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Spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý treba rozvíjať

JARNÉ
PRÁZDNINY

Mobilné
odberové miesta
stále pribúdajú

2

Mesto
pomáha

svojim nájomcom

3

Rekonštrukcia
múzea
pokračuje

4

Iuventa
na 2. mieste

po siedmich výhrach

OSLAVA
MANŽELSTVA

22. – 26. februára

Národný týždeň manželstva sme si pripomenuli v druhom februárovom týždni.
Spájame s ním súčasné manželské zväzky ale aj náš rodinný život. Pripomíname
si našich rodičov či starých rodičov. Ich manželský život nás dodnes inšpiruje a prináša nádherné príklady.

SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV
A BYTOV

M

už a žena žijú v manželskom zväzku, spoločne
znášajú dobré i zlé a stále
vo všetkom sú spolu. Vzájomne sa
podporujú a všetko majú spoločné.
V manželstve muž a žena tvoria nerozlučnú dvojicu, ktorá je neustále
ohrozovaná svetským liberálnym
pohľadom. Manželstvo je ustanovené od stvorenia sveta a dosiaľ nič
lepšie nie je, čo by tak rovnocenne
riadilo spoločný život muža a ženy.
Spoločnosť by bez manželstva
neexistovala a bola by v neustálom chaose. V dnešnej anonymnej
dobe, keď sa ukrývame v našich
priestoroch, nadobúda manželstvo
ďalej na svojom význame. Skutočná
rodina sa na ňom zakladá, vytvára
najlepšie podmienky pre svoj vývoj.
Treba podčiarknuť, že spolužitie
bez manželského zväzku nie je rodinou v pravom slova zmysle. Je to
také priateľské zoskupenie okolo
nezosobášených ľudí. Manželstvo,
to nie je len mať o tom papier,
ale zdieľať všetko pred ľuďmi, úradmi a pred Bohom. Priateľský pomer
je nezáväzný a vhodný na ľubovoľné ukončenie. Naopak manželstvo
nemá tento výber, je v dobrom
aj v zlom. Vo svojej duchovnej
praxi sa stretávam s mladými ľuďmi, ktorí sa na svoj spoločný život
ešte len pripravujú, ale prichádzajú ku mne aj manželia, ktorí sú

už rodičmi, starými rodičmi. Vidím aj staručkých manželov, ktorí
sa podporujú a slúžia si. Mnoho
mužov a žien už prežilo a možno
práve teraz prežíva nevýslovný žiaľ
pri rakvách svojich najdrahších polovičiek. A koľko manželov už odpočíva v spoločných hroboch.
Manžel a manželka majú množstvo každodenných povinností.
Súčasnosť je pomerne náročná,
ale taká bola každá doba. Treba sa

o všetko postarať, splniť si mnoho
povinností vo svojej práci. Od manželov, či už majú deti alebo nie,
sa očakáva spoločenské uplatnenie.
Veľa času a energie zaberie starostlivosť o domácnosť. Svoju úlohu má
muž, ktorý má milovať svoju ženu
tak ako seba. Čítame v Písme svätom, že tak, ako Kristus miluje cirkev. Žena takémuto mužovi má byť
oddaná. Každý manžel a každá manželka vie, že to spolu nejde bez obe-

tí. Je nutné obetovať svoj čas, svoje
prostriedky a záujmy svojmu životnému partnerovi. Zriekať sa egoizmu a nebyť človekom – sebcom.
Veľa ľudí to dokáže, a preto môžu
byť manželstvá šťastné a požehnané.
Prichádzame aj na križovatky svojho
života, kde sa musíme rozhodnúť.
Aj tu nás však privádza spoločná
cesta, ktorá je už osvedčená. Starí
ľudia zvykli hovoriť: „Načo sa brali,
keď sa teraz rozchádzajú?“ Stane sa,
že manželstvo dospeje až k tomuto
bodu. Tu treba všetko uvážiť a usilovať sa odpustiť, aby manželstvo bolo
zachované. Keď sa manželia búrlivo
hádajú a rozchádzajú, trpia predovšetkým deti. Stráca sa pokoj a teplo
rodinného krbu. Stane sa, že manželský vzťah rozvracia alkohol, nevera, ľahtikárstvo a nezodpovednosť.
Treba sa vyvarovať pôžitkom hriechu, aby sa uchoval a znásoboval
pôžitok manželstva.
Národný týždeň manželstva
navodzuje sviatočný pohľad na to,
čo nám možno zovšednelo. Porozmýšľajme o našom vzťahu k manželovi, manželke. Jeden pre druhého sme si najlepší a najkrajší. Manželstvo je zázrak a aj Ježiš Kristus
svoj prvý zázrak urobil na svadbe
v Káne Galilejskej, keď premenil
vodu na víno.
Mgr. Juraj Gajdošoci,
farár Reformovanej kresťanskej cirkvi

do 31. marca
www.scitanie.sk

PRE ZVEDAVÉ
DETIČKY

online
vedomostná hra
Zemplínska knižnica
G. Zvonického
www.zkgz.sk

Miroslav Potoma
ROZPRÁVKA
S UMENÍM
online výstava
insitnej tvorby

Facebook
Zemplínske kultúrne
centrum a hvezdáreň
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Mobilné odberové miesta stále pribúdajú
Od 8. februára platí na Slovensku
tzv. COVID automat. Okres Michalovce
je v regionálnej charakteristike zaradený
do III. stupňa varovania, tzv. bordovej farby.
V tejto súvislosti platia pre nás všetkých
viaceré nariadenia, predovšetkým zákaz
vychádzania a s tým spojená povinnosť
mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

