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Agentúra Infinity, Charisma a MsKS Michalovce
Pod záštitou pani Silvie Gašparovičovej 

a primátora Viliama Záhorčáka

vás pozývajú na XV. ročník

PONTES 2010
30. september 2010 o 19.00 hod.

Medzinárodný hudobný festival VIRTUOSI DI PRAGA
Evanjelický farský kostol, Masarykova ul., Michalovce
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Milí čitatelia, naše noviny sa 
tešia vašej priazni už rovných 
dvadsať rokov. Pri tejto význam-
nej príležitosti sme pre vás pri-
pravili rozšírené vydanie novín, 
v ktorom nájdete presnú kópiu 
prvej strany prvého čísla z roku 
1990, spomienky tých, ktorí boli 
pri zrode nášho periodika, po-
zdravy dlhoročných spolupracov-
níkov či prispievateľov. Prečítate 
si, čo sme sa dozvedeli v uliciach 
nášho mesta, keď sme sa pýtali 
vás – našich čitateľov, čo sa vám 
páči a čo vám chýba v mestských 
novinách. Predstavíme vám ďal-
šieho oslávenca, pre ktorého je 
10. september 1990 tiež narode-
ninovým dňom. Pripravili sme 
aj zopár návratov k zaujímavým 
témam spred dvadsiatich rokov, 
k humoru, na ktorom sme sa vte-
dy zabávali, aj k vinšom pre naše 
noviny.

Noviny na svojej ceste občas 
menili vzhľad, častejšie spolu-
pracovníkov, ale takmer bez 
zmien zostali stále rubriky a pre-
dovšetkým hlavné poslanie no-
vín – informovať Michalovčanov 
o dianí v Michalovciach. Prezen-
tuje sa v nich práca primátora 
a jeho zboru, práca poslancov 

mestského zastupiteľstva, názory 
a pripomienky čitateľov – oby-
vateľov mesta, problémy a ich 
riešenia, kultúra, školstvo, spo-
ločenská rubrika, inzercia.

Obzeráme, čítame si prvé 
články v už zažltnutom dvad-
saťročnom periodiku, kde hneď 
úvodník privítal „novorodeniat-
ko“, ktoré dostalo meno „MI-
CHALOVČAN“. Tento dnes už 
zrelý „fešák“ dostal do vienka 
úlohu informovať o dianí v meste 
na úrovniach, ktoré by mal každý 
obyvateľ mesta vedieť a iný zdroj 
nimi nedisponuje. 

Noviny prešli rôznymi tur-
bulenciami. Migrácia vedúcich 
a členov redakčnej rady bola vy-
soká. Po Tiborovi Hamadejovi 
kormidlo prevzali Jozef Križan, 
neskôr Anton Semjan, ktorého 
na celých sedem rokov vystriedal 
Pavol Derfényi. Súbežne sa meni-
li aj zodpovední redaktori a čle-
novia redakčných rád. Zmeny 
mali aj pozitívny prínos. Každý 
nový člen doniesol so sebou svoj-
ský pohľad a nové nápady, každý 
vložil do novín kúsok zo seba sa-
mého. Predelom bolo 10 výročie, 
kedy bol vedúcim redakčnej rady 
Ján Ďurovčík, zodpovednou re-

daktorkou Viera Klaciková, člen-
mi Juraj Duda, Ján Mydlo, Gabri-
el Dorič, Alexander Kováč. 

Prvé vydania nemali finanč-
né zázemie. Pri ich vydávaní 
sponzorsky pomáhali vtedajšie 
Zemplínske strojárne, neskôr 
sa pridal aj michalovský Novex. 
V roku 1993 sa pod všetkými 
tvorcami poriadne zatriasla fi-
nančná stolička. Sponzori už 
nemohli periodikum ďalej fi-
nancovať  a vtedajšie mestské 
zastupiteľstvo nenašlo pocho-
penie pre vyčlenenie zdrojov 
na ich ďalšie vydávanie. Cena 
jedného výtlačku sa postupne 
zvýšila na 2 Sk, ale stále bola len 
symbolickou. Výrobné náklady 
boli vysoko nad cenou predaj-
nou. 

Vďaka enormnému úsiliu 
vtedajšej redakčnej rady, priaz-
nivcov a čitateľov sa problém 
preklenul a noviny sú tu do-
dnes.

Vráťme sa teda spolu aspoň 
na chvíľku do obdobia spred 
dvoch desiatok rokov, keď sku-
pinka nadšencov odhodlane 
začala písať históriu novín Mi-
chalovčan.

Redakčná rada

ČíTATE NáS Už DVADSAť ROKOV
Desiaty september 1990 bol dňom „D“, kedy sa začalo predávať v poštových novinových 
stánkoch za jednu korunu prvé číslo dvojtýždenníka mestského národného výboru v Mi-
chalovciach. Redakčná rada v zložení – predsedníčka Eva Bartošová, vedúci redaktor 
Tibor Hamadej, členovia Jozef Križan, Ladislav Majoroši, Jozef Ondík, Anna Samuel-
číková a Andrej Pajtaš. Tento tím bol autorom dnes už historického prvého čísla prvého 
ročníka.

Rok 2010 bol vyhlásený Or-
ganizáciou spojených národov 
(OSN) za Medzinárodný rok bi-
odiverzity. Na Slovensku sa ne-
zisková organizácia Regionálne 
environmentálne centrum pri-
pojila k medzinárodnému pro-
jektu Podpora ochrany prírody 
a biodiverzity v mestských ob-
lastiach: Európska cena - Hlav-
né mesto biodiverzity, ktorý sa 
okrem Slovenska, realizuje v Ne-
mecku, Francúzsku, Maďarsku a 
Španielsku. 

Do projektu sa celkovo zapo-
jilo 210 samospráv a to od naj-
menšej dediny Carricola v Špa-
nielsku s 85 obyvateľmi až po 
Paríž s 2 193 030 obyvateľmi. Na 
Slovensku bolo oslovených do sú-
ťaže 139 miest, pričom podmien-
ky účasti splnilo len 20 z nich. 
Hodnotenie miest sa uskutočnilo 
v Národnom poradnom výbore 
na základe predložených materi-
álov a zrealizovaných projektov. 
Súťažilo sa v troch kategóriách, 
podľa počtu obyvateľov. 

Mesto Michalovce sa umiest-
nilo na 1. mieste v rámci svojej 
veľkostnej kategórie (mestá do 50 
tisíc obyvateľov). Toto ocenenie 
naše mesto získalo za výsledky 
dokumentujúce  nasadenie mesta 
pri ochrane prírody a konkrétne 
projekty - pasportizácia verejnej 
zelene a plán obnovy na území 
mesta, Michalovce – sídlisko 
Východ verejné priestranstvá I. 

etapa, obnova mestského parku 
na Ulici kpt. Nálepku, či využi-
teľnosť geotermálnych zdrojov 
v meste Michalovce. Súčasťou 
hodnotenia bola aj podpora a 
účasť mesta na projektoch v ob-
lasti vzdelávania, ktorých cieľom 
je vytvorenie vzťahov k živej  prí-
rode a jej ochrane  u detí, žiakov 
a mládeže.  

Ing. Pavol Fecák

Michalovce – mesto biodiverzity

Hlavným bodom progra-
mu bude vyhodnotenie voleb-
ného programu mesta za roky 
2006 – 2010 a diskusia obča-
nov a volených predstaviteľov 
mesta smerujúca k aktuálnym 
problémom mesta a jeho obča-
nov. Zhromaždení sa zúčastnia 
poslanci zvolení v jednotlivých 
volebných obvodoch, primátor 
mesta,  zástupca primátora mes-
ta, prednosta mestského úradu, 
zástupca prednostu MsÚ, hlav-
ná kontrolórka, riaditeľ spoloč-
nosti Služby mesta Michalov-
ce, s.r.o., riaditeľka mestského 

kultúrneho strediska, riaditeľka 
TV Mistral, riaditeľ technických 
a záhradníckych služieb, riaditeľ 
Domspráv s.r.o. Michalovce ako 
správca bytového fondu mesta, 
náčelník mestskej polície, pra-
covníci mestského úradu a zapi-
sovateľ volebného obvodu.

Zároveň budú prizvaní aj 
zástupcovia OSBD Michalovce 
a Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s. Michalovce.

Veríme, že prejavíte záujem 
o program zhromaždení a svo-
jou účasťou prispejete k rozvoju 
nášho mesta.

Zhromaždenia obyvateľov mesta

Dátum Volebný 
obvod Miestnosť

20. 9. I. MsKS – malá zasadačka

21. 9. II. III. ZŠ, Moskovská 5

22. 9. III. IV. ZŠ, Komenského 1

23. 9. IV. II. ZŠ, Švermu 6

27. 9. V. ZSŠ, Partizánska 1

28. 9. VI. ZSŠ, Kapušianska 4

29. 9. VI. TOPO-life, Topolianska 168

30. 9. VI. Močarany č. 119

Verejné zhromaždenia občanov sa uskutočnia v termíne od 20. 9. do 30. 9. 2010 vždy 
o 17. hodine podľa jednotlivých volebných obvodov. Vo volebnom obvode č. VI sa budú 
konať samostatné zhromaždenie obyvateľov v každej časti. 

Pozývame vás na I. ročník 

Zumba párty
18. september 2010 o 14. 00 hod.

Športová hala Gymnázia P. Horova

Info: Štefánia Sokolová, č. tel. 0907963106

M u z i k á l o v ý  h i t  s e z ó n y

čajočky
25. september 2010 o 19.00 hod.

Veľká sála MsKS
Predpredaj vstupeniek v MsKS
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z pera viceprimátora

V kolobehu života bývajú dni všedné, ale aj dni sviatočné. Niektoré 
si dokonca pripomína celé ľudstvo. Otriasli základmi spoločnosti a ľud-
skej existencie. Ovplyvnili život skoro každého človeka. Zasiahli niektoré 
z podstatných podmienok života na Zemi. Niektoré priniesli nové prvky 
v hodnotovom rebríčku človeka. Iné boli medzníkmi v medziľudských 
vzťahoch. Upresnili všeobecné vzťahy spoločenstva ľudských bytostí. 

Každý  národ má svoje významné historické medzníky. Každý štát 
oceňuje svoje významné udalosti pamätnými dňami ale aj štátnymi 
sviatkami. Sú znakom predchádzania prítomnosti minulosťou. Súčas-
ťou boli i ľudia, ktorí vykonali v tom  období niečo nezvyčajné, nové, 
pamätné. To ovplyvnilo všetko ostatné. Patrí k prirodzenej historickej 
kultúre, že túto udalosť si pripomínajú aj nasledujúce generácie. Je aj 
znakom neustálej reakcie na výzvy doby.    

Mesto Michalovce má viaceré historicky cenné medzníky. Ich tvorca-
mi boli ľudia a udalosti tých čias. Pohľad na nich prizmou súčasných po-
znatkov by nebol spravodlivý. Vtedy nebolo potuchy, či ich konanie bolo 
jediné možné. No udialo sa a zanechalo pečať na dlhé roky. Pre mesto 
Michalovce bol takýmto malým výročím aj dátum desiaty september. 
V tento deň pred dvadsiatimi rokmi uzrelo svetlo sveta prvé číslo  tlače-
ného dvojtýždenníka Michalovčan. I keď neuplynulo veľa času od tejto 
udalosti, je potrebné poznamenať, že odvtedy vychádza bez prerušenia. 
Od počiatku mal pozíciu informovať čo najvernejšie o dianí v Micha-
lovciach a odovzdávať Michalovčanom čo najkomplexnejšie informácie 
o správach z mestského úradu, mestskej rady, mestského zastupiteľstva. 
Nevynechajúc ani informácie z kultúry, športu, spoločenského diania. 
Nikdy nemal ambície obsiahnuť všetko, veď  na štyroch stranách to ani 
nie je možné. I náklad bol mestu primeraný. Počas tohto obdobia sa 
na jeho obsahu podieľali štyri redakčné rady. Každá sa mu snažila dať 
vlastnú tvár, no základný formát ostal nezmenený po celý čas. Je špeci-
fický a v tejto oblasti s ničím nezameniteľný. 

