strana 1

SAČUROVSKÉ noviny

SAČUROVSKÉ
SAČUROVSKÉ
č. 1/2021 noviny
Z obsahu:

q Milí spoluobčania
q Sačurovský traktor
q Z histórie a činnosti MS SČK

q Činnosť klubu Slovenských turistov
q Záver školského roka
q Spoločenská kronika

Prehľad aktivít obce za 1. polrok 2021
Vážení spoluobčania,

Rok 2021 sa nenápadne prehupol do svojej druhej polovice
a nastal čas poinformovať Vás aj touto formou o aktivitách a
úlohách obce, ktoré sme riešili za uplynulý 1. polrok 2021.
Opäť musíme skonštatovať, že dianie, najmä začiatkom
roka, vo veľmi výraznej miere ovplyvňovala pandémia
koronavírusu a z nej vyplývajúce povinnosti obce a aj
reštriktívne opatrenia nariadené štátom za účelom obmedzenia
šírenia sa tejto pandémie. V tejto súvislosti musíme spomenúť
najmä opakované každotýždenné testovanie obyvateľov,
ktoré nás stálo nemálo energie a vynaloženého úsilia. Aj touto
cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí boli v našej obci
zainteresovaní na tejto činnosti.
Vo februári sa vyskytli prípady nákazy aj v rómskej osade
a z tohto dôvodu musela byť osada uzavretá do karantény
na dobu troch týždňov, čo opäť prinieslo nemálo povinností a
úloh pre obec, ktorá zabezpečovala nevyhnutné komodity pre
život v osade – najmä dostatok pitnej vody, palivového dreva,
potrebné lieky a iné potreby.
V priebehu 1. polroka bola vyplatená kúpna suma za objekt
Svadobky vo výške 12.320 EUR a objekt bol prepísaný do
vlastníctva obce.
Bolo dokončené hygienické centrum na ulici Davidovskej a
obec podala na stavebný úrad žiadosť o kolaudáciu objektu,
ktorá doposiaľ neprebehla, kvôli zdržaniam stavebných konaní
v súvislosti s pandémiou.
Prebieha tiež vysporiadanie častí pozemkov na novoplánovanej
ulici „Cintorínskej“ (medzi Domom nádeje a ulicou Jarkovou
smerom ku rómskej osade) za účelom vytvorenia súvislej uličnej
čiary, kde riešime množstvo problémov v súvislosti s ťarchami
na tamojších parcelách. Malo by tam byť zriadených 20 ks
elektrických prípojok na ktoré sme dali vypracovať projektovú
dokumentáciu a postúpili sme ju na realizáciu na VSD. VSD môže
ale zriadiť elektrickú prípojku iba na vysporiadaných pozemkoch,
preto je najprv potrebné vysporiadať časti parciel, ktoré budú
súčasťou verejného priestranstva.
Zapojili sme sa do projektu „Zníženie energetickej náročnosti
zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej energie“, kde
by mala byť v areály ZŠ vybudovaná nová, moderná kotolňa s
výrazne nižšou spotrebou energie oproti terajšej, v celkovom
náklade 445 578,62 .-EUR pri 5 % spoluúčasti obce.
Obec sa zapojila aj do projektu jednoduchých pozemkových
úprav, kde by pri 5% spoluúčasti obce mali byť vysporiadané
pozemky pod rómskou osadou.
V mesiaci máj prebehla voľba hlavného kontrolóra obce,
ktorou bola do tejto funkcie opätovne zvolená pani Ružena
Bundzáková.