Aktuálne máme v meste viacero odberových miest, kde vás na Covid-19 otestujú bezplatne. Na niekoľkých z nich pracujú na základe objednávkového systému.
Aktuálny prehľad testovacích miest
na území mesta Michalovce si môžete pozrieť v prehľadnej tabuľke. Zoznam všetkých
testovacích miest na Slovensku je pravidelne aktualizovaný na stránke Ministerstva
zdravotníctva SR: https://www.health.gov.

sk/?ag-mom. Objednať sa na testovanie
na tie miesta, ktoré to umožňujú, je potrebné cez formulár na stránke korona.gov,
s výnimkou odberového miesta na Partizánskej ulici, na ktoré sa objednáva cez
osobitný formulár na tomto linku: michalovce-smm-s-r-o-partizanska a podľa aktuálnych informácií disponuje voľnými kapacitami na prihlásenie.
ma
Objednávkový
systém

Subjekt

Adresa MOM

Prevádzkový čas

DZS-M.K.TRANS, s.r.o

Staničná 3

pondelok – piatok 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

ÁNO

Michaella, s.r.o.
NsP Š. Kukuru Michalovce
Svet zdravia, a.s.

Nám. osloboditeľov 70 – interiér

pondelok – piatok 8.30 – 17.00

ÁNO

Špitálska ul. 1266/2

pondelok – piatok 8.00 – 16.00

ÁNO

RÚVZ Michalovce

S. Chalupku 5

Gastroped, s.r.o.
Ústredná vojenská nemocnica
SNP Ružomberok
PhDr. Eva Želinská

Lastomírska 3

pondelok 9.00 – 12.00, streda 13.00 – 16.00
piatok 9.00 – 12.00
pondelok – sobota 13.00 – 21.00

P. O. Hviezdoslava 1

pondelok – sobota 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00

ÁNO

Duklianska 6

pondelok – nedeľa 8.00 – 16.00

ÁNO

Gastrostomed, s.r.o.

pondelok – sobota 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.30
pondelok – piatok 9.30 – 13.30, 14.00 – 18.00
sobota, nedeľa 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
pondelok – nedeľa 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

ÁNO

Zagyn, s.r.o.

Partizánska 6079/2A
Močarianska 5713
(bývalá predajňa pracovných odevov)
Ivana Krasku 4

HH Investment, s.r.o.

Obchodná 3

pondelok – nedeľa 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.30

NIE

Ing. Pavel Tkáč

Duklianska 3

pondelok – nedeľa 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.30

ÁNO

Via Corporation, s.r.o.

Duklianska 1919/4

pondelok – nedeľa 10.00 – 18.00

ÁNO

DZS-M.K.TRANS, s.r.o

budova SMM, s.r.o., Partizánska 23

piatok 13.00 – 16.00

ÁNO

KOBA FUN, s.r.o.

Továrenská 1635/2

pondelok – sobota 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.30

NIE

AdNa, s.r.o.

Letná 31

pondelok – nedeľa 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

NIE

Kings R&M s.r.o.

Priemyselná 6

pondelok – nedeľa 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

NIE

LEHA s.r.o.

Lastomírska 3

pondelok – sobota 8.00 – 16.00

NIE

SlovakTransLine, s.r.o.

Špitálska 2

pondelok – nedeľa 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

NIE

ZEMPDENT, s.r.o.

Sama Chalupku 2

pondelok – sobota 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

NIE

Jameso, s.r.o.

Jarné prázdniny
pre školákov
Týždenné jarné prázdniny
si ako prví v školskom
roku 2020/2021 užili
od pondelka 15. februára
žiaci základných
a stredných škôl
na strednom Slovensku.
Týždeň voľna je už tradične rozdelený podľa krajov na tri termíny.
Nasledovať bude voľno pre deti
z Košického a Prešovského kraja od
22. do 26. februára. Ako poslední si
užijú voľno žiaci z Bratislavského,
Nitrianskeho a Trnavského kraja,
a to v termíne od 1. do 5. marca.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo možnosť pre základné a stredné školy

zriadiť počas jarných prázdnin dobrovoľné jarné školy. Cieľom je prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi
žiakmi a podporiť učenie sa najmä
u tých žiakov, ktorí nemali prístup
k plnohodnotnému dištančnému
vzdelávaniu. Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce jarné školy neorganizujú.
Vo všetkých prebieha plnohodnotné dištančné vzdelávanie.
Predposledným voľnom pre
školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny
od 1. do 6. apríla. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva
mesiace voľna v lete. Od školských
povinností si oddýchnu od 1. júla
do 31. augusta.
rr

