
Aký je oficiálny znak eura?
Stvárnenie znaku eura € bolo 
inšpirované gréckym písmenom 
epsilon ako odkaz na kolísku 
európskej civilizácie a vyjadruje 
prvé písmeno slova Európa.
Čo je Európska centrálna banka?
Európska centrálna banka (ECB) 
je centrálnou bankou pre spoloč-
nú európsku menu euro. ECB ur-
čuje menovú politiku pre krajiny 
eurozóny. Hlavným cieľom ECB 
je udržiavať v eurozóne cenovú 
stabilitu – nízku infláciu. ECB 
sídli vo Frankfurte v Nemecku.
Čo je Eurosystém?
Eurosystém je systém centrálnych 
bánk v eurozóne, ktorý tvoria 
Európska centrálna banka a jed-
notlivé národné centrálne banky 
krajín eurozóny. Národné cen-
trálne banky vykonávajú niekto-
ré činnosti v mene eurosystému, 
podľa rozhodnutí ECB. 

Čo je duálny obeh?
Od 1. do 16. januára 2009 potrvá 
na Slovensku obdobie duálneho 
(dvojakého) obehu. Počas tohto 
obdobia bude možné v hotovosti 
platiť okrem eur aj korunovými 
bankovkami a mincami. Pri plat-
bách v korunách však bude výda-
vok v eurách. Od 17. januára 2009 
bude možné platiť len eurami.
Ako si vymeniť peniaze?
Najjednoduchším spôsobom je 
uložiť si peniaze pred zavedením 
eura na účet do banky, kde budú 
automaticky prevedené na euro. 
Po zavedení eura budú komerč-
né banky bezplatne vymieňať 
korunové mince do konca júna 
2009, bankovky do konca roku 
2009. Banky budú môcť obme-
dziť bezplatnú výmenu korún za 
eurá podľa počtu vymieňaných 
bankoviek či mincí, limit na bez-
platnú výmenu však nesmie byť 
nižší ako 100 kusov. Národná 
banka Slovenska bude vymie-
ňať mince do konca roku 2013 a 
bankovky neobmedzene.
Ako sa majú občania pripraviť 
na zavedenie eura?
Občania nemajú pred zave-
dením eura nijaké konkrétne 
úlohy. Môžu však pomôcť hlad-
kému prechodu na euro ak si vo-
pred do bánk uložia prebytočnú 
hotovosť, budú sa snažiť rýchlo si 
zvyknúť na nové ceny v eurách, 
upozorňovať na prípadné ne-
opodstatnené zvýšenie cien po 
zavedení eura, a tiež ak budú v 
obchodoch a bankách v prvých 
dňoch po prechode na euro to-
lerantní a trpezliví.

Zdroj: www.euromena.sk

DIES  PRO  HONORE  CIVITATIS
...NA POCTU MESTA

EURo pod lUpoU
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Rokovala mestská rada

Všetci prítomní na záver vzdali poctu mestu pri tónoch hymny Michaloviec

V utorok 23. septembra sa 
na svojom pravidelnom roko-
vaní stretla mestská rada. Na 
zasadnutí rady sa jej členovia 
zaoberali týmto programom: 
prehľad neukončených súd-
nych sporov k 30.6.2008 a pre-
hľad ukončených súdnych 
sporov k 1.1.2008 predkladal 
JUDr. Gabriel Dorič, zástupca 
prednostu MsÚ,  verejnú súťaž 
na vypracovanie ideovej štú-
die Parku študentov Micha-
lovce predkladala Ing. Anna 

Mrázová, vedúca odboru vý-
stavby, životného prostredia 
a miestneho rozvoja MsÚ, 
informatívnu správu technic-
ko – organizačných opatrení 
pre evidenciu subjektov zapo-
jených do separácie odpadu 
počas roka 2009 predkladal 
Ing. Ján Džugan, riaditeľ TaZS 
a návrh na zmenu organizač-
nej štruktúry MsÚ predkladal 
primátor Viliam Záhorčák. 
Záver patril diskusii.

ip

Už po 17-krát redakcia na-
šich novín pripravuje pre svo-
jich čitateľov kupónovú súťaž 
LUCIA. Stačí nazbierať šesť 
kupónov postupne uverejňo-
vaných počnúc prvým kupó-
nom, ktorý je v tomto čísle, až 
po šiesty kupón, ktorý bude 
uverejnený v novinách číslo 25, 
dňa 8. decembra 2008. Všet-
kých šesť kupónov je potrebné 
nalepiť na korešpondenčný 
lístok alebo pohľadnicu a za-
slať alebo doručiť najneskôr do 

10. decembra 2008 do redakcie. 
Žolík, ktorý bude uverejnený 
s posledným kupónom mô-
žete použiť v prípade, že vám 
bude chýbať jeden kupón (nie 
viac). Vystrihnuté kupóny vlo-
žené v obálke alebo prilepené na 
papier do žrebovania zaradené 
nebudú.

Pre výhercov redakcia pri-
praví v spolupráci so sponzor-
mi súťaže hodnotné ceny. Prvú 
cenu – televízor už tradične ve-
nuje redakcia Michalovčan. 

Najčastejšie otázky 
občanov

Upršaný a studený deň nedovolil organizátorom prezentovať divákom všetko, čo si 
pripravili a celé podujatie sa presunulo do veľkej sály mestského kultúrneho strediska. 
Napriek tomu kto prišiel, určite neľutoval. Zaujímavé dejinné udalosti prezentované v pô-
sobivých dobových kostýmoch si podmanili prítomných divákov.

Organizátori si aj v tomto roku dali za cieľ atraktívnym spôsobom priblížiť obyvateľom, 
rodákom či návštevníkom Michaloviec významné historické udalosti a osobnosti späté 
s naším mestom. 

Mestská slávnosť pripomenula tri významné dejinné epizódy z minulosti Michaloviec 
– barokovú svadbu v rodine Stáraiovcov (Sztáray), židovskú synodu celouhorského význa-
mu a životný osud lekárky Hauptlorenzovej, ktorú umučilo nemecké gestapo. 

V programe vystúpili folklórne súbory Zemplín, Svojina a Hnojňane z Mihaľovec, tanečné 
súbory Merlin zo Sniny a Slniečko z Michaloviec, skupina historického šermu Cohors z Prešo-
va a študenti Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach vydalo pri tejto príležitosti aj farebnú publi-
káciu, ktorá priblížila prítomným divákom ďalšie podrobnosti k prezentovaným historickým 
udalostiam.

Iveta Palečková

Mestský úrad, Mestské kultúrne stredisko a Zemplínske múzeum v Michalov-
ciach pripravili pre obyvateľov aj návštevníkov Michaloviec podujatie pod náz-
vom Deň na poctu mesta. Slávnosť sa uskutočnila v piatok 19. septembra.

Michalovčan 

lUCIA 2008

Kupón č. 1

Kupónová súťaž lUCIA 2008

pondelok
29. septembra

2008
ročník XIX

číslo 20
cena: 2,- Sk

 0,07 €

Mestský úrad 
Mestské kultúrne stredisko

Vás pozývajú na
Stretnutie dôchodcov mesta Michalovce

pri príležitosti

Mesiaca úcty k starším

15. októbra 2008 o 17,00 hod.
vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska

Židovská synoda celouhorského významuBaroková svadba v rodine Stáraiovcov

Zatknutie lekárky Hauptlorenzovej
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z pera viceprimátoraAktivity primátora Október – mesiac úcty k starším

16.9.  porada k materiálom na zasadnutie mestskej rady
17.9.  rokovanie k plánu rozvoja mesta
17.9.  stretnutie s vedením spoločnosti Nafta
18.9.  rokovanie so zástupcami VVS a.s.
18.9.  zasadnutie okresnej Rady ZMOS
19.9  účasť na oslavách Národného dňa colníkov
19.9  účasť na Sobranskom jarmoku
19.9.  mestská slávnosť Deň na poctu mesta
22.9.  rokovanie predstavenstva VVS. a.s.
23.9.  rokovanie mestskej rady
24.9. zasadnutie komisie VO
25.9.  zasadnutie partnerov verejného sektora k problematike   
 projektu GEF-UNIDO
25.9.  slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia speváckej   
 skupiny Stráňanka
25.9  stretnutie s vedením VSE
26.9 slávnostné otvorenie ihriska s umelou trávou na VI.ZŠ
26.9. účasť na II. ročníku Memoriálu Marty Eštokovej

Koniec septembra neznamená len koniec leta a jedného kalendárneho 
obdobia. Začína obdobie dozrievania plodov záhradok a záhrad . Ich zber je 
aj obrazom úspešnosti každého hospodára. Skracuje sa dĺžka slnečného svitu. 
Počasie je skôr pochmúrnejšie.  Pomaly aj v kratších dňoch príroda predstavuje 
celú svoju farebnú paletu . Nevyhnutne dochádza k zmenám v šatníkoch  nás  
všetkých. Jednoducho prichádza jeseň so všetkými krásami aj nepriaznivos-
ťami. Je spojená v našej spoločnosti so symbolikou jesene života. Október je 
dlhodobo spojený s mesiacom úcty k tým skôr narodeným. Ich život bol spo-
jený s množstvom životných skúsenosti . V živote prežili veľa dobrých, ale aj 
nepríjemných  zážitkov. Počas svojho života si našli svoje miesto v spoločnosti. 
Majú svojich priateľov, blízkych, okruh svojho záujmu. Sú jednoducho našou 
súčasťou a neodmysliteľnou jednotou existencie spoločnosti. 

Mnohými z nás  sú  vnímaní bez osobitného zamyslenia sa nad tým, že kaž-
dý človek sa raz dostane  nielen  do  ich  veku,  ale aj problémov. Mesto vníma 
potreby generácie starších veľmi citlivo. Okrem vytvárania podmienok pre ich 
bytové potreby, spoločenskú sebarealizáciu prostredníctvom klubov dôchodcov, 
zabezpečenie stravovania až po opatrovateľskú starostlivosť. Zvlášť v októbri 
pripravujeme pre túto skupinu občanov množstvo kultúrnych a spoločenských 
podujatí prostredníctvom kolektívov škôl a škôlok.

Všetko to by ale malo by byť len zlomkom pozornosti,  ktorú by im mali 
venovať ich najbližší. Nemali by byť len trpenými členmi rodín. Ich skromnosť 
by nemala  byť zdrojom na ochudobňovanie ich životných potrieb. Podpora od 
najbližších a podpora ich záujmov by mala byť prirodzenou snahou každého 
z ich blízkych. Je smutné, keď občania v staršom veku sú odkázaní  len na inšti-
tucionálnu starostlivosť.

Akoby prirodzená starostlivosť o svojich rodičov bola niečím, čo je možné 
inde,  len nie u nás.  Otvorením sa Európe   využilo príležitosť množstvo našich 
občanov k posilneniu starostlivosti o starších ľudí v mnohých krajinách. Na tom 
by nebolo nič zlého, ak využijú pre svoj príjem túto pracovnú príležitosť.  Smut-
né na tejto skutočnosti je osamelosť až vylúčenosť od takejto starostlivosti u ich 
bezprostredných príbuzných.

Pevne verím, že aj pripomínanie „Mesiaca úcty k starším„ a vôbec prob-
lematiky starostlivosti o starších spoluobčanov pomôže k zlepšeniu aj v tejto 
dôležitej oblasti.

Mesto bude aj naďalej vytvárať podmienky pre riešenie všetkých problémov 
týchto vzácnych ľudí v jeseni ich života.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

deň colníkov
Colný úrad Michalovce 

v spolupráci s Mestským úra-
dom a Mestským kultúrnym 
strediskom Michalovce zorga-
nizovali v piatok 19. septembra 
na Námestí osloboditeľov os-
lavy Národného dňa colníkov 
a 40. výročia vzniku Colnej 
únie. Cieľom bolo prezentovať 
širokej verejnosti prácu colní-
kov prístupnou formou. 

Na jednotlivých stanovištiach 
pracovníci colnej správy pripravi-
li ukážky toho najzaujímavejšieho 
zo svojej práce. Medzi najatrak-
tívnejšie určite patrili prezentá-
cie práce  zásahových jednotiek 

Colného kriminálneho úradu 
a praktický výcvik psovodov. Na 
námestí aj priľahlom parkovisku 
boli pripravené ukážky protidro-
govej prevencie, ochrana ohroze-
ných druhov živočíchov a rastlín 
či skenovanie vozidiel mobilným 
inšpekčným skenovacím systé-
mom. Počas celého podujatia boli 
pre prítomných divákov priprave-
né technické zariadenia  a ukážky 
výstroja a výzbroje colníkov. Deti 
mali možnosť súťažiť a na ich zve-
davé otázky ochotne odpovedali 
pracovníci colného úradu. Súčas-
ťou celého podujatia bol aj kultúr-
ny program.                 ip

STADIOHviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce

www.stadio.sk

----------------------------------------

Dátum:  

01.10.2008 12:00

Čislo účtu: 52254  
Stôl: chelsea fc

Čašník: P. Collina Pokladňa: reštaurácia

----------------------------------------

1x Polievka 
20,00 Sk

1x Hlavné jedlo 75,00 Sk

1x Ovocná torta 70,00 Sk

----------------------------------------
Celkom: 165,00 SK

 

5,48 EUR

Ďakujeme za Vašu návštevu

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

\\
89,- Sk

2,95 €

denné menu
október 2008

Mesto reagovalo na výzvu Fondu sociálneho rozvoja a poda-
lo projekt na riešenie problémov obyvateľov ulice Mlynskej. 

projekt „MlIN“ 
sa začína realizovať

V dňoch od 7. septembra do 
11. septembra 2008 reprezento-
vala základná organizácia Zvä-
zu diabetikov Slovenska našich 
členov, organizáciu ako aj mesto 
Michalovce na zasadnutí EASD 
(European Association for the 
Study of Diabetes) v Ríme. Bolo 
to ocenenie práce tohto Občian-
skeho združenia. Svoju prácu 
prezentovali vo svojom stánku, 
kde na posteri boli zobrazené nie 
len krásy Zemplína, ale aj činnosť 
našej organizácie. Mali sme sa čím 
pochváliť, veď o našej poctivej 
práci pre diabetikov a pri prezen-
tácii nášho mesta vedia nielen na 
celom Slovensku, ale aj v Európe. 
Sme príkladom najmä v práci 
kontrolných odberov na základ-
ných školách, ako aj u dospelých 
so zameraním na sedavé zamest-
nanie. Príkladom dobrej práce je 
aj zriadenie vysokoškolského štú-
dia so zameraním na diabetoló-
giu. Toto je ojedinelý a zatiaľ jedi-

ný projekt na svete. Za túto prácu 
sme boli ocenení prof. Massimo 
Portom predsedom talianskej 
organizácie. Táto chvála nás však 
nesmie zabrzdiť v práci, ba na-
opak - musíme ju ešte skvalitniť. 
Pre našich diabetikov, ale aj pre 
širokú verejnosť sme už 4. októb-
ra 2008 v Mestskom kultúrnom 
stredisku (budova polikliniky na 
námestí) od 8.00 hod. pripravili 
v poradí štvrtú Zemplínsku kon-
ferenciu diabetikov. Na tomto 
stretnutí budú hodnotné a poučné 
prednášky zamerané na prevenciu 
a liečbu cukrovky, sociálnu oblasť, 
prezentáciu nárokov diabetikov na 
stravovanie, zdravotnícke pomôc-
ky.  Účastníci si budú môcť nakúpiť 
Dia výrobky, obuv pre diabetikov 
ako aj rôzne zdravotnícke pomôc-
ky za výhodné ceny. Na záver bude 
hodnotná tombola. Tešíme sa na 
vašu účasť. 

Ing. Jozef Borovka, predseda 
ZO ZDS v Michalovciach

diabetici v Ríme

NoviNy Mistral 
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

žIHADLO
MUDr. M. Biľo a Ing. J. Bobík, poslanci KSK

v piatok, pondelok a stredu, vždy o 18.00 hod.

     zázNaM
 Deň na poctu mesta - sobota o 14.00 hod. 

  Memoriál M. Eštokovej - nedeľa o 14.00 hod.

Projekt uspel a na realizáciu 
projektu bolo mestu  schválených 
3 394 929 korún, pričom mesto 
sa bude podieľať spolufinancova-
ním vo výške  178 681 Sk. 

Hlavným cieľom projektu 
MLIN (Marginalize-Locality-
INclusion) je komunitný rozvoj 
v rómskej osade na ulici Mlyn-
skej, dosiahnutie zmeny postoja 
Rómov v snahe riešiť svoju vlast-
nú situáciu, ich začlenenie sa do 
väčšinovej spoločnosti. Mesto 
vytvorí funkčnú sieť terénnych 
sociálnych pracovníkov a ich 
asistentov na pomoc vo všetkých 
kritických oblastiach života mar-
ginalizovanej rómskej komunity 
„Angy mlyn“. Prostredníctvom 
nich budeme pôsobiť priamo 
v komunite, zabezpečovať pra-
covné poradenstvo, vyhľadávať 
pracovné príležitosti pre neza-
mestnaných, realizovať vzdeláva-
cie, osvetové a voľno-časové aktivi-
ty v komunite, nácvik sociálnych 

zručností. Projektom by sme chceli 
dosiahnuť zlepšenie sociálnej situ-
ácie jednotlivcov aj komunity a ich 
schopnosti riadiť svoj  život sa-
mostatne, zvýšenie nezávislosti od 
iných,  preberanie zodpovednosti 
za riešenie svojej situácie, zvýšenie 
informovanosti a právneho pove-
domia ľudí v komunite, zlepšenie 
osobnej hygieny a zdravotného 
stavu detí i dospelých, zlepšenie 
dochádzky detí do školy, zmyslupl-
né využívanie voľného času, najmä 
u detí a mládeže.

Považujeme za dôležité integ-
rovať sociálne vylúčených spoluob-
čanov s ohľadom na ich špecifické 
potreby a podmienky prostred-
níctvom nevyhnutnej osobitnej 
pomoci – sociálnej a komunitnej 
práce. Preto je potrebné zabezpečiť 
vyškolenie terénnych sociálnych 
pracovníkov a asistentov v oblasti 
sociálnej práce s komunitou, ko-
munitného plánovania. 

Jana Machová



� KUltúRA – šKolstvo

dvA tÝŽdNE v KUltúRE
Mestské kultúrne stredisko

KONCERT PRESSBURGER  KVARTET
33. ročník Michalovskej hudobnej jesene

10. 10. 2008 o 18.00 hod. – Zlatý býk

 ČAKANIE NA GODOTA
divadelná hra

12. 10. 2008 o 18.00 hod. – Veľká sála MsKS
Vstupné : 100,- Sk

VÝSTAVY:
MYRON ŠPENIK

výstava obrazov
Október 2008 – Malá galéria MsKS

program kina Centrum
1. - 2.10. streda, štvrtok – 19,30 hod.
HANCOCK  USA/92min./
/akčný, fantasy komédia./
Superhrdina Will Smith vie lietať, je nepriestrelný a keď sa mu zachce, 
žongluje s kameňmi. Je to skrátka prototyp komiksového hrdinu. Ale 
Willovi sa nedarí. Podlieha alkoholu a jedinou jeho super schopnos-
ťou je sarkazmus. Dá sa preto dokopy s mediálnym konzultantom 
Batemanom a spolu sa pokúsia navrátiť hrdinov na výslnie.  
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€   Ml. do 15.r. neprípustný! Český dabing

3. – 4.10. piatok, sobota – 19,30 hod.
5.10. nedeľa – 16,00 a 19,30 hod.
HELLBOY II : ZLATÁ ARMÁRA  USA/120min.
/akčný/ Premiéra 
Zachrániť svet je pekelná drina. Syn vládcu podsvetia, princ Nu-
ada, totiž prerušil krehké prímerie, ktoré panovalo medzi ľuďmi 
a jeho ríšou, čím naštartoval príslovečné peklo na Zemi.  
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Slovenské titulky

7. – 8.10. utorok, streda – 19,30 hod. 
FRANTIŠEK JE DĚVKÁŘ  ČR/95min./
/komédia/ Premiéra
Príbeh sukničkára Františka Soukenického (Josef Polášek) je vo svojej 
podstate veľmi jednoduchý. František je muž v produktívnom veku. Vo 
svojej profesii psychiatra dosiahol už určitý kredit. So svojou manželkou 
Eliškou (Ela Lehotská) sa nasťahoval do nového domu.   
Vstupné: 65,- Sk/ 2.16€  Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! Česká verzia

9. – 11.10. štvrtok, piatok, sobota – 19,30 hod.  
SUPERHRDINA  USA/85min./ 
/akčná komédia/paródia/ Premiéra
Od stvoriteľov filmových skvostov - Scary movie a Bláznivá stre-
la. Spiderman, X-men, Batman a celá Fantastická štvorka budú 
poriadne vytočení ! Najväčší hit tohto leta! Zelené elasťáky v akcii !  
Vstupné: 70,- Sk/2.32 € Ml. prístupný, do 12.r. nevhodný! České titulky

S p o m i e n k y

Dňa 26. 9. 2008 sa dožila naša drahá manželka, mama a babka

FRANTIŠKA SABOLOVÁ
okrúhleho jubilea 75. rokov.

Pri tejto príležitosti jej chceme čo najsrdečnejšie zablahoželať 
a zaželať veľa zdravia do ďalších rokov.

Manžel, syn Peter, vnučka Petra 
  a Janka s rodinou

P o ď a k o v a n i a
Dňa 26. 8. 2008 nás navždy opustila naša drahá 

manželka, mamička, babička a prababička

PAULÍNA KOČIŠKOVÁ 
Týmto chceme poďakovať všetkým , ktorí 
ju prišli vyprevadiť na jej poslednej ceste 

a poďakovať za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Internet
pre

všetkých

- vysokú rýchlosť
(až 11 Mbit)

- bez obmedzení
- bez viazanosti
- montáž do 3 dní

Objednávky - volajte:
056 644 20 44

Michalovce
Štefánikova 44, 
www.minet.sk

Len za 400 Sk mesačne !

Medziľudské vzťahy

patrí im srdečná vďaka
V júli 2008 som bola hos-

pitalizovaná na ortopedickom 
oddelení Nemocnice Š.  Ku-
kuru v Michalovciach, ktoré 
pracuje pod vedením primára 
MUDr. Františka Farkaša. Keď 
som prechádzala okolo špinavej 
ošarpanej budovy tejto nemoc-
nice, mala som z toho veľmi zlý 
pocit.

Na jej druhom poschodí sa 
nachádza ortopedické oddele-
nie. Keď som doň vstúpila, bola 
som veľmi milo prekvapená. 
Všetko na mňa zapôsobilo veľ-
mi dobre. Čistota a poriadok. 
Je to miesto, kde človeka berú 
vážne. Osudy ľudí nie sú im ľa-
hostajné.

Mala som taký pocit, že celá 
ich koncepcia vychádza z toho, 
že na prvom mieste je pacient.

Možno mi nebudete veriť, 
ale ja som na tomto oddelení 
stretla naozajstných anjelov. Tí 

anjeli nemajú krídla, ale pomô-
žu v ťažkých chvíľach. Možno, 
že mnoho z nás už ani neverí v 
ľudskú dobrotu, lenže po svete 
poletuje veľa dobrých duší, len si 
ich nedokážeme všímať . Ja som 
si to všimla na tomto oddelení. 
Primár MUDr. Farkaš, MUDr. 
Šoltýs, sestričky, upratovačky 
- skvele zohratý kolektív ľudí, 
ktorí radi pomôžu.

Ak si nejako predstavuje-
me dobrého lekára, je to práve 
MUDr. František Farkaš, le-
kárska osobnosť so schopnos-
ťou komunikovať s pacientom. 
Nie každý má taký dar. U mňa 
vzbudzoval pocit dôvery, stabili-
ty a všetko, čo človek od lekára 
očakáva. Pocit láskavosti. Srdeč-
ná vďaka aj od pacientov Kerte-
sovej , Terezkovej, Remaka, ktorí 
sa v tom čase na oddelení liečili. 
Ešte raz srdečná vďaka.

Mária Borzová

Integra, o. z. Michalovce sa 
venuje ľuďom s duševným ocho-
rením. V rámci svojej činnosti 
realizuje rôzne kultúrne, spolo-
čenské, športové podujatia na 
zlepšenie kvality ich života. Aj 
v tomto roku usporiadalo ob-
čianske združenie 2-dňový soci-
oterapeutický program na Zem-
plínskej šírave. Programu sa zú-
častnilo 20 duševne chorých ľudí 
pod vedením psychológa a so-
ciálnych pracovníkov Integry, 
o. z. Socioterapeutický program 
pozostával z psychoterapie – na 
tému „Problémy v medziľud-

ských vzťahoch a ich riešenie”, 
kúpania, turistiky v okolí Zem-
plínskej šíravy a večerných po-
sedení pri hudbe, speve a tanci. 
Počasie nám prialo a domov sme 
si odniesli tie najkrajšie zážitky.

Za toto zrealizované poduja-
tie patrí poďakovanie Mestskému 
úradu Michalovce, Ministerstvu 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a Integre, o. z., ktorí socioterape-
utický program finančne podporili 
a tým prispeli k rozvoju duševného 
zdravia v našom regióne.

Mgr. Lucia Petrovková
sociálny pracovník, Integra, o. z.

MICHAlovČAN INFoRMUJE
Neplač, že zapadlo slnko, 

lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Ladislavom Slivarichom  65-ročným
Oľgou Stuľákovou  80-ročnou
Máriou Minďarovou  79-ročnou
Michalom Kočiškom  89-ročným  
Petrom Krškom  57-ročným
Jozefom Nemcom  66-ročným
Vierou Valigovou  61-ročnou
Igorom Šimaľom  54-ročným
Jaroslavom Vagaským  57-ročným
Máriou Kaliňákovou  84-ročnou

B l a h o ž e l a n i a
Krásne životné jubileum 80 rokov oslávi  

29. septembra náš drahý

MICHAL HUŇÁR 
z Michaloviec

Pri tomto krásnom výročí Ti prajeme, aby si 
ešte dlho pobudol medzi nami a prinášal nám 

lásku, radosť a potešenie.
Veľa šťastia, zdravia a božského požehnania 

Ti prajú manželka Jana, dcéra Alena 
a syn Vladimír s rodinou

Dňa 4. októbra uplynie päť rokov, čo nás vo 
veku 67 rokov navždy opustil náš drahý manžel, 

otec a dedko

MICHAL ČVERČKO
Radi sme Ťa mali, tíško odpočívaj, v tichu večnosti 

si  pokojný sen snívaj. V našich modlitbách Ťa 
vrúcne objímame a na hrob Ti kvety s láskou 

prinášame..
S láskou spomínajú manželka, dcéra Alena  
s rodinou, vnučka Simona a vnuk Vladislav.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.

Ďakujeme

Dňa 1. októbra uplynie 15 rokov od tragickej smrti našich 
drahých otca a syna

Štefana a Rudolfa  
GERBERYOVCOV
Kto ste ich poznali a mali 

radi, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Dňa 29. augusta 2008 nás vo veku 70 rokov 
navždy opustila naša drahá manželka, mamička, 

babička a príbuzná

RUžENA BENETINOVÁ, 
rod. Gulíková 

Ďakujeme všetkým za účasť na poslednej rozlúčke 
s ňou, za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Týmto chceme poďakovať TaZS, prevádzke 
pohrebné služby, konkrétne pánovi 

RUDOLFOVI KLEINOVI 
a personálu, 

za ich rýchle a profesionálne vybavenie pohrebného obradu 
a vecí s tým súvisiacich.

Smútiaca rodina po nebohej pani  Kočiškovej

slovenská maľba 
Výstava Slovenská maľba zo zbierok Stredoslovenskej galérie pre-
zentuje výber z maliarskej tvorby popredných aj menej známych 
predstaviteľov umenia 20. storočia na Slovensku, uchovávaných 
v zbierke banskobystrickej galérie. Výstava bola otvorená verni-
sážou 18. septembra v západnom krídle Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach. 

Výstava sa zámerne orientuje 
na prezentáciu menej známych 
diel významných autorov a dáva 
priestor aj  maľbe neemblema-
tických osobností dejín sloven-
ského umenia, zastúpených v 
zbierke. Koncepcia výstavy ne-
vychádza z chronológie, ale po-
núka pohľad na viaceré témy a 
motívy (zátišie, krajinomaľba, 
figúra, portrét), prostredníc-
tvom diel autorov začiatku sto-
ročia (20. roky 20. stor.), autorov 
Generácie 1909, autorov po-
vojnovej Generácie 1919, Sku-
piny Mikuláša Galandu. Výber 
ukončujú ukážky z obdobia po 
60 rokoch. Zahŕňajú výtvarné 
polohy geometrickej abstrakcie, 

konceptuálnej maľby, experimen-
tálnej a expresívnej maľby a po-
stmoderny v slovenskej maľbe.

Výstava potrvá do 31.októbra. 
prezentovaní autori:
Janko Alexy, Július Szabó, Weiner 
Kráľ, Jozef Kollár , Ester Šimerová, 
Milan Laluha, Eugen Lehotský, 
Milan Mitrovský, Albert Nyáry, 
Peter Matejka ,Ľudovít Csordák, 
Július Flaché , Miloš Alexander 
Bazovský, Mikuláš Galanda, La-
dislav Guderna, František Gyur-
kovits, Edmund Gwerk, Anton 
Jasusch, Daniel Brunovský, Stano 
Černý, Alojz Klimo,  Vladimír 
Kompánek, Vladimír Popovič, 
Rastislav Podoba, Laco Teren

Dana Barnová

V našom meste sa táto ak-
cia konala v sobotu 13. sep-
tembra na parkovisku pred 
obchodným domom LIDL, 
kde bol umiestnený stánok 
pre občanov. Prítomní regi-
onálni lekári kardiológovia 
a internisti v spolupráci  s 
doc. MUDr. Štefanom Far-
ským, CSc. predsedom Slo-
venskej ligy proti hypertenzii, 
merali krvný tlak, pulz, hod-
noty vnútrobrušného tuku, 
BMI, stanovenie bazálneho 

metabolizmu, ale kontrolo-
vali aj nastavenia domácich 
tlakomerov. Občania mohli 
konzultovať svoje zdravot-
né problémy, predovšetkým 
však riešiť problémy súvisiace 
s hypertenziou.

Cieľom tohto projektu bolo 
zvýšiť povedomie o problema-
tike ochorení súvisiacich s vy-
sokým krvným tlakom (hy-
pertenziou) a posilniť záujem 
občanov o včasnú diagnostiku 
a pravidelné vyšetrenia. 

Aj v malých mestách  
sú veľké srdcia
Spoločnosť Bayer Health Care v spolupráci s Ligou proti hy-
pertenzii a obchodnou sieťou LIDL pripravili v septembri v ôs-
mich regionálnych mestách edukačné akcie zamerané na me-
ranie krvného tlaku, telesného tuku a stanovenia optimálnej 
diéty. Projekt pod názvom Aj v malých mestách sú veľké srdcia 
je súčasťou celoslovenského projektu MOST, ktorý organizuje 
Slovenská kardiologická spoločnosť.

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA MICHALOVCE
pracovisko Kapušianka 6

vás pozýva na

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

ktorá sa uskutoční 10. – 12. októbra 2008
od 8.30 do 17.00 hod.

na Kapušianskej 6 v Michalovciach
pre deti možnosť jazdy na poníkoch
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Malý oznamovateľ
zamestnanie:

•  Prijmem do TPP elektromontérov , zatepľovačov. Práca v ČR. 
Tel.:  0905/495 225

• Super práca, Anglicko, Holandsko, aj bez znalosti jazyka. 
Tel.: 0915 513 461,  0915 887522. www.superjobsk.com

• Personálna agentúra SWK.SERVICE Vám ponúka zamestna-
nie vo Švajčiarsku v oblasti gastronómie, hotelierstva a poľ-
nohospodárstva. Ponúkané pozície: kuchár/ka, chyžná, farmy 
– poľnohospodár. Bližšie informácie na: www.swkservice.sk,  
054/4706243,  0908 653783  

Rôzne:
•  Predám na Fiat 125p rôzne náhradné diely „nové“. Tel. kontakt: 

056 647 1286

služby:
•  Ponúkam vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spraco-

vanie miezd, ekonomické a daňové poradenstvo. Tel. 0918 859 928
• Chcete si požičať? Skúste to od nás. 0915 873 913
• Požičiavam lešenie – háky. Tel.: 0905 709 134
• Čistiareň peria ponúka svoje služby: čistenie peria, výrobu van-

kúšov a paplónov. Odvoz a prívoz v rámci mesta zabezpečíme. 
Kontakt: tel. č. 056/64 97 735, mob. 0915 325 381

dvA tÝŽdNE v špoRtE
AtlEtIKA

1. ročník súťaže vo viacbojoch žiakov 
„O pohár primátora mesta Michalovce“

10.10.2008, 10.00 hod.
Info:Mgr.Ivan Pšenko, tel.6864126, 0908322342

HádzANá
HK Iuventa Michalovce- Vranov n/T.

5.10.2008,  13.00 hod. - I. liga mladších dorasteniek-6.kolo
Info: Peter Tirpák, tel.0907158893

HK Iuventa Michalovce- Vranov n/T.
4.10.2008,  15.00 hod. - I.liga starších dorasteniek-6.kolo

Info:Peter Tirpák, tel.0907158893

HK Iuventa Michalovce- Olomouc
4.10.2008, 18.00 hod. - WHIL-5.kolo
Informácie: Peter Tirpák, 0907158893

FUtBAl
MFK Zemplín Michalovce-Trenčín

4.10.2008, 11.00 hod. - I.liga starších dorastencov-11.kolo
4.10.2008, 13.15 hod. - I.liga madších dorastencov-11.kolo

Info:PaedDr.Igor Remák, tel.0904454254

MFK Zemplín Michalovce-Inter Bratislava
4.10.2008, 14.30 hod. - I.futbalová liga mužov-11.kolo 

Info:Gabriel Hreščák, tel.0903607009

FK Topoľany-Sabinov
5.10.2008, 14.30 hod. III.futbalová liga mužov-11.kolo

Info:Peter Majvitor, tel.0904553524

ĽAdovÝ  HoKEJ
HK Dukla Michalovce-Spišská Nová Ves

30.9.2008, 17.30 hod - I.hokejová liga mužov-8.kolo
Info:Jaroslav Kločanka, tel.0905240419

HK Mládež Michalovce-Bardejov
4.10.2008, 9.00 hod. - I. liga starších žiakov-9.kolo
4.10.2008, 11.30 hod. - I. liga mladších žiakov-9.kolo

Info:Mgr.Richard Mašlanka, tel.0905240419

HK Mládež Michalovce-Trebišov
5.10.2008, 10.30 hod. - I.dorastenecká liga-10.kolo

Info:Mgr.Richard Mašlanka, tel.0905240419

HK Dukla Michalovce-Lučenec
10.10.2008, 17.30 hod. -  I.hokejová liga mužov-11.kolo

Zimný štadión Michalovce
Info:Jaroslav Kločanka, tel.0905240419

soFttENIs
1.ročník mestskej softtenisovej ligy mužov 

„ O pohár primátora mesta Michalovce“-1.kolo
10.10.2008, 16.00 hod.

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

stRElECtvo
4.ročník streleckej súťaže 

„ O pohár veliteľa mechanizovaného práporu.“
5.10.2008, 9.00 hod.

Info:Gabriel Hinďoš, tel.0903632126

Michalovská hodinovka

Prvý septembrový víkend 
odštartoval za slnečného a veľmi 
teplého počasia ďalší diel šampi-
onátu v Cross country – Cassovia 
Cup. Na štart podujatia sa posta-
vilo množstvo známych jazdcov, 
pre ktorých pripravili organizáto-
ri peknú a zároveň náročnú trať. 
Motocrossová vložka bola situ-

ovaná hneď pri lyžiarskom svahu 
– Kavečany a spojená s Enduro 
vložkou, ktorá sa jazdila v lese. 
Náročné boli najmä prvé kolá 
po štarte, keďže povrch bol su-
chý a veľmi sa prášilo. Naši jazdci 
Jaroslav Čech ml. a jeho otec sa 
umiestnili na druhých miestach 
vo svojich kategóriách.       J.Čech

Cross Country 

Atletický klub Michalovce a Ob-
lastný bežecký spolok Michalovce 
pod patronátom Mestského úradu 
v Michalovciach boli dňa 15.sep-
tembra 2008 organizátormi už  
XVI. ročníka Michalovskej hodi-
novky. Na štadióne MFK Zemplín 
Michalovce  sa na štart preteku  po-
stavilo 36 vytrvalcov z nášho regió-
nu, medzi ktorými bolo i 5 žien.

Pretekalo sa v 7 vekových ka-
tegóriách. Súčasťou hodinovky 
boli i majstrovstvá oblasti okresov 
Michaloviec a Sobraniec. Počas 
jednej hodiny na atletickej dráhe 
si najlepšie počínal pretekár BK 
Šaca Košice Peter Janovič, ktorý 
celkove zabehol 16 340 m. Uvede-
ný pretekár bol z kategórie B-muži 
od 40-49 rokov a svojím výkonom 

porazil vekovo mladších bežcov 
z kategórie A. Zároveň sa stal tre-
tíkrát víťazom Michalovskej hodi-
novky, keď dominoval na jej 8. a 9.
ročníku. O 15 m za víťazom zaos-
tal Tomáš Ruskovský z MBK Veľké 
Kapušany, ktorý zabehol 16 325 m 
a týmto výkonom sa stal víťazom 
kategórie muži A.

Medzi ženami prekvapivou ví-
ťazkou sa stala iba 16-ročná Mar-
tina Viňanská z Vinného, ktorá 
zdolala skúsené bežkyne z Košíc 
Eriku Billú a Zlaticu Semanovú 
výkonom 13 760 m. Majstrom 
oblasti pre rok 2008 sa stal Tomáš 
Ruskovský pred Petrom Bazárom 
zo ŠK Comenium Michalovce 
a Vladislavom Lipovským z MBO 
Oparm Strážske.                  nk

Zväz sluchovo postihnutých 
Základná organizácia nedoslý-
chavých v Michalovciach uspo-
riadala pre svojich členov a hostí 
V. ročník športových hier slucho-
vo postihnutých. Konali sa v are-
áli hotela Felícia na Zemplínskej 
šírave. Sluchovo postihnutí čle-
novia si zmerali sily v niekoľkých 
disciplínach ako hod guľou, šípky, 
streľba zo vzduchovky, hod gra-
nátom a potom si zahrali aj ping 
- pong. Deti si zaskákali vo vreci, 
hádzali loptičkou, vyskúšali det-
ské šípky a tiež hod guľou. Tejto 
akcie sa zúčastnili aj hostia, členo-

via pozvaných organizácií z oko-
lia a to ZOND Košice a ZOND 
Humenné. Počas športových hier 
sa všetci mali možnosť premasíro-
vať na termoakúpresúrnom ma-
sážnom lôžku firmy CERAGEM 
s.r.o., ktorá zapožičala lôžko na 
túto príležitosť. 

Športové hry sponzorovala 
Tatra banka, pobočka Michalovce  
a BEL syráreň Michalovce. Poďa-
kovanie patrí aj majiteľovi hotela 
Felícia a personálu za príjemné 
prostredie a prípravu obeda a ope-
kania v poobednajších hodinách. 
         Valika Halaničová

Na snímke zástupca primátora MUDr. Bančej blahoželá Gérardovi 
Parilákovi, ktorý sa stal víťazom Oblastnej bežeckej ligy v kategórii 
od 60 do 69 rokov          Snímka: M. J.

Ani chladné a veterné počasie 
v sobotu, 13. septembra 2008 ne-
narušilo priebeh VI. ročníka teni-
sového memoriálu Z. Červenku vo 
štvorhre hráčov nad 35 rokov. Pri-
hlásených 12 dvojíc bolo rozdele-
ných do dvoch 6 - členných skupín, 
v ktorých hral každý s každým na 
1 set do šesť. Víťazi skupín sa stretli 
v zápase o celkové prvenstvo, druhí 
zo skupín bojovali o konečnú tre-
tiu priečku. Vo finále sa tak stretli 
domáce, v skupinách neporazené 
páry Bumbera, Virčík a Rejta, Trč-
ka. Zápas o bronz odohrali Karch, 
Bača s dvojicou Čollák,Vaško. 

Výsledky: Bumbera, Virčík – Rej-
ta, Trčka  7 : 5, Karch, Bača – Čol-
lák, Vaško 7 : 6
Konečné poradie :1. Bumbera, Vir-
čík, 2. Rejta, Trčka, 3. Karch, Bača

Predseda TC Lobax L.Repický 
odovzdal víťazom putovný pohár, 
párom na 1.-3. mieste poháre 
a vecné ceny od sponzorov Au-
tostyl, Domspráv, penzión Family, 
Malex, Odeta a Tatra banka.

Organizátori si kyticou kvetov 
položenou na hrob uctili pamiat-
ku kamaráta Z.Červenku, na po-
česť ktorého sa turnaj uskutočnil. 

Radomír Trčka

Memoriál z. Červenku

Možný prenájom 
nebytových priestorov 

na rôzne využitie 

na Ul. JARoslAWsKEJ 9

 (pri Tatra banke) 
 60 m2

tel.: 0907 607 91�

Mestský futbalový klub MFK zEMplÍN MICHAlovCE a. s.  
Hviezdoslavova 5

príjme pracovníčku na pozíciu

HOSPODÁRKA
Naplň práce, informácie o pracovnom mieste

Ponúkame prácu, ktorej náplňou je:
 upratovanie, pranie

správa skladu a výstroja, vydávanie a evidencia výstroja
Požadované vzdelanie

 stredoškolské
Druh pracovného pomeru

 hlavný pracovný pomer
Ďalšie požiadavky

Očakávame osobnosť:
 s dobrými organizačnými schopnosťami

 všestrannú, praktický zručnú
zodpovednú

 s pozitívnym prístupom k práci, ochotnú pracovať
 samostatnú

v prípade záujmu volajte t.č.: 056/6882�25, Mgr. ščobík

Dva týždne pred začiatkom 
sezóny 2008/2009 1. basketbalo-
vej ligy mužov, v dňoch 19. – 21. 
septembra 2008, 1. BK Michalov-
ce usporiadal v Novej športovej 
hale v Michalovciach už v poradí 
druhý ročník turnaja na počesť 
svojho kamaráta, bývalého kapi-
tána a prezidenta 1. BK pod náz-
vom Memoriál Juraja Magoča. 
Ten vo svojich 37 rokoch 7. mája 
2006 tragicky zahynul. Turnaja sa 
zúčastnili a svoje sily si pod de-
ravými košmi zmerali domáci 1. 
BK, BK‘99 Prešov, Kapybary Ko-
šice a Geotrend Košice. Memoriál 
sa začal po krátkom príhovore 
trénera a súčasného prezidenta 1. 

BK MUDr. Imricha Rakovského.
Výsledky jednotlivých zápasov:
1. BK Michalovce - Kapybary 
Košice 73:72
1. BK Michalovce - Geotrend 
Košice 80:44
1. BK Michalovce - BK‘99 Pre-
šov 60:55

Celkovým víťazom Memoriálu 
sa po tretí raz v rade stali domáci 
Orli 1. BK pred Prešovom, Kapy-
barami a Geotrendom. Memoriál 
bol generálkou pred začiatkom 
sezóny, ktorá začína 4. októbra. 
Uvidíme o rok, na 3. ročníku Me-
moriálu, kto zosadí z trónu mi-
chalovských basketbalistov. 

1. BK Michalovce

Korisť domácich orlov

športové hry

Prvoligoví hokejisti Dukly Mi-
chalovce sa po zlom začiatku ro-
zohrali. Najprv získali bod na ľade 
Detvy, nováčika súťaže, a potom 
doma porazili kvalitného súpera 
z Prešova 4:3 na samostatné ná-
jazdy. Cestovali do Bardejova, kde 
prehrali tesne 2:1, ale boli lepší sú-
perom.                         ka

HoKEJIstoM 
sA dARÍ

Na michalovskom štadióne sa 
uskutočnilo stretnutie druhého 
kola Slovenského pohára vo fut-
bale. Náš domáci MFK Zemplín 
privítal prešovký Tatran z Cor-
goň ligy. Michalovčania prekva-

pili a zdatného súpera vyradili 
3:1. Postúpili do tretieho kola. 
Žreb im v ňom pridelil atraktív-
neho súpera Dubnicu nad Vá-
hom. Zápas sa hrá 30. septembra 
na súperovom trávniku.              k

zEMplÍN vyRAdIl tAtRAN 

Hádzanárky Michalovskej Iu-
venty odohrali vo WHIL už stret-
nutia troch kôl. Boli v nich vždy 
úspešné. Najprv porazili doma 
obávaný Trenčín tesne ale zaslú-
žené 28:27, potom vyhrali v hlav-
nom meste ČR v Prahe tesne 25:26. 
Doma privítali český Zlín. Hostia 
sa držali, prišli s 9 hráčkami do 

poľa a nestačili. Zaslúžene Iuventa 
vyhrala o desať gólov 33:23. Majú 
po troch kolách 6 bodov a patrí im 
prvé miesto. Druhý Olomouc má 
o bod menej. Aj hádzanárky, tak 
ako hokejisti majú doma sériu troch 
zápasov. Stretnutie s Olomoucom 
sa bude hrať doma v sobotu 4. ok-
tóbra o 18.00 hodine.  k

zAtIAĽ plNÝ zásAH