Dovoľte mi poďakovať rodičom Michalovčana, že mu umožnili dostať 
sa na svetlo Michaloviec. Všetkým členom redakčných rád za jeho pesto-
vanie. Občanom Michaloviec, že nezapadol prachom nezáujmu. Dovoľte 
mi vysloviť  nesmelo prianie dlhého života, citlivých rúk jeho opatrovate-
ľov a tvorcov a vnímavej pozornosti budúcich generácií Michalovčanov. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

20. narodeniny 
Michalovčana

Aktivity primátora
4. 9.  otvorenie celoslovenského turnaja v mariáši Veľká cena 

Zemplína
5. 9.  otvorenie medzinárodnej súťaže Zemplínsky kapor
 na Zemplínskej šírave
6. 9.  rokovanie komisie KSK v Košiciach
6. 9.  zasadanie Predstavenstva VVS a.s. v Košiciach
8. 9.  rokovanie Rady ZMOS v Bratislave
9. 9.   prevzatie ocenenia v súťaži Hlavné mesto biodiverzity 2010
11.9.  účasť na otváracom ceremoniáli odvetného zápasu v európ-

skom pohári v hádzanej žien 
11. 9.  účasť na slávnostnom programe folklórneho súboru Zemplín
11.9.  účasť na odpustovej slávnosti rímskokatolíckej cirkvi
13. 9.  porada vedenia k materiálom na rokovanie mestskej rady
13. 9.  zasadnutie komisie zastupiteľstva KSK
14. 9.  účasť na športovom dni pracovníkov mestského úradu
15. 9.  otvorenie bežeckých pretekov Michalovská hodinovka
16. 9.  rokovanie Rady regionálneho ZMOS
17. 9.  porada primátora
17. 9. reprezentácia mesta na vedeckej konferencii Kresťanstvo 

v dejinách Zemplína
17. 9.  účasť na slávnostnom galaprograme súboru Slniečko Členovia Zemplínskej ab-

stinujúcej spoločnosti (ZAS) 
navštívili 2. až 4. septembra 
Psychiatrickú liečebňu Červený 
dvor, ktorá sa nachádza v chrá-
nenej krajinnej oblasti Blanský 
les, neďaleko Českého Krumlo-
va v Českej republike. V tom-
to čase sa v liečebni konal 27. 
zjazd abstinujúcich za prítom-
nosti veľkého počtu členov zo 
Slovenska i Čiech. Táto liečebňa 
bola založená v roku 1966 a je 
špecializovaná na liečbu závis-
losti na drogách, so zámerom 
udržania úplnej abstinencie. 
Už od jej vzniku sa tam liečili 
aj pacienti zo Slovenska a boli 
medzi nimi aj členovia Klubu 
abstinujúcich z Michaloviec, 
ktorí sa tam ako abstinenti 
radi vracajú. Stretli sme tam 
veľa priateľov, navzájom sme si 

povymieňali skúsenosti v bo-
ji proti drogám a upevňovaní 
abstinencie. Nové poznatky 
budeme uplatňovať v rámci pô-
sobnosti nášho klubu. Sme pri-
pravení podať pomocnú ruku 
každému závislému, ktorý o to 
požiada. Vystúpili sme aj v dis-
kusii. Predseda klubu Michal 
Rimko vyzdvihol spoluprácu 
s mestom Michalovce a ENEL 
Slovenské elektrárne, a.s. Túto 
spoluprácu všetci prítomní vy-
soko ocenili.

Aj touto cestou ďakujeme 
Mestskému úradu Michalov-
ce, spoločnosti ENEL Sloven-
ské elektrárne, a.s. a ostatným 
sponzorom za finančnú pomoc 
a za morálnu podporu takej čin-
nosti, akú Zemplínska abstinu-
júca spoločnosť vykonáva.

Štefan Šimko, člen klubu

Z činnosti Klubu 
abstinentov

Už po sedemnástykrát sa 7. 
septembra otvorili brány pedago-
gického pracoviska Podnikovo-
hospodárskej fakulty Košice, Eko-
nomickej univerzity Bratislava so 
sídlom v Michalovciach. V týchto 
dňoch prebiehajú zápisy študen-
tov na vysokoškolské štúdium 
na prvý a druhý stupeň štúdia.

Na štúdium sa prišlo zapísať 
viac ako 400 študentov študij-
ného odboru Ekonomika a ma-
nažment podniku a Finančné 
riadenie podniku. 

Slávnostné otvorenie aka-
demického roka 2010/2011 sa 
uskutoční v utorok 21. septembra. 
Prednášky a praktické cvičenia za-
bezpečia profesori, docenti a od-
borní asistenti materskej fakulty, 

prípadne iných vysokých škôl. Pe-
dagogické pracovisko navštevujú 
aj odborníci z praxe a známe osob-
nosti z oblasti ekonómie a iných 
oblastí spoločenského života.

Okrem vzdelávania súčasných 
študentov fakulta každoročne 
organizuje pre záujemcov o štú-
dium prípravné kurzy na prijíma-
cie konanie z matematiky, ekono-
miky a cudzieho jazyka. Začiat-
kom októbra 2010 pripravujeme 
dlhodobý dvojsemestrálny kurz 
v rozsahu 120 hodín, ktorý potr-
vá až do konca apríla 2011. Kurz 
je zameraný na zvládnutie pri-
jímacích skúšok na denné a ex-
terné štúdium na všetky fakulty 
s ekonomickým zameraním. 

Ing. Michal Stričík, PhD.

Ekonómovia v laviciach

Úradná doba zapisovateľa 
mestskej volebnej komisie v po-
sledný deň lehoty t.j. 3. októbra 
2010 bude od 9.00 hod. do 24.00 
hod. V meste Michalovce pri-
mátor vymenoval za zapisova-
teľa mestskej volebnej komisie 
Jána Bumberu, zamestnanca 
Mestského úradu Michalovce. 
Kancelária zapisovateľa mest-
skej volebnej komisie je v budo-
ve Mestského úradu, Námestie 
osloboditeľov 30, prvé poscho-
die - číslo 224. Telefonický kon-
takt 056/6864224.

Kandidátne listiny pre voľbu 
primátora môžu podávať poli-
tické strany a nezávislí kandidá-
ti. Každá zaregistrovaná politic-
ká strana môže na kandidátnej 
listine uviesť meno iba jedného 
kandidáta. Kandidátne listiny 
možno podať len v písomnej 
forme a doručujú sa v dvoch 
rovnopisoch prostredníctvom 
splnomocnenca, pričom spl-
nomocnenec nemôže byť kan-
didátom. Z tohto dôvodu sa 
vylučuje iný spôsob doručenia 
napríklad poštou, faxom, elek-
tronickou poštou, alebo inou 
osobou, ktorá nie je splnomoc-
nencom.

Nezávislí kandidáti doru-
čujú kandidátnu listinu taktiež 
v dvoch rovnopisoch. Súčasťou 
kandidátnej listiny nezávislého 
kandidáta je petícia podpísaná 
v meste Michalovce minimál-
ne 400 voličmi, podporujúcimi 
nezávislého kandidáta. Petícia 
musí spĺňať náležitosti stanovené 
zákonom o petičnom práve. Vo-
ličom v našom meste je obyvateľ, 
ktorý ma v meste Michalovce 
trvalý pobyt a najneskôr v deň 
volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Kandidátna listina musí 
obsahovať meno, priezvisko 
a akademický titul, vek, povo-
lanie trvalý pobyt kandidáta 
a názov politickej strany, ktorá 

kandidáta navrhla alebo údaj, 
že ide o nezávislého kandidáta. 
Ku kandidátnej listine musí byť 
pripojené vlastnoručne pod-
písané vyhlásenie kandidáta, 
že súhlasí so svojou kandida-
túrou a nedal súhlas na to, aby 
bol uvedený na inej kandidátnej 
listine, a že mu nie sú známe 
prekážky voliteľnosti. Za primá-
tora môže byť zvolený iba volič, 
u ktorého nenastali prekážky vo 
výkone volebného práva a ktorý 
najneskôr v deň volieb dovŕšil 
25 rokov veku.

Kandidátne listiny pre voľ-
by poslancov do mestského za-
stupiteľstva podávajú politické 
strany, a to osobitne za každý 
volebný obvod a nezávislí kan-
didáti. V meste Michalovce sú 
určené mestským zastupiteľ-
stvom volebné obvody a poč-
ty poslancov nasledovné: Vo-
lebný obvod č. 1 Centrum - 4 
poslanci, Volebný obvod č. 2 
Východ - 6 poslancov, Volebný 
obvod č. 3 Juh - 5 poslancov, 
Volebný obvod č. 4 Západ + 
Sever - 4 poslanci, Volebný ob-
vod č. 5 Stráňany - 4 poslanci, 
Volebný obvod č. 6 Kapušian-
ska, Močarianska, Topolianska 
- 2 poslanci. Podrobný rozpis 
ulíc patriacich do jednotli-
vých volebných obvodov je 
zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta. Po-
litická strana môže na kan-
didátnej listine uviesť najviac 
toľko kandidátov, koľko má 
byť v príslušnom obvode zvo-
lených poslancov.

Kandidátne listiny sa doruču-
jú taktiež v dvoch rovnopisoch 
a pre doručenie platia tie isté 
podmienky, ako sú vyššie uve-
dené podmienky pre doručenie 
kandidátnych listín pre voľbu 
primátora. Kandidátna listina 
musí obsahovať: názov poli-
tickej strany, meno, priezvisko 

a akademický titul, vek, povo-
lanie a trvalý pobyt kandidátov 
a ich poradie na kandidátnej lis-
tine vyjadrené arabským číslom 
a ďalšie náležitosti stanovené 
v paragrafe 16 zákona. o voľ-
bách do orgánov samosprávy. 
Ku kandidátnej listine musí byť 
pripojené vlastnoručne pod-
písané vyhlásenie kandidáta, 
že súhlasí so svojou kandida-
túrou a nedal súhlas na to, aby 
bol uvedený na inej kandidátnej 
listine, a že nie sú mu známe 
prekážky voliteľnosti. 

Kandidátna listina nezávis-
lého kandidáta obsahuje meno 
a priezvisko, akademický titul, 
vek povolanie, trvalý pobyt 
a podpis kandidáta. Súčasťou 
kandidátnej listiny nezávislého 
kandidáta je petícia podpísaná 
v meste Michalovce taktiež mi-
nimálne 400 voličmi podporu-
júcich nezávislého kandidáta. 

Na funkciu poslanca mest-
ského zastupiteľstva môže 
kandidovať aj kandidát na pri-
mátora. Kandidát na poslanca 
mestského zastupiteľstva môže 
kandidovať iba v jednom voleb-
nom obvode. 

Upozorňujeme politické 
strany a nezávislých kandidá-
tov na zosúladenie požadova-
ných údajov v kandidátnych 
listinách s evidenciou obyva-
teľstva mestského úradu a vy-
varovania sa chýb pri vyplňo-
vaní kandidátnych listín, čo 
môže komplikovať ich regis-
tráciu, napr. chýbajúce zaevi-
dovanie akademických titulov 
v evidencii obyvateľstva a ich 
uvedenie na kandidátnej lis-
tine, uvedenie iného veku, ne-
presná adresa a pod. 

Vzory kandidátnych listín 
a ďalších volebných listín nájde-
te na webovej stránke Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky 
– www.minv.sk, alebo webovej 

stránke mesta Michalovce www. 
michalovce.sk. 

Každá politická strana, kto-
rá podáva kandidátne listiny 
do mestského zastupiteľstva, 
deleguje taktiež do 3. 10. 2010 
do mestskej volebnej komisie 
jedného člena a náhradníka. 
Členom volebnej komisie môže 
byť iba volič t.j. obyvateľ, ktorý 
ma v meste trvalý pobyt a naj-
neskoršie v deň volieb dovŕšil 
18 rokov. 

Článok má iba informa-
tívny charakter pre čiastočnú 
orientáciu voličov a kandidá-
tov. Podmienky voľby do orgá-
nov samosprávy obci upravuje 
zákon č. 346/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov, ktorý 
odporúčame do pozornosti po-
litickým stranám a nezávislým 
kandidátom. 

Ján Bumbera
zapisovateľ mestskej 

volebnej komisie

Kandidátne listiny do 3. októbra �010 
NoviNy Mistral

a ŠPortovÉ sPrÁvy 
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽiHaDlo
v premiére v piatok, v reprízach v pondelok

a stredu vždy o 18.00 hod.
Hosť: r. Gadomský, prezident HC Winland Michalovce

téma: Mužská hádzaná ožíva

zÁzNaM
Galaprogram zemplínskych slávností ii. časť

denne od soboty 18. 9. od 14.00 hod.

PlaTeNá INZeRcIa

Vraj referendum sú len „vy-
hodené peniaze“, hovoria zrazu 
niektorí naši politici. “Ide im 
však len o korytá a o to, aby si 
za naše peniaze žili ako prasce 
v žite!”, hovorí predseda SDĽ 
Marek Blaha. Podľa neho sú 
poslanecká imunita a luxusné 
papalášske limuzíny nehoráz-
nosť. „Väčšina politických strán 
pred voľbami sľubovala skrom-
nosť a zrušenie imunity. Tým, 
že to nedokážu presadiť v par-
lamente, sa dopúsťajú brutál-
neho podvodu na voličoch“, 
dodáva líder ľavičiarov s tým, 

že referendum je jediná mož-
nosť ako to dosiahnuť. „Zober-
te si takého Fica. Tvári sa ako 
najväčší ľavičiar, ale bojkotuje 
zrušenie imunity v parlamen-
te ako aj referendum. Hanba!“, 
rozhorčene pripomína Marek 
Blaha.

sDĽ vyzýva občanov slo-
venska, voličov ľavice aj pravi-
ce: poďme na referendum! Len 
zriedkavo máme šancu my sami 
rozhodovať o poslancoch a nie 
naopak. Tak to využime a 18. sep-
tembra im zoberme imunitu aj 
drahé autá! 

Podporte referendum!

Pastoračné aktivity komunity 
saleziánov v našom meste už nie 
sú niečím, čo by bolo pre verejnosť 
neznáme. Saleziáni sú činnou re-
hoľou, ktorá je zameraná na prácu 
s mládežou. Nie je to len orató-
rium počas školského roka. Či 
stretnutia pod vedením vyškole-
ných animátorov. V spoločenstve 
mladých ide predovšetkým o skú-
senosť spoločenstva, ktoré sa vie 
zdieľať, obetovať sa v službe iným 
a žiť lásku vo všetkých jej formách 
a podobách. Toto je možné reali-
zovať aj počas letných aktivít, kto-

ré stáli za to aj v tomto roku. Život 
farnosti tak vo významnej miere 
ovplyvnil aj don Jozef Knap, ktorý 
tu pôsobil. Jeho pastoračné aktivi-
ty smerovali aj k rómskej mládeži. 
Don Jozef Knap urobil vo farnosti 
počas svojho pôsobenia kus dob-
rej práce a možno konštatovať, 
že tu zanechal hlbokú stopu ľud-
skosti, na ktorú nemožno zabud-
núť. Po lete sa jeho novým pôso-
biskom stáva Poprad. Do farnosti 
prišli don Peter Varga a don Cyril 
Gajdoš.

Mgr. Ivana Mochorovská

Zmena v komunite 
saleziánov

Voľby primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva sa rýchlo približujú. Tieto sú vyhlásené na 27. novembra 
2010, ale politické strany, hnutia, koalície (ďalej iba politické strany) a nezávislí kandidáti majú čas na podanie kan-
didátnych listín už iba do 3. 10. 2010 do 2400 hodiny. Do tejto doby je potrebné podať zapisovateľovi mestskej volebnej 
komisie kandidátne listiny. 
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SPOMiENKy NAšich PREDchODcOV
Pred dvadsiatimi rokmi 10. septembra 1990 uzrel svetlo sveta dvojtýždenník Michalovčan. V priebehu rokov sa vystrie-
dalo v redakcii viac ako 30 stálych a externých spolupracovníkov. Každý nový člen redakčnej rady doniesol so sebou 
svojský pohľad a nové nápady, každý vložil kúsok zo seba samého. Pri príležitosti okrúhleho jubilea našich novín sme 
oslovili ľudí, ktorí s Michalovčanom pracovali pred nami. Prinášame vám teraz postrehy a spomienky niektorých z nich 
tak, ako sme ich dostali do našej redakcie. 

Eva Bartošová, zakladateľka – 
tvorca návrhu, myšlienky a spo-
lurealizátorka prvých čísel

Teší ma, že Michalovčan žije 
a informuje o dianí v meste, tak 
ako bol zámer pri jeho zrode: 
„o Michalovčanoch pre Micha-
lovčanov“.

Ďakujem spolupracujúcim 
pri jeho zrode 1. Ing. Jožkovi 
Križanovi, vtedy vedúcemu od-
boru školstva a kultúry, 2. Ti-
borovi Hamadejovi, externému 
šéfredaktorovi, 3. Dr. Lacovi Ma-
jorošimi, vtedy riaditeľovi MsKS, 
4. Marike Škarupovej, zapisova-
teľke, 5. tým, ktorí podporili túto 
myšlienku pred 20 rokmi vo vte-
dajších Reštauráciách, Novexe 
a Zemplínskych strojárňach, 6. 
všetkým, ktorí sa pričinili a pri-
čiňujú, že Michalovčan sa dožil 
svojej 20-tky a funguje.

Vnuknutie prišlo zhora 
od Pána Boha. So sumou cca 
3 800,- Sk bez uznesenia MsZ 
a MsR boli noviny od júna 
do septembra 1990 na svete. 
Želám Michalovčanovi veľa ďal-
ších krásnych rokov.

S úctou zo srdca eva Barto-
šová, bývalá podpredsedníčka 
MsNV pre školstvo, kultúru, so-
ciálne veci a zdravotníctvo

Vnuknutie od Pána Boha

Pavol Derfényi, dlhoročný 
šefredaktor novín Michalovčan

Myšlienka založiť mestské 
noviny a prostredníctvom nich 
prinášať informácie pre obyva-
teľov mesta vznikla hneď na za-
čiatku prvého volebného ob-
dobia samosprávy, teda v roku 
1990.  Bola to dobrá myšlienka, 
ktorú preveril čas. Najlepším 
dôkazom je dvadsaťročné výro-
čie Michalovčana! 

Noviny vznikali z nadšenia 
členov redakčnej rady, a tak 
mi osem rokov,  počas ktorých 
som stál na jej čele, ubehlo ako 

voda. Dnes sa ani nechce veriť, 
že od ich založenia prešli dve de-
saťročia...  Som rád, že v podsta-
te nezmenili svoj výzor a zostali 
verné svojmu cieľu - prinášať in-
formácie o meste a živote v ňom.

Začínalo sa neľahko. Nákla-
dy na vydávanie novín  nebo-
li v plnom rozsahu súčasťou 
mestského rozpočtu. Zloženie 
redakčnej rady a náplň novín 
sa stávali predmetom politic-
kých stretov, mnohí neprajní-
ci spochybňovali ich samotnú 
existenciu. Nadšený redakčný 
kolektív  však vždy dokázal 
nájsť reklamných partnerov, 
ktorí pomohli a vydávanie no-
vín sa tak nikdy nezastavilo. 
Áno, história priniesla aj tur-
bulencie, spomínam si na sna-
hy o moje odvolanie z funkcie 
vedúceho redakčnej rady a ra-
zantné škrty  v príspevku mes-
ta na vydávanie novín.  Dnes sú 
to len staré, úsmevné historky. 
Michalovčan  prežil,  posilnil 
svoje postavenie a je v meste 
veľmi obľúbený. Tak ako pri 
vzniku novín, aj dnes si  ich rád 
prečítam a preto želám jubilan-
tovi ešte dlhé roky života. 

Pavol Derfényi 

Jubilejný Michalovčan

Ing. Ján Ďurovčík, CSc., jeden 
z najdlhšie pôsobiacich členov 
redakčnej rady

Ako dlhoročný poslanec si 
pamätám na celú dvadsaťročnú 
odyseu novín Michalovčan. Keď 
sa vytvorila atmosféra nepraj-

ná mestským novinám, tak náš 
klub, aj keď sme nemali zástup-
cov v redakčnej rade, podporil 
také riešenie, aby noviny neza-
nikli. Neprajné obdobie pomi-
nulo a naše noviny dnes majú 
vynikajúcu informačnú aj novi-
nársku úroveň.

Posledných viac ako desať 
rokov sú noviny tvorené fundo-
vanou redakčnou radou a obsa-
hové zameranie plne vystihuje 
dianie v našom meste. Teším 
sa, že v novinách sú stále rubri-
ky, ktoré promptne  reagujú na 
problematiku mesta v najširšom 
slova zmysle.

Do ďalšej dvadsaťročnice že-
lám novinám dobrú úroveň, či-
tateľský záujem a stále objektív-
nych dopisovateľov. Verím, že v 
dohľadnom čase budú noviny 
zdarma v každej domácnosti. 

Ing. Ján Ďurovčík, cSc.,
člen redakčnej rady

Naše noviny

Ing. Jozef Križan, člen prvej 
redakčnej rady, vtedajší vedúci 
odboru školstva a kultúry

Na mestskom úrade nás bolo 
niekoľko, čo sme zastávali názor, 
že naše mesto potrebuje svoje 
noviny. Toto sa nám napokon 
podarilo uskutočniť a ako motto 
pre dvojtýždenník sme zvolili: 
„O Michalovčanoch, pre Micha-
lovčanov.“

Po počiatočných, prevažne 
finančných peripetiách začal 
Michalovčan vychádzať a je-
ho podstatnou náplňou bolo 
informovanie občianskej ve-
rejnosti o činnosti mestského 
úradu, mestskej rady, mest-

ského zastupiteľstva a v nepo-
slednom rade poskytovanie 
priestoru na vyjadrenie sa 
obyvateľom mesta. Nemám 
v úmysle uvádzať mená tých, 
ktorí sa na vzniku a násled-
nom fungovaní Michalovčana 
podieľali. Musím však pozna-
menať, že nebyť sponzorských 
príspevkov, ako i pravidelných 
čiastok z mestského rozpočtu, 
nebol by náš dvojtýždenník 
existoval ešte aj dnes.

K významnému jubileu 
Vám úprimne blahoželám, ešte 
raz Vám ďakujem za priateľské 
oslovenie a ostávam s prejavom 
úcty Váš 

Jozef Križan, dôchodca

Mesto potrebuje svoje 
noviny

PaedDr. Ladislav Majoroši, 
člen prvej redakčnej rady, vte-
dajší riaditeľ mestského kultúr-
neho strediska

Pre mňa ako člena redakčnej 
rady a výtvarníka to bolo spojené 
aj s tvorbou hlavičky Michalov-
čana. V tom čase počítače a gra-
fické programy boli nedosiahnu-
teľné, a tak som to robil ručne, 
pekne písmenko po písmenku 
plus znak mesta. Vybral som ľah-
ko čitateľné znaky, len začiatočné 
písmeno som trochu zoštylizoval 
pretiahnutím a rozstrapatením 
prvého ťahu ako koniec obilného 
klasu. V tejto podobe sa hlavička 
používa dodnes.

Noviny od prvého čísla svojím 
obsahom informovali Michalovča-
nov o všetkom, čo sa udialo v mes-
te, o pripravovaných zmenách, ale 
aj o histórii. Tém bolo neúrekom. 
Naviac spoločenské zmeny a is-
tota, že môžeme písať o všetkom 
a bez cenzúry dávali úžasný pocit. 

Sprvoti sme sa schádza-
li v kancelárii pána Križana 
v budove mestského úradu 
a na tvorbe čísla sme pracovali 
aj do neskorých večerných ho-
dín. Príspevky dodávali nielen 
členovia redakčnej rady ale aj 
pracovníci mestského úradu, 
obyvatelia mesta...

Boli to pekné chvíle, ktoré 
pramenili aj z pocitu, že robíme 
dobrú vec pre Michalovčanov.

Keďže moje písanie na stroji 
bolo slabé, svoje rukopisy som 
diktoval mame, ktorá v tom bola 
vynikajúca a písala tak rýchlo, 
že som nestačil robiť priebežne 
úpravy textu.

Občas som do niektoré-
ho čísla dodal aj kreslený hu-
mor, ktorým som reagoval 
na niektoré z vtedajších situácii 
či spoločenských neduhov. Na-
príklad aj na čierny trh s ciga-
retami, ale ten vlastne funguje 
dodnes.

  PaedDr. ladislav Majoroši

Spomínam...  

Stano Orolin, externý spolupra-
covník, fotograf, neskôr zodpo-
vedný redaktor novín

K dvojtýždenníku Michalov-
čan som mal veľmi blízko už pri 
jeho začiatkoch. Vtedy ako re-
daktor novín Hlas Zemplína som 
mapoval dianie aj v samotnom 
meste. Prispieval som hlavne fo-
tografiami, ale aj písaným slovom. 
Michalovčan už od samotného 

zrodu bol pestrým periodikom, 
v ktorom si čitatelia mohli pre-
čítať zaujímavé reportáže, rozho-
vory, glosy, krátke spravodajstvo. 
Samozrejme, noviny boli obo-
hatené fotografiami. Nechýbali 
ani také rubriky, ako je „Okom 
objektívu“, „Jediná otázka“ a po-
dobne. Na svoje si prišli aj krížov-
kári, milovníci humoru a varenia. 
Myslím, že aj v súčasnosti noviny 
prinášajú dosť aktualít zo života 
mesta, z oblasti školstva, zdravot-
níctva, kultúry i športu...

Pri tomto významnom ju-
bileu dvojtýždenníka prajem 
do ďalších rokov jeho tvorcom 
veľa námetov, ostré pero, dobrý 
pohľad objektívu fotoprispieva-
teľov, a hlavne zdravie a pohodu.

Nech aj naďalej tento dvoj-
týždenník prináša našim čitate-
ľom veľa objektívnych informá-
cií a zábavy. 

Stano Orolin

Okom fotografa

Mgr. Viera Pakánová, dlhoroč-
ná zodpovedná redaktorka no-
vín Michalovčan

S dvojtýždenníkom Micha-
lovčan ma okrem vyše 11 ro-
kov redakčnej práce, čo je neu-
veriteľných takmer 300 vydaní 
týchto novín, spája obrovské 
množstvo zážitkov a nových 
skúseností. Pre mňa to v tom 
čase, v druhej polovici 90-tych 
rokov, bolo obdobie mimo-
riadne náročné. Najmä čo sa 
týka technického zázemia vý-
roby novín. Technológie v tých 
časoch neumožňovali ešte di-
gitálnu výrobu fotografií, o e-
mailovej korešpondencii sme 
v tom čase v Michalovciach 
ešte len začali snívať. Samo-
zrejmosťou neboli ani mobilné 
telefóny a ďalšie vymoženosti 
dnešnej doby, ktoré neuve-
riteľným spôsobom posunu-
li dopredu redakčnú prácu 

na výrobe novín a pomáhajú 
dnešným novinárom. Vďaka 
tomu som však paradoxne ako 
redaktorka týchto novín mohla 
osobne v teréne spoznať nielen 
skutočnú prácu Michalovča-
nov, ale aj ich myslenie, pocity 
a hlavne potreby, ktoré by pre 
svojich občanov malo mesto 
zabezpečovať. 

Stovky osobných stretnutí 
s významnými osobnosťami 
aj jednoduchými, poctivými 
a zaujímavými ľuďmi, desiatky 
hodín záznamov rozhovorov 
s nimi, dnes už nespočítateľné 
množstvo výnimočných uda-
lostí v našom meste, znamenalo 
a doposiaľ znamená pre mňa 
studňu zážitkov, z ktorej čerstvú 
motiváciu pre prácu nachá-
dzam aj dnes. Mimoriadne rada 
spomínam na obdobie, kedy 
sa moja práca pre tieto noviny 
úzko skĺbila s prácou pre lokál-
ne súkromné rádiá. Aj keď som 
pred pár rokmi zmenila prin-
tovú prácu za audiovizuálnu, 
doposiaľ čerpám novinárske 
skúsenosti z niekdajšej práce 
pre tento dvojtýždenník. Ďaku-
jem ľuďom, ktorí mi umožnili 
naučiť sa v tejto práci presnos-
ti, zodpovednosti, rýchlosti, 
dochvíľnosti, objektívnosti a to-
lerantnosti. 

Dvojtýždenníku Michalov-
čan prajem veľa čitateľov, to je 
azda to, čo si noviny v dnešnej 
dobe môžu najviac priať. A eš-
te niečo navyše: v každom čísle 
prajem dobré správy. 

Viera Pakánová

Prajem novinám 
dobré správy

Karol Pirnaga, jeden z veterá-
nov, ktorý do nich prispieva od 
samého začiatku pod vlastným 
menom aj skratkami

Písal sa rok 1990 a v centre 
Zemplína v Michalovciach sa 
v novinárskej brandži narodilo 
dieťa. Dali mu meno Michalov-
čan a postupne z neho vychovali 
zdatného človeka. Dnes má už 
20 rokov. Jeho poslední rodičia 
Vierka Pakánová a neskôr Iveta 
Palečková ho mali v láske. Sna-
žili sa ho postupne s pomocou 
vedenia mesta i ďalších spolu-

pracovníkov a prispievateľov 
nasmerovať tak, aby z neho vy-
rástol statný junák.

Tak by sa dali v krátkosti 
hodnotiť začiatky nášho i vášho 
obľúbeného periodika. Vychá-
dzal v náklade 2500 výtlačkov, 
dnes už je to 5000 a stále je po 
ňom veľký dopyt. Čitateľ v ňom 
nájde takmer všetky informácie 
o dianí, ktoré prebieha v centre 
nášho okresu. No pomaly by 
Michalovčan potreboval rozší-
renie. Teraz ho už dostať zdar-
ma a niekedy aj ťažko.

Mne ale chýba viac článkov 
z oblasti michalovských škôl, o 
dôchodcoch. Veľa ľudí pociťuje 
nutnosť rozšírenia aj športovej 
rubriky. Tá dosť často chýba 
na poslednej strane, alebo ju 
nájdeme v skrátenej podobe. 
Veď o športe je čo písať, máme 
zdatných, dobrých športovcov, 
ktorí šíria slávu mesta. Túto 
rubriku často zaberá inzercia 
a mestské oznamy, hoci aj toto 
musí byť, pretože inzercia pri-
náša i potrebné peniažky. Poci-
ťujem aj nedostatok krížoviek, 
ktoré sú zverejňované iba spo-
radicky. Mali by tu byť aj rôzne 
súťaže o pekné ceny. 

Karol Pirnaga 

Názor dopisovateľa 
– veterána

Ilustrácia z autorskej dielne dlhoročného člena redakčnej rady a stáleho 
prispievateľa MUDr. Juraja Dudu
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Oslávenca Matúša Jacka sme 
vypátrali na Švermovej ulici a te-
lefonicky sme si dohodli stret-
nutie. V dohodnutom termíne 
na dvere redakcie rázne zaklopal 
a s úsmevom na tvári vstúpil Ma-
túš. Sympatický mladý muž ne-
skrýval radosť z prekvapenia, že 
je „rovesníkom“ našich novín. Pri 
stretnutí sme ho trošku vyspove-
dali a zistili, že ukončil štúdium 
na Gymnáziu P. Horova a v súčas-
nosti sa pripravuje na vstup medzi 
vysokoškolákov na Technickej 
univerzite v Žiline. Medzi jeho 
záľuby patrí futbal, ktorému sa ve-
nuje odmalička. Na našu otázku, 
či pozná noviny Michalovčan od-
povedal Matúš  s úsmevom: „Sa-
mozrejme, stále si ich prelistujem, 
veď ich pravidelne nosím babke“.

Obidvom jubilantom sme za-
gratulovali a odovzdali im malé 
spomienkové darčeky, a ešte nie-
čo navyše – celý dvadsiaty roč-
ník vydania našich novín. Azda 
pri ich listovaní získame stálych 
čitateľov. Oslávencom ešte raz 
gratulujeme a prajeme do ďalšie-
ho života veľa zdravia, úspechov 
a dobrého čítania!                  ivpa

Dvadsaťročný Matúš
Desiateho septembra svoje okrúhle dvadsiate narodeniny neoslavoval len Michalovčan. 
Tento deň majú vo svojom rodnom liste zapísaný ešte dvaja obyvatelia nášho mesta. My 
sme sa rozhodli nájsť ich a jedného vám aj predstaviť v tomto jubilejnom čísle.

O vyjadrenie sme požiadali aj všetkých štyroch primátorov mesta Michalovce – Ing. 
Milana Matejoviča, ktorý bol primátorom Michaloviec v rokoch 1991 – 1994, Ing. 
Ladislava Ebského primátora mesta v rokoch 1995 – 1998, Ing. Jozefa Bobíka pri-
mátora nášho mesta v rokoch 1999 – 2006 a súčasného primátora Viliama Záhor-
čáka. Každý z nich sa s dvojtýždenníkom Michalovčan stretával v inom čase a tu sú 
ich názory:

Mestské noviny Michalovčan 
som si začal všímať prakticky 
od prvého čísla. Spočiatku som 
bol iba pasívnym čitateľom, ne-
skôr som sa z času na čas zapojil 

aktívne ako dopisovateľ. Za zlé 
riešenie som považoval situáciu 
pred rokom 1998. Vtedy musel 
predseda redakčnej rady pre-
dovšetkým zabezpečiť finančné 
prostriedky od sponzorov na 
každé nové číslo a až potom sa 
venovať samotnému obsahu. 

Vďaka pochopeniu poslancov 
mestského zastupiteľstva zvole-
ných v roku 1998 sa náklad na 
vydávanie Michalovčana stal sú-
časťou rozpočtu mesta. Redakčná 
rada sa mohla sústrediť na prácu 
na štruktúre a obsahu novín. Ob-
javili sa napr. nové rubriky, kde 
primátor mesta a zástupca primá-
tora pravidelne informovali o svo-
jich aktivitách, resp. aktualitách 

v meste. Bol novelizovaný štatút 
novín, ktorý garantoval poslan-
com a dopisovateľom uverejňova-
nie neupravovaných príspevkov.

Myslím si, že napriek sil-
nému tlaku digitalizácie v in-
formačných technológiách má 
Michalovčan svoje miesto v in-
formačných kanáloch mesta aj 
po dvadsiatich rokoch. Ďalšiu 
budúcnosť vidím v posilňovaní  
politicky neutrálnej faktogra-
fickosti a aktualizácii ponuky 
v rôznych oblastiach života 
mesta ako aj povinností obča-
nov voči mestu. To je zároveň 
moje prianie pre dvojtýždenník 
Michalovčan do ďalších rokov.

Ing. Jozef Bobík

Jozef Bobík

Pri čítaní Michalovčana 
som si zrazu uvedomil, že 

od vydania jeho prvého čísla 
ubehlo už dvadsať rokov. Vte-
dy skupina pracovníkov mes-
ta na čele s pani Evou Barto-
šovou pripravili jeho spuste-
nie a tak vzniklo periodikum 
s cieľom informovať svojich 
čitateľov o dianí v Michalov-
ciach.

Celých dvadsať rokov som 
vždy so záujmom siahol na 
každé číslo Michalovčana, lebo 
mi vždy priniesol širokú škálu 
informácií počnúc zasadania-
mi mestskej rady, mestského 
zastupiteľstva, o dianí v kultú-

re, športe, turistike, v oblasti 
vzdelávania, cez monitorovanie 
činnosti jednotlivých klubov 
dôchodcov.

Čo ma za všetkých čitateľov 
teší o to viac, je rozhodnutie ve-
denia mesta, že Michalovčan je 
dostupný pre všetkých, pretože 
je bezplatný.

Do ďalšieho obdobia pra-
jem nášmu dvojtýždenníku veľa 
úspechov, nech je aspoň taký 
kvalitný, ako bol doteraz, pokiaľ 
nie lepší. 

Ing. ladislav ebský

ladislav Ebský

...teda ten čas letí. Dvadsať 
rokov od vzniku dvojtýždenní-
ka Michalovčan uplynulo až ne-

uveriteľne rýchlo a je tu dôvod 
na blahoželanie i na spomienku. 
Všetko nové sa rodí v zložitos-
tiach, ale k snahe vytvoriť in-
formačné noviny mesta Micha-
lovce nechýbalo nadšenie. Nové 
usporiadanie samosprávy pri-
nieslo mnoho nových zákonov 
a tak vznikla potreba na prenos 
informácií k občanom.

Vytvorenie redakčnej rady 
bolo spontánne, ale bez novinár-
skych skúseností. Ani rozpočet 
mesta nebol plánovaný v poža-
dovanej potrebe a Michalovčan 
bol verejnosti ponúkaný za dve 
koruny. Dnes je dvojtýždenník 

šírený bezplatne na náklady 
mesta a verím, že to pozitívne 
vníma aj michalovská verejnosť. 
Kvalita aj obsah sú oproti začiat-
kom neporovnateľné.

Súčasnej redakčnej rade blaho-
želám a do ďalšieho výročia pra-
jem veľa tvorivých invencií. Ob-
čanom prajem aby dvojtýždenník 
Michalovčan bol pre nich aktuál-
nym informačným spoločníkom. 
S takýmto zámerom sme začali 
noviny mesta pred dvadsiatimi 
rokmi vydávať a som rád, že majú 
za sebou roky existencie, cenných 
skúseností aj vďačných čitateľov.

Ing. Milan Matejovič 

Milan Matejovič

Efektivita činnosti miestnej 
samosprávy závisí aj od toho, 
ako ju vníma verejnosť, ktorá by 
o nej mala mať čo najviac infor-
mácií.

Je preto potešiteľné, že mi-
chalovská verejnosť má viacero 
kanálov, ktorými sa k takýmto 
informáciám dostáva. Máme 
vlastnú televíziu, ktorej činnosť 
sa v poslednom období výraz-

ne skvalitnila, máme webov-
skú stránku, ktorá, na rozdiel 
od rokov minulých, dnes nie je 
formálnou, ale živou, aktuálnou 
i interaktívnou, a máme aj svoje 
printové periodikum, ktoré bolo 
prvým zo spomínaných infor-
mačných kanálov.

Náš Michalovčan je už dvad-
saťročný! Dvadsať rokov už 
prináša podstatné informácie 
o dianí v meste, dvadsať rokov 
ho už čítajú všetci ľudia, ktorí 
majú radi práve takýto spôsob 
získavania informácií.

S odstupom času treba vyso-
ko oceniť rozhodnutie vtedaj-
ších kompetentných zriadiť ho, 
rovnako ako prácu desiatok tých 
ľudí, ktorí sa počas dvadsiatich 
rokov zaslúžili o jeho obsaho-
vú náplň, technickú realizáciu 
i o jeho distribúciu k čitateľom.

Aj keď v porovnaní s inými 
našimi mestskými médiami naj-

menej zmenil svoj šat a zachoval 
si najviac z pôvodnej podoby, 
svoju úlohu kvalitne plní aj 
v dnešných časoch.

Smelo možno povedať, že je 
dnes pre Michalovčanov, ale aj 
pre ľudí, ktorí sa o dianie v na-
šom meste zaujímajú, najdo-
stupnejším médiom, čo osobit-
ne platí o jeho cene.

Som preto veľmi rád, že ho 
máme, som veľmi rád, že množ-
stvo ľudí využíva možnosť čítať 
ho i prispievať doňho svojimi 
názormi i podnetmi.

Nášmu Michalovčanovi 
do ďalších decénií, ktorých, 
verím, bude čo najviac, želám 
kvalitné realizačné tímy, ktoré 
dokážu svojou invenciou a kre-
ativitou zaujímavým spôsobom 
a obsahom napĺňať jeho stránky, 
no najmä množstvo vďačných 
a verných čitateľov. 

Viliam Záhorčák

Viliam Záhorčák

K jubileu Michalovčana

Súčasná redakčná rada v zložení (hore zľava) MUDr. Benjamín Bančej, Michal Oros, Ing. Ján Ďurovčík, 
(dole sprava) Vierka Klaciková, Ing. Iveta Palečková a Ľudmila Poláková vám v mene svojom aj v mene 
všetkých predchádzajúcich pracovníkov redakcie Michalovčan úprimne ďakujú za vašu priazeň, ktorú 
venujete novinám už dvadsať rokov. Bez vašej náklonnosti a vašich príspevkov by dvojtýždenník Micha-
lovčan nebol tým, čím je. Ďakujeme!

Ilustrácia: MUDr. Juraja Dudu
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1      2       3    4       5      6       7      8     9 
A
B
C
D
E
F
G
H
I

K rížovk a 
k �0.  v ýročiu existencie 

našich novín Michalovč an

voDorovNE
A. Koniec tajničky
B. iniciálky Rudolfa, Dany, Eleny 

– český prozaik (1903- 1986), 
vlast. menom Josef Kaván, au-
tor románov, hlavne zo suez-
skej dediny- sťa

C. meno Cruisa – filipínska sop-
ka – nasával

D. rastlina z čeľade ľaliovitých 
– meno herečky Lukošíkovej 
– Strážanovej

E. Dopr. prostriedok – svoja, mne 
patriaca (st.čes.) – český herec, 
prvý predstaviteľ Švejka v ne-
mých filmoch (1880 – 1928)

F. Edo vlastní – významný slo-
venský etnomuzikológ (On-
drej ...), zberateľ slov. ľud. 
pesničiek

G. „L“ medzi rovnakými mäk-
kými spoluhláskami – značka 
talianskych ložísk – samec 
kozy

H. vzduch po grécky – elektrá-
reň Vojany – MPZ vozidiel 
Albánska a Uruguaya

I. začiatok tajničky

zvislo
1. žáner na rozhraní publicistiky 

a literatúry – bývalý micha-
lovský futbalista (Milan ....)

2. modla – poodlepuj
3. medzinárodná skratka európ-

skej tenisovej federácie so síd-
lom v Bazileji – druh otlaku 
– apriórny umelý jazyk

4. francúzsky atol – slovenský 
básnik, vl. menom Ján Čie-
tek [ (1898 – 1982) – [ Básnik 
a žena, Zrno, Studňa]

5. umiestnenie na špičke – žabie 
citoslovce – domáce meno 
Ivana

6. patriaca Erovi – skr. dvojja-
zyčnosti 

7. hľa, ajhľa – západoslovenské 
okresné mesto – typ sov. lie-
tadiel

8. očito – pražský propagonista 
nežnej revolúcie, katolícky 
kňaz

9. telefonoval (hovor.) – opuch-
lina

Pomôcky: B. NOR, e. NOl, 
4. aNaa

.... Prajeme do ďalších rokov veľa (...dokončenie v tajničke)

     autor: Dušan Kudroč

V jednom z prvých ročníkov sme našli aj túto originálnu 
vinšovačku. Prinášame vám ju tak, ako bola uverejnená 
takmer pred dvadsiatimi rokmi v zemplínskom nárečí.

Vinčujem mihaľovskym noviňkom,
Žebi pre cali mesto buli vyhledavanim pramiňkom.
Bo toti noviňki su našoho mesta,
Naj jich čita každi, stari, mladi i každa nevesta.

Od novoho roka bi mohli vichodzic už každi tizdzeň,
Šak u Mihaľovci jest co pisac každi dzeň.
Mihaľovce to največši varoš na calim Zempline,
Prajem Mihaľovčanoj, že bi bul čitani u každej rodziňe.

Žičim kolektivu redakcie Mihaľovčana,
Naj še ňeboja, naj pišu pravdu
a chto sebe zasluži, naj ho pohaňa.
Verim, že ňebudzem sam, co Mihaľovčanoj vinčuje,
Naj v joho redakcii po cali rok šicko funguje.

                                                                                           Berti z Baňki

Vinčujem Mihaľovčanoj

Istá slečna zažalovala pána za vyvolanie verejného pohoršenia. Vraj 
každý večer pri zapnutom televízore celkom nahý cvičí vo svojom 
byte, čo veľmi dobre vidieť z jej okna, ktoré je presne oproti. Sudca 
konfrontuje výpoveď:
- Je to pravda obžalovaný?
- Je, ale ...
- Aké ale?
- Z okna tej slečny predsa vôbec nevidno do mojej izby, už vôbec nie 
na podlahu!
- Nevidno? – rozčuľuje sa slečna.
- Skúste si u mňa vyliezť na skriňu ...

- Tak čo, ako sa mávaš?- pýta sa Mara Anči.
- Vydala som sa zle, ale rozviedla tak dobre, že odišiel len s aktovkou.

Príde babka s dedkom do mesta. Zastanú pred prvým výkladom 
a babka hovorí:
- Ta paľe, šicki hutorja, jaka teraz drahota, a tu popaď paradni gerok 
za 90 korun, ancug za 100 ...
- Šaľena, ta ti nevidziš, že to čiscareň?

Ukradli kamión s vodkou. O týždeň chytili zlodeja.
- Čo si urobil s kamiónom? Pýta sa vyšetrujúci.
- Predal som ho.
- A čo si urobil s peniazmi?
- Prepil som ich.

Návraty – na čom sme 
sa kedysi zabávali

Noviny Michalovčan čítam 
veľmi dlho. Páči sa mi všetko. 
Prajem im ďalších minimálne 
20 rokov existencie a veľa spo-
kojných čitateľov. (21-ročná štu-
dentka)

Čítam ich od začiatku. Páči 
sa mi všetko. Želám veľa, veľa 
ďalších rokov. (40-ročná mana-
žérka pre reklamu)

Noviny čítam dlho spolu 
s manželkou. Ja obľubujem taj-
ničky a tie mi chýbajú vo vašich 
novinách, manželka by prijala 
recepty. Nebolo by možné uve-
rejňovať v jednom čísle tajničku 
a v nasledujúcom recept a bude-
me spokojní obidvaja? (61-roč-
ný dôchodca)

Michalovčana čítam dlho. 
Chýba mi viac histórie. Poznám 

trochu históriu Michaloviec, ale 
zaujímalo by ma, kto bol prvým 
a potom ďalšími starostami vte-
dy ešte obce Michalovce. Tiež 
skúste predstaviť sakrálne, zau-
jímavé stavby aj v rámci okresu, 
možno synagógu na ktorú sa už 
mnohí ani nepamätajú. (58- roč-
ný administratívny pracovník)

Noviny čítam už niekoľko 
rokov. Páči sa mi rôznorodosť 
článkov, distribúcia, nepáči sa 
mi formát, grafika trošku a úzky 
okruh dopisovateľov. Želám veľa 
spokojných čitateľov. Aby priná-
šali objektívne správy o udalos-
tiach v našom okresnom meste 
a o veciach týkajúcich sa našich 
životov – týždenne. ( 29- ročná 
administratívna pracovníčka)

Noviny čítam minimálne 15 
rokov. Páči sa mi a veľmi to oce-

ňujem, že noviny sú bezplatné 
a ich dostupnosť pre obyvateľov 
mesta je vyhovujúca. Redakčnej 
rade veľa zdravia, novinám veľa 
dobrých dopisovateľov a ešte 
viac spokojnosti čitateľov. (50- 
ročná ekonómka)

Noviny čítam pravidelne. 
Chýbajú mi vtipy, alebo citáty, 
výroky slávnych osobností.  Do 
ďalších rokov prajem veľa spo-
kojných čitateľov. (50- ročná 
domáca)

Michalovčan čítam asi 15 
rokov. Páčia sa mi interpelácie 
poslancov. Prajem novinám 
ďalších úspešných 20 rokov. (42- 
ročný učiteľ)

Pravidelne som tieto noviny 
čítaval asi rok. Zhruba pred pol-
rokom som prestal. Páči sa mi 

prístup ľudí, ktorí na novinách 
pracujú, že majú snahu niečo 
zmeniť (o čom svedčí aj táto 
anketka). Páčia sa mi rubriky 
o novorodencoch a svadbách. 
Chýba mi šport, a to rozhovo-
ry, názory na výkon po zápase. 
Rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú 
v tomto meste. Je tu príliš veľa 
kultúry. Noviny na mňa pôsobia 
viac ako periodická tlač Mest-
ského úradu a nie nás, občanov 
Michaloviec ako o tom hovo-
rí ich názov. Prajem v prvom 
rade vyšší rozpočet, viac peňazí 
znamená väčšie možnosti, viac 
stránok. (34-ročný pracovník 
verejnej správy)

Čítam ich približne 6 rokov. 
Nepáči sa mi, že je tam málo 
športu. Novinám by som prial, 
aby uverejňovali podstatne viac 
športu. (37-ročný referent)

Máme záujem aj naďalej prinášať našim čitateľom informácie, ktoré ich zaujmú, rozšíria ich obzor, prípadne pobavia, 
preto sme pri príležitosti nášho okrúhleho výročia zisťovali v uliciach mesta názory náhodných okoloidúcich na noviny 
Michalovčan. Položili sme im tri otázky: Ako dlho čítate noviny Michalovčan? Čo sa vám v nich páči alebo nepáči? 
Čo by ste zaželali našim novinám k ich 20. výročiu? Prinášame vám niektoré odpovede:

Pýtali sme sa v uliciach mesta

sKUtočNE PoDNiKatEĽMi?

Za dva roky po nežnej re-
volúcii sa u nás uskutočnili 
podstatné zmeny v politickej 
i ekonomickej oblasti. Kým do-
teraz bolo takmer všetko okolo 
nás štátne, teraz sa vlastníctvo 
presúva k súkromným podnika-
teľom. Dlho očakávaná zmena 
sa stáva skutočnosťou. V súčas-
nosti registrujeme v meste vyše 
1800 súkromných podnikateľov.

Vynára sa otázka: vedia sa 
naši podnikatelia aj podnika-
teľsky správať? Väčšina z nich 
bola doteraz radovými zákaz-
níkmi, ktorým sa všeličo nepá-
čilo v obchode, či službách. Aká 
je vidina súčasného podnikate-
ľa? Slúžiť zákazníkovi, alebo je 
tu vidina skorého zbohatnutia? 
vo svete konkurencie je život 
neúprosný, ale podnikať na 
úkor výrobcu i zákazníka je 
nenormálne. Zatiaľ čo mnohí 
výrobcovia hľadajú únik pred 

stratou, naši podnikatelia, naj-
mä v obchode, nepoznajú hra-
nice chamtivosti. Či je to naša 
slovenská nátura? 

V trhovom hospodárstve sa 
dajú vysvetľovať vzťahy medzi 
výrobou, obchodom a zákazní-
kom ako dobrovoľné, charakte-
rizované dopytom a ponukou. 
ibaže potraviny i tovar dennej 
spotreby nepoznajú odklad 
a ich súčasné ceny pôsobia nie-
len na naše peňaženky, ale aj 
na životnú úroveň. Deti i do-
spievajúca mládež nepočkajú, 
že sa o nejaký čas neskôr nasýtia 
lacnejšie.

Nie každý negatívny jav 
v súčasnej spoločnosti sa dá 
pripísať na vrub ekonomickej 
reformy. Tieto nedostatky sú 
skôr v nedobrých medziľud-
ských vzťahoch. súkromní 
podnikatelia mali vytvoriť 
zdravú konkurenciu štátnemu 
obchodu, ktorý stále vykazuje 
zisk. Opak sa však stal prav-

dou. Súkromník ponúka tovar 
atraktívnejší, lákavejší, ale pre-
dovšetkým drahší, využívajúc 
pritom ešte aj medzery daňové-
ho zákona. 

Je čas predvianočného pre-
daja, takmer každý z nás myslí 
na svojich blízkych, zatiaľ čo 
naši podnikatelia myslia pre-
dovšetkým na seba a skúšajú 
hranice trpezlivosti spotrebite-
ľa, ktorý so svojimi finančnými 
možnosťami je takmer na dne. 

iste by sme všetci uvítali 
určitý obrat v myslení našich 
podnikateľov, že predvianočný 
zhon za nákupmi i každoden-
ný nákup nemôže byť ubíjaný 
daňou z prepychu. Život, to nie 
je prepych, ale potreba, a kto 
nepochopí túto realitu nech si 
neprivlastňuje názov podnika-
teľ, ale názov taký, aký mu bude 
vlastnejší.

Ivan Palkoci
Článok z Michalovčana č. 25, 

ktorý vyšiel 23. decembra 1991

Návraty – o čom sme kedysi písali
Dobrí ĽUDia NEvyMrEli

Čo by ste urobili, keby ste 
na ulici boli svedkom prepad-
nutia, ubližovania, či krádeže? 
Boli by ste ľahostajní a nevší-
mali si to, alebo by ste hľadali 
možnosť ako obeti pomôcť? 
Veľmi duchaplne v takejto si-
tuácii zareagovala Mária Slo-
bodová z Remetských Hámrov, 
ktorá v piatok 5. októbra bola 
svedkom prepadnutia nezná-
meho chlapca pred obchod-
ným domom Elán. Nahlásila 
tento čin na blízke oddelenie 
mestskej polície, odkiaľ okam-
žite vyslali hliadku službuko-
najúcich policajtov na udané 
miesto. Tým pomohla nezná-
memu mladému mužovi a do-
kázala, že ľudí neovládla ľaho-
stajnosť. Dokázala, že dobrí 
ľudia nevymreli. 

vk
Článok z Michalovčana č. 22, 
ktorý vyšiel 29. októbra 2001
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DVA TÝžDNE V KUlTúRE Michalovčan informuje
VíTAME MEDZi NAMi NAšich NAJMENších:

Ivan Raškovský 
Tamara Andrášová 
Sabina Varcholová

Ema Burašová

Anna Kučová  74-ročná
Ing.Gabriel Tkáč  51-ročný
Eva Jevčáková  69-ročná
Jozef Hospodár  81-ročný
Anna Hreňková  76-ročná
Milan Sluka  67-ročný
Jozef Cichý  79-ročný
Filip Olejár  74-ročný
Margita Harčárová  87-ročná
Mária Paňková  76-ročná
Michal Benetin  78-ročný
Pavol  Čurma  81-ročný
Albín Bodnár  72-ročný
Agnesa Huňadyová  74-ročná

NAVžDy SME SA ROZlúČili S TÝMiTO OBČANMi NášhO MESTA

Spoločenská rubrika

KrEsťaNstvo v DEjiNÁCH zEMPlíNa 
vedecká konferencia 

17. 9. – 18. 9. 2010 – Zemplínske múzeum

iKoNy a svEt viEry
vernisáž výstavy

18. 9. 2010 o 17. hod. – Zemplínske múzeum

Mestský úrad, MsKS a Zemplínske múzeum v Michalovciach 
Vás pozývajú na slávnosť

DiEs Pro HoNorE Civitatis 
Na poctu mesta 

19. 9. 2010 o 18. hod. 
tribúna pri MsÚ (v prípade nepriaznivého počasia MsKS)

Slovenské národné divadlo a MsKS Michalovce 
uvedú hru M. von Mayenburga 

KsiCHt 
24. 9. 2010 – 19,00 hod. – veľká sála MsKS

výstavy
Výstava obrazov akademického maliara 

istvÁNa MEzEya 
z Maďarska

2. 9. 2010 - 1. 10. 2010 – Malá galéria MsKS

MÁria KačírKovÁ
7. samostatná výstava obrazov 

7. 9. 2010 - 30. 9. 2010 – galéria ZOS Michalovce

srDCE aKo Dar
VII. ročník súťažnej prehliadky ZUČ zdravotne postihnutých 

27. - 28. 9. 2010 – Veľká sála MsKS Michalovce

CEsta slNEčNoU sÚstavoU 
a sÚHvEzDiaMi 

26. 9. 2010 v lesoparku Hrádok 
v čase 10.00 - 14.00 hod.

Podujatie sa uskutoční za každého počasia!
Info: tel. č.: 6443259, 6443260 

18. 9. sobota 16,00 hod.  
PoMsta CHlPÁčov USA / 2010 /92 min./ 
/rodinná komédia/ Premiéra 
Vstupné: 2.00€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český  dabing

18. 9. sobota 19,30 hod.
19. 9. nedeľa 20,30 hod 
salt USA / 2010 /94 min./
/akčný thriller/ Premiéra
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

22. – 23. 9. streda, štvrtok 19,30 hod.
24. 9. piatok 20,30 hod.
26. 9. nedeľa 16,00 a 19,30 hod.   
lEt´s DaNCE 3  USA / 2010 /100 min./
/tanečný romantický film/
Vstupné: 2.50€     Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

28. – 29. 9. utorok, streda 19,30 hod.  
KajíNEK ČR / 2010 /107 min./
/kriminálny thriller/ Premiéra 
Vstupné: 2.30€     Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Česká verzia

Mestské kultúrne stredisko

Program kina centrum

Galéria Zemplínskeho osve-
tového strediska sprístupnila 
verejnosti výstavu amatérskej 
výtvarníčky, žijúcej na Zemplí-
ne, Márie Kačírkovej. Výstavná 
expozícia pozostáva z olejoma-
lieb, akvarelov a malieb na sklo. 
Autorka sa usiluje hodnoverne 
stvárniť realitu prírody a krajiny, 
ktorá ju obklopuje a nachádza 
v nej dostatok inšpirácie pre svo-
ju tvorbu. „Marike“, (tak ju vo-
lajú tí, ktorí ju poznajú osobne) 
nechýba zmysel pre odhaľovanie 

tajomstva, ktoré v sebe ukrý-
va podmorský svet. Jej tvorba 
na diváka pôsobí upokojujúco 
a nápadne skromne. Jednodu-
chosť a skromnosť tak umocní 
chuť autorky prežívať svoj život 
plnohodnotne, so zmyslom pre 
krásu a detail. Kiež by tvorba au-
torky povzbudila každého náv-
števníka k hľadaniu zmyslu.

Spomínaná expozícia je 
verejnosti prístupná do konca 
septembra.

Mgr. Ivana Mochorovská

Zmysel jesene života

DO STAVU MANžElSKéhO VSTúPili TiETO SNúBENEcKé PáRy:
Radko Pokoželec a Lívia Lenhardová

Fabio Prasca a Lucia Maskaľová
Peter Magyar a Marta Zreláková

Ján Olejár a Ľudmila Zahorčáková
Peter Virčík a Lucia Egriová

Mgr. Marek Tutura a Mgr. Jana Malá
Ing. Radek Milion 

a MUDr. Martina Holdová
Dušan Uchnár

a Vladimíra Hrabovecká

B l a h o ž e l a n i a
Dňa 9. septembra 2010 sa dožila

91 rokov pani 

alŽbEta MatEjčíKovÁ

Ku krásnemu jubileu jej srdečne 
blahoželáme a prajeme pevné zdravie 

a veľa šťastia.

dcéra, nevesta a vnúčatá S p o m i e n k y
Dňa 6. augusta uplynul rok, keď dotĺklo
srdce našej milovanej manželky a mamy

Marty FEDorčíKovEj
rod. breckovej

Za tichú spomienku všetkým,
čo ju poznali a mali radi, ďakujeme.

manžel a deti s rodinami

Zemplínske osvetové stedisko

hvezdáreň

Na jeseň tohto roku uplynú 
dve storočia od narodenia výni-
močného básnika Karla Hynka 
Máchu, ktorého si organizátori 
chcú pripomenúť touto výstavou. 
Osobnosť, ktorej vplyv na českú 
kultúru je celkom ojedinelý. Stal 
sa prvým moderným českým 
básnikom. Svojimi podmanivými 
veršami nebývalého citu, hlboké-
ho filozofického pohľadu a boha-
tej imaginácie pretvoril vtedajšiu 
značne kostrbatú češtinu v bás-
nický nástroj plný hudby, fantázie, 
zmyselnosti a tajomstva. 

Mácha bol prevažne lyrický 
básnik. Veľmi často sa zamýšľa 
nad zmyslom života. Pre svoje 
úvahy nenachádza porozume-
nie, preto vyúsťuje do pesimiz-
mu. S dobou nebol spokojný. 
Sníva o slobodnom človeku, ale 

spoločnosť ho odmieta. Z to-
ho vzniká rozpor medzi snom 
a skutočnosťou, medzi túžbou 
a možnosťami, príznačný pre ro-
mantikov. Potom aj jeho dielo je 
vzburou proti tiesnivým pome-
rom doby. Týmito rozpormi sú 
poznamenané už začiatky jeho 
tvorby, ktorá má ráz baladický 
a historický. 

Básnikovo hĺbavé pátranie 
vyúsťuje do krásnej lyricko-epic-
ko-reflexívnej básnickej skladby 
Máj (1836). Okrem nej napísal 
Mácha viac epických a lyrických 
básní a prózy. Z nich sú najpo-
zoruhodnejšie Cikáni (1835) 
a Marinka (1834). V obidvoch 
rozvíja romantický protiklad 
medzi snom a skutočnosťou.

Výstava bude sprístupnená ve-
rejnosti do 8. októbra 2010.       zk

Zázrak menom Mácha
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalov-
ciach a České centrum v Košiciach sprístupnili 8. septem-
bra  verejnosti výstavu pod názvom ZÁZRAK MENOM 
MÁCHA v priestoroch knižnice.

P o ď a k o v a n i a
Dňa 23. 8. 2010 nás navždy opustil po ťažkej a dlhej 

chorobe náš milovaný syn a brat

jÁN KUDlÁč
Za starostlivosť v posledných dňoch jeho života ďakujeme 
kolektívu pracovníkov NsP v Michalovciach, oddeleniu 
OAIM, pľúcneho oddelenia, doliečovacieho oddelenia 
a Zariadeniu opatrovateľskej služby mesta Michalovce.

 Zároveň sa chceme poďakovať všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí sa zúčastnili na poslednej 

rozlúčke, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina, mama, sestra a brat s rodinami

Dňa 31. 8. 2010 nás navždy opustila 
milovaná manželka, mamka, 

babka a prababka

aNNa KUčovÁ
Týmto chceme poďakovať všetkým 

príbuzným a známym, ktorí ju prišli 
vyprevadiť na jej poslednej ceste.

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.

manžel a deti s rodinami

Chceme sa poďakovať celému kolektívu pracovníkov Zariadenia 
pre dôchodcov na Ul. J. Hollého za starostlivosť o našu mamku 

Zuzanu Dopirákovú počas jej pobytu v tomto zariadení. 
Zároveň touto cestou chceme poďakovať kolektívu pracovníkov 

pohrebníckych služieb v Michalovciach za citlivý a ľudský 
prístup pri vybavovaní pohrebných záležitosti a celého obradu, 

pri pohrebe našej mamky
 

zUzaNy DoPirÁKovEj 
smútiaca rodina

Dňa 12. septembra 2010 oslávili 
40 rokov spoločného života manželia

ing. arch. jozEF MaňUCH 
a zDENKa MaňUCHovÁ 

z Michaloviec

Pri tejto príležitosti im do ďalších spoločných rokov zo srdca 
želáme pevné zdravie a vzájomné porozumenie.
dcéry adriana a lenka s manželmi a vnúčatká

Klub dôchodcov na Ul. obrancov mieru v Michalovciach
organizuje vo svojich priestoroch 

 26. 9. 2010 so začiatkom o 15.00 hod.

Posedenie Pri  hudbe sPojené s tancom, 
sPevom i hovoreným slovom

Káva, čaj - grátis, ostatné občerstvenie vlastné.
Členstvo v iných kluboch dôchodcov nie je prekážkou.

Mestské kultúrne stredisko 
v Michalovciach v spolupráci so 
Slovenským národným divadlom 
Bratislava uvádza v mesiaci sep-
tember komédiu M. von Mayen-
burga KSICHT. M. von Mayen-
burg je jedným z najhrávanejších 
nemeckých dramatikov súčasnej 
mladej generácie, ktorý je známy 
na celom Slovenku vďaka úspeš-
ným inscenáciám jeho hier Tvár 
v ohni, Paraziti, Eldorádo.

Hra KsiCHt patrí k horú-
cim dramatickým novinkám 

na scénach významných eu-
rópskych divadiel. KSICHT je 
skvelá satira s veľkým  zmys-
lom pre fantáziu a krutý, ale 
oslobodzujúci humor. V Mi-
chalovciach sa v hre predstavia: 
Tomáš Maštalír, Táňa Pauho-
fová, Jozef Vajda a Alexander 
Bárta.

Kto chce vidieť toto predsta-
venie, nech sa príde pozrieť 24. 
septembra 2010 o 19.00 hodi-
ne do veľkej sály MsKs v Mi-
chalovciach.

SND v Michalovciach

Aktivity materského centra 
pokračovali aj počas prázdnin 
napriek tomu, že herňa MC 
Drobec na 7. ZŠ bola zatvorená 
z dôvodu rekonštrukčných prác 
v budove školy. Po povodniach 
v michalovskom okrese zorgani-
zovalo materské centrum zbier-
ku šatstva a iných potrebných 
vecí do domácností. Hmotnú 
pomoc odovzdala štatutárka 
a členovia Dozornej rady MC 
Drobec pani starostke obce Pet-
rikovce. Všetkým, ktorí do tejto 
zbierky prispeli vecnými darmi 
v mene občanov obce poďako-
vala a ocenila snahu MC pomôcť 
ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. 

Materské centrum počas 
prázdnin realizovalo aj aktivi-
ty podporené grantom mesta 
Michalovce v rámci projektu 
„Drobci poznávajú krásy Zem-
plína“. Mamičky s deťmi mali 
možnosť zaplávať si v bazéne 
penziónu Juliana, zúčastniť sa 
športového dňa na Vinianskom 

jazere s obedom v hoteli Jazero 
a občerstvením v penzióne Pra-
meň. Drobci sa boli pozrieť aj na 
Zemplínske slávnosti a jarmok. 
V najbližších dňoch MC zorga-
nizuje pre rodiny s deťmi túru 
na Morské oko s občerstvením 
vo Vyšnej Rybnici. V septembri 
členky MC spoločne s deťmi 
navštívia Zemplínske múzeum 
a budú sa venovať aj plánova-
ným aktivitám v tvorivej dielni 
MC Drobec. Za podporu mesta 
Michalovce prostredníctvom 
grantu týmto ďakujeme. 

Vďaka finančnej podpore fi-
riem a jednotlivcov, ktorí na čin-
nosť materského centra prispeli 
2 % z dane, MC v týchto dňoch 
upravuje novú herňu pre deti. Väč-
ší priestor v rámci VII. základnej 
školy na Krymskej ulici poskytlo 
vedenie školy, za čo im vyjadruje-
me vďaku. Všetky aktuality a ďal-
šie informácie nájdete na stránke 
www.mcdrobec.detailne.sk 

Mgr. a. Jacečková

Aktivity Mc Drobec
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 šPORT – iNZERciA

DVA TÝžDNE V šPORTE
o PoHÁr PriMÁtora MEsta

I. ročník mestskej ligy materských škôl
v pohybovej zdatnosti

1. kolo-21. 9. 2010   9. 00 hod.   IV. MŠ Školská 5
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

AEROBic
zUMba PÁrty

I. ročník
18. 9. 2010   14. 00 – 17. 00 hod., Gymnázium Pavla Horova

Info: Štefánia Sokolová, č. tel. 0907963106

BASKETBAl
1. bK – 1. bK HUMENNÉ

I. liga juniorov Východ-5. kolo   30. 9. 2010   19. 15 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

FUTBAl
MFK zEMPlíN – FK laFC lUčENEC

I. liga mužov-9. kolo, 18. 9. 2010   15. 00 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

MFK zEMPlíN – as trENčíN
I. liga dorastu U 19, U 17-10. kolo,   19. 9. 2010   11. 00 a 13. 30 hod.

Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

MFK zEMPlíN – MFK rUŽoMbEroK  
Slovenský pohár-2. kolo, 22. 9. 2010   16. 00 hod.  

Info: Mgr. Peter Ščobík,  č. tel. 0915840405,

MFK zEMPlíN – ŠK PartizÁN barDEjov
I. liga žiakov U15, U14-8. kolo,   25. 9. 2010   10. 00 hod. a 12. 00 hod.

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

FK toPoĽaNy – MFK sNiNa
III. liga mužov-10. kolo, 26. 9. 2010   10. 30 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524

háDZANá
HK iUvENta – ŠKP bratislava

WHIL ženy-3. kolo   18. 9. 2010   17. 30 hod.
Info : Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

HK iUvENta – HK slÁvia PartizÁNsKE
I. LS/MD-2. kolo   19. 9. 2010   13. 00 a 15. 00 hod.

Info : Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

slovENsKo – biElorUsKo  
Prípravný medzištátny zápas, 25. 9. 2010   17. 30 hod. 

Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

iN – liNE KORČUĽOVANiE
o PoHÁr PriMÁtora MEsta

II. ročník mestskej In-Line ligy v šprinte žiakov
1. kolo-21. 9. 2010   11. 00 hod.   2. kolo-29. 9. 2010   11. 00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

ĽADOVÝ hOKEJ
HK MlÁDEŽ – MŠHK PriEviDza

I. liga juniorov-3. kolo   18. 9. 2010   14. 00 hod.

HK MlÁDEŽ – HK 95 PovaŽsKÁ bystriCa
I. liga juniorov-4. kolo   19. 9. 2010   9. 30 hod.

HK DUKla – MHK 32 liPtovsKý MiKUlÁŠ
I. liga mužov-5. kolo   21. 9. 2010   17. 00 hod. 

Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0905300695

STOlNÝ TENiS
ŠKst a - MŠK vstK vraNov NaD toPĽoU

I. liga mužov Východ-1. kolo   25. 9. 2010   16. 00 hod.

ŠKst a – stK lUčENEC a, starÁ ĽUbovňa a
Extraliga dorastencov-1. kolo   26. 9. 2010   10. 00 hod.

Info: JUDr. Jozef Bľaško, č. tel. 0905600840

TENiS
CEloŠtÁtNy tUrNaj babolat CUP 2010 
kat. B staršie žiactvo, 25. – 28. 9. 2010,   9. 00 hod.

Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905217341

TURiSTiKA
sUCHoU NoHoU Po laborCi

XXIX. ročník
18. 9. 2010    7. 00 hod.

Info: Anton Hasák,  č. tel. 0908027603

biEŠčaDy
25.  9. 2010  6. 00 hod.

Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905550243
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n MiCHalovčaNia v DrUHoM KolE
Prvoligoví futbalisti MFK Zemplín Michalovce už zohrali prvé stret-
nutie I. kola Slovenského pohára. Prešli ním bez problémov, keď si 
v domácom prostredí ľahko poradili s našim susedom, účastníkom I. 
ligy skupina Východ - Slavojom Trebišov. Naši zvíťazili 6:0 (5:0) a po-
stúpili do II. kola. V ňom sa znovu doma stretnú 22. septembra už so 
zdatnejším súperom, účastníkom Corgoň ligy - MFK Ružomberok.

n HÁDzaNÁri v liGE
Michalovská mužská hádzaná odkúpila prvoligovú licenciu a teraz 
bude hrávať I. ligu pod názvom HC WinLand Michalovce. Generál-
ku na súťaž mali s poľským celkom Posir Przemysl. Hostia vyhrali 
tesne 27:29 (10:14) a rezerva našich tiež prehrala 31:21 (15:12). Zo-
hrali už aj stretnutie I. kola v Šali s Duslom a prehrali 32:17 (13:7). 
V sobotu 11. septembra sa hralo susedské derby. Michalovce priví-
tali Slavoj Trebišov. Zápas sa skončil víťazstvom Michaloviec 29:26.

n Dobrý Štart DUKly
Prvá hokejová liga má za sebou dve kolá. Michalovská Dukla sa 
v úvodnom kole predstavila v Dolnom Kubíne. Zápas sa skončil 
naším víťazstvom 2:5. V druhom kole sme na svojom ľade privítali 
vlaňajšieho finalistu, popredný celok I. ligy – Piešťany. Po dobrom 
výkone dominovala znovu Dukla 0:2. Má už 4 body a skóre 7:2.
Štart v I. hokejovej lige je raketový a už v utorok 14. septembra Mi-
chalovce privítali na svojom ľade zemplínskeho rivala, suseda z Tre-
bišova. Zápas sa skončil víťazstvom domácich 4:2.V ďalšom kole 
– štvrtom, v piatok 17. septembra Dukla pocestuje do Spišskej Novej 
Vsi, ktorá sa chce vrátiť po roku do extraligy. Hneď v utorok 21. sep-
tembra sa znovu Michalovce predstavia na domácom ľade, keď priví-
tajú druhého vážneho kandidáta na postup – Liptovský Mikuláš. 

n stoP iUvENtE v EHF
Michalovský účastník WHL v hádzanej žien Iuventa mala v I. kole 
Pohára EHF za súpera celok z Islandu – Valur Reykjavík. Ak chce-
li postúpiť, museli vyhrať viac ako o päť gólov, pretože na Islande 
Iuventa prehrala 26:21. Zápas sa však skončil deľbou bodov 30:30 
a postup si vybojoval Valur. Ten sa v druhom kole stretne s nemec-
kým Oldenburgom o postup do III. kola. Problémy boli zo zra-
nenými hráčkami, nemohli hrať Mičiníková a Wollingerová a to 
nakoniec rozhodlo, že sme vypadli z Pohára EHF už v I. kole. 

n v sobotU s lUčENCoM
Prvoligoví futbalisti MFK Zemplín Michalovce cez dvojtýždňo-
vú prestávku znovu robili v zostave korektúry a pripravovali sa 
na stretnutie v Púchove. Predstavili sa na ihrisku posledného celku 
tabuľky a brúsili si zuby na bodovanie. No zo zápasu znovu odchá-
dzali bez úspechu. Posledný celok tabuľky hral oveľa lepšie a zvíťazil 
rozdielom triedy 0:3(0:1). Michalovčania sa nevedia dostať do tem-
pa a vyšli znovu naprázdno. Už v sobotu 18. septembra o 15.00 hod. 
privítajú na svojom štadióne druhý celok tabuľky – Lučenec. No 
bude to oveľa ťažší súper ako Púchov, ktorý tak ľahko body nepúšťa. 
Vedie ho bývalý tréner Michaloviec J. Škrlík, ktorý súpera dobre 
pozná. Michalovčania doposiaľ získali 9 bodov a patrí im 8. miesto 
v tabuľke. O ďalší týždeň v 10. kole sa Michalovce predstavia v so-
botu 25. septembra o 15.00 hod. v Dolnom Kubíne. 

n PolovičNý ÚsPECH iUvENty
Hádzanárky michalovskej Iuventy v novom ročníku WHL odohrali 
už dve stretnutia. V prvom si na svojej palubovke poradili s nováči-
kom súťaže Bánovcami nad Bebravou, v drese ktorých hrá aj naša bý-
valá hráčka Alžbeta Tóthová. Naše hráčky vyhrali 36:40 (19:22). Naj-
viac gólov za nás zaznamenala Tobiášová – 12/4. U hostí A. Tóthová 
11/2. Druhý zápas bol ako predohrávka. Po návrate z Islandu sa Mi-
chalovce zastavili v Jindřichovom Hradci a domácim podľahli 28: 
32. Majú zatiaľ dva body na svojom konte. V III. kole privítajú doma 
 v sobotu 18. septembra o 18. hodine bratislavský ŠKP.                   ka

k r á t k o  z o  š P o r t u Malý oznamovateľ
Služby

• Ponúkam fotografovanie slávnostných príležitostí. Tiež zhoto-
venie a oprava fotografií podľa individuálnych požiadaviek. To 
všetko za výhodných podmienok. ( 0908 369 154

• Staviame strechy, odvodnenie vlhkosti stavieb. ( 0917 739 944

Kúpa – predaj – prenájom/byty, domy
• Predám teplý a slnečný 1-izbový byt v OV s rozlohou 36,70 m2 

na sídlisku SNP, 1.poschodie. Bytový dom je zateplený. Plastové 
okná, zasklený balkón, sprchovací kút, zateplené vchodové dve-
re, murované jadro, kuchynská linka v cene. K bytu patrí muro-
vaná pivnica. ( 0910 493 189

• Dám do prenájmu garáž na Okružnej ulici č. 102 (pri ARECE) 
( 0904 347 192

• Obchodné priestory na prenájom 50 m2 v centre. ( 0915 864 655
• Predám dvojizbový byt – 42 m2, 7. poschodie s balkónom a piv-

nicou v pôvodnom stave v centre Michaloviec. ( 0905 618 423
• Predáme priestranný RD na Topolianskej ulici v Michalovciach, 

postavený v r. 1992, kompletne vynovený v r. 2005. Nové okná, 
podlahy, kúrenie, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, vstavané 
skrine, umývateľné farby ... Nutné vidieť! ( 0911 160 380 

• Predám l-izbový byt 39 m2 podlahovej plochy v OV v zateplenej 
bytovke na 3. poschodí, Okružná 16, Michalovce. Cena 23 000 € 
- dohoda možná. Info ( 0905 440 360

• Predám 3–izbový byt v OV s balkónom na Štefánikovej ulici, 
čiastočne prerobený, nové jadro, kuchynská linka na mieru, 
vešiaková stena, plastové okná, bezpečnostné dvere. Byt má aj 
murovanú špajzu a pivnicu. Prípadne vymením za 2–izbový byt. 
Cena dohodou. ( 0917 754 088

• Predám 2–izbový byt v osobnom vlastníctve na Ulici J. Murgaša 
20. Cena dohodou. ( 0903 278 538

• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným 
pozemkom a elektromerom. Cena dohodou. ( 0903 278 538

Rôzne
• Predám knihy, á 1,5 €/ks, abecedný zoznam podľa autorov po-

šlem e-mailom. Záujemcovia, ozvite sa e-mailom na lopezch@
orangemail.sk 

• Predám lacnú, zachovalú obývaciu stenu - 70 € , gaučovú súpra-
vu + stolík + 2 fotely – 50 € a novú manželskú posteľ s úložným 
priestorom – 50 €. ( 0915 202 902

Práca
• Stomatologická ambulancia prijme zdravotnú sestru na 4 hod. 

denne. Požadujeme vysokú odbornú úroveň, serióznu komuni-
káciu, znalosť práce s PC. ( 0907 620 300

záujemcom o soFttenis
Mestský úrad pripravuje 

iii. ročník mestskej soFttenisovej ligy mužov
o Pohár Primátora mesta michalovce 

pre súťažný ročník 2010/2011. 
Hrať sa bude v kategóriách do 50 rokov a nad 50 rokov. 

Záujemcovia o uvedenú súťaž sa môžu prihlásiť na Mestskom úrade
-odbore školstva, kultúry a športu Michalovce, Nám. osloboditeľov 30 

najneskôr do 22. septembra 2010 

mgr. ivan Pšenko, tel. kontakt 6864126, 0908322342, 0917650912