Rekonštrukciu si vyžaduje aj obecný amfiteáter v susedstve
kultúrneho domu. Za účelom tejto rekonštrukcie sme sa
zapojili do výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov.
Opravu si vyžadujú tiež strechy na kultúrnom dome a
obecnej prevádzkárni. Oprava strechy kultúrneho domu
práve prebieha a na novú strechu objektu prevádzkarne bola
vyhlásená verejná súťaž.
Obec sa zapojila do výzvy na vybudovanie verejne
prístupnej elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily.
Môžeme s potešením skonštatovať, že naša obec, aj
popri aktivitách za účelom jej rozvoja, je v dobrej finančnej
kondícii. Bolo to potvrdené aj schválením záverečného
účtu obce za rok 2020 a jeho odobrením nezávislým
audítorom, v mesiaci jún. Z neho vyplýva, že obec v roku
2020 hospodárila s účtovným prebytkom vo výške 26 585
eur a prebytok finančných operácií predstavoval 96 509
eur. Všetky tieto finančné prostriedky boli presunuté do
rezervného fondu rozpočtu obce a budú využité na ďalší
rozvoj a zveľaďovanie obecného majetku.
V závere tohto príspevku nám dovoľte popriať Vám
všetkým pokojný zvyšok leta a po skončení prázdnin
a dovoleniek Vám prajeme veľa síl do ďalšieho obdobia.
V tejto dobe je dôležité myslieť najmä na opatrnosť,
nakoľko je ťažké predvídať šírenie pandémie, ktorému sa
zrejme na jeseň opäť nevyhneme. Takže buďte opatrní a
dávajte si na seba pozor.
Peter Barát - starosta
Maroš Roman – zástupca starostu

Čas nezastavíš

ZO JDS v našej obci pracuje už skoro 10 rokov. Založená
bola 6.mája 2012, kde sa stretlo 46 seniorov. Od jej vzniku
ju vedie predseda Pavol Dobranský spolu so 6 členným
výborom a 4 člennou revíznou komisiou. Za tie roky sa
organizácia rozrástla na 120 členov. Máme Klub dôchodcov
v ktorom sa podľa potreby stretávame a riešime potrebné
úlohy. Činnosť organizácie spočíva v organizovaní rôznych
akcií ako sú - návšteva kúpeľov, výlety na kúpaliská do
Maďarska, zájazd na Dukľu a do Poľska. Zúčastňujeme sa
aj okresných športových hier a súťaže vo varení gulášu.
Veľmi peknou akciou ktorú zabezpečujeme je akcia pod
názvom „Po Sačurovských krížoch“, ale aj každoročná
výroba adventného venca pri Rímskokatolíckom kostole.
Aj v tomto roku sme mali vypracovaný plán aktivít, ale
pre pandémiu corona výrusu, sme nič plánované nemohli
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uskutočniť. Dlho, poslušne a trpezlivo sme trávili dni v
domácich izoláciach a tešili sme sa na ďalšie možné
aktivity. Konečne sme sa dočkali až 14. júla 2021, keď sme
sa v peknom počte zišli na členskej schôdzi v príjemnom
prostredí kultúrneho domu. Úprimné poďakovanie za to
patrí vedeniu OcU . Seniorky sa navzájom rozprávali hlavne
o tom ako trávili čas počas pandémie. Zistili, že niektorí sa
nevideli celý rok a bolo to pre nás ťažké obdobie. K nášmu
veku patrí aj to, že zvykneme často šomrať aj kritizovať
mnohé javy v súčasnej spoločnosti. Nezvyká sa nám ľahko

na zmeny a novoty, ktoré nás obmedzujú, lebo my sme
generácia, ktorá vyrastala za iných podmienok . Spoločnosť
však ide dopredu a v súčasnosti k tomu patrí žiaľ aj boj
s neúprosnou pandémiou, ktorá sa nás seniorov neúprosne
týka. Je na nás milí priatelia aby sme trpezlivo prekonali toto
náročné obdobie, a opäť sme sa mohli stretávať na našich
obľúbených akciách. Pandémia nás všetkých zaskočila, ale
musíme to rešpektovať a robiť všetko preto, aby sa jedného
dňa skončila.
			