NIE
NIE

ÁNO
ÁNO

pobačeňe Miž a z varoš a

Co možem
Kec dachto peče chľib, ta muši daco o tim znac. Žebi ho dachto i kupil.
Žebi ho muh žejs i prežil toto jedzeňe. Či ho budze jejs i kec budze najedzeni.
Naj še mu ňeľeňi stanuc u noci gu horucomu pecoj. Kec druhe špja. Vitrimac
totu horučavu i kec horuca ľetňa noc. Predtim zamišic. Znac, jaku muku
zaobstarjac. Jake daľše prisadi namišac. Žebi aj šľepomu še zachcelo šahnuc
na ňoho. Jake drevo sebe pririchtovac. Kedi oheň rozložic. Jak zrobic, žebi
chľib ňezhorel. Kedi ho zos tej peci vibrac. Jak zrobic, žebi še dal jejs i o dva
dňi. Bo furt je platne, že dobroho chľebika še ňigda ňepreji.
Tak to placi u šickich ľudskich robotoch. Ľem u jednej, pre šickich potrebnej
sebe dumame, že ju hodzen robic choč chto. Starči, kec zna šumňe hutorec,
dobre vižira. Ňemuši ňič inšo znac robic. Vun jagbač zna šicko. Zna, co vam
treba, žebi sce buľi ščešľivi. Žebi pozaviraľi šickich zlodzejov. Naj še viberovo konaňa robja spravodľivo. Odstavic od moci šickich oligarchov. Rozvjazac
ruki policajtom naj polapjaju šickich podvodňikov. Šicki doteraz kradľi. Ľudze
umiraľi na choroti, na chtore ňemušeľi. Chto bi tomu ňeuveril, že toho čľoveka
na našu žem sam pan Boh zoslal. Staňe še. Ňescihace oči otvirac. Šicko toto
še na pravdu obraci. Ľem jeden o tim šickim, može perši i u ostatňim pravdu
mac. Vun sam. Bo ňichto tomu ľepši ňerozumi. Šicki sluchajce, ňerozdumujce,
bo sce sebe ho vibraľi. Abo može buc i inakši? Žebi nam chľebik ňezhorknul.
Vaš Mižo z varoša
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Naj športovcov za rok 2020 nevyhodnotíme
Presne pred rokom,
19. februára,
do Michaloviec zavítala
olympijská víťazka
Anastasyia Kuzminová,
aby spolu s primátorom
odovzdala ocenenia
najúspešnejším
michalovským športovcom
a športovým kolektívom
za rok 2019.
Lúčili sme sa slovami „opäť o rok“
netušiac, čo marec 2020 prinesie.
Z objektívnych príčin okolo
pandémie COVID-19, ktorá na
dlhé mesiace zastavila takmer celý
športový život, sa Rada športových
klubov ako poradný orgán primá-

tora mesta Michalovce jednohlasne
zhodla a odporučila primátorovi
mesta Viliamovi Zahorčákovi nevyhodnocovať športovcov – jednotlivcov a kolektívy v kategóriách
mládeže a dospelých mesta Michalovce za rok 2020.
Veríme, že rok 2021 bude pre
šport priaznivejší. Urobíme všetko
pre to, aby sa našiel spôsob vyhodnotenia športovcov mesta Michalovce v kategórii dospelých, keďže
v súťažnom ročníku 2020/2021
prebiehajú len súťaže na profesionálnej úrovni v hokeji, futbale
a hádzanej, ktoré sa týkajú aj nášho
mesta. Týmto spôsobom chceme
pomôcť motivovať našu mládež
k zmysluplnému vyplneniu voľného času športom.
Rada ŠK

Mesto pomáha
svojim nájomcom
15. február – 31. marec
www.scitanie.sk
Kontaktné centrum:
v sídle Mestského úradu Michalovce
na Nám. osloboditeľov 30
Asistované sčítanie:
n z dôvodu epidemiologickej situácie asistované
sčítanie bude prebiehať v termíne od 1. apríla
s ukončením najneskôr do 31. októbra
n o túto službu treba požiadať na telefónnom čísle
056/ 68 64 120 alebo 0905 798 944
Infolinka:
02/20 924 919

Mesto Michalovce
v súvislosti s pandémiou
a nariadením vlády
uzatvoriť prevádzky
nenechalo svojich
nájomníkov v tejto situácii
bez pomoci a vyšlo
všetkým nájomcom
nebytových priestorov
či pozemkov maximálne
v ústrety.
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Michalovce
z 29. mája 2020 sa Mesto zrieklo
polovice nájomného formou úľavy.
V prvej vlne pandémie každému
z takmer 70 žiadateľov o takúto formu pomoci prepracovalo nájomnú
zmluvu tak, aby nájomca za obdo-

bie uzatvorenia prevádzky nemusel
platiť Mestu nájomné. Na základe
úľavy na nájomnom zo strany Mesta následne takú istú sumu poskytla
aj dotácia na nájomné od štátu.
V druhej vlne pandémie Mesto
doposiaľ prijalo podstatne menej
žiadostí, ale čas ich uplatnenia ešte
neuplynul. Žiadatelia o úľavu ešte
môžu požiadať do 31. marca. U každého žiadateľa, ktorý splní podmienky pre dotáciu, bude Mesto
postupovať rovnako ako v čase prvej
vlny pandémie.
Pripomíname, že úľavou na nájomnom nájomcovia nie sú zbavení ostatných povinností nájomcov,
ktoré súvisia s poplatkom za komunálny odpad, platením energií
či nájomného za obdobie, kedy ich
prevádzka nebola obmedzená.
MsÚ

Michalovce pod náporom snehu a vetra
Február priniesol do Michaloviec bohatú
snehovú nádielku. Silné sneženie a nárazový
vietor spôsobili 11. februára nemalé problémy
chodcom aj vodičom.
Pracovníci technických služieb pracovali od jednej hodiny
v noci tak, aby boli všetky hlavné trasy v meste zjazdné. V plnom nasadení bolo 14 pluhov a nakladačov. Prácu komplikoval silný nárazový vietor, ktorý do niekoľkých minút zmaril ich
úsilie. Opakovane tak prechádzali po úsekoch, najdôležitejších
pre zabezpečenie zdravotnej dostupnosti, zásobovania, odvozu
odpadu a prejazdnosť pre hromadnú dopravu ľudí.
Najproblematickejšími boli úseky, kde nie je zástavba a na voľnom priestore sa vytvárali snehové záveje. V lokalitách Sídlisko
SNP, Hurbanovo nábrežie, Priemyselný park, ale aj časť Žabany
boli mimoriadne sťažené podmienky na údržbu.
ip
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Rekonštrukcia múzea pokračuje
Po rozsiahlej rekonštrukcii,
ktorou prešlo Zemplínske
múzeum v Michalovciach,
nasleduje ďalšia fáza opráv.
Tá začína tento mesiac
a týka sa zimnej záhrady
a galérie. Financie na
rekonštrukcie vo výške
383 000 eur vyčlenil
Košický samosprávny kraj
zo svojho rozpočtu. Objekty
by mali byť hotové v lete
tohto roka.

Rekonštrukcia budovy zimnej záhrady ráta s dispozičnými
zmenami, rekonštrukciou krovu
a strechy, výmenou okien a dverí, opravou vnútorných omietok,
opravou vonkajších omietok a fasády, sanáciou proti vlhkosti a výmenou rozvodov. Rekonštrukcia bude
zahŕňať aj bezbariérový prístup
a bezbariérové sociálne zariadenie.
„Zimná záhrada bola postavená začiatkom 19. storočia a šľachtickí majitelia v nej pôvodne pestovali exotické rastliny. Po rekonštrukcii bude
Zemplínske múzeum využívať tieto
priestory na kultúrno-spoločenské

podujatia, akcie, besedy či príležitostné výstavy,“povedala riaditeľka
múzea Stanislava Rovňáková.
Hlavným predmetom rekonštrukcie galérie je oprava vstupných schodísk do objektu a ich prestrešenia, markízy, dodanie nových
vstupných dverí a výmena okien.
Okrem toho v objekte pribudne aj nový zabezpečovací systém,
upravená bude terasa a rekonštrukciou prejde aj ústredné vykurovanie. V objekte sa na prvom nadzemnom podlaží nachádzajú kancelárie odborných zamestnancov,
konzervátorské dielne, knižnica

a dokumentačné oddelenie. Tento
účel ostane zachovaný aj po rekonštrukcii. Na druhom nadzemnom
podlaží sa nachádza centrálny muzeálny depozitár. Objekt teda bude
slúžiť na kancelárske účely aj ako
centrálny depozitár múzea.
V pláne je opraviť aj budovu bývalej koniarne. Renováciou prejde jej strecha, fasáda aj interiér.
Po ukončení týchto prác by mali
nasledovať parkové úpravy v areáli
kaštieľa. Postupne by tak mali byť
zrekonštruované všetky objekty,
ktoré sú súčasťou múzea.
Anna Terezková

Pripomíname si 60 rokov od letu prvého človeka Jurija Gagarina do vesmíru

Človek vo vesmíre

Mesto Lučenec, primátorka
mesta PhDr. Alexandra
Pivková, dcéra Jurija
Gagarina Jelena Jurievna
Gagarina, plk. gšt. Ing. Ivan
Bella, prvý slovenský
kozmonaut s mediálnou
podporou vyhlasujú
výtvarnú súťaž Človek
vo vesmíre.

Jedinečná umelecká súťaž zameraná na súčasné umenie sa koná
na počesť Jurija Gagarina, ktorý
bol prvým človekom vo vesmíre

a svojím prvenstvom sa natrvalo
zapísal do dejín. Túžba letieť do
vesmíru ľudstvo fascinuje, univerzum stále nie prebádané a tajomstvá, ktoré vo svojej nekonečnosti
ponúka, sú skvelou témou na umelecké spracovanie. Súťaže sa môžu
zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ, SŠ, deti
i dospelí, jednotlivci a kolektívy
bez obmedzenia. Výsledné projekty
musia vychádzať zo zadanej témy.
Ich stvárnenie, voľba umeleckého
prístupu alebo média, zostávajú na
súťažiacich. Môžu využívať tradičné
postupy (napr. maľba, socha, grafika s použitím rôznych materiálov),
ale aj nové médiá (video, fotografia,

počítačová animácia, 3D návrhy,
využitie sociálnych sietí a pod.).
Pri celkovom hodnotení je pre porotu určujúca kvalita a koncepcia
samotného diela, splnenie zadania,
originalita. Akceptujeme práce rôznych techník najviac do formátu
A3, resp. 42 cm alebo video v trvaní
do 1 minúty.
Súťaží sa v troch kategóriách:
I. súťažiaci od 6 do 12 rokov, II. súťažiaci od 12 do 17 rokov, III. súťažiaci od 18 do 99 rokov. Uzávierka
súťaže je 2. apríla.
Súťažné práce treba zaslať
na adresu: Mestský úrad, oddelenie
školstva, sociálnych vecí, kultúry

a športu, Bc. Renáta Libiaková Peržeľová, Novohradská ul. 1, 984 01
Lučenec. Obálku označte heslom:
Človek vo vesmíre. Každá práca
okrem signatúry na prednej strane
musí byť na rube označená údajmi:
meno a priezvisko autora, veková
kategória, kontaktná adresa, telefonický, resp. emailový kontakt,
názov diela.
Výsledky súťaže budú uverejnené v druhej polovici apríla 2021.
V prípade nepriaznivých epidemiologických podmienok nový termín
bude zverejnený na stránke mesta
www.lucenec.sk.
rlp

