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Mesto Michalovce pomáha s nákupom základných potrieb

POMOC ODKÁZANÝM 

OBČANOM

Pomocnú ruku Michalovča-
nom, ktorí sa v  takejto si-
tuácii nachádzajú, ponúka 

Mesto Michalovce prostredníc-
tvom svojich zamestnancov. Od 
pondelka 30. marca Mesto posky-
tuje službu zabezpečujúcu nákup 
týchto potrieb. 

Občania, ktorí majú o  takúto 
službu záujem, môžu kontaktovať 
Mestský úrad v Michalovciach na te-
lefónnom čísle 056/642 33 39 alebo 
0905 765  380. Na uvedené telefón-
ne čísla môžu občania nahlasovať 
svoje požiadavky na nákup tovaru 
v dňoch pondelok a streda v čase od 
9.00 hod. do 12.00 hod. Samotný ná-
kup a donáška tovaru sa uskutočňu-
je v utorok a vo štvrtok od 8.00 hod. 
do 12.00 hod.

Odporúčame občanom, aby si 
svoj nákupný zoznam spísali a mys-
leli pritom na viac dní vopred. Tak-
tiež vás žiadame pripraviť si hotovosť 
v približnej cene nákupu a vložiť ju 
do obálky alebo igelitového vrecka. 

Pracovník, ktorý vašu objednáv-
ku prinesie, vám spolu s nákupom 
odovzdá aj pokladničný doklad 
a  zvyšné peniaze. Pri preberaní 
nákupu je nevyhnutné dodržiavať 
preventívne opatrenia a  chrániť si 
tvár rúškom. 

Nákupy pre seniorov a zdravotne 
postihnutých v Michalovciach vyko-
návajú aj dobrovoľníci Slovenského 
Červeného kríža, územný spolok 
Michalovce. V prípade záujmu volaj-
te na telefónne číslo 056/688 37 01.

ms

Celé Slovensko sa už niekoľko týždňov vyrovnáva s mimoriadnou situáciou spôso-
benou šírením nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Najviac 
ohrozenými skupinami v súvislosti s touto pandémiou sú osamelo žijúci, odkázaní 
občania a občania so zdravotným postihnutím, ktorí nemajú vo svojej blízkosti ni-
koho, kto by im pomohol zabezpečiť nákup základných potrieb ako sú potraviny, 
drogéria, hygienické potreby a lieky.
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DÔLEŽITÉ 
INFOLINKY

Úrad verejného 
zdravotníctva SR: 

0917 222 682
Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva 
Košice: 

0918 389 841
Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva 
Michalovce: 
056 6880 617

Infolinka Národného 
centra zdravotníckych 

informácií: 
0800 221 234

Po dobu platnosti 
mimoriadnych 

opatrení 

Mestský úrad 
Michalovce 

VYBAVUJE 
KLIENTOV 

V OBMEDZENOM 
REŽIME

v týchto klientskych 
dňoch a hodinách:
pondelok až piatok  

8:00 – 11:00 hod.
Ostatné služby 

budú poskytované 
v obmedzenom 

rozsahu po písomnej, 
telefonickej, 

alebo 
mailovej dohode



Zdravotníci pravidelne 
vyzývajú občanov na 
darovanie najvzácnejšej 
tekutiny, ktorú máme, 
a dá sa darovať. Pandémia 
COVID-19 zasiahla všetky 
oblasti života, ale bytostne 
sa dotýka zdravotníctva. 

Z dôvodu aktuálnej epidemio-
logickej situácie zaznamenalo aj 
Hematologicko-transfuziologické 
oddelenie michalovskej nemocnice 
akútny nedostatok krvi. Preto pra-

covníci oddelenia vyzývajú všet-
kých, ktorí môžu, aby sa stali hrdý-
mi darcami krvi. Zároveň ponúka-
jú možnosť tento moment zachytiť 
na fotografii, aby sa mohli verejne 
poďakovať. Každá kvapka krvi je 
momentálne nesmierne dôležitá.

Bližšie informácie získate na 
Hematologicko-transfuziologickom 
oddelení Michalovce, na telefón-
nom čísle 056/6416 916 a na mailo-
vej adrese transfuzka.mi@svetzdra-
via.com.

Odberové dni sú v utorok, stredu 
a piatok v čase od 7.00 – 10.00 hod. 

Lukáš Pastír
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pobačeňe Miža z varoša

Tot muj sušid mi furt ňeda pokoja. Ľem teľo, co še ukažem u  humňe, 
už začina. „Čom sipeš tot slunečňik ftačkom do karmitok? Ľem peňeži 
bez chasnu traciš. Šak toho roku aňi porjadna žima ňebula, ani šňihu ňe-
bulo, aňi ňemaržňe. Tak jich prekarmiš, že po takej mjernej žimoj še jim 
ňebudze chcec chrobač zbirac. A tej budze toho roku ňeurekom. Bo muchi 
išče u  februaru ľitaľi. Nakazal mi žecoj, naj kupi postrek na totu chrobač. 
A bandurki ši už posadzil? Bo tak ceplo, že jagbač už treba sadzic. A s ko-
narama, co ši oštrihal, co budzeš robic? Bo vidzim, že ši jich dal na koncu 
humna na kopu. A čim budzeš hnojic pod stromami? Bo jim treba veľo viži-
vi. Vidzim, že i plot ši opravil. Ta už mojo kuri ňepujdu do tvojoho humna. 
A u humnoj ňemušiš chodzic zos totu bidu na ksichce. Bo ja bul u Taľijansku 
na viľece a tam ňichto toto ňemal.“