Za J-DS Anna Bančanská

Z histórie a činností MS SČK v Sačurove.
Prvá písomná zmienka o
Červenom kríži bola v kronike obce zaznamenaná v
roku 1929. Ale činnosť tejto organizácie sa dostala do
povedomia občanov až po
roku 1945. Postupom času,
kedy ČK prechádzal mnohými organizačnými zmenami a obdobiami, v ktorých bol
niekedy viac, inokedy menej uznávaný, dozrievala aj
miestna organizácia nielen
do kvantity, ale aj do kvality.
Vo vedení organizácie sa
vystriedalo 7 predsedov a
vo výboroch dlhodobo pracovalo 30 členov MS SČK.
V okrese Vranov nad Topľou
sme najväčšou organizáciou
s počtom 168 členov.
Počas uplynulých rokov
došlo aj k podstatnejšie širšiemu zameraniu činnosti organizácie, ktorá sa predovšetkým upiera na darcovstvo krvi. Táto iniciatíva je pravidelne každoročne sledovaná a vyhodnocovaná. V tomto smere patrí veľké poďakovanie všetkým naším dobrovoľným
darcom krvi. Celkove evidujeme 136 bezpríspevko-

vých darcov krvi . Teší nás,
že organizácia eviduje už aj
1 darcu držiteľa Diamantovej plakety, sedemnásť darcov, ktorí sú držiteľmi Zlatej plakety profesora MUDr.
Jána Janského, striebornú plaketu má 21 a bronzovú plaketu 30 dobrovoľných
darcov krvi.
V rámci sociálno-osvetovej práce bola činnosť zameraná hlavne na rómsku
komunitu, na osvojenie si
bežných návykov kultúry a
správania, ochrany zdravia
a princípov spolužitia. Medzi dlhodobo organizované akcie patrí aj posedenie
pri vatre v predvečer osláv
SNP spojené s opekaním.
V práci organizácie sa nezabúda ani na športovo –pohybovú aktivitu v rámci turistických pochodov, cvičenia aerobiku a individuálnej pohybovej aktivity. Nemalá pozornosť je venovaná aj opatrovateľskej službe, v rámci susedských a rodinných
vzťahoch. Prostredníctvom
členov SČK, učiteľov MŠ a
ZŠ, je v obci zabezpečovaná
aj príprava mladých zdravot-

Zhromaždenie členov 2019 - pracovné predsedníctvo

níkov v ZŠ a MŠ , ako aj aktivity na propagáciu starostlivosti o svoje telo a zdravie.
V roku 2017 z podnetu výboru MS SČK bola založená folklórna skupina Olšava,
ktorá pokračuje v šírení ľudových tradícii našich predkov, aby piesne, ktoré pomáhali v minulosti nielen v ťažkých obdobiach života ľudí
našej obce, ostali zachované aj pre ďalšie generácie.
Práca Miestneho spolku
SČK je rôznorodá a úspešnosť závisí od zanietenosti
jej členov. K všestrannej práci organizácie svojou podporou prispieva aj obecný úrad
a obecné zastupiteľstvo na
čele so starostom obce p.
Petrom Barátom. Úzka súčinnosť a spolupráca je aj
so záujmovými organizáciami, ktoré v pôsobnosti obce
pracujú.
Nepriaznivo do života celej spoločnosti zasiahla skutočnosť, keď 6. 3. 2020 bol
na Slovensku potvrdený
prvý prípad ochorenia „COVID 19“, čím sme sa stali súčasťou celosvetového pandemického ochore-