Zásady bezpečného internetu
a ochrana súkromia vo virtuálnom svete
V súčasnosti si už nikto
z nás nevie predstaviť život
bez internetu. Vďaka nemu
zvládneme mnoho vecí
rýchlejšie a jednoduchšie.
Výhody internetu sme
pocítili hlavne teraz, v čase
pandémie ochorenia
COVID-19, keď školské
vyučovanie prebieha online
a mnohí z nás pracujú
doma, tzv. home office.
Na druhej strane však nesmieme
zabudnúť na nástrahy, ktoré na nás
na internete striehnu. Častokrát si
neuvedomujeme, akými spôsobmi
odkrývame svoje súkromie a nevieme, čo robiť, aby sme si ho uchránili. Internet a online svet je plný
rôznych hrozieb, ktoré môžu viesť
k strate financií, v horšom prípade
k ukradnutiu identity. Preto vám
pri príležitosti Svetového dňa bez-

pečného internetu prinášame zásady bezpečného internetu a ochrany
súkromia vo virtuálnom svete:
n vždy sa rozhodnite pre „silné“
heslo, ktoré má byť komplikovanejšie, malo by mať aspoň 8
znakov, veľké a malé písmeno,
obsahovať číslo a niektorý zo
znakov napr. *, !, -, & a pod. Odporúča sa pre každú internetovú
službu, sociálnu sieť či internetovú stránku mať iné heslo,
n skontrolujte, či si prehliadač automaticky neukladá heslo bez
nutnosti jeho zadávania pri ďalšom prihlásení (najmä na zariadeniach, ktoré vám nepatria),
n pravidelne obmieňajte heslo
a v žiadnom prípade ho neposkytujte inej osobe,
n zvýšte pozornosť pri využívaní
siete wifi (napr. v nákupných
centrách, letiskách, dopravných
prostriedkoch či iných verejných
priestranstvách), ktorá je častokrát bez hesla a nezabezpečená,
čo dáva priestor hackerom,

n nezverejňujte informácie o sebe
(najmä na sociálnych sieťach),
o svojom majetku, prípadne
o tom, že nie ste doma (odchod
na dovolenku) a podobne,
n zvážte poskytnutie osobných
údajov pri registrácii na internetových stránkach, ale aj pri
komunikácii prostredníctvom
verejnej internetovej siete,
n nezdieľajte svoje fotografie a videá. Vopred si zvážte komu
a ako sprístupňujete svoje fotografie či videá a zamyslite sa nad
ich obsahom, či nemôže následne dôjsť k ich zneužitiu,
n dávajte pozor na falošné profily,
nepridávajte si na svojom účte
kohokoľvek medzi priateľov,
n neotvárajte podozrivé správy ani
od známych, pretože to môže byť
vírus, prípadne odkaz na vírus,
n nezabudnite rozlíšiť reálny svet
od virtuálneho. Práve prostredníctvom internetu si dokáže človek
vytvoriť svet, aký chce, ktorý sa
však vôbec nemusí zhodovať s tým

skutočným. Uvedomte si, že veci
a osoby vo virtuálnom svete nemusia v reálnom vôbec existovať,
n aktualizujte a používajte antivírusové programy,
n bezpečne sa odhlasujte zo svojho
účtu po ukončení práce, čím predídete možnému zásahu do svojho účtu,
n zablokujte resp. odstráňte cookies vo vašom prehliadači, ktoré
sú vytvárané webmi, ktoré navštívite. Zvýšite tým svoju bezpečnosť. Potvrdením zberu cookies
dávate webovým stránkam povolenie zbierať o vás rôzne údaje.
Orientácia v online priestore
je náročná, ale dodržaním zásad
bezpečnosti na internete dokážete
ochrániť svoje súkromie. Ak aj napriek tomu máte podozrenie, že niečo nie je v poriadku, resp. technologickým veciam nerozumiete, určite
sa obráťte na odborníkov, prípadne
na ľudí, ktorým dôverujete.
OR PZ MI
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Vstupujeme
do obdobia pôstu
Popolcovou stredou
sa v cirkvi začína obdobie
pôstu. Ten je novým
liturgickým obdobím.
Je však namieste
konštatovať, že určitú
formu novosti, ktorú
zažívame, prináša aj táto
doba.
Kiež by sa stala pre nás školou skúsenosti, ktorá nás posunie k hlbšiemu vnímaniu reality.
Zvykli sme si žiť konzumným
spôsobom života, a toho by bolo
potrebné sa v tomto období zriecť.
Pôst však nie je len o jedle. Spomí-

naný konzum by sme mohli nahradiť aj optikou veľkodušnosti, ktorá
nám vo vzťahoch chýba. Veľkodušnosť je spôsob našej existencie,
ktorá je zameraná na dobro iných
ľudí. Upriamiť pohľad na reálneho
človeka od kríža, na ktorý zväčša
v pôste sústreďujeme svoj pohľad,
je pre nás výzvou prejsť od sĺz
a smútku ku konkrétnej službe
človeku v núdzi. Nemal by nás zlomiť fakt darovaného života z lásky
k človeku. Život Krista má byť pre
nás cestou, ktorá vedie k naplneniu nášho vlastného života. Aby
sme sa v istom zmysle v spôsobe
otvorenosti a daru stali chlebom
pre blízke okolie i svet.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Ema a Dorota v súťaži
Ruské slovo
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
v Michalovciach je známa
okrem iného aj tým,
že sa v nej vyučujú
cudzie jazyky na vysokej
úrovni. Nadaným žiakom
sa učitelia venujú v čase
krúžkovej činnosti,
ale aj v čase svojich voľných
hodín.
Napriek tomu, že situácia týkajúca sa pandémie COVID-19 je na
Slovensku veľmi vážna, a dotklo
sa to vo veľkej miere aj škôl a vyučovania, dosiahli dve žiačky tejto
školy veľký úspech. Na krajskom

kole súťaže Ruské slovo, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo
školstva vedy, výskumu a športu
SR, sa aj napriek dištančnej forme
súťaže umiestnili v dvoch kategóriách.
Na krajskom kole v prednese poézie a prózy sa Dorota Kolesárová umiestnila na druhom
mieste. V sólovom speve Ema
Koribaničová získala prvé miesto
a postúpila tak do celoslovenského kola. Ema svojím krásnym hlasom a vycibrenou ruštinou očarila
porotu a svoje prvenstvo obhájila
aj na celoslovenskom kole. Žiačky
pripravovala do súťaže PaedDr.
Mária Chlebáková, učiteľka ruského jazyka.
SOŠOaS

Tri slová
rúško, odstup, ruky
Kde sa vzal tu sa vzal...
tak nejako sa začínajú
rozprávky. Kde sa vzal,
tu sa vzal, malý bacil
svetom zamával, obrátil
všetko naruby. Obmedzil
komunikáciu na tri slová
rúško – odstup – ruky,
v skratke R-O-R.
Pre rúška ľuďom vidieť už len
oči. Tvár zdobia kvetinky, kocky
a iné vzory, ktoré nám zakrývajú úsmev. Odstup nás vzďaľuje

už aj tak dosť vzdialených a ruky
máme už čistejšie ako čisté. Stalo sa
mi v predvianočnom zhone, že ma
pred obchodom na zemi sediaca
spoluobčianka oslovila: „Hej ty, ňemaš pre mňe taku maškaru a majs
na ruky? Bo pridze šandar a me stadzi vyžeňe.“ Odpovedala som jej,
že nemám, lebo i mne treba takú
„maškaru“.
Doteraz pri každodennom použití rúška/maškary mi tá veselá
otázka rozveselí deň. Len ten malý
nepoznaný bacil vie, dokedy ešte tu
s nami bude?
lp

dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
JOZEF PUŠKÁŠ – NARODENINOVÝ MEDAILÓN
videoprezentácia pri príležitosti narodenín
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
SPOMIENKA NA JÚLIUSA KNAPPA
video-prezentácia pri príležitosti 10. výročia úmrtia
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
PRE ZVEDAVÉ DETIČKY
online vedomostná hra
Zemplínska knižnica G. Zvonického, www.zkgz.sk
POZNÁŠ SLOVENSKO?
vedomostný kvíz
Zemplínska knižnica G. Zvonického, www.zkgz.sk
ČO JE TO?
obrázková súťaž – 14. obrázok, Hvezdáreň Michalovce
www.hvezdaren-mi.sk/obrazkova-sutaz-co-je-to
UROBTE SI KVÍZIK – KOZMONAUTI
online kvíz, Hvezdáreň Michalovce
www.hvezdaren-mi.sk/urobte-si-kvizik
ASTRONÓMIA NA DIAĽKU
vystrihovačky a videá, Hvezdáreň Michalovce
www.hvezdaren-mi.sk/astronomia-na-dialku

výstavy
MIROSLAV POTOMA – ROZPRÁVKA S UMENÍM
online výstava insitnej tvorby
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

21. február

Medzinárodný deň
materinského jazyka
Bol vyhlásený na 30. výročnej konferencii
UNESCO v novembri 1999. Cieľom je podporiť
povedomie o jazykovej a kultúrnej rozmanitosti
a podporiť viacjazyčnosť.

ZA DARINOU
MATEJKOVOU

Viacerých z nás bolestne zasiahla správa o smrti
PhDr. Dariny Matejkovej-Púčikovej,
ktorá nás opustila 11. februára.
Významnou mierou sa podieľala na rozvoji
kultúrneho a spoločenského života v meste
v období, keď pôsobila ako štatutár kultúrneho
a spoločenského strediska.
Bola obľúbenou kolegyňou a priateľkou. Mala
schopnosť povzbudzovať ľudí, vedela poradiť,
usmerniť. Vždy hľadala spôsob, ako sa priblížiť
k človeku. Aj ona sama sa rada obohacovala
o múdrosť okolia, v ktorom žila.

Via
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Samuel Sýkora
Matej Žeňuch

Používanie reflexného
oblečenia a doplnkov
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru
v Michalovciach opätovne
vyzýva občanov,
aby dodržiavali pravidlá
cestnej premávky. A to nielen
kvôli hroziacim sankciám
za porušenie predpisov,
ale hlavne v záujme ochrany
života a zdravia nielen
svojho, ale aj ostatných
účastníkov na cestách.

reflexné a fluorescenčné pásky, nálepky alebo prívesky, ktoré je možné
jednoducho použiť. Chodec a cyklista je s použitím reflexného odevu
alebo reflexného doplnku viditeľný
na vzdialenosť až 210 m, čo je v porovnaní s bielym oblečením viac ako
dvojnásobná a s tmavým oblečením
sedemnásobná hodnota.
Dobré rady pre chodcov a cyklistov:
n použite reflexný odev a doplnky
a to nie len za zníženej
viditeľnosti, v tme, ale aj za svetla,
n reflexné nálepky, nášivky,

Predovšetkým apeluje na nemotorových účastníkov cestnej premávky – chodcov a cyklistov, aby zvýšili
opatrnosť na cestách a správali sa
zodpovedne. Aj oni, rovnako ako vodiči vozidiel, sú účastníkmi cestnej
premávky a aj pre nich platia pravidlá.
Chodci a cyklisti, ktorí sa na cestách
pohybujú pod vplyvom alkoholu,
ohrozujú nielen seba ale i ostatných.
Zároveň upozorňuje chodcov a cyklistov na dôležitosť používania reflexného oblečenia a doplnkov, ktoré
môžu vodičom uľahčiť rozpoznávanie
situácie počas nepriaznivého počasia alebo za tmy. Ak nie je v šatníku
vhodné oblečenie s reflexnými prvkami, dajú sa zakúpiť cenovo nenáročné

prívesky, predmety umiestnite
na svoj odev na konce rukávov,
na nohavice v blízkosti kolien,
n deťom obstarajte školské aktovky,
vaky, tašky, obuv, ktoré sú vybavené
reflexnými materiálmi alebo tieto
predmety doplňte o fluoreskujúce
bezpečnostné prvky,
n cyklisti – umiestnite reflexné
nálepky na rám bicykla,
ale aj na ochrannú prilbu,
n reflexné doplnky môžu zachrániť
život vám i vašim blízkym.

z d i e ľa j f a k t y ,
nie strach
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Noviny Mistral

a športové správy

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

Záznam

To najlepšie čo v meste Michalovce máme
Čin roka 2012
repríza programu z marca 2013
19. – 25. februára o 14.00 hod.

Žihadlo

O rybách a rybároch
s hosťom V. Šaffom,

predsedom MsO Slovenského rybárskeho zväzu

repríza zo septembra 2013
v piatok 19.2., v pondelok 22.2. a v stredu 24.2. o 18.00 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
VÝCHOD. Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Nezabudni, že aj farba tvojho oblečenia je dôležitá, aby si bol videný
na ceste.
Zuzana Rozsypalová

Prihláste sa na týždenný odber newslettera
a získajte prehľad o aktuálnom
kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk
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tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií 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.michalovce.sk.
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

7
prerušenie distribúcie elektriny
n 8. marca od 08.10 hod. do 15.00 hod., úseky: Ul. partizánska č. d. 27,
29, 33 – 41 – nepárne, 2990

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ka

Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Slza v oku, v srdci veľký žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Dňa 12. februára uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil syn, brat

PATRIK BEZÁK
spomína rodina

Iniciatíva Rozbehni sa! v našom meste
Michalovčania, v spolupráci
s iniciatívou Rozbehni sa! vám
prinášame unikátnu možnosť
rozbehnúť podnikanie popri
práci, materskej a rodičovskej
dovolenke či štúdiu a získať
zdarma 30-minútový videokurz
a vstupenku do inkubačných
programov v hodnote 454 €.

Rozbehni sa! pomáha ľuďom nájsť nápad
a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho
mohol byť fungujúci biznis. Za posledné tri roky
sa nám podarilo:

n podporiť 60+ nápadov z 350+ prihlásených.
n úspešne rozbehnúť nápady z regiónu ako
Ihličkovo, Pivónia, či Bikemi.
n nadviazať plodné spolupráce s firmami
a so samosprávnymi krajmi.
n získať ocenenie Leaf Award a Generácia 3.0.
ABSOLVUJTE PRÍPRAVKU
Rozbehnite svoj nápad chytro! 90 % nápadov nezarába, pretože produkt nikto nechce.
Preto na začiatku svoj produkt nebudujte,
ale otestujte. Registrujte sa a získajte 30 minútový rýchlokurz zdarma. Naučíte sa, ako
rozbiehať nápady bez rizika. Malú ochutnávku prípravky si môžete pozrieť tu: rozbehnisa.
sk/pripravka.