Bul bi rečoval jagbač i daľej, no višla joho žena. Sušid. Ňič sebe z ňoho 
ňerobce. Vun už inakši ňebudze. Každoho kritizuje, ňič mu ňedobre, šicko 
drahe, vun bi kupil lacňejši. Zna, jak šicko treba spravic. No sam ňič porjad-
ňe spravic ňezna. 

Vaš Mižo z varoša

Čudak

Potrebujeme tvoju krv

Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach, kultúrna 
organizácia Košického 
samosprávneho kraja, 
získala v rokoch 2016 – 
2020 finančnú dotáciu 
z Fondu na podporu 
umenia vo výške 26 500 
eur na realizáciu projektov 
Obnova a doplnenie 
knižničných regálov 
a K modernejšej knižnici. 

S dofinancovaním projektov po-
mohol jej zriaďovateľ, Košický sa-
mosprávny kraj, sumou 2 414 eur.

Postupná interiérová obnova sa 
uskutočnila v  rokoch 2016 – 2019. 
Išlo o výmenu nábytku na regionál-
nom oddelení, v študovni a výmenu 
starých knižničných regálov na det-
skom oddelení (25 ks), v náučnom 

oddelení (20 ks) a oddelení beletrie 
(51 ks). Výmena sa zvyčajne reali-
zovala za plnej prevádzky knižnice. 
Pôvodné regály mali už pekných 
pár desaťročí za sebou a sťahovanie 
do nových priestorov v  roku 1995 
sa podpísalo na ich vzhľade a funkč-
nosti. Obnovou knižničných regálov 
knižnica zabezpečila spríjemnenie, 
zútulnenie i  modernizáciu svojho 
prostredia. Tento projekt sa stretol 
s pozitívnym ohlasom u našich čita-
teľov a návštevníkov.

Fond na podporu umenia je 
verejnoprávnou inštitúciou, kto-
rá zabezpečuje finančnú podporu 
umeleckých aktivít, kultúry a  kre-
atívneho priemyslu. V rámci svo-
jich aktivít podporuje a financuje 
aj projekty knižníc. Úspech by ne-
bol docielený bez finančnej pomoci 
a podpory zo strany tejto verejno-
právnej inštitúcie i samotného zria-
ďovateľa, Košického samosprávne-
ho kraja.

PhDr. Alena Vasiľová

Modernizácia 
knižnice

V sobotu 29. februára 
sa v našej krajine konali 
parlamentné voľby. 
Víťazom sa stalo hnutie 
OĽaNO, za ním nasledovali 
strany Smer, Sme rodina, 
Ľudová strana naše 
Slovensko, SaS a strana 
Za ľudí. 

Za prísnych epidemiologických 
opatrení sa v  piatok 20. marca 
uskutočnila ustanovujúca schôdza 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky, na ktorej 150 novozvolených 
poslancov zložilo sľub. Zároveň si 
poslanci za  predsedu parlamentu 
zvolili Borisa Kollára. 

V sobotu 21. marca prezident-
ka Slovenskej republiky Zuzana 
Čaputová v Prezidentskom paláci 
vymenovala novú vládu. Predse-
dom vlády sa stal líder víťaznej 
strany – Igor Matovič. Stalo sa tak 
potom, čo predošlá vláda pod ve-
dením Petra Pellegriniho podala 
demisiu. 

Vládnu koalíciu tvoria štyri 
strany a hnutia, a to OĽaNO, Sme 
rodina, SaS a Za ľudí. A ako bude 
vyzerať samotná vláda? Strana 
Obyčajní ľudia a  nezávislé osob-
nosti okrem premiérskeho postu 
pre Igora Matoviča získala sedem 

ministerstiev. Ministrom financií 
sa stal Eduard Heger, ministrom 
vnútra Roman Mikulec, minis-
trom zdravotníctva Marek Krajčí, 
ministrom obrany Jaroslav Naď. 
Rezort pôdohospodárstva povedie 
Ján Mičovský, ministerstvo život-
ného prostredia Ján Budaj. Mi-
nisterkou kultúry sa stala Natália 
Milanová.

Hnutie Sme rodina získalo tri 
rezorty, a to ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, tento rezort 
povedie Milan Krajniak, a minis-
terstvo dopravy a  výstavby, ktorý 
povedie Andrej Doležal. Podpred-
sedom vlády pre legislatívu a stra-
tegické plánovanie sa stal Štefan 
Holý. 

Tri ministerstvá bude riadiť SaS. 
Ministrom školstva je Branislav 
Gröhling, ministrom zahraničných 
vecí a európskych záležitostí sa stal 
Ivan Korčok a ministrom hospo-
dárstva predseda SaS Richard Sulík, 
ktorý je zároveň aj prvým podpred-
sedom vlády pre ekonomiku.

Strana Za ľudí získala dva re-
zorty. Ministerstvo spravodlivosti 
povedie Mária Kolíková a podpred-
sedníčkou vlády a ministerkou pre 
investície a regionálny rozvoj je Ve-
ronika Remišová. 

Zároveň tieto strany získali v ná-
rodnej rade ústavnú väčšinu.

ak

Slovensko má novú 
vládu i parlament
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Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA

V Komunitnom centre 
v Michalovciach nezaháľajú 
ani v tomto, pre nás 
všetkých, náročnom 
období. Ako dobrovoľníci 
sa pridali ku všetkým tým, 
ktorí na Slovensku šijú 
ochranné rúška. 

Vyrábajú ich pre obyvateľov 
marginalizovanej rómskej komu-
nity. Aj vďaka nezištnej materiá-
lovej pomoci darcov doposiaľ ušili 
a odovzdali 370 textilných rúšok. 
V prácach naďalej pokračujú a vý-
zva pomôcť s materiálom je stále 
aktuálna. 

Ak máte doma látku, nite, šnúr-
ky od topánok, lemovky, stuhy, 

ihly do stroja alebo čokoľvek naz-
vyš, za vašu pomoc budeme veľmi 
vďační. Veci môžete priniesť na 

Mestský úrad v  Michalovciach, 
odbor sociálnych vecí, počas pra-
covných dní od 8.00 hod. do 11.00 

hod. Za vašu pomoc vám vopred 
ďakujeme.

nč

Pomôžte s výrobou rúšok

Slovenskí biskupi 
rozhodli, že vzhľadom 
na pokračujúci zákaz 
zhromažďovania 
a trvanie opatrení, 
ktoré zaviedli inštitúcie 
verejnej správy, zostáva 
v platnosti aj rozhodnutie 
o neslávení verejných 
bohoslužieb, a to 
až do odvolania.

Veľká noc bude tento rok slá-
vená bez účasti veriacich, v duchu 
dekrétov, ktoré odporúčajú sláviť 
liturgické tajomstvá Veľkonočné-
ho trojdnia v katedrálnom kostole 
a vo farských kostoloch – aj keď bez 
fyzickej účasti veriacich – pričom 
majú oznámiť veriacim hodinu za-
čiatku, aby sa mohli pripojiť k mod-
litbe vo svojich príbytkoch s pomo-
cou komunikačných prostriedkov 
vysielajúcich v priamom prenose. 

Tlačová kancelária konferencie 
biskupov Slovenska 

Veľká noc v chrámoch 
bez veriacich 

Katastrofické filmy 
majú množstvo námetov 
aj veľkú sledovanosť 
divákov. Málokomu z nich 
by však bolo napadlo, 
že sa staneme súčasťou 
takéhoto diania. Celkom 
iné bolo sledovať príbehy 
o smrtiacich infekčných 
chorobách, keď nám nič 
nehrozilo. 

Netušili sme, že sa aj my bu-
deme pohybovať na verejnosti 
v rúškach, že záchranári budú v re-
álnom živote oblečení tak, akoby 
práve zostúpili z filmového plátna, 
že budeme zodpovední pri každom 
kroku za seba i za tých, s ktorými sa 
stretneme.

Svet musel spomaliť v závratne 
sa rútiacom životnom tempe. Uli-
ce miest, športoviská i školy stíchli, 
detské parky osireli, továrne sa za-
stavili. 

Dianie doma i vo svete väčšina 
z nás dychtivo sleduje na obra-
zovkách televízorov či počítačov. 
Ale  existuje obrovské množstvo 
ľudí, ktorí sú v prvej línii pri zá-
chrane životov. Sú to tisícky bez-
menných hrdinov dnešných dní. 
Pomáhajú už chorým ľuďom, po-
máhajú všetkým, ktorí majú strach. 

Aj naše mesto má svojich hrdi-
nov. Nenápadných, skromných, obe-
tavých. Vďaka nim môžeme v pokoji 
nakúpiť potraviny. Vďaka nim máme 
zdravotnú starostlivosť a lieky. Vďaka 
nim sa v uliciach nehromadí odpad, 
funguje osobná i nákladná doprava. 
Vďaka nim mnohí ľudia dostali rúš-
ka, ktoré dobrovoľníci ušili. Vďaka 
nim majú mnohí seniori prinesený 
nákup. Dalo by sa vymenovať ešte 
mnoho dobrých vecí, za ktoré sme 
vďační. Namiesto toho vyjadrujeme 
všetkým prejav veľkej vďaky.

Buďte zdraví a všetci buďme 
k  sebe ohľaduplní. Spoločne to 
zvládneme. Nech je to šťastný záver.

Jela Timková

Vďaka za obetavosť

Na základe vývoja 
situácie na Slovensku 
v súvislosti s pandémiou 
COVID-19 Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej 
republiky 26. marca 
rozhodlo, že školské 
zariadenia zostanú 
zatvorené od 30. marca 
až do odvolania. 

Riaditelia škôl dostali za úlo-
hu zabezpečiť podľa podmienok 
a  možností samoštúdium žiakov 
prostredníctvom elektronickej ko-
munikácie s pedagógmi.

S  týmto rozhodnutím súvi-
sí aj  zmena priebehu zápisu detí 
do materských a základných škôl. 
Prinášame vám aktuálne platné 
termíny, ktoré rodičov určite budú 
zaujímať.

Podávanie žiadostí na prijatie 
dieťaťa do materskej školy bolo 
stanovené na obdobie od 30. aprí-
la do 31. mája. Zápisy detí do zá-
kladnej školy sa uskutočnia v ter-

míne od 15. apríla do 30. apríla. 
Pre konkrétny dátum a  čas, kedy 
bude žiadosti prijímať rodičmi vy-
braná materská či základná škola, 
vám odporúčame sledovať webo-
vé stránky jednotlivých zariadení 
alebo sa informovať telefonicky. 
Proces podávania žiadostí o  pri-
jatie detí do školského zariade-
nia má prebiehať bez osobnej 
prítomnosti detí a  odporúča sa 
komunikácia elektronickou for-
mou. Taktiež sa nebude vyžadovať 
potvrdenie o  zdravotnom stave 
dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa 
ho predloží dodatočne. Rovnako 
sa pri zápise dieťaťa do základnej 
školy a zároveň žiadosti o odklad 
začiatku plnenia povinnej škol-
skej dochádzky nebude vyžadovať 
potvrdenie pediatra či zariadenia 
výchovného poradenstva. Zákon-
ný zástupca dieťaťa ho predloží 
dodatočne.

Prijímacie skúšky do základ-
ných umeleckých škôl sa uskutoč-
nia počas troch kalendárnych týž-
dňov od skončenia mimoriadneho 
prerušenia školského vyučovania.

am

Zápis detí do materskej 
a základnej školy
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Starajú sa o naše zdravie

Ako si spomínate na epidémiu 
osýpok v roku 2018? 

Za 26 rokov svojej kariéry si 
nepamätám také nadmerné úsilie 
a kvantum práce, ktoré sme museli 
pri diagnostike a  liečbe pacien-
tov vykonávať. Hlavne obdobie 
od mája a počas letných prázdnin, 
kedy epidémia v  našom regióne 
vrcholila, bolo extrémne náročné. 
Kolektív infektológie odviedol fan-
tastickú prácu, za čo som im veľmi 
vďačný. Aj toto ocenenie je pre nás 
istou satisfakciou.

Aktuálne je najväčším problé-
mom pandémia COVID-19. Čo 
vieme o tomto víruse?  

Koronavírus pochádza z  čeľade 
Coronaviridae a je súčasťou jednej 
známej skupiny, kde sú vírusy ako 
SARS a MERS. Sú príčinou pomer-
ne nových, vysoko infekčných ná-
kaz, ktoré sa objavili v posledných 
rokoch. Aktuálny koronavírus má 
predpokladaný zdroj zo zvieraťa 
a ako už dobre vieme, zdroj pochá-
dza z mesta Wu-chan v Číne. Nastal 
interhumánny prenos, čo znamená, 
že sa vírus dokáže šíriť medzi ľuďmi 
a nepotrebuje k nakazeniu zviera.

Aké sú príznaky tohto ochore-
nia?  

Podstatné na tomto ochorení je, 
že vzniká pomerne ťažké ochorenie 
dýchacieho traktu. Prvé príznaky 
sú dýchavičnosť, bolesti hrdla, vy-

soká teplota, čiže také všeobecnej-
šie príznaky. Následne môžu tieto 
ťažkosti prejsť až do zlyhania dý-
chacieho systému a dusenia sa pa-
cienta. V  niekoľkých percentách 
nastáva dokonca aj smrť. Nakoľko 
sa jedná o nový vírus, nemáme za-
tiaľ liek, ktorý by ho dokázal zasta-
viť a tak prerušiť množenie tohto 
vírusu.

Čo majú robiť pacienti, ktorí 
majú príznaky, napríklad že ka-
šlú, majú teplotu?

Dôležitá je inkubačná doba, kto-
rá v prípade koronavírusu je 1 až 14 
dní, ale väčšinou je to 5 až 7 dní. Ak 
nemá človek cestovateľskú anam-
nézu (nebol v krajinách, kde je táto 
nákaza), alebo nebol v styku s cho-
rou osobu, ktorá má COVID-19, má 
nádchu, teplotu okolo 37,5° C, určite 
nemusí hneď vyhľadať lekára. A  už 
vôbec nechodiť do čakární a po-
dobne. Skôr informovať telefonicky 
svojho lekára, poradiť sa s ním a sle-
dovať priebeh svojho ochorenia. Sa-

mozrejme v prípade, že sa zdravotný 
stav zhorší, ťažšie sa pacientovi dý-
cha, neklesá horúčka, treba volať na 
telefónne linky, ktoré sú zriadené.

Je pravda, že pacient s CO-
VID-19 je infekčný len 48 hodín 
pred vypuknutím choroby u neho?

Nákazy, ochorenia respiračného 
traktu, ktoré sa prenášajú ako kva-
pôčková infekcia (kašľom, kýcha-
ním, vydychovaním do prostredia), 
sú všeobecne známe tým, že tesne 
ako ochorenie vypukne u daného 
pacienta a počas ochorenia u neho 
– je tá vírusová nálož v dýchacích 
cestách najvyššia, takže vtedy je 
pacient najnebezpečnejší pre svoje 
okolie.

Koľko lôžok je v Michalovciach 
vyčlenených pre pacientov po-
dozrivých alebo chorých na  CO-
VID-19?

Aktuálne ich máme okolo 50, 
priestor je oddelený na priestor pre 
ľudí podozrivých na COVID-19 a na 
priestor pre pacientov, u ktorých by 
sa táto nákaza testami potvrdila. 
Máme aj záložné riešenie, v prípade 
ďalšieho nárastu chorých by bol pre 
nich vyčlenený onkologický pavilón.

Ako je to aktuálne s operáciami 
v Nemocnici Svet Zdravia v  Mi-
chalovciach?  

Boli zrušené plánované operá-
cie, napríklad operácie kolena, ar-
troskopické a pod., teda tie, ktoré 
znesú odklad. Nie tie, ktoré sú akút-
ne, ako napríklad zápal žlčníka, zá-
pal slepého čreva – tieto musia byť 
vykonané ihneď. Ide o  to pripraviť 
v čo najväčšej možnej miere ne-
mocnicu na krízový stav, maxima-
lizovať prostriedky a personál, aby 

sa čo najlepšie zvládla táto krízová 
situácia.

Sú aj nejaké obmedzenia pri 
pôrodoch?

Pôrody prebiehajú ako za nor-
málnej situácie, ale snažíme sa mi-
nimalizovať pohyb osôb v nemoc-
nici. Budúce mamičky musia teraz 
pochopiť, že z hľadiska epidemio-
logickej situácie je lepšie, ak otec 
alebo ďalší členovia rodiny nie sú  
prítomní pri pôrode.

Aké ďalšie opatrenia prijalo 
infektologické oddelenie v  Mi-
chalovciach?

V Nemocnici Svet zdravia Mi-
chalovce aktuálne prebieha na jed-
notlivých vstupoch delenie pa-
cientov, ktorí majú podozrenie na 
koronavírusové ochorenia a na pa-
cientov, ktorí ho nemajú. Následne 
musíme na našom oddelení urobiť 
štandardné testy na vylúčenie ale-
bo potvrdenie tohto ochorenia. 
Pacienti sú prijímaní s určitou po-
zitívnou tzv. cestovateľskou alebo 
epidemiologickou anamnézou. Vy-
šetrenia prebiehajú buď na našom 
oddelení, keď javia príznaky ocho-
renia, alebo laboratórne sa vyšetru-
jú aj tzv. ambulantní pacienti.

Primár Štefan Zamba je aj v tých-
to dňoch azda jedným z najvyťa-
ženejších lekárov v nemocnici Svet 
Zdravia v Michalovciach. Ako nám 
prezradil, ak má chvíľu voľna, trávi 
čas s rodinou, v prírode, na  chate, 
kde  si vyvetrá hlavu a oddýchne, 
rád si zahrá na gitare alebo futbal 
s  kamarátmi, aby  bol pripravený, 
ak to bude potrebné, úspešne bojovať 
aj s týmto vírusom.

rr

Prinášame vám rozhovor so skúseným primárom infektologického oddelenia, pod vedením ktorého zvládli 
v Michalovciach tri najväčšie epidémie na Slovensku za posledných osem rokov: mumps, žltačku a mohutnú 
epidémiu osýpok, ktorá vrcholila v lete 2018. Aktuálne sa jeho oddelenie v plnom nasadení pripravuje na boj 
s ochorením COVID-19. Infektologické oddelenie michalovskej nemocnice sa stalo najlepším oddelením spomedzi 
nemocníc siete Svet zdravia za rok 2018. Titul najlepšie oddelenie a personál získali za svoju prácu počas epidémie 
osýpok v michalovskom okrese.

MUDr. ŠTEFAN
ZAMBA  
primár infektologického 
oddelenia, Nemocnica 
Svet zdravia Michalovce 

Každoročne sa opakujúcou 
významnou udalosťou 
v živote kresťanov je Veľká 
noc. Tá tohtoročná 
je zvláštna. Chrámy ostanú 
pre veriacich zatvorené, 
prázdne. Také bolo 
aj vatikánske Námestie 
sv. Petra 27. marca, 
kedy pápež František udelil 
významné požehnanie 
mestu a svetu – Urbi et Orbi. 

Pri obrazovkách či rádiách ho 
však sledovali milióny ľudí. Du-
chovne sa v modlitbe pripájali 
k pápežovej prosbe, aby Pán zasta-
vil strašnú pandémiu. Silné slová 
pápeža nabádajú uvedomiť si náš 
konzumný spôsob života, ale aj aké 
východisko môžeme spolu nájsť.

Všetko malo silu, ktorá sa nedá 
vyjadriť. Vplyv pápežových slov, 
pohľad na neho, na osamelé ná-
mestie s bubnovaním dažďa. Ale 
najmä vystavená Najsvätejšia ol-
tárna sviatosť. Mnohí pocítili silu 

jej svätého vyžarovania, mnohým 
sa kotúľali po tvári slzy. Akoby 
chceli zmyť všetko to zlé, čo sme 
v  našich životoch urobili. Bol to 
jeden z najsilnejších zážitkov v ob-
dobí veľkej skúšky ľudstva. Nabá-
da nás k tomu, aby sme sa zmenili, 
aby sme konali v súlade s Božími 
zákonmi. Len vtedy môže prísť 
po ukrižovaní planéty a jatrivých 
ranách, ktoré spôsobujeme našej 
duši, ku vzkrieseniu Božskej iskry 
v každom nás.

veriaca z Michaloviec

Urbi et Orbi Prihláste sa na týždenný 
odber newslettera 
a získajte prehľad 

o aktuálnom 
kultúrno-spoločenskom 

dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk
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Nezvyčajná situácia 
pozatvárala všetky 
kultúrne stánky 
na celom Slovensku. 
Slovenské komorné 
divadla z Martina 
malo začiatkom marca 
uviesť v Michalovciach 
predstavenie Zem pamätá. 

Dva dni pred uvedením ho muse-
li zrušiť a bolo preložené na október. 
Dúfali sme, že situácia sa do konca 
mesiaca zmení a budeme tlieskať 
bratislavským umelcom, Milanovi 
Lasicovi a Milanovi Kňažkovi. Av-
šak po niekoľkých dňoch sme po-
chopili, že realita bude iná.

Aj amatérske Divadlo pri fontáne 
malo svoje plány. V plnom prúde bol 
nácvik rozprávky Na rúbanisku. Sú-
bor sa pripravoval tiež na Divadelný 

Trebišov, krajskú súťaž divadelných 
ochotníckych súborov. Mala sa usku-
točniť v apríli. Hoci sú verejné prezen-
tácie pozastavené, múzy sa len stíšili. 
Komunikácia medzi hercami existuje 
naďalej. Dokonca vďaka technike sú 
možné aj kontakty s divákmi.

Nadšený člen súboru Michal 
Oros, ktorého na scéne nevidíte, 
ale stará sa o divadelnú stránku 
na Facebooku, kde uverejňuje foto-
grafie i záznamy, prišiel s nápadom 
sprostredkovať záujemcom staršie 
zdokumentované hry. Diváci si tak 
na Facebooku Divadla pri fontáne 
môžu nájsť dve hry v nárečí – Tresk 
a Žimne vre. Prekvapením aj pre no-
vých hercov je možnosť vidieť úplne 
prvú nacvičenú hru z roku 2012 – 
Džina, pošli ďalšieho.

Zároveň sa v Divadle pri fontá-
ne rodia plány na ďalšie vystúpenia 
a decembrovú premiéru.

Divadlo pri fontáne

Múzy sa stíšili, 
ale nemlčia

Ctené panie riaditeľky, vážení páni riaditelia, 
vážení pedagógovia!

Pandémia koronavírusu, kto-
rá popri mnohých krajinách sveta 
zasiahla aj Slovensko, však zme-
nila nielen tento plán, ale zmenila 
aj všeličo iné. Popri tom najboles-
tivejšom, že ľudí obrala o  zdravie 
a  mnohých aj o  to najcennejšie, 
o  život, ukázala už doteraz aj to, 
že nikdy si nemôžeme byť istí v ni-
čom, a  teda ani v  tom, že teraz je 
bezpečne, že teraz je blahobyt, 
pretože všetko sa môže veľmi 
rýchlo zmeniť v  presný opak. Po-
pri ohrození na životoch, popri 
ohrození ekonomickom, ktoré tiež 
môže mať fatálne dôsledky, nás 
núti zamýšľať sa nad tým, či všeličo 
z toho, čo sme robili a robíme, bolo 
dobré a  správne a  chtiac nechtiac 
aj nad tým, či rovnako správnou je 
aj hierarchia našich hodnôt. Zaiste, 
každý má právo na tú svoju. Asi je 
aj správne, že nie každý to isté po-
važujeme za najdôležitejšie. Ak by 
sme ale v  tomto smere urobili an-
ketu, verím, že tých najpodstatnej-

ších priorít by nebolo veľa a na tých 
najpodstatnejších by sme sa mnohí 
vedeli zhodnúť.

Za najdôležitejšie zo všetkého 
treba považovať starostlivosť o člo-
veka. Pre toho, kto sa vie a dokáže 
o seba postarať sám, je dôležité vy-
tvoriť podmienky na 
to, aby to mohol plno-
hodnotne zvládať aj 
naďalej a tým, ktorí to 
nevedia, ešte nemô-
žu, alebo už nemôžu 
a nedokážu, je potreb-
né pomôcť. Mladá ge-
nerácia je tou, o ktorú 
sa vždy bolo, je a bude 
potrebné dobre sa sta-
rať, a práve v tom, ste, 
panie učiteľky, páni učitelia, nena-
hraditeľní, čo v  plnej miere potvr-
dzuje aj dnešná domácou karanté-
nou ovplyvnená doba.

Mnohí rodičia až teraz vidia, 
čo v skutočnosti robíte a vidia aj to, 
ako to robíte. Vidia, že nie je jed-

noduché zaujať skupinu detí a mlá-
deže natoľko, aby preberanej téme 
nielen venovali primeranú pozor-
nosť, ale aby ju aj pochopili a  to, 
čo je potrebné, aby si aj dlhodobo 
zapamätali. Verím, že i vďaka tomu 
bude u nich úcta a dôvera k Vašej 
práci narastať a učiteľom sa aj vďa-
ka tomu konečne dostane čo naj-
viac všestranného spoločenského 
ocenenia.

O  školstve u  nás na Slovensku 
niektorí už zo zotrvačnosti hovo-

ria, že je zanedbané, 
že  zaostáva za sve-
tom, že naši mladí sú 
do života pripravení 
horšie ako ich roves-
níci najmä zo zápa-
doeurópskych kra-
jín, že  nevedia čítať 
s  porozumením atď. 
Netvrdím, že  niečo 
z toho nie je aj opod-
statnené. Netvrdím, 

že v našom školstve niet čo zlepšo-
vať, ale som zároveň aj presvedčený 
o tom, že hanbiť sa zaň vonkoncom 
nie je na mieste. Som presvedčený, 
že popri problémoch máme v ňom 
aj celý rad pozitív, že popri slabých 
učiteľoch a slabších žiakoch máme 

aj mnoho výborných, ktorí sú po-
rovnateľní aj  s  tými najlepšími 
vo svete.

Osobitne ma teší, že medzi tých 
najlepších patria aj michalovskí 
učitelia, vďaka ktorým k  tým naj-
lepším na Slovensku v  rôznych 
oblastiach patria aj viaceré micha-
lovské školy a ich žiaci. Aj za toto, 
osobitne však za to, ako sa o naše 
deti staráte, ako vedno s nimi naše 
mesto reprezentujete, vám všet-
kým, vážení kolegovia pedagógo-
via, úprimne ďakujem. Chcem ve-
riť, že čas obmedzení, ktorý práve 
prežívame, čoskoro skončí a ja bu-
dem mať možnosť tým z vás, s kto-
rými sme sa v  týchto dňoch mali 
stretnúť, poďakovať a  zablahoželať 
aj osobne. Ak by však k tomu dlho 
nemohlo prísť, prijmite, prosím, 
aspoň túto formu prejavu nášho 
uznania a vďačnosti.

Do ďalších rokov vám všetkým 
v  mene vedenia mesta i  všetkých 
Michalovčanov želám veľa síl, veľa 
zdravia a  pedagogickej kreativity 
a  nášmu michalovskému školstvu 
želám veľa ďalšieho všestranného 
rozvoja.

Viliam Zahorčák 
primátor mesta Michalovce

Ak by bolo bývalo všetko tak, ako bolo naplánované, 
boli by sme v týchto dňoch spolu s viacerými z vás 
na mestskom úrade, kde by sme, tak ako každý rok, 
oslávili Deň učiteľov.

michalovce_srdce_zemplina

Pred pár dňami sme sa 
dozvedeli, že naše malé 
Slovensko sa zaradilo 
medzi krajiny vo svete, 
ktoré sú v zajatí epidémie 
vírusu COVID 19. Dotklo 
sa to aj nášho mesta a jeho 
obyvateľov. 

V  našom vnútri sa rozpútala 
búrka otázok a  rôznych emócií. 
Tou najčastejšou je emócia strachu. 
Zvlášť u  tých ľudí, ktorí sa ocitajú 
sami a bez pomoci. V jedinom oka-
mihu sme si uvedomili, že sme sa 
ocitli na mori, ktoré je symbolom 
sídla zla. 

Podstatné je však to, že na tej 
lodi života sme a máme zostať po-
myselne nad vodou. Realita epidé-
mie je vonkajším ohrozením, ale 
nesmie byť vnútorným faktorom 
rozkladu nášho vnútra. 

Ono sa aj v  týchto náročných 
dňoch stáva kaplnkou, v  ktorej je 

prítomný Boh. Sme podobní Jeho 
obrazu. On od nás neodchádza ak-
tom stvorenia. Pretože tento nie je 
jednorazový. 

Dych Jeho Ducha nám dáva 
silu, aby sme na tej lodi života ne-
prepadli strachu. Prestali sme fun-
govať ako jednotlivci a  vytvárame 
jeden organizmus človečenstva, 
v ktorom sme zodpovední jeden za 
druhého v plnej miere. 

Preto ak jeden druh organizmu 
prežíva strach, môže sa celkom ľah-
ko stať, že sa touto pliagou nakazí 
celý organizmus. Môžeme mať oba-
vu, ale nie strach. 

V nádeji sa nebojácne pridajme 
ku krízovému štábu nášho mesta 
s nezištnou ponukou našich schop-
ností. Pretože ako hovorí jedno prí-
slovie, „Lepšie je zapáliť sviečku, ako 
nadávať, že je tma.“ 

Len ak sa nezištne pripojí-
me, môžeme veriť, že doplávame 
do  bezpečného prístavu istoty 
a šťastia.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Ticho je tvorivou silou
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Noviny Mistral
a športové správy

Premiéra každý štvrtok o 16.00 hod. 
a reprízy každú párnu hodinu 

Žihadlo 
Téma: Rozvedení katolíci. Ako ďalej žiť? 

Hosť: Miroslav Konštanc Adam, 
rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme

reprízu diskusnej relácie z roku 2017
uvidíte v piatok 3. apríla, v pondelok 6. apríla 

a v stredu 8. apríla vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Deň na poctu mesta

repríza z roku 2018
od piatka 3. apríla počas celého týždňa 

vždy o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS 
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,

na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV SENIOR.

Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
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bovčíková, e-mail: marcela.sabovcikova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@
msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a foto-
grafií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Tamia Kocová

Michalovčan informuje

blahoželanie
Dňa 27. marca oslávil 
GABRIEL NÉMETH 
životné jubileum 50 rokov. Len to najkrajšie, 
čo život môže dať, chceme Ti pri Tvojom jubileu 
zaželať. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia 
a lásky zo srdca želá manželka Renáta, synovia 
Samko a Lukáš, brat s manželkou, synovec, 
rodičia a svokrovci.

OTVÁRACIE HODINY POBOČIEK 
POŠTY V MICHALOVCIACH

Vzhľadom na situáciu spôsobenú šíriacim sa ochorením 
COVID-19 Slovenská pošta upravila otváracie hodiny pobočiek 

pôšt na Slovensku.
POŠTA 1 – Špitálska ulica

pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8.00 – 16.00 hod.
streda 8.00 – 17.00 hod. • prestávka 12.00 – 13.00 hod.

POŠTA 3 – Staničná ulica, POŠTA – 4 Lastomírska ulica
pondelok – piatok 8.00 – 14.30 hod. • prestávka 12.00 – 12.30 hod.

POŠTA 5 – Ulica nad Laborcom
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8.00 – 14.30 hod.

streda 8.00 – 17.00 hod. • prestávka 12.00 – 12.30 hod.
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Prenájom / predaj
n Dám do prenájmu garáž na Ulici kpt. Nálepku vo dvore.  

Tel.: 0949 642 200
n	Predám dom v Falkušovciach, č. 120. Informácie  

na tel.: 0918 126 873
n	Predám záhradku, osada Vrbiny, 4 ā. Tel.: 056 6425 844

malý oznamovateľ

BABY BASKETBAL V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH 
Basketbalový klub 1.BK Michalovce opäť podporuje 
v školskom roku 2019/2020 pohybovú  prípravu detí. 
Organizuje pre deti jedenkrát do týždňa krúžok baby 
basketbalu. K IV. a XIII. materskej škole pribudla v tomto 
roku aj XXII MŠ. Celkovo sa krúžkov zúčastňuje 42 detí. 
Pravidelným športovaním sa snažíme vybudovať pozitívny 
vzťah k športu a pohybu. Pod dozorom trénerov si deti 
osvojujú dribling, prihrávky aj streľbu na mini basketbalový 
kôš. Ďalšie fotografie si môžete pozrieť na www.1bkmi.sk.

1.BK Michalovce

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 83/2005 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici 
staničnej č. 3 v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 30.03.2020 
do 20.04.2020.
Počet bytov: 1  

Číslo bytu  Adresa   Poschodie   Bytový dom   Počet izieb    Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
12      Ul. staničná 3   prízemie       Staničná 3      2-izbový            48,50 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 0,56 €/m2. 
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílo-
hy a  bližšie informácie získate na webovej stránke Mesta Michalovce 
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestské-
ho úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 
v Michalovciach, kancelária č. 190 – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú 
o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komi-
sii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 104/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov  na Ulici obrancov mieru 
v bytových domoch „A" a „C“ v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 30.03.2020 
do 20.04.2020.
Počet bytov: 1   
Číslo bytu  Adresa            Poschodie  Bytový dom  Počet izieb  Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
3   Ul. Obrancov mieru 6   1. poschodie   „C“          1- izbový          41,45 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 2,19 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy 
a bližšie informácie získate na webovej stránke Mesta Michalovce www.
michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalov-
ciach, kancelária č. 190 – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení 
bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 
na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach 
v zmysle VZN č. 116/2009 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 30.03.2020 
do 20.04.2020. 
Počet bytov: 1    
Číslo bytu   Adresa        Poschodie   Bytový dom   Počet izieb   Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
19    Obrancov mieru 4    5. NP            „A-2“         Garsónka            30,79 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s  užívaním bytu): 
2,19 €/m2. Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, 
prílohy a bližšie informácie získate na webovej stránke Mesta Michalov-
ce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského 
úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Micha-
lovciach, kancelária č. 190 – Ing. Václav Mojsej. Žiadatelia budú o pridelení 
bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.
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