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Kresťania oslavujú odpustenie a víťazstvo nad smrťou 
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TAJOMSTVO 

VEĽKEJ NOCI
O žiadnej osobe sa v dejinách sveta nezaznamenalo toľko proroctiev a pred-
povedí od  rôznych  ľudí,  ako  sa napísalo o  živote,  smrti  a  zmŕtvychvstaní 
Ježiša Krista.

pokračovanie na 2. strane

ZÁPIS 
PRVÁKOV 

do základnej školy

1. – 30. apríla

PRIESKUM 
NÁZOROV 

NA CYKLOTRASY
dotazník

www.michalovce.sk

JARNÝ ZBER 
ODPADOV

priamo
od rodinných domov

6. – 19. apríla
objemný odpad 

a odpad z domácností
s obsahom škodlivých 

látok
Zber odpadu 

do veľkoobjemových 
kontajnerov 

rozmiestnených 
po meste sa v tomto 

roku neuskutoční. 

Občania môžu odpad 
celoročne a bezplatne 

odovzdávať 
na zberných dvoroch 

TaZS.

Je dokonané! Týmito dvoma 
slovami, ktoré Ježiš zvolal 
na kríži v poslednom oka-
mihu života, je vyjadrené, 

o čom je sviatok Veľkej noci. Je do-
končené dielo Božej záchrany člove-
ka prostredníctvom smrti a vzkrie-
senia Božieho Syna Ježiša Krista. 
Plán nebeského Otca sa podaril. 
Boj bol úspešne dobojovaný. Diabol 
bol porazený. Celé nebo sústredene 
so záujmom sledovalo záverečné 
scény tohto boja. Nad Spasiteľovým 
víťazstvom jasali všetci anjeli. Nebo 
so zármutkom a úžasom hľadelo 
na Krista visiaceho na kríži. Diablo-
va moc ovládala ľudské srdcia. Čím 
zúrivejšie bolo jeho vyčíňanie, tým 
pevnejšie sa Boží Syn pridŕžal ruky 
svojho Otca a neochvejne šiel cestou 
sebaobetovania. Bol plný lásky. Nič 
ho nemohlo odviesť od diela, ktoré 

prišiel na svet konať. Ježiš znášal 
trest za naše hriechy. Zmieril nás 
s Bohom. 

Smrť ukrižovaním Ježiša z Naza-
reta je nepopierateľným historickým 
faktom, ktorý dokazujú aj nekres-
ťanské zdroje. Zdalo sa, že Ježišov 
tragický koniec je výsledkom ne-
zdaru. Že to nebolo od Boha. Stál 
tam bezmocný, slabý a sám. V Jeho 
slabosti sa však dokázala Božia moc. 
Ježišova pravda v porovnaní so sláv-
nou a silnou rímskou ríšou sa ne-
dala porovnať. Kríž bol symbolom 
rímskej nadvlády ako odstrašujúca 
praktika pre ostatných. 

Ježiša v závere života opusti-
li všetci jeho nasledovníci. Jeho 
najbližší učeník Peter ho zaprel. 
Ostáva na kríži sám, v istom mo-
mente i nebeský Otec ho opustil. 
V bolesti a samote zvolal silným 

hlasom: „Bože môj, Bože môj, prečo 
si ma opustil?“ Na chvíľu odvrátil 
od neho svoju tvár, pretože na Ňom 
spočinuli všetky hriechy ľudstva. 
Ježiš zástupne zomiera za nás. Ne-
sie na sebe všetko to zlo, čo človek 
dokáže len vo svojej žiadosti napá-
chať. 

Keď sa dnes pozrieme na 21. sto-
ročie, konštatujeme, že časy veľkej 
a slávnej Rímskej ríše pominuli. 
Ale o kresťanstve to nemôžeme po-
vedať. Ježišovo učenie nielen stále 
žije, ale neustále rastie. S viac ako 
2,5 miliardami veriacich je kresťan-
stvo najrozšírenejším náboženstvom 
vo svete. V súčasnej dobe menami 
slávnych rímskych cisárov, Cézar, 
Alex či Nero ľudia pomenúvajú 
často svojich psíkov. Zatiaľ čo Peter, 

,
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Ján, Lukáš alebo Jakub či Mária sú 
naše najčastejšie krstné mená. 

Kríž je posolstvom odpustenia 
a vzkriesenie víťazstvom nad du-
chovnou temnotou. Sviatok Veľkej 
noci ukazuje na milosrdné Božie 
srdce a tiež na jeho vyslobodzujúcu 
moc. Pán Ježiš sa na kríži prihová-
ral za svojich popravcov. S láskou sa 
modlil: „Otče, odpusť im, lebo neve-
dia, čo robia.“ Sám rímsky stotník, 
ktorý mu prebodol bok, vyznal: 
„Toto bol naozaj Syn Boží.“ Bolo mu 
to zjavené od Boha. Kristova láska 
je silnejšia než hnev a nenávisť člo-
veka. Jeden starý muž z malej de-
dinky pri Košiciach v mladosti po-
čas vojny zabil človeka. Cítil na duši 
veľké bremeno, Bolo mu to veľmi 
ľúto. Zveril sa istému kresťanovi, 
ktorý okamžite s rozhorčením re-
agoval slovami: „Boh vám to nikdy 
neodpustí.“ Mýlil sa. Tento starý 
muž zomrel s vedomím, že mu 
nebude nikdy odpustené. Skutok 
Stvoriteľa na kríži ukazuje na silu 
odpustenia.    

