrum

Dostupnosť služieb si overíte na www.t-com.sk.
Prístupová rýchlosť 80 Mbit/s platí pre program Optik 4.

Magio internet
s rýchlosťou
až 80 Mbit/s

Magio 
digitálna 
televízia

Lacné 
volania

Optická sieť 
už aj 

v Michalovciach!
Optika je tu!

22.01.01 Opticka siet  Komfort print MI 260x190.indd   1 25.9.2009   14:38:15

malý oznamovateľ
ponuka práce

• Ponúkam prácu v ČR ako zatepľovač, aj partie. 250,- Čk/m2.
 Kontakt: 0948 401 355
• Kvalitné nátery striech – rodinné domy a iné objekty. Záruka, 

dohoda. Kontakt: 0905 513 618, 057/ 44 31 532
• Čistiareň peria ponúka svoje služby: čistenie peria, výrobu pap-

lónov a vankúšov na počkanie. Sypkovina je 100 % kvality. Od-
voz a prívoz v rámci mesta Michalovce zabezpečíme.

 Kontakt: 056/649 77 35, 0915 325 381
• Na prenájom v centre Michaloviec nebytový priestor 50 m2.
 Kontakt: 0915 864 655
• Predám alebo prenajmem stavebný pozemok Močarany 5000 m2.
 Kontakt: 0915 864 655
• Práca pre ženy aj dôchodkyne.
 Kontakt: 0904 029 345, 0949 315 367, 0949 759 610

Kúpa – predaj – prenájom
• Priestory na prenájom 50 m2 na Gorkého ulici. Kontakt: 0915 864 655 
• Dáme do prenájmu nebytové priestory na Továrenskej ulici 

v Michalovciach vhodné na účely: výrobné 1500 m2, skladové 
200 m2, kancelárske 187 m2. Kontakt: 0903 595 295

• Kúpim väčší jednoizbový alebo menší dvojizbový byt v Micha-
lovciach od II. poschodia. Najvyššie poschodie neponúkať. 

 Kontakt: 0918 176 386
• 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 zrno z tohtoročnej úrody a ošípané. Cena dohodou.
 Kontakt: 0908 266 649 
• Predám čistokrvné šteniatka „LABRADORA“ biele – čokoládovo 

hnedé, bez papierov. Odber možný ihneď.  Kontakt: 0907 931 724

in-line na Korčuliach
i. ročNíK MEstsKEJ iN-liNE liGy 

v šprinte žiakov ZŠ, SŠ - 2. kolo
5. 10. 2009   11. 00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0908322342

judo
Krajská liga - 3. kolo mini, mladšie a staršie žiactvo

3. 10. 2009   9. 00 hod.
Info: Mgr. Anna Kittanová, č. tel. 0904123147

ĽadovÝ hoKej
hK dUKla – hK BrEzNo

I. liga mužov - 8.kolo   2. 10. 2009   18. 00 hod.
hK MládEŽ – BardEJov

I. LS/MŽ A - 5. kolo   3. 10. 2009   9. 00 hod. a 11.30 hod.
hK MládEŽ – MŠhK priEvidza
I. liga juniorov   3. 10. 2009   14. 00 hod.

hK MládEŽ – BrEzNo
I. liga juniorov   4. 10. 2009   10. 30 hod.

Info: Jaroslav Kločanka, č. tel. 0905300695

stolnÝ tenis
ŠKST B – STK Lokomotíva Košice C

III. liga mužov sk. Juh - 2. kolo   11. 10. 2009   10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef  Blaško, č. tel. 0905600840

turistiKa
oKolo satoralJaUJhEly

10. 10. 2009   7. 00 hod.
Info:  Anton Hasák, č. tel. 0908027603 

„ŠarKaniáda“
zEMplíNsKa Šírava – príMEstsKá oBlasť

11. 10. 2009   14. 00 hod.
Info: Občianske združenie Návraty, tel. 0915 289 327 