PRIHLÁSTE NÁPAD
Vďaka našej spolupráci s Rozbehni sa! máte
príležitosť zabezpečiť si miestenku do inkubačných programov a získať jedno zo sto štipendií pre absolvovanie programov zdarma,
až sedem individuálnych konzultácií svojho
nápadu, prístup k rozsiahlym videonávodom
ako začať od nuly, podporu počas prvých sto
dní rozbiehania nápadu, napojenie na skúsených mentorov a investorov po skončení
inkubačbného programu. Svoj nápad môžete
prihlásiť na webovej stránke: rozbehnisa.sk/
prihlas-napad.
Uzávierka na prvú selekciu nápadov, ktoré
podporíme, je do 25. februára.
red
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŠKF SEREĎ
20. 2., 14.00 hod., FORTUNA liga muži – 20. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Hádzaná
HK IUVENTA – HANDBALL PSG ZLÍN
20. 2., 18.00 hod., MOL liga žien, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej

HRAD SKLABIŇA
Vo februári 2007 sa členovia OT TJ Turista Michalovce
zúčastnili 41. slovenského zimného zrazu turistov,
ktorý sa konal v Martine. Súčasťou podujatia bola aj pekná,
niekoľko kilometrová nenáročná trasa na zrúcaninu
ranogotického hradu Sklabiňa postaveného v 13. storočí.
Hrad počas bojov v SNP roku 1944 vypálili. Zimného zrazu
sa vtedy zúčastnilo celkovo 1862 zaregistrovaných turistov.
V súčasnej situácii na takéto podujatia iba spomíname
a dúfame, že čoskoro sa vydáme na spoločné turistické výlety.
Anton Hasák

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC“05 B. BYSTRICA
21. 2., 16.00 hod., Tipos Extraliga, 41. kolo
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – DVTK MISKOLC
2. 3., 17.30 hod., Tipos Extraliga, 44. kolo
Info: https://hkduklamichalovce.sk/
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Iuventa po siedmich výhrach na druhom mieste
Hádzanárky MŠK
Iuventa Michalovce
sa po októbrovej
trénerskej zmene
rozbehli.
Po tom, čo nahradil Petra Dávida Jan Beňadik, zvíťazili vo všetkých doterajších siedmich dueloch a v nadnárodnej MOL lige im
patrí už druhé miesto. Dievčatá
ešte vlani pokorili rovnakými vý-

sledkami 30:24 doma Šaľu a vonku
Prešov. Na tie nadviazali výhrami
v Plzni (36:19), Hodoníne (45:18),
doma s Porubou (41:19) i Olomoucom (34:19), no a naposledy vyhrali aj v Olomouci (24:20).
Slovenský ligový rekordér tak
opäť naskočil na tú vlnu, na akej
bol aj v predošlých sezónach. Michalovčanky prehrali iba raz, a to
v Dunajskej Strede (23:28), kde
prehrali aj minulú sezónu.
Peter Brendza

Covidový automat rozdelil okresy podľa farieb
Od 8. februára si zvykáme
na nový systém
opatrení a nariadení,
ktoré nastavuje tzv.
COVID automat. Automat
sa riadi vývojom
počtu nakazených,
hospitalizovaných
a odhadu rýchlosti
šírenia vírusu pomocou
tzv. reprodukčného čísla.
Celkovo má semafor
sedem farieb, pri prvých
troch (zelenej, žltej
a oranžovej) platia rôzne
opatrenia na regionálnom
princípe.
V prípade ďalších štyroch farieb po čiernu nastupujú celoštátne
opatrenia. Aktuálne je celé Slo-

n
n
vensko v čiernej farbe, čo je štvrtý
– najvyšší stupeň varovania, v ktorom platí nasledovné:
n rúško je povinné v interiéri
aj v exteriéri
n platí zákaz vychádzania
s výnimkami
n školy: materské školy, základné
školy 1. stupeň vyučujú
prezenčne, špeciálne školy
a deti, ktoré sa nevedia učiť
dištančne maximálne 5 detí

n

n
n

na učiteľa, koncové ročníky
stredných škôl a odborné
učilištia (prezenčne),
na prezenčné vyučovanie
je potrebný test podľa platnosti
testu, vysoké školy fungujú
dištančne
návštevy väznice sú povolené
s negatívnym testom, nie
starším ako 24 hodín
rekreačný šport podľa
rizikovosti športových aktivít
obchody, služby a nákupné
centrá: otvorené sú len
esenciálne obchody a služby,
na jedného zákazníka musí
byť 15 metrov štvorcových,
zatvorené sú detské kútiky
aj sedacie sekcie
reštaurácie: povolený
je okienkový predaj, rozvoz
ostáva zachovaný
firmy, podniky a organizácie:
nariadený home office všade,
kde je to možné, kontrola testov

n ubytovacie zariadenia:
sú zakázané okrem karanténnych
zariadení a ubytovania
pre potreby kritickej
infraštruktúry a ubytovania
dlhodobého charakteru
n taxi: povinné rúško, pravidelné
vetranie, maximálne dvaja
klienti v aute, sedieť musia na
zadných sedadlách, dezinfekcia
po každom klientovi
n platnosť testu 7 dní
Zakázané: hromadné podujatia,
oslavy, večierky, svadby, kary, požívanie alkoholu na verejnosti, obrady
(sobáš, krst, pohreb a pod.) maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov, návštevy v nemocniciach a ZSS
okrem výnimiek, lyžiarske strediská,
fitness, wellness, akvapark, kúpele,
umelé vodné plochy (bazény a plavárne), múzeá, galérie, výstavné siene, knižnice
nč