Ježišovo vzkriesenie je splne-
ním dávnych proroctiev, je dôka-
zom o Jeho božstve a je základom 
nášho budúceho vzkriesenia. Kris-
tus hovorí: „Ja vám dávam večný 
život, nezahyniete nikdy a  nik vás 
nevytrhne z  mojej ruky.“ Udalosti 
okolo ukrižovania Božieho Syna 
nám priniesli záchranu. Sú pria-
mym zásahom Boha Otca do de-
jín ľudstva. Veľké dielo vykúpenia 
bolo víťazne zavŕšené. Boh hovorí 
k nám aj v dnešnej dobe. Duch 
Svätý nám oživuje Božie slovo. Je 
tu cirkev, prostredníctvom ktorej 
je komunikovaná Jeho vôľa a tak-
tiež sa Boh nadprirodzene preja-
vuje. 

Ježiš je pripravený ti odpustiť, 
ak naozaj ľutuješ svoje pády. Možno 
si toho v živote veľa pokazil, ale je 
tu nádej. S Pánom Ježišom môžeš 
začať žiť nanovo. Boh je Bohom 
nových začiatkov. Ten svoj začiatok 
môžeš začať práve dnes. 

Štefan Handzok, 
pastor Apoštolskej cirkvi
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Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA

pobačeňe Miža z varoša

Chto na vichodze bi ňeznal tancovac čardaš. Pri tim to ňemuši tancovac 
ľem parobok z dzivku. I na valaľe še tancovalo do karički. Pri tim do karički 
ňešľi ľem dzivki, no i parobci. I točeňe ňejšlo furt ľem do kruhu. Podľa tem-
pa še dalo isc všeľijak. Proci sebe, chribtami, po rohoch. Jak kedi pasovalo. 
Spomenul mi sebe na tote tradicije, kec patrim na to, co dňeška predvadzaju 
našo politici. Ten ňechce tancovac s  tim. Tamten naj tancuje s  totu. Šicki 
muša tancovac, jak jeden piska. Ňe totu špivanku, aľe totu, co še jomu ľubi. 
Ňe na hušľoch, no na cimbaľe. Jakbač bi tot taňec ňigda ňichto ňezatancoval. 
Pri teľo povahoch i podmjenkoch bi zos toho ňigda ňič ňebulo. No o politi-
koj še hutori že „šicko je možne“. Paradňi taňec poceši šerco i mišeľ, ňe ľem 
taňečňika. I ten, co na ňoho patri, ma z toho radojsc.

Jagbač i politika bi mala buc ňe ľem pre ľudzi, no i  jasna. Každi dňeš-
ka še treše pred tim, co budze jutro. Ľem dachtorim dňeška už bulo fčera. 
O tim, co budze jutro, jak kebi aňi ňebulo, aňi ňebudze. Pri každej priľežito-
sci še dzekuje zdravotňikom. Spravňe! No chto sebe spomenul, že 28. marec 
je  „Dňom učiteľov“? Či kec me zavarľi školi, skončilo šicko? Modne ohlu-
povaňe simboľicki začalo buc „in“. Abo pre nas už Jan Amos Komensky 
ňič ňeznamena, bo ňebul Američan? Ňejdze o veľebeňe, aňi pripominaňe, 
ľem o zdravu mišeľ. Ňemaľi bi me ju stracac. Šak šicke tote figľe terajšich 
papalašov sebe odbečime. Voňi še straca jag gafor. Na našich pľecoch ostaňe 
šicka jich rozkošnojsc. Merkujme na sebe ňe ľem dňeška, no i jutro. Bucce 
zdravi. Ňe ľem na ceľe, no i na duši. 

Vaš Mižo z varoša

Zo štvorca kruh

Tajomstvo Veľkej noci

V Michalovciach 
je umiestnené Srdce vďaky 
rovnako ako v mnohých 
iných mestách 
na Slovensku. Podobné 
srdcia kolujú po celom 
svete, boli vystavené 
napríklad aj v Maďarsku, 
Rakúsku, Mexiku, USA či 
Veľkej Británii. 

Umiestnením tohto symbolu 
lásky, života, vďaky a spolupatrič-
nosti chceme vyjadriť úprimné po-
ďakovanie všetkým, ktorí v rámci 
nekončiacej pandémie covid-19 
bojujú proti tomuto zákernému 

ochoreniu a mnohí z nich už siaha-
jú na dno svojich síl. Veľké červené 
svietiace srdce si môžete všimnúť 
na Námestí slobody neďaleko bu-
dovy Pošty. Srdce sa rozsvieti kaž-
dý večer spolu s verejným osvet-
lením. Svieti krásnou červenou 
žiarou a vysiela tak veľké ĎAKU-
JEME všetkým ľuďom v prvej línii 
v tejto ťažkej dobe.