Moje zúbky MŠ 2019

nia. Vyhlásenie núdzového
stavu, množstvo obmedzení, obavy ľudí z prípadného ochorenia, mali dosah
aj na stagnáciu činnosti MS
SČK. V roku 2020 sa uskutočnili iba 2 akcie, a to výlet
spojený s návštevou Ochtinskej aragonitovej jaskyne a
kaštieľa v Betliari, a turistická vychádzka do Davidova,
roklina Zapikan.
V týchto náročných, pre nás
v novodobej histórii nepoznaných podmienkach, keď v nemocniciach s ťažkým priebehom ochorenia koronavírusom končilo mnoho ľudí, začal sa prejavovať nedostatok
krvi pre pacientov. Média často apelovali na ľudí, aby prišli
darovať túto najvzácnejšiu tekutinu. V tejto zložitej situácii v
rámci našej organizácie darovalo krv 30 darcov, z toho boli
2 prvodarcovia.
Aj keď žijeme pre nás ťažké obdobie, ktoré veríme, že
čoskoro pominie a znova sa
vrátime do „normálu“, snažme sa ho prežiť v ohľaduplnosti, vzájomnej tolerantnosti a prípadnej pomoci.
Anna Kozáková
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Vianoce - návšteva denného stacionára 2019

Potravinová pomoc v obci

Potravinová pomoc v obci

Country bál 2018

Varenie guľášu 2018
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Vatra SNP 2018

Spoločné stretnutie MS SČK a FS Oľšava 2019

Návšteva stacionára v mesiaci októbri ,,Úcta k starším“

Poskytovanie 1. Pomoci

Turistická vychádzka ,,Zapikan“

Aranžovanie vencov

Prvé dobrovoľné opatrovateľky v obci Sačurov

Výlet do Poľska Krakow - Osvienčim
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Sačurovský traktor

OFF-ROAD

–

Traktory-Štvorkolky

Samotná príprava na 4.ročník začala
už mesiac
pred akciou, keď organizátori začali pripravovať náročnú 860 m trať. V porovnaní z minulými ročníkmi sa vôňa
benzínu a zvuk veľkých strojov niesli ulicami Sačurova o 1 deň dlhšie, pretože už v piatok 16.7 sa na pripravenej trati začali schádzať prví priaznivci tohto adrenalínového športu a užili si zábavu a kemping na trati .
V sobotu 17.7. 2021 nastal konečne ten deň, keď sme si po
roku, užili spoločnú jazdu obcou. Zmenou oproti minulému
roku bolo aj to, že sa neštartovalo podľa kategórií, ale súťažiaci si poradie losovali sami a tak sa na trati striedali malé
aj veľké stroje. Adrenalínovú výzvu prijali súťažiaci z celého
Slovenska v počte 59. Najmladším jazdcom bol len 9 ročný Benjamín z Tepličky nad Váhom. V štartovom poli ani tento rok nechýbal domáci reprezentant a bol ním Ján Mikča so
svojim traktorom. Obrovský záujem divákov zo širokého okolia dokázal, že organizátori odviedli dobrú prácu . O zábavu
sa postarali, BASTA- FIX a moderátori Jančo/Drišľak/ a Marcel. Na svoje si prišli nielen dospelí, ale aj deti, pretože pre
všetkých tam boli rôzne atrakcie a stánky.
Víťazi v kategórii :
4kolka do 500 ccm – Viliam Ihnát ml. - Dlhé Klčovo
4kolka 500-700 – Kristián Tabaka -Hlinné
4kolka nad 700 ccm – Jozef Varga – Veľké Kozmálovce
Malotraktor – Filip Neveril - Moravany
Traktor - Jozef Sluka - Čemerné
Offroad - Tibor Kvaššay – Poprad
Organizátori Sačurovského traktora opäť ukázali, že majú
veľké srdce na správnom mieste, keď výťažok z akcie darovali 11 ročnému Šimonkovi z Dlhého Klčova v sume 2808
eur. Tešíme sa na budúci rok, že sa opäť zabavíme a zároveň opäť pomôžeme nejakému chorému dieťaťu.
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Činnosť klubu Slovenských turistov Sačurov
Začiatky činnosti KST Sačurov sa datujú od roku 1983
po hlavičkou, odbor turistiky pri TJ Družstevník Sačurov.
V začiatkoch to boli týždňové stanové tábory v kempingoch
na Štrbe, v Demänovskej doline, v Terchovej, Tatranskej
Lomnici, Račkovej doline a v Podlesku v Slovenskom raji.
Po roku 1989 boli takéto stanovačky finančne náročnejšie,
preto sme začali organizovať jednodňové zájazdy,
najčastejšie do Vysokých Tatier. V súčasnosti sa organizujú
zájazdy: v zime na ľadové sochy na Hrebienku, v lete na
rôzne miesta /Štrbské pleso, Bachledová dolina ... a pod./
Tradičné sú už prechody Slánskymi vrchmi. Najznámejší
je určite Silvestrovský výstup na Mazolín, ktorý sa koná od
roku 2000, kde sa každoročne zúčastňuje až do 130 ľudí a
taktiež májový prechod Dargov – Cabov.
Akcie KST sú prístupné pre každého, kto má záujem
o pohyb v prírode. Pri väčšine turistických akcií sú trasy
pre zdatných turistov, pre priemerne zdatných, ale aj pre
tých, ktorí sa chcú iba poprechádzať. V okrese Vranov
nad Topľou je 5 klubov turistiky : Opal Vranov n/T, Krokus
Hanušovce n/T, Javorina Rudľov, KST Sačurov a Perun
Zamutov. Laždý z týchto klubov organizuje tradičné
turistické akcie na ktorých sa zúčastňujú aj naši turisti.
KST Sačurov má 40 členov. Laždý člen, ktorý má uhradenú
členskú známku je poistený a má ďalšie výhody, napríklad
zľavu na ubytovanie v turistických chatách na Slovensku a
v okolitých krajinách
Za KST Sačurov - Milan Kačur
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Záver školského roka
Prišiel koniec školského
roka, začalo leto a naše deti
opäť vyrástli. Naučili sa veľa
nových básničiek, pesničiek,
vytvorili sa medzi nimi nové
priateľstvá i lásky. Nadobudli nové vedomosti i zručnosti.
A čo sme robili počas druhého
polroka v našej MŠ? Keďže v
mesiaci január boli opäť sprísnené opatrenia pre COVID-19

a do MŠ sme sa po vianociach
vrátili až vo februári, spríjemnili sme si pobyt v škôlke karnevalom. Triedy boli vyzdobené
farebnými stužkami, balónmi a
deti s učiteľkami boli oblečené
v rôznych kostýmoch. Marec
nás sprevádzal obľúbenými
knihami a rozprávkami. Dňa
22.3. sme si pripomenuli Svetový deň vody, ktorý sme strá-

vili rôznymi zábavami a aktivitami. V apríli sme si pripomenuli ,,Deň Zeme,, pri ktorom
sa deti motivovali ekologickým spôsobom života na zemi.
Spoločne si upevňovali poznatky o triedení odpadu. Bolo
vidieť, že deti sa doma zapájajú spoločne s rodičmi do separovania odpadu. Máj patrí tradične našim mamkám a preto

si naše - vaše detičky pre vás
pripravili program, ktorý sme
vám sprostredkovali cez USB
kľúče, keďže vystúpenia neboli možné. Deti okrem vystúpenia potešili svoje mamičky aj
malým darčekom. Ďalej sme
pokračovali akciou „Farebný
týždeň“. Každý deň mali deti
aj učiteľky inú farbu oblečenia,
čím si deti upevňovali farby.
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Mesiac jún nám začínal
dňom detí, ktorý si deti užili šantením, súťažami a na záver spievali obľúbené piesne
sprevádzané tancom. Domov
odchádzali s množstvom pekných zážitkov, kresbou na tvári a sladkou odmenou. Zavítalo k nám aj divadielko ,,Slniečko“ na tému ,,Mama ,otec
a ja“, ktoré prinieslo do materskej školy veľa radosti a smiechu. Ďalšie zábavné a náučné
dopoludnie deťom spríjemnilo predstavenie ,,Astroshow“,
kde boli deťom predstavené rôzne druhy pozemných a
vodných živočíchov.
Záver školského roka bol
sprevádzaný rozlúčkovou slávnosťou predškolákov... Všetkým
predškolákom želáme veľa
úspechov v škole a rodičom
veľa trpezlivosti.
Rodičom ďakujeme za spoluprácu a všetkým prajeme
pekné leto.
Autor:
Monika Miškaninová uč. MŠ

Folklórne popoludnie
29.08.2021 o 15:00 hod.

Účinkujúci:
- Sačurovské nevesty a chlopi
- FS Oľšava
- MSS Harčare z Pozdišoviec
- FS Rozmarija
- Hanka Servická a manželia Janíčkovci

- Tombola
- Letné kino
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Aké to bolo?
O dvadsať rokov ...
Ľudia sa nebudú pýtať dnešných detí, či dobehli učivo.
Nebudú sa ich pýtať, aké známky dosiahli a to aj napriek
tomuto zvláštnemu školskému roku. Spýtajú sa ich s
úžasom: „Aké to bolo?“ Spýtajú sa ich: „Ako ste to zvládli?
Ako ste sa cítili? Čo si pamätáte z tých dni?“ V úžase
budú počúvať príbehy o ľuďoch tlieskajúcich zdravotníkom
na balkónoch domov. Budú sedieť s otvorenými ústami a
počúvať, že denné prechádzky v blízkosti domu boli jediným
prejavom života, ktorý sa dal vidieť a ako veľmi vtedy chýbal
ľudský kontakt a stretnutia. Budú ohromení informáciami
o prázdnych a zavretých obchodoch, online koncertoch,
narodeninách strávených na obrazovke počítačov a o živote
vo vnútri.
Premýšľali sme teda, čo by sme chceli, aby si naši žiaci
odniesli z tohto celého roka. A tak vám vravíme: „Nie ste
pozadu. Dobiehať vlastne ani nič nie je potrebné, pretože
ste porástli toľkými inými spôsobmi. Boli sme toho svedkami
a čítali sme to aj vo vašich blogoch a blogoch vašich
učiteľov. Ste skutočne mimoriadne a výnimočné deti a určite

Na začiatok sme úplne zdigitalizovali bezkontaktné
odovzdávanie čestných prehlásení prostredníctvom
školského webu www.zssacurov.edupage.sk , vybavili
učiteľov didaktickou technikou (notebooky, hard disky,
vizualizéry a grafické tablety) a potom sme realizovali aktivity
a projekty, na ktoré sú naši žiaci zvyknutí a majú ich radi. Za
tento „živý“ návrat vďačíme predovšetkým našim učiteľom.
Vydali sme deväť čísel školského občasníka Kvapka.
Využili sme formát sway, ktorý dokážu využívať všetci naši
učitelia a zverejnili sme všetky tzv. miniKvapky na webe
školy aj na facebookovej stránke školy.
Zapojili sme sa do výziev Ministerstva školstva SR a
všetky naše projekty boli úspešné. Dostali sme tak príspevok
na vytvorenie triednych knižníc pre žiakov prvého stupňa

vás tento jedinečný čas navždy posilní. Pripomíname vám
možno karanténne, no rodinné zblíženia, hry, ktoré ste začali
spoluobjavovať, pocit bezpečia a spolupatričnosti uprostred (projekt Čítame radi), ale aj príspevok na doučovanie žiakov
chaosu.“
po návrate do školy (projekt Spolu múdrejší). Podarí sa
A my učitelia si želáme, aby ste si tieto myšlienky vzali so nám vynoviť si školskú jedáleň s príspevkom ministerstva
sebou do života:
1. Môžeš ísť akoukoľvek cestou, ktorú si vyberieš.
2. Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo
urobiť dokážeš.
3. Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale čo dokážeš
v živote.
A najmä:
4. Nikto nie je dokonalý – práve preto sú na ceruzkách
gumy...
A ako to vyzeralo v našej škole po návrate väčšiny žiakov
z dištančného vzdelávania na prezenčné?
Prechod nebol jednoduchý, preto bol postupný a pre
žiakov sme vytvorili adaptačné obdobie. Všetci sme ho po
dlhom odlúčení veľmi potrebovali.
No a potom sa rozbehol školský život v plnom prúde.
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na obnovu a revitalizáciu školských jedálni, no inovujeme aj
priestory tried a školy o oddychové zóny pre žiakov (projekt
Modernejšia škola). Vytvorili sme triedne knižnice, plné
najkrajších detských kníh posledných troch rokov, pomocou
grantov pre piatakov a šiestakov od vydavateľstva Martinus
(projekt Naša trieda číta). V mesiaci jún sme ukončili aj
projekt z ESF OP ĽZ - Budeme úspešnejší, ktorý pokladáme
po každej stránke za jeden z najkvalitnejších projektov, ktoré
sme v škole realizovali.
Naši žiaci sa zúčastnili aj olympiád a súťaží, ktoré väčšinou
prebiehali dištančne. Mali sme úspešných riešiteľov okresných
kôl, krajského kola, ba aj celoštátneho kola: matematickej
olympiády, dejepisnej olympiády, pytagoriády, súťaží iBobor,
S nosom v knihe, Klokan, Slovenčina je hra. Zapojili sme
talentovaných žiakov do recitačných súťaží Hviezdoslavov
Kubín a Ruské slovo. V rámci zlepšenia psychohygieny sme
vycestovali spolu na koncoročné výlety do nášho regiónu.
Vzdialenejšie múzea sme obdivovali cez online prehliadky.
Uskutočnili sme ročníkové a vzdelávacie projekty: V
kráľovstve čísel, S knihou k zdraviu, Cesta k emocionálnej
zrelosti, Stredná Európa, Brána jazykov, Po stopách
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slávnych, Komiksy, Eseje, Vo víre tanca, Land Art,
Včeličky, Dvere do iného sveta, Zvieratá na plagátoch,
Remeslo pánov pisárov, Online duál, Matematika online,
Na hodinách dejepisu, Kniholapka, Úniková hra na zápis
do prvého ročníka, no aj rozprávkový a športový Deň detí,
Deň žien, Deň matiek, Deň Zeme, Deň Rómov aj Deň
rodiny. Podarilo sa nám uskutočniť aj veľkú oslavu učenia
– školskú konferenciu DOČ – Detskú odbornú činnosť v
netradičnom prostredí nášho átria, ktorú starší žiaci prijali
s obrovským nadšením.
Už tradične sa štvrtáci rozlúčili s prvým stupňom a deviataci
s našou školou. A o tom, že to bola škola, ktorú mali radi a
radi do nech chodili, svedčili aj ich záverečné príhovory a
slzy v ich očiach. Prajeme deviatakom, aby sa im darilo v
nových školách a nám všetkým, deťom, pedagogickým i
prevádzkovým zamestnancom, no aj rodičom, nech už nikdy
nemusíme zatvárať školu kvôli pandémii.
Autorky príspevku a fotografií:
RNDr. Marta Megyesiová,
PaedDr. Jana Humeníková,
zástupkyne riaditeľky školy
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KOMUNITNÉ CENTRUM
Testovanie a potravinová pomoc pre obyvateľov MRK

Začiatok nového roka sa niesol opäť v duchu pandémie, ktorá neobišla ani našu rómsku osadu. Zo 414 testovaných obyvateľov
osady bolo 114 pozitívnych, preto krízový štáb rozhodol o je uzatvorení. Keďže nikto nemohol opustiť svoj domov denne sme im
zabezpečovali nákup potravín, sociálnu pomoc a poradenstvo. O potravinové a hygienické balíky sa postarala naša koordinátorka
p. Barančíková spolu s potravinovou bankou. V Komunitnom centre prebiehalo opätovné pretestovanie. Po ukončení karantény
sa mohli vrátiť do bežného života.

Športový deň

Všetci sme sa tešili z postupného uvoľňovania opatrení. Preto sme v blízkosