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Zemplínske múzeum

Michalovskí policajti pomáhajú v boji proti šíreniu koronavírusu

MESTSKÁ POLÍCIA
V ČASE PANDÉMIE
Mestská polícia Michalovce v aktuálnej dobe pracuje v akcieschopnom režime. Svojou
hliadkovou činnosťou sa od 14. marca prioritne zameriava na kontrolu dodržiavania
vydaných ochranných opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19.

M

estskí policajti majú k dispozícii dostatočné množstvo ochranných rúšok,
jednorazových rukavíc, ochranných
okuliarov i oblekov. V služobných
vozidlách a aj na stálej službe používajú dezinfekčné prostriedky nielen
na ruky, ale aj na kľučky dverí či písacie stoly. Vďaka majiteľovi autoservisu Andrejovi Martonovi, ktorý
sám ponúkol bezplatnú dezinfekciu,
je interiér služobných motorových
vozidiel čistený ozónovým generátorom.
Hliadky mestskej polície sa zameriavajú na kontrolu dodržiavania
zákazu organizovať a usporadúvať
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy,
kontrolujú dodržiavanie povinnosti
nosenia ochranných pomôcok ako
sú ochranné rúška na verejne prístupných miestach a vykonávajú
tiež kontrolu uzatvorenia športových areálov v meste.
V súvislosti s opatreniami pre
fyzické osoby, podnikateľov a právnické osoby, hliadky opakovane
monitorujú prevádzky, ktoré majú

povinnosť byť uzavreté. V zmysle usmernenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
porušenia zadokumentujú a odstupujú ich Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach. Na monitorovanie vzniknutej situácie mestská polícia využíva
i kamerový systém nainštalovaných
kamier v rôznych častiach mesta.
Príslušníci mestskej polície dohliadajú aj na dodržiavanie obmedzeného pohybu občanov v priestoroch Mestského úradu Michalovce
počas klientskych hodín od 8.00
hod. do 11.00 hod. Hliadka pri
vchode do budovy meria klientom
teplotu, skontroluje povinnosť mať
na tvári ochranné rúško a usmerňuje klientov pri vybavovaní ich
požiadaviek.
Osobitnú pozornosť v tomto
čase venuje Mestská polícia Michalovce lokalite Angi mlyn a Gerbovej
ulici. Na dodržiavanie opatrení tam
prísne dohliadajú príslušníci miestnej občianskej poriadkovej služby
(MOPS) aj príslušníci mestskej
polície. Spoločne sa snažia prispieť

aktuality

k tomu, aby správanie členov marginalizovanej komunity neviedlo
k nekontrolovateľnému šíreniu koronavírusu. Pri vstupe do lokality
hliadky kontrolujú, aby nik neodišiel do mesta bez ochranného rúška. Práve hliadky MOPS sú tí, ktorí
prichádzajú do prvého kontaktu
s obyvateľmi z marginalizovaných
komunít. Aj napriek tomu, že majú
zabezpečené ochranné prostriedky,
a to nielen rúška, ale aj rukavice
či antibakteriálne potreby, sú členovia MOPS pripravení na to, že v prípade najhoršieho budú musieť
aj oni dodržiavať karanténu. Okrem
uvedeného aj naďalej dohliadajú
na ochranu verejného poriadku
a majetku, snažia sa predchádzať
konfliktom vo vnútri komunity.
Príslušníci Mestskej polície
v Michalovciach spolu s hliadkami
MOPS sa budú aj naďalej podieľať
na dodržiavaní všetkých prijatých
opatrení a pomáhať Michalovčanom prekonávať vzniknuté ťažkosti
a obmedzenia v súvislosti s pandémiou.
PhDr. Marcel Medviď

Mesto Michalovce
zabezpečuje

NÁKUPY
PRE ODKÁZANÝCH
OBČANOV
Požiadavky na nákup
tovaru možno nahlásiť
v pondelok a v stredu
9.00 – 12.00 hod.
na telefónnych číslach:
056/642 33 39
0905 765 380
Donáška nákupu
prebieha
v utorok a vo štvrtok
8.00 – 12.00 hod.

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.
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To najlepšie, čo v meste máme
Podľa slov R. W. Emersona
„Úspech človeka sa skladá
z radu neúspechov. Nikdy
sa nestane dobrým
jazdcom ten, kto nikdy
nespadol z koňa ani ten,
koho kôň nezhodí zo sedla.“
Pocit neúspechu, ktorý
však neodradil, ale bol
impulzom pre zlepšenie
a pomohol tak dosiahnuť
cieľ, zaiste poznajú
aj tí, ktorým Mestské
zastupiteľstvo Michalovce
na svojom februárovom
zasadnutí schválilo
udelenie titulu Čin roka
2019.
Návrh na udelenie titulu môže
podať poslanec mestského zastupiteľstva, primátor mesta, mimovládne organizácie, stavovské profesijné organizácie a občan najneskôr
do 31. decembra bežného roka. Tento titul sa udeľuje jednotlivcovi alebo

kolektívu, ktorý v predchádzajúcom
roku dosiahol mimoriadny výsledok
v rôznych oblastiach života.
Keby život bežal vo svojich zvyčajných koľajach, 22 sošiek michalovského Pegasa spolu s diplomom
by bolo 20. marca slávnostne odo-

vzdaných do rúk svojich majiteľov. Žiaľ, pandémia koronavírusu
zasiahla aj tieto plány. Vzhľadom
na to, že skorý návrat do bežného
života bez obmedzení je nepravdepodobný, rozhodli sme sa priniesť
vám na pokračovanie medailóny
o ocenených v našich novinách.
PaedDr. Ján Čižmár, pedagóg
výtvarného odboru ZUŠ, Štefánikova 20 dostal cenu v kategórii jednotlivcov. Žiaci pod jeho vedením získali na Medzinárodnej súťaži Czontváriho túlavé topánky prvé miesto,
na Medzinárodnej výtvarnej súťaži
Ríša fantázie 2019 druhé miesto
a tiež boli ocenení na Medzinárodnej
súťaži v grafike Ex Libris Hlohovec.
Žiakovi Dávidovi Čižmárovi
bola cena udelená za mimoriadne športové úspechy. V novembri
2019 ho Slovenská asociácia športu
na školách vyhlásila za najlepšieho
športovca pre školský rok 2018/2019
v kategórii Športovec roka základných škôl. Dávid sa v tom istom
školskom roku stal majstrom Slovenska v súťaži družstiev i v kategórii jednotlivcov v gymnastike, kde
nenašiel premožiteľov.

Ocenená v oblasti školstva bola
aj PaedDr. Radmila Hajduková.
Ako učiteľka telesnej a športovej výchovy sa žiakom venuje aj v duchu
kalokagatie. V celoslovenskej súťaži
s medzinárodnou účasťou Zimná
kalokagatia – kultúrna časť získali
jej žiaci 1. a 2. miesto, za športovú
fotografiu 2. miesto a Cenu Fair
play v celonárodnej výtvarnej súťaži s názvom Výnimočnosť, rešpekt,
priateľstvo. Druhé miesto získali
v celonárodnej vedomostnej súťaži
o olympizme, 1. a 2. miesto získali jej zverenci na majstrovstvách
Slovenska v gymnastickom štvorboji v kategórii družstvá, a prvé tri
miesta obsadili na majstrovstvách
Slovenska v gymnastickom štvorboji v kategórii jednotlivci. Titul
Čin roka R. Hajduková dostala aj za
zisk Ceny Pavla Gajdoša – najlepší
školský športovec mesta Michalovce za šk. r. 2018/2019 a ocenenie
Najlepší školský športovec v SR.
Zároveň ako jedna zo zakladajúcich
členov Olympijského klubu Michalovce sa pričinila o zisk prvenstva
v hodnotení klubov v roku 2019.
ms

Kraslicový stromček

pobačeňe Miž a z varoš a

Kto prechádzal už pred
veľkonočnými sviatkami
Krymskou ulicou
na sídlisku Východ v našom
meste, videl pred jedným
z vchodov do bytového
domu nainštalovaný
„veľkonočný stromček“
ozdobený množstvom
farebných kraslíc.
Túto exteriérovú dekoráciu zhotovila vchodová dôverníčka Božena Katočová spolu s manželom.
Okrem stromčeka zdobia predzá-

hradku vchodu ošetrované záhony
ruží a iných kvetov a tiež drevené
imitácie studne a veterného mlyna. Aj tie sú ich dielom. Títo dôchodcovia s veľkým empatickým
cítením sa takto nezištne, z vlastnej
iniciatívy, starajú o čistotu a poriadok spoločných priestorov už niekoľko rokov.
Kraslicovým stromčekom a dekoráciami vo vestibule vchodu
chceli susedom spríjemniť veľkonočné sviatky v tomto, pre všetkých neľahkom, čase. Tí im za všetko aj takouto formou veľmi pekne
ďakujú.
Terézia Pavlíková

Poznaňe
Pre šickich dobrich ľudzi furt placilo, že dachto zna dobre špivac, no ňe
každi zna hrac na hušľoch. Zato to spominam, bo muj vnuk Patrik zna i hrac
na hušľoch i calkom šumňe špiva. Ma calkom po rukoj i kamaratov. Ňeraz še
daľi dokopi i spraviľi zabavu pre svojich spolužiakov. Radojsc z toho šickoho
jim pohubila terajša doba. Vecej teraz šedzi pri dzedoj a vipituje še. Ňeznam
dakedi ani dobre porozumec, co še me vipituje. Bo i kec slucham radijou i patrim na tot televizor, ta ňe šicko mi je jasne. Že še jedna o calkom daco, co tu
doteraz ňebulo, tomu rozumim. I tomu, že každi čľovek na tot novi virus
može ochorec, no i ňemuši. Može ho u sebe mac a chodzic z ňim po švece.
Co šicko še staňe medži tim, ňichto ňezna. No veľo ľudzi može na ňoho umric.
Jakbač nateraz možece sebe ľem skajpovac, mejlovac a počekac, co še z toho
šickoho utreše. Bo vono je to teraz u calim švece. Kec ti za ňim ňepridzeš,
ta chibaľ ci ho dachto priňeše. Dovtedi špivaj i hraj sebe doma. Dzedoj tim
spraviš radojsc a ňemušiš hrac furt toto iste. Dzedo bul furt tvuj najvekši
fanušik a ňikda še mu ňeomeržiš. Toto odkaž i svojim kamaratom.
Vaš Mižo z varoša
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MOBILNÉ TESTOVANIE NA COVID-19
Pred michalovskou nemocnicou je v spolupráci
so súkromnými laboratóriami Alpha medical
zriadené mobilné odberové miesto pre testovanie
pacientov na COVID-19. Odbery sa robia
systémom drive through. Zdravotníci realizujú
výtery z hrdla a nosa indikovaným pacientom,
ktorých na otestovanie určí regionálny úrad
verejného zdravotníctva, a tiež samoplatcom.
Testovanie prebieha každý deň od 8.00 hod.
do 14.00 hod. v približne 5-minútových
intervaloch. Samoplatcovia sa musia objednať
na otestovanie vopred cez stránku www.lab.
online. Denné kapacity sú obmedzené a prioritou
je testovanie pre RÚVZ. Samoplatcovia sa teda
môžu objednať na otestovanie až po rezervácii
termínov pre indikovaných pacientov určených
RÚVZ v danom dni.
Nemocnica Svet zdravia Michalovce

Koronavírus a nakladanie s odpadom
Nový koronavírus, ktorý
spôsobuje ochorenie
COVID-19, tak ako všetky iné
vírusy, žije v bunke živého
organizmu. Mimo živej
bunky sa nerozmnožuje.
Môže určitý čas prežiť
na povrchu predmetov
kontaminovaných
v dôsledku šírenia
kvapôčkovou cestou,
ale následne, pokiaľ nenájde
nového hostiteľa, hynie.

Zároveň podľa najnovších poznatkov, ktoré boli publikované
Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) z 19. marca 2020
(Water, sanitation, hygiene and
waste management for the COVID-19 virus) neexistujú žiadne
dôkazy o prenose vírusu COVID-19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom
zo zdravotnej starostlivosti, ktorá
je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako pri komunálnom
odpade.
V súčasnosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR štandard-

né postupy v zdravotníctve pre COVID – 19, osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov. V odporúčaní pre pacienta nakazeného
uvedeným vírusom v domácej
liečbe nie je odporúčanie na špeciálne nakladanie s použitým materiálom (rúška, vreckovky, rukavice).
Na základe vyššie uvedeného a pri
používaní osobných ochranných
pracovných prostriedkov pracovníkov, ktorí nakladajú s odpadmi
(rúška a rukavice), nie je predpoklad rizika prenosu nákazy pri nakladaní s komunálnym odpadom
touto formou.

Vychádzajúc z týchto skutočností Úrad verejného zdravotníctva SR
odporúča likvidovať použité rúška,
vreckovky a rukavice z domácností
ako bežný komunálny odpad, ktorý
sa vkladá do plastových vriec určených na odpad a následne do kontajnerov na komunálny odpad
v zmysle platnej legislatívy v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v uvedenej súvislosti
odporúča upozorniť verejnosť, aby
tento druh odpadu nevhadzovala
do nádob určených na separáciu
odpadu (papier, plast).
UVZSR

Dezinfekcia verejných priestranstiev
Technické a záhradnícke služby mesta
Michalovce na základe rozhodnutia Krízového
štábu mesta Michalovce zo dňa 26. marca
dostali za úlohu hľadať možnosti a následne
aplikovať spôsoby pravidelnej dezinfekcie
verejných priestorov v meste.
K plneniu úlohy pristúpili od pondelka 30. marca. Popri
vývoze tuhého komunálneho odpadu, ktorý prebieha podľa
plánu, dezinfikujú aj nádoby na tento odpad, obzvlášť rúčky,
ktorými sa kontajnery otvárajú. S dezinfekčnými prípravkami
na báze chlóru pracujú nepretržite dvaja zamestnanci technických a záhradníckych služieb. Okrem kontajnerov takto čistia
aj miesta s najvyšším pohybom ľudí – chodníky, priestranstvá
pred poštou, zastávky mestskej hromadnej dopravy a lavičky.
ak

MIESTNE DANE A POPLATKY CEZ SLOVENSKO.SK
V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom Mesto Michalovce umožňuje občanom – fyzickým osobám,
prijať doručenie Rozhodnutia o vyrubení miestnej dane a Rozhodnutia poplatku za komunálny odpad do elektronickej schránky
zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Fyzické osoby, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku, môžu prostredníctvom
nej požiadať Mesto o zaslanie rozhodnutia. Bez podania žiadosti nemôže byť rozhodnutie zaslané do elektronickej schránky.
Takéto rozhodnutie je rovnocenné s listinnou formou.

Elektronická schránka nie je e-mail, rozhodnutia sa cez iné portály ako slovensko.sk nemôžu a nebudú zasielať.
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Starajú sa o naše zdravie
Predstavujeme vám skúseného primára, ktorý v nemocnici Svet zdravia Michalovce pôsobí od roku 2018 (predtým
1998 – 2007). Po prvej etape svojho pôsobenia v michalovskej nemocnici odišiel na tri roky do Veľkej Británie,
následne jeden rok pracoval v Nemocnici Košice – Šaca. Po šiestich rokoch vo vranovskej nemocnici sa opäť vrátil
do svojej michalovskej „alma mater“. V kolektíve má tento primár aktuálne 13 lekárov anestéziológov – intenzivistov,
z toho piati sú v príprave na špecializačnú skúšku. Zastrešujú akúkoľvek anestéziologickú (podávanie anestézie počas
operácie) a intenzivistickú (starostlivosť o ťažko chorých pacientov so zlyhávaním základných životných funkcií)
starostlivosť v rámci celej nemocnice Svet zdravia Michalovce.

MUDr. MAREK
PASTÍR

primár Oddelenia
anestéziológie
a multiodborovej
intenzívnej starostlivosti
(OAIM, JIS) Nemocnica
Svet zdravia Michalovce

Čo všetko je potrebné zabezpečiť, aby ste zvládli takýchto pacientov?
Potrebujeme na to technické
vybavenie, lieky, dostatok personálu a hlavne disciplínu pacientov,
aby personál pracoval v čo najbezpečnejších podmienkach a nebola
u neho nutná karanténa.

Prečo v posledných týždňoch
často počujeme pojem jednotka
intenzívnej starostlivosti?
Intenzivistická starostlivosť je
v centre záujmu hlavne v spojitosti s koronavírusom a ochorením
COVID-19. Toto ochorenie zahŕňa
jednak farmakologickú liečbu, čiže
podávanie liekov a zastupovanie
životných funkcií, ktoré u pacienta
pri danej chorobe zlyhávajú. Znamená to podpora dýchania, podpora krvného obehu, podpora vylučovania a regulácia teploty.
Aký je najväčší problém u pacientov s ochorením COVID-19
z pohľadu vášho oddelenia?
Najväčším problémom u pacientov s ochorením COVID-19 je
samotné dýchanie, keďže je to respiračné ochorenie. Postihuje pľúca,
ktoré sa dostávajú do štádia tzv. fibrózy, čiže ako keby tie pľúca stuhli.
Ak si predstavíte klasickú špongiu
naplnenú sádrovou vodou, tak po
chvíľke tá špongia stuhne, a to isté
sa stáva s pľúcami, keď sú postihnuté
masívnou infekciou koronavírusom.

Aké je aktuálne vybavenie vášho oddelenia pre takýchto pacientov?
Čo sa týka priestorového vybavenia, máme štyri špeciálne samostatne izolované boxy, v ktorých je
podtlaková ventilácia. Aby som to
v krátkosti vysvetlil, tak pri otvorených dverách sa vzduch nasáva
z okolia do boxu a tak sa infekcia
z infikovaného pacienta nemá

možnosť dostať vonku, práve naopak, je vťahovaná do samostatného ventilačného potrubia, ktorým
sa odvádza mimo budovu nemocnice.
Čo v prípade, ak bude infekcia
postupovať a kapacitne nebudú
tieto izolačné miestnosti postačovať?
Pri postupujúcej infekcii sa
mení charakter celého oddelenia.
Ak načrtneme krízovú situáciu
na našom oddelení, aktuálne dokážeme ventilovať viacerých pacientov v rámci nemocnice, čiže
pľúcnych ventilátorov máme zatiaľ
dostatok. Umelá pľúcna ventilácia
nahrádza zlyhávajúce dýchanie
u pacienta, kde ventilátor dýcha
presne opačne ako dýcha pacient.
Ak pacient dýcha spontánne, tak
dýcha podtlakom a ventilátor dýcha do pacienta pretlakom. K tomuto procesu je potrebné zavedenie trubice, tzv. endotracheálnej
kanyly, do priedušnice, napojenie
na ventilátor a umelý spánok, aby
sa pacient tejto procedúre prirodzene nebránil.
Kedy sa zdravotník na vašom
oddelení stretáva s najväčší rizikom?
Pri zavádzaní trubice do priedušnice je vysoko rizikový moment, kde hrozí nebezpečenstvo
nakazenia sa personálu. Preto potrebujeme ochranné pomôcky, ako
sú napríklad skafandre, masky,
respirátory, rukavice a spomínané
izolované boxy.

Aké najťažšie chvíle alebo prípady ste riešili?
Najťažšie situácie sú v spojení
s deťmi – malými nevinnými stvoreniami, ktoré veľmi rýchlo veľmi
rýchlo prechádzajú z kritického
stavu do bezvedomia, resuscitujeme ich a ony aj napriek našej
pomoci nám doslova zomrú pod
rukami. Zakaždým to zakolíše
našimi pocitmi a emóciami, stojí nás to veľa energie, aby sme sa
preniesli cez takú situáciu. Aj keď,
našťastie, nie je veľa takýchto pacientov, je to stále najťažšia oblasť
našej činnosti.
Ako sa podľa vás za posledné
roky v Michalovciach zmenila
jednotka intenzívnej starostlivosti?
Zjednotenie intenzívnej starostlivosti pod spoločnú jednotku
OAMIS prinieslo nové pozitíva,
ale aj nové starosti, na ktoré sme
sa museli postupne pripraviť, keďže je to nový projekt a nemali sme
sa od koho učiť. Prítomnosť anestéziológa – intenzivistu na tejto
jednotke určite posunulo šance
pacienta na prežitie na vyšší stupeň
pri akejkoľvek urgentnej situácii.
Čo je podľa vás na tejto práci
najnáročnejšie?
Byť pripravený v akejkoľvek
dennej či nočnej hodine pracovať
na plný výkon a vedieť sa rozhodnúť, čo je priorita a čo počká, ak lekár v službe potrebuje byť pri viacerých pacientoch v rovnakom čase.
rr

Vesmír očami detí
Hvezdáreň v Michalovciach
vyhodnotila 31. marca
výtvarné práce
regionálneho kola súťaže
Vesmír očami detí 2020.
Tento rok sa do súťaže
zapojilo 34 škôl, ktoré
celkovo poslali 265 prác.
Porota vybrala v troch kategóriách po päť prác, ktoré postupujú
priamo do celoslovenského kola,
v štvrtej kategórii nevybrala ani
jednu prácu a v piatej vybrala len
dve. Celoštátne kolo sa bude ko-

nať v apríli v Hurbanove. Okrem
toho porota určila v každej z troch
kategórií prvé tri miesta. Tieto vybrané práce budú odmenené cenami a diplomami.
Na webovej stránke hvezdaren-mi.sk sú zverejnené názvy
všetkých postupujúcich prác. Všetky výtvarné práce, ktoré boli do súťaže zaradené, si v jednotlivých
kategóriách môžete pozrieť prostredníctvom virtuálnej výstavky
na facebookovej stránke Hvezdáreň Michalovce. Súťaž z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
Hvezdáreň Michalovce
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Bianka Čopková
Matúš Valkovič
Filip Kolesár
Kristína Rášiová

Veľkonočné obdobie
Veľkonočnou nedeľou
kresťania vstúpili
do veľkonočného
obdobia. Je to dôležité
obdobie, v ktorom
sa odráža paschálny
rozmer (utrpenie, smrť
a zmŕtvychvstanie)
života človeka.

Etapy cesty, ktorou prešiel
Kristus, sú odkazom na skutočnosť, že aj my ako autentickí
kresťania pôjdeme touto cestou,
na konci ktorej nie je smrť, ale víťazstvo života a teda vzkriesenie.
Táto skutočnosť by mala byť pre
nás motiváciou k tomu, aby sme

každému dňu života dali zmysel.
Žiť život v pomyselnom zákope
dáva príležitosť k tomu, aby klíčilo naše ego. Ale ak vyvinieme
úsilie a vo vzťahoch budeme hľadať dobro iného človeka, tak tu
niekde začína v tichu klíčiť láska,
ktorá je zrodom čohosi nového
a krásneho.
Odvalený kameň veľkonočného hrobu je výzvou aj pre nás,
že je dôležité vyjsť z vlastných
hrobov osobného pohodlia a nelásky, aby sme nadobudli odvahu k nevyhnutnému kráčaniu
od srdca k srdcu a boli poslami nádeje pre svet, ktorý dnes
v mnohom pripomína zborený
chrám.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Noviny Mistral
premiéra vo štvrtok
a reprízy každú párnu hodinu
počas celého týždňa

Žihadlo

Téma: Nová publikácia k 130. výročiu
narodenia T. J. Moussona
Hostia: Vladimír Sekela a Dana Barnová
repríza diskusnej relácie z roku 2017

uvidíte v piatok 17. apríla, v pondelok 20. apríla
a v stredu 22. apríla vždy o 18.00 hod.

Záznam

Koncert štyroch michalovských ZUŠ

repríza z roku 2018

od piatka 17. 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

Sté výročie narodenia
Ľudovíta Dobozyho
Začiatkom apríla sme si
pripomenuli sté výročie
narodenia Ľudovíta
Dobozyho, michalovského
pedagóga, umelca
a univerzálneho darcu.
Narodil sa 6. apríla 1920
v Michalovciach. Gymnázium
v rodnom meste absolvoval
v časoch, keď s výnimkou
profesora Hlaváča, tvorili
pedagogický zbor českí
profesori.
Na svojich učiteľov vždy spomínal
s úctou a láskou, niekedy s chápajúcim humorom. Skvele ovládal dejiny
starých Grékov a Rimanov. Citácia
duchaplných sentencií rímskych mysliteľov v latinčine bola u Lajka, ako
sme ho v zbore všetci volali, samozrejmosťou. Nikdy necitoval samoúčelne.
Uvediem aspoň dva výroky: „Vzdelanie zaväzuje.“, „Koho bohovia nenávideli, spravili ho učiteľom“. Sám
v jednom rozhovore však povedal, že
učiteľstvo nikdy nepovažoval za trest,
práve naopak, vykonával ho s radosťou a veľkým osobným nasadením.
Vysokoškolské štúdia začal v Brne
a po vzniku Slovenskej republiky ich
ukončil v Bratislave. V Brne urobil
kolokviá u svetoznámych matematikov Čecha a Borůvku. Mimoriadne

umelecké nadanie Ľ. Dobozyho ocenil aj známy slovenský maliar Imro
Weiner-Kráľ (podľa informácie pána
Karola Kráľa, známeho michalovského futbalistu a blízkeho príbuzného
Weinera-Kráľa). Odborníci vysoko
hodnotia portréty jeho rodičov. Mnohé Dobozyho diela sálajú upokojujúcou krásou v nejednej michalovskej
domácnosti.
Bol hlboko nábožensky založeným
človekom. Pre svoje presvedčenie
ho v päťdesiatych rokoch prepustili
z pedagogických služieb, do ktorých
sa, na šťastie mnohých jeho študentov a kolegov, opäť vrátil. Ako rodený
Maďar bol príkladom kultivovanej
národnostnej tolerantnosti a mimochodom, tešil sa veľkej priazni i v radoch michalovskej židovskej obce.
Pre svoju povestnú galantnosť a staromládenecký šarm ho zbožňovali
mladšie i staršie kolegyne, kuchárky
aj upratovačky.
Jeho altruizmus sa prejavoval mnohonásobným darcovstvom krvi, mal
krvnú skupinu 0, teda univerzálny
darca. V každej spoločnosti, na gymnáziu či na vysokej škole, rozdával
radosť, tešil nás svojím srdečným priateľstvom.
Svieca jeho charizmy nás, čo sme
mali česť osobne ho poznať, nielen
chráni pred zlobou tmy, ale aj zahrieva jemným teplom nádeje, takým potrebným v dnešných dňoch.
hh

Opäť jazdia autobusy
Cestujúci v Košickom kraji
môžu po veľkonočných
sviatkoch opäť cestovať
prímestskými autobusmi
ARRIVA Michalovce.
Do práce a následne domov sa tak
dostanú ľudia pracujúci v nemocniciach, na úradoch, vo fabrikách
a v ďalších prevádzkach, ktoré sú
otvorené. Autobusy však jazdia podľa upravených cestovných poriadkov.
Aktuálne informácie nájdu cestujúci
na webovej stránke ARRIVA Michalovce v sekcii cestovné poriadky.

„Našich cestujúcich opätovne prosíme, aby mali pri nástupe do autobusu
a počas celej cesty na tvári ochranné
rúško, šál alebo šatku a podľa možnosti nosili aj rukavice. Je to v záujme
ich vlastného bezpečia, ale aj ochrany
vodičov, ktorí pre nich každodenne
zabezpečujú verejnú dopravu a denne
vozia desiatky cestujúcich. Zároveň aj
touto cestou vyjadrujeme vďaku všetkým našim kolegom, ktorí napriek
neľahkej situácii zabezpečujú službu
verejnosti,“ povedala Petra Helecz,
riaditeľka pre obchod a komunikáciu
spoločností ARRIVA na Slovensku.
Andrea Krajniaková

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan
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malý oznamovateľ
Prenájom / predaj
n Predám dom v Falkušovciach, č. 120. Informácie
na tel.: 0918 126 873
n Predám záhradku, osada Vrbiny, 4 ā. Tel.: 056 6425 844

Krása veľkonočnej
škrupinky
Zemplínske múzeum,
kultúrna inštitúcia
Košického samosprávneho
kraja, muselo svoje brány
kvôli mimoriadnej situácii
zatvoriť.
Pre svojich priaznivcov však
pripravilo prezentácie v digitálnej
forme. Takou je aj virtuálna výstava
s názvom Krása veľkonočnej škrupinky. Prostredníctvom fotografií
si môžete pozrieť kraslice slepačie,
husacie a pštrosie od troch vystavovateľov a zo zbierky múzea.

V ponuke je prierez techník od najstarších po najmodernejšie. Kraslice sú zdobené reliéfnym voskom,
slamou, batikovaním, oblepované
niťami, čipkou, madeirové, farbené akrylom aj drôtované. Jednou
z najstarších a najčastejších techník
je farbenie vo vývare z cibuľových
šupiek.
Výstavu v elektronickej podobe
nájdete na facebookovej stránke
Zemplínskeho múzea, na webovej
stránke www.zemplinskemuzeum.
sk a tiež na instagrame tejto organizácie.
nč

Zamyslenie k Veľkej noci
Každé sviatky sú spojené
s obliehaním obchodov,
bohatými nákupmi
a často aj s nervozitou.
Nákupy za zvláštnych
bezpečnostných
opatrení v čase trvania
koronavírusu sme
si nevedeli predstaviť.

Naplnili sa obavy, že sa pred obchodmi budú tvoriť rady a nedokázali sme odhadnúť, čo sa bude diať
vo vnútri predajní.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
v Michalovciach vyhlasuje

ČAS ZVÝŠENÉHO
NEBEZPEČENSTVA VZNIKU
POŽIARU
na lesných pozemkoch v územnom obvode
okresov Michalovce a Sobrance
od 6. apríla od 12.00 hod. do odvolania.

V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa
paragrafu 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných
pozemkoch zakazuje najmä:
• zakladať alebo udržiavať ohne,
• používať otvorený oheň,
• fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.
Je nutné dodržiavať hlavne zákaz
vypaľovania porastov bylín, krov a stromov.

Situácia mnohých zákazníkov
milo prekvapila. Rady boli dlhé
preto, že sa museli dodržiavať určené odstupy, ale postupovalo
sa v nich rýchlo. V nejednej predajni sa pohybovalo oveľa menej ľudí
ako zvyčajne, takže aj nakupovanie
bolo rýchlejšie. Na predavačkách
sa odrážala únava, ale boli ochotné
a milé. Aj zákazníci sa správali inak,
pokojnejšie, láskavejšie. Zistili sme,
dokážeme byť k sebe dobrí. Všetci si želáme, aby pandémia skoro
ustúpila, ale to pozitívne, čomu nás
učí, by malo v nás pretrvať.
Jela Timková
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