Veríme, že prinesie silu a zá-
blesk radosti najmä zdravotní-
kom. Zároveň dúfame, že vyšle 
svetielko nádeje aj tým, ktorých 
životy boli negatívne ovplyvnené 
pandémiou. Za bezplatné zapoži-
čanie ďakujeme spoločnosti Bla-
chere Slovakia.

ip

Veľa sa rozpráva 
o tom, ako je dôležité 
čítať knihy. Vo svojom 
okolí určite poznáte 
knihomoľov ale aj takých, 
ktorí sa chvália, že oni 
za celý život neprečítali 
ani jednu knihu a ani 
im to nechýba. 

Najčastejšie knihu dostaneme 
ako vianočný darček, raz za čas si 
ju kúpime sami. Dôležitú rolu pri 
čítaní zohráva aj knižnica. V na-
šej mestskej knižnici, ako často 
označujeme Zemplínsku knižnicu 
Gorazda Zvonického v Michalov-
ciach, si môžeme knihy vypožičať. 
V posledných rokoch v ponuke 

knižnice nachádzame množstvo 
nových atraktívnych kníh pre deti, 
mládež ale aj dospelých. Knižnica 
svoju ponuku obnovuje pomocou 
rôznych projektov a grantov. Dô-
ležitým donorom je Fond na pod-
poru umenia. V roku 2020/21 fond 
podporil projekt Kniha pre kaž-
dého, vďaka čomu sa do knižnice 
nakúpilo množstvo nových titulov 
v hodnote 18 000 eur.

Je to veľké pozitívum pre súčas-
ných aj budúcich čitateľov. Vrelo 
odporúčame návštevu knižnice. 
V knihách nájdeme množstvo skve-
lých vecí či už ide o oddych, zábavu 
alebo vzdelanie. Žijeme dobu, ktorá 
nás obmedzuje v mnohých oblas-
tiach, ale kniha pre mnohých z nás 
ostáva spoľahlivým spoločníkom.  

K. B.

Srdce vďaky pre ľudí
v prvej línii

Kniha pre každého

dokončenie článku z  pr vej  strany
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Pandémia koronavírusu, ktorú 
prežívame už druhý rok, nás obe-
rá o mnoho z toho, na čo sme boli 
zvyknutí a núti nás byť inými, čo 
v plnej miere platí aj o vás a o va-
šej práci. Namiesto pravidelných 
osobných stretnutí so žiakmi, ich 
rodičmi, ale aj namiesto odborných 
kolegiálnych stretnutí, ste všetci 
nútení pracovať najmä v online 
priestore, využívať nové, dovtedy 
málo známe a málo overené metó-
dy, spoliehajúc sa väčšmi na záujem 
a spoluprácu samotných detí a ich 
rodičov, ako tomu bolo doposiaľ.

Podobne ako vo všeličom inom, 
aj tu platí, že aj to zlé je na niečo 
dobré. I vďaka týmto novým for-
mám, máme všetci a osobitne vy, 
milí kolegovia, možnosť viac spo-
znávať sami seba, svoj rozsah kreati-
vity, ale v zmenených podmienkach 
aj možnosti rozvoja jednotlivých 
žiakov, vrátane osobitého spôsobu 
preverovania ich takto získavaných 
vedomostí. 

Doba nás núti prispôsobovať sa 
a aj keď mnoho z toho, čo robíme, 
má ďaleko k ideálu, pre nás pre všet-
kých je lepšie robiť všetko, čo sa robiť 
dá, ako nerobiť nič. Škola, prostredie 
tried, žiacke kolektívy, to všetko 
vám dnes určite chýba. Chýba to aj 
vašim žiakom, a to aj napriek tomu, 
že je zaiste medzi nimi veľa takých, 
ktorí nepracujú tak, ako by ste si 
priali a namiesto toho si takpove-
diac užívajú dva roky prázdnin. Čas 
určite ukáže, že tradičná škola s pra-
videlným výchovným a vzdelávacím 
procesom, osobným stretávaním 
sa a riešením zadaní, sa plnohod-
notne ešte nahradiť nedá. Už teraz to 
takto vnímate nielen vy, ale aj mno-
ho rodičov, prevažná časť odbornej 
i laickej verejnosti a potešiteľné je, 
že veľkú potrebu vrátiť sa do auten-
tického školského prostredia pociťu-
je už aj veľa žiakov a študentov.

Verme, že nie je ďaleko čas, kedy 
aj toto bude naspäť realitou. Verme, 
že všetko to, čo michalovské ško-

ly radilo k najlepším na Sloven-
sku, sa čoskoro minimálne obnoví 
a kiež by aj mnohé z toho prerást-
lo do novej kvality, ktorá by nám 
všetkým robila radosť ešte viac, ako 
tomu bolo doposiaľ.

Vážené kolegyne, 
vážení kolegovia!

Deň učiteľov, ktorý sme si kon-
com marca pripomenuli, vďaka 
všetkému okolo nás nevnímame 
tak intenzívne, ako sme ho vnímali 
ešte pred niekoľkými rokmi. Akoby 
pri všelijakých krízach, ktorých sme 
svedkami, kompetentným unikol 
zo zreteľa a nebolo by hanbou pri-
znať sa, že takmer unikol zo zreteľa 
aj nám, keďže tradičné podujatia sme 
v súvislosti s ním nemohli pripravo-
vať. V mene mesta Michalovce vás 
však chcem uistiť, že na vás ani teraz 
nezabúdame. Aj teraz sa snažíme byť 
vám nápomocní v mnohom z toho, 
čím vám nápomocní byť môžeme 
a aj teraz a ešte väčšmi ako inokedy 

vravíme, že si vás a vašu prácu veľmi 
vážime a sme vám za ňu vďační.

Vážené panie učiteľky, 
vážení páni učitelia, 

každý rok sme sa v takomto ob-
dobí stretávali s najlepšími z vás 
i s tými, ktorí si v danom roku pripo-
mínali svoje životné jubileá. Dnes to, 
žiaľ, možné nie je, preto aspoň takto 
prijmite, prosím, pri príležitosti Dňa 
učiteľov nielen náš pozdrav, ale hlav-
ne už spomínané poďakovanie a po-
pri tom aj prianie, aby ste všetci boli 
zdraví a aby ste sa už čoskoro mohli 
postaviť pred katedry pred svojich 
žiakov a aby ste aj naďalej zostali 
jednou z ozdôb nášho mesta. Želá-
me vám aj veľa spoločenskej priazne, 
veľa ozajstnej a úprimnej kolegiality 
a všetkým aj veľa osobného a rodin-
ného pokoja.

Veľa novej pedagogickej radosti, 
priatelia!

Viliam Zahorčák, 
primátor mesta Michalovce 

Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia, 
kolegyne, kolegovia!

SÍDLISKOVÁ 
JAR
Aj do nášho mesta 
už zavítala jar a teší nás 
týmito krásnymi kvetmi, 
symbolmi slnečných 
dní a prebúdzajúcej 
sa prírody. Stačí 
chodiť s otvorenými 
očami a otvorenou 
mysľou vnímať vôkol 
seba to pekné, tešiť 
sa z maličkostí. 
Za fotografiu, ktorá 
zachytáva jar na Okružnej 
ulici, ďakujeme pánovi 
Michalovi Orosovi.

nč

Príhovor primátora mesta pri  príležitosti  Dňa učiteľov

VEĽKONOČNÁ VÝZDOBA V MESTE
Obľúbená obria veľkonočná kraslica je aj tento rok 
umiestnená na Námestí osloboditeľov pred mestským 
úradom. Je súčasťou veľkonočnej výzdoby v meste. 
Pre trvajúcu pandémiu a stále platné obmedzenia 
nebudeme môcť ani tento rok tráviť veľkonočné 
sviatky tak, ako sme to roky poznali. Aj napriek tomu 
chceme aspoň takouto výzdobou spríjemniť prechádzky 
mestom počas voľných sviatočných dní. Pobyt vonku 
na čerstvom vzduchu a slniečku zakázaný nie je, 
naopak, lekári ho odporúčajú. Mohutná kraslica 
na michalovskom námestí je obľúbeným miestom, 
kde sa Michalovčania alebo návštevníci mesta v rámci 
prechádzky radi zastavia a urobia si fotku.

rr
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Marec – mesiac knihy

Ako sme oslávili Deň vody

Mesiac marec, skvelý 
priateľ detí a kníh, 
zaklopal i tohto roku 
na dvere našej materskej 
školy. V „Deň mojej knihy“ 
si deti hrdo prinášali 
do tried svoje obľúbené 
rozprávkové knihy, 
z ktorých im pani učiteľky 
priebežne čítali. 

Prostredníctvom nich sa oboz-
namovali s rôznymi rozprávkovými 
postavami a ich charakteristickými 
vlastnosťami. Hodnotili ich kona-
nie a vymýšľali pokračovanie roz-
právok či príbehov. Učili sa chápať 
súvislosti medzi obsahom prečíta-
ného textu a reálnou skutočnosťou.

Vytvorením oddychovej zóny 
s knižnicou sme navodili príjemnú 
atmosféru k rozvíjaniu pozitívneho 
vzťahu ku knihe a predčitateľskej 
gramotnosti. Deti tak mali mož-
nosť stretávať sa s písmom v písa-
nej a čítanej forme. Učili sa chápať 
rozdiely medzi poéziou a prózou, 
oboznamovali sa s pojmami au-
tor, text či ilustrácia. Zaujímavý-

mi edukačnými hrami spoznávali 
písmo prostredníctvom sklada-
nia rozstrihaného textu básničiek 
či riekaniek do celku podľa pred-
lohy na základe vizuálneho sledo-
vania. Pokúšali sa písať svoje meno 
prstom do tabuľky s múkou. Dopĺ-
ňali „Maľované čítanie“ slovnými 
druhmi v správnych gramatických 
tvaroch či zostavili svoje meno 
z písmen abecedy. V námetovej hre 
„Na knižnicu“ sa deti učili správ-
nemu zaobchádzaniu s knihou 
a dodržiavaniu pravidiel správania 
sa v tejto inštitúcii. 

Téma poézie a prózy, divadla 
či náučnej literatúry sa premietla 
takmer vo všetkých vzdelávacích 
oblastiach. Rozvíjali sme nimi po-
znatky o tvorbe knihy, predstavy 
a fantáziu cez výtvarné zobrazenie 
deja rozprávok a modelovanie fi-
gurálnych postáv zvierat, slovnú 
zásobu a komunikatívne kompe-
tencie reprodukovaním obsahu 
prečítaných textov či dramatizá-
ciou rozprávok. V rámci matemati-
ky a práce s informáciami mali deti 
možnosť cez výučbové programy 
a interaktívne hry plniť jednodu-
ché úlohy, riešiť labyrinty, počítať, 

vyhľadávať rozprávkových hrdi-
nov začínajúcich na dané písmeno 
alebo priradiť správny názov k ob-
jektu. Citové prežívanie rozprávok 
a divadla sme podfarbovali hudbou 
i kolektívnym spevom. Nezabudli 
sme ani na zdravie, ktoré sme utu-
žovali prekonávaním rôznych pre-
kážok na ceste za rozprávkou. 

Knihy majú nezastupiteľné 
miesto vo svete fantázie detí. Ne-

berme im túto možnosť snívania 
a snažme sa nielen v materskej 
škole ale i doma využívať voľný 
čas na stretnutie s knihou, aby 
sme prostredníctvom nej zasievali 
do duše malého poslucháča lásku 
k materinskému jazyku, ľudovej 
slovesnosti, zmyslu pre čestnosť, 
spravodlivosť a vieru vo víťazstvo 
dobra. 

Iveta Čechovičová  

Robme deti 
šťastné
Blíži sa čas, v ktorom rodičia budúcich prvákov 
budú musieť urobiť vážne rozhodnutie a vybrať 
školu pre svoje dieťa. Základná škola, Krymská 
5 v Michalovciach patrí medzi školy, ktoré majú 
čo ponúknuť. 

V duchu nášho motta „Robme deti šťastné“ sa snažíme, 
aby žiaci boli nadšení v učení. Pripravujeme vyučovacie 
hodiny s atraktívnymi formami a metódami vyučovania 
(Montessori metóda, Hejného metóda, netradičné športy, 
dramatizácia, experimentovanie). Anglický jazyk od prvého 
ročníka je u nás samozrejmosťou. Na rozvoj športu a pohy-
bových aktivít nám slúžia dve moderne vybavené telocvične, 
gymnastická miestnosť, posilňovňa a priestranný areál škol-
ský areál. Máme novú multimediálnu učebňu, ktorá prepája 
edukačné činnosti v rámci cudzích jazykov, prírodovedných 
predmetov, ale aj v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti 
u žiakov 1. stupňa. Na hodinách informatiky sa žiaci učia 
používať programovacie jazyky Scratch a Python. Technické 
zručnosti a vedomosti žiakov preveria jednoduché mobilné 
počítačové zariadenia (micro bit) a programovateľné lego 
stavebnice.

K príjemnej atmosfére prispieva prírodná záhrada, slúži 
na výučbu, relaxáciu aj oddych. K dispozícii je žiakom kniž-
nica, cvičná kuchynka, školský bufet a oddychové zóny. V tvo-
rivej dielni pod odborným dohľadom každoročne vznikajú 
nápadité diela. V školskej jedálni sa budú môcť od septembra 
stravovať žiaci s celiakiou a laktózovou intoleranciou. 

Viac o škole sa dozviete na našej webovej stránke, kde náj-
dete aj elektronickú prihlášku a dotazník, v ktorom sa zau-
jímame o vaše názory, požiadavky a predstavy o smerovaní 
školy.

ZŠ, Krymská 

Voda je zázrakom prírody, naším najväčším bohatstvom, prvoradou 
potrebou pre život človeka a iných živočíchov a rastlín našej planéty. 

V Materskej škole, Okružná 19 v Michalovciach nám záleží na tom, aby mali deti zá-
klady environmentálneho cítenia. Súčasťou nášho školského vzdelávacieho programu je 
dôraz na environmentálnu výchovu, ktorá je aj hlavným zameraním našej materskej školy. 

Ak chceme, aby deti pochopili význam vody, najprv im musíme priblížiť, kde všade 
je potrebná a čoho všetkého je súčasťou. Zážitkovým učením sme zapojili deti do hier 
a pokusov s vodou, vysvetlili im prírodné i fyzikálne javy, ktoré si mohli prakticky overiť 
v aktivitách. Deti sa oboznámili s kolobehom vody. Vo vytvorených centrách s vodou ex-
perimentovali. Hravou formou sa učili zodpovednosti za dôsledky nesprávneho konania 
vo vzťahu k prostrediu. V aktivitách vo vonkajšom prostredí ochranárskymi činnosťami 
získali nové skúsenosti v ochrane prírody. Zasúťažili si aj v pohybových aktivitách.

Veríme, že práve takýmto celostným prístupom prostredníctvom projektového 
učenia prispejeme k tomu, aby deti pochopili dôležitosť ochrany vôd v prírode, a sú-
vislosť s tým, aby sme mali dostatok zdravej pitnej vody.

Renáta Paľová



čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

5  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

VEĽKÁ NOC – SVIATKY JARI
o symboloch a tradíciách Veľkej noci
YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

ZDOBENIE VEĽKONOČNÝCH MEDOVNÍČKOV
online workshop
YouTube Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

ZÁBAVNÝ HLAVOLAM
uhádnite a vyhrajte knihu
Zemplínska knižnica G. Zvonického, www.zkgz.sk

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY
online literárny kvíz
Zemplínska knižnica G. Zvonického, www.zkgz.sk

VEĽKONOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE V ZEMPLÍNSKOM REGIÓNE
online kvíz
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

 výstavy 
VŠETKY /S/TVORY MILUJÚ KNIHY
online výstava fotografií
YouTube Zemplínska knižnica G. Zvonického

JÁN KOLESÁR – KOLESAROVINY
online prezentácia malieb
Facebook Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň

5  KULTÚRA – ŠKOLSTVO

Strom, ktorý dáva
Základná škola T. J. 
Moussona vychováva 
žiakov, ktorí každoročne 
dosahujú výborné 
výchovno-vzdelávacie 
výsledky. 

Pedagógovia sa venujú nadaným 
a talentovaným žiakom v oblasti 
športu (florbal, atletika, hádzaná), 
ale venujeme sa aj žiakom s umelec-
kým nadaním na tanec (súbor Sl-
niečko), spev či výtvarnú výchovu. 

Naša škola je známa rozšírenou 
výučbou cudzích jazykov. Anglic-
ký jazyk sa vyučuje od 1. ročníka, 
nemecký a ruský jazyk sú voliteľné 
od 3. ročníka. Kladieme dôraz aj na 
vyučovanie informatiky a infor-
matických zručností – nová ZERO 
učebňa. Ku školskému životu u nás 
patria aj bohaté mimoškolské akti-
vity. Vydávame školský časopis. Sa-
mozrejmou súčasťou školy je škol-
ský klub detí, centrum voľného 

času, školská jedáleň, školská kniž-
nica, relaxačné prvky pre žiakov 
na chodbách, dve telocvične, veľký 
športový areál.

Žiaci majú možnosť vzdelávať sa 
v špecializovaných učebniach. V nie-
ktorých sa vyučujú jazyky, v troch 
informatika, ale k dispozícii je aj hu-
dobná a tanečná učebňa. V triedach 
nechýbajú interaktívne tabule. 

Absolvent školy by mal byť 
schopný vytvárať dobré medziľudské 
vzťahy, starať sa o svoje fyzické i psy-
chické zdravie, vedieť vytvárať kom-
promisy, byť schopný vyhľadávať, 
hodnotiť a využívať pri učení rôzne 
zdroje informácií, dobre ovládať slo-
venský jazyk a sám sa starať o kultúru 
svojho písomného a ústneho vyjad-
rovania, ovládať dva svetové jazyky, 
mať schopnosť vnímať umenie, byť 
si vedomý svojich kvalít, byť pripra-
vený uplatniť sa v zamestnaní na Slo-
vensku i v celom európskom priesto-
re a byť zodpovedný za svoj život.

ZŠ T. J. Moussona

Súťaž Ruské slovo
Vo februári sa uskutočnil 
15. ročník súťaže Ruské 
slovo. Základná škola T. J. 
Moussona v Michalovciach 
je už pätnásty rok 
organizátorom krajského 
kola tejto súťaže.

Tento rok sa celá súťaž, ktorej 
téma bola venovaná rodine, prenies-
la do on-line priestoru. Keďže žiaci 
aj vyučujúci sú od októbra doma 
a vzdelávanie prebieha dištančne, 
o to ťažšia bola úloha vyučujúcich 
pripraviť žiakov na súťaž v predne-
se ruskej poézie, prózy, v sólovom 
i skupinovom speve. Aj napriek 
tomu sa krajského kola zúčastnilo 

55 súťažiacich základných a stred-
ných škôl vo veku od 7 do 20 rokov. 
Víťazi jednotlivých kategórií postú-
pili na celoslovenské kolo, v ktorom 
súťažilo 240 žiakov a študentov z 89 
základných a stredných škôl na Slo-
vensku. Ich vystúpenia si v on-line 
formáte mohli pozrieť milovníci 
ruskej kultúry v rôznych častiach 
Slovenska a aj za hranicami. Nás 
veľmi teší úspech žiakov našej školy. 
V celoslovenskom kole sme získali 
14 prvých miest v jednotlivých ka-
tegóriách.

Naše poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí sa podieľali na tomto 
podujatí, organizátorom, deťom, 
vyučujúcim i rodičom.

vk

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 01.04.2021 
do 16.04.2021. 
Počet bytov: 1 
Číslo bytu  Adresa   Poschodie   Bytový dom   Počet izieb    Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
28    Obrancov mieru 4   5. NP       „A-2“            garzónka             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 dostanete na webovej stránke Mesta Micha-
lovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mest-
ského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 
1 v Michalovciach – kancelária č. 190 na prízemí – Ing. Václav Mojsej. 
Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní 
žiadostí v komisii bývania.
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Juraj Méheš
Nixon Paulik
Kristián Soták

Michalovčan informuje

Noviny Mistral
premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
Archijerejská svätá liturgia 

Vyhlásenie patrónky Zemplína 
liturgia s Vladykom Cyrilom z 25. marca 

30. marca – 5. apríla 
vždy o 14.00 hod.

Dokument 
Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa

Otec Ivan
v piatok 2.4., v pondelok 5.4. a v stredu 7.4. 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

Prežívame 
Veľký týždeň

Bezpečné nakupovanie 
počas sviatkov

Kvetnou nedeľou sme 
vstúpili do Veľkého týždňa, 
v ktorom sa pozornosť 
kresťanov sústreďuje 
na už spomínanú nedeľu 
a Veľkonočné trojdnie. 

Kvetná nedeľa sa v liturgii sústreďuje 
na príchod Krista do Jeruzalema. Nejde 
o okázalý vstup kráľa do mesta s mo-
cou, ktorá by chcela iných ovládať a ma-
nipulovať. Kristus prichádza do mesta 
smrti pokorne, so srdcom plným lásky. 
Práve tá bude motívom aj pre naše ďal-
šie dni, ktoré sú vrcholom duchovného 
života. Zelený štvrtok odkazuje kresťa-
nov na službu a príkaz lásky. Vo štvr-
tok večer slávil Ježiš poslednú večeru 
so svojimi učeníkmi. Premenil chlieb 
a víno na svoje telo a krv a ustanovil dve 
sviatosti, kňazstva a Eucharistie.

V Zelený štvrtok sa večerná svätá 
omša slávi na pamiatku ustanovenia 

Sviatosti Oltárnej. Tak Ježiš nenechá 
človeka opusteného a bez pomoci. 

Veľký piatok je dňom, keď Kristus 
na kríži odovzdáva svojho Ducha sve-
tu a človeku v ňom. Priniesť najvyššiu 
obetu je schopná jedine láska. Táto 
realita  daru nás upriamuje na skutoč-
nosť, že smrť nie je koniec. Ona je len 
prechodom do plnosti života. Veľko-
nočná sobota je podstatou našej viery. 
Je to noc zmŕtvychvstania. V tomto 
vrchole duchovného prežívania by 
sme mohli objaviť aj svoj osobný ži-
vot. Aj naše dni sú poznačené utr-
pením, realitou smrti, ak sa s touto 
realitou stotožníme, v istom zmysle 
zažijeme zmŕtvychvstanie v rôznych 
podobách. Je to príležitosť k tomu, aby 
sme v radosti a nezištne dokázali roz-
dávať lásku a boli pripravení na službu 
iným. Potrebujeme byť chutným chle-
bom pre iných. Nad radostným člove-
kom smrť nemá žiadnu moc.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Blížia sa veľkonočné sviatky, 
sviatky príchodu jari 
a najdôležitejšie kresťanské 
sviatky. Z dôvodu pandémie 
ochorenia COVID-19 bude 
Veľká noc opäť spojená 
s rôznymi obmedzeniami 
a dodržiavaním opatrení, 
no stále patrí medzi tie 
sviatky roka, ktoré sú, 
okrem iného, spojené 
s nákupmi. 

Tie často využívajú aj zlodeji 
a podvodníci na páchanie trestnej 
činnosti.

Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Michalovciach preto upo-
zorňuje občanov, aby vo vlastnom 
záujme venovali zvýšenú pozornosť 
svojim dokladom, peňaženkám a ná-
kupom. Na zníženie možných rizík 
spojených s nákupmi vám ponúkame 
pár osvedčených rád:
n  pokiaľ je to možné, nenoste pri 

sebe väčší obnos peňazí, ak už 
máte pri sebe viac peňazí, majte 
ich rozdelené, 

n  vyhýbajte sa tlačenici a hlučným 
skupinkám, vreckári pracujú 
v skupinkách a často pri kráde-
žiach využívajú deti, 

n  tašky a kabelky majte po ruke, nie 
prehodené na miestach, o ktorých 
nemáte prehľad, 

n  buďte opatrní pri výbere peňazí 
z bankomatu, využívajte banko-
maty v rušnejších častiach mesta, 
kartu si pripravte vopred, aby ste 
zbytočne nestrácali čas hľadaním. 
Keď vyberáte peniaze, pozorne sa 
poobzerajte okolo seba a overte 
si, či sa vo vašej blízkosti nepohy-
buje niekto podozrivý, 

n  pokiaľ si potrebujete nechať 
vo vozidle odložené nákupy, ne-
nechávajte ich vystavené všetkým 
na očiach, odložte ich podľa mož-
nosti do batožinového priestoru 
alebo ich aspoň prikryte, pretože 
„auto nie je výklad“. 

Dodržaním všetkých horeuvede-
ných zásad a upozornení je možné 
predísť rôznym situáciám, ktoré by 
mohli nákupy a prípravy na Veľkú 
noc značne znepríjemniť vám a vašim 
blízkym.

OR PZ MI
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n	7. apríla od 11.00 hod. do 14.00 hod., úseky: celá Ul. Koceľova, celá 
Ul. Svätoplukova, celá Ul. Gorazdova, celá Ul. Rastislavova, celá 
Ul. Mojmírova okrem č. d. 13, Ul. užhorodská č. d. 38, Ul. Františka 
Kubača č. d. 1 – 25 nepárne, Ul. Samova č. d. 1 – 15 nepárne a č. d. 2 
– 6 párne, Nábr. J. M. Hurbana č. d. 1 – 27 nepárne, Ul. V. I. Čapajeva 
č. d. 12, 14

n	12. apríla od 09.30 hod. do 13.50 hod., úseky: Ul. kapušianska č. d. 78 
– 128 párne a 121 – 155 nepárne, Ul. tichá č. d. 1 – 16, Ul. vrbovská 
č. d. 1 – 57 a parcely č. 649/40_90_89_57_88_42_99_43_4, 592/2, 97, 
65/13, 751/9, 65/11, 65/15 a 65/12

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

prerušenie distribúcie elektriny
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Rôzne
n Dám do prenájmu garáž v Michalovciach, blízko centra pri kotolni 

– Ulica prof. Hlaváča a A6 – Ulica Štefánikova. Tel.: 0949 684 536

malý oznamovateľ

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 138/2011 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej 
v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 01.04.2021 do 16.04.2021. 
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy. 
Počet bytov: 2 

Číslo bytu     Adresa              Poschodie      Počet izieb    Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
        3       Ul. Okružná 92A    1. poschodie        1-izbový             26,31 m2

       18      Ul. Okružná 92B    4. poschodie        2-izbový             51,26 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 2,37 €/m2

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

Jedna z prvých bytoviek 
v meste ma novú fasádu
Zub času sa podpíše pod 
všetko okolo nás. Tak to 
bolo aj s bytovým domom 
na Ulici kpt. Nálepku. 
Vlastníci domu sa rozhodli 
dať možnosť v rámci 
obnovy miestnej stavebnej 
firme, aby jednu z prvých 
bytoviek v meste opravili 
a skrášlili. 

Starej dáme tak dali novú krás-
nu fasádu, urobili nové moderné 
balkóny a chodník popri dome 
z dvora. Jednanie a spolupráca 
s pánom Svobodníkom, majite-
ľom firmy, ale aj so zamestnanca-
mi, ktorí prácu vykonávali, boli na 

vysokej profesionálnej, no hlavne 
ľudskej úrovni. Ochota, šikovnosť, 
ústretovosť a slušné vystupovanie 
utvrdili vlastníkov, že túto finančne 
nákladnú záležitosť zverili do dob-
rých rúk. Počas rekonštrukcie bola 
komunikácia, prípadné nezrovna-
losti, riešené ochotne a bez prie-
ťahov.

Vlastníci sa veľmi tešia z vý-
sledku práce. Vzhľadom na nároč-
nosť  prác a zlý pôvodný stav domu 
je to najkrajšia fasáda na celej ulici. 
Môžu sa pýšiť pekným zrekonštru-
ovaným domom, novým chodní-
kom a upraveným dvorom. Vy-
slovujú poďakovanie za perfektnú 
spoluprácu a výborne odvedenú 
prácu.

EL

Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienky
Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá. 
Ty žiješ v nás, my v Tebe, nie sme sami.
Dňa 2. apríla uplynie 10 rokov od chvíle, 
kedy nás navždy opustil 

SLAVOMÍR FEŇOVČÍK
Česť jeho pamiatke.
spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami

Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 30. marca uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otecko a dedko

MICHAL BURMISTER
s láskou spomínajú manželka Anna, 

synovia Miroslav a Ivan s rodinou

michalovce_srdce_zemplina
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
3. 4., 17.00 hod., nadstavbová časť o udržanie - FORTUNA liga/muži

MFK ZEMPLÍN – FK POHRONIE ŽIAR NAD HRONOM D. ŽDAŇA
10. 4., 17.00 hod., nadstavbová časť o udržanie – FORTUNA liga/muži
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Hádzaná
HK IUVENTA – DHC PLZEŇ
10. 4., 18.00 hod., MOL liga žien, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – DHC SLÁVIA PRAHA
11. 4., 17.30 hod., MOL liga žien, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK DUKLA TRENČÍN
2. 4., 18.30 hod., Tipos Extraliga – play off/štvrťfinále – 1. zápas

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK DUKLA TRENČÍN
3. 4., 18.00 hod., Tipos Extraliga – play off/štvrťfinále – 2. zápas

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK DUKLA TRENČÍN
9. 4., 18.00 hod., Tipos Extraliga – play off/štvrťfinále – prípadný 5. zápas

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HK DUKLA TRENČÍN
13. 4., 18.00 hod., Tipos Extraliga – play off/štvrťfinále – prípadný 7. zápas
Info: https://hkduklamichalovce.sk

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

PORAZILI PRAHU A V TABUĽKE 
SÚ NA DRUHOM MIESTE
Hádzanárky Iuventy Michalovce zvládli šláger 24. kola 
MOL ligy, keď na pôde Slavie Praha vyhrali hladko 30:18 
(12:11) a nielenže dosiahli už desiate víťazstvo v rade, 
ale upevnili si aj druhú priečku v tabuľke. Strelecky 
vynikla hlavne pravá krídelníčka Bibiána Štefaníková, 
ktorá zaznamenala dvanásť gólov. Za vedúcim Mostom 
zaostávajú Michalovčanky už iba o dva body. Zverenky 
trénera Jana Beňadika najbližšie čaká dvojzápas na pôde 
súpera. Najskôr sa na Veľký piatok predstavia v Hodoníne 
a potom ich na Veľkonočnú nedeľu čaká priamy súboj o prvú 
priečku v Moste.

ŠK Iuventa Michalovce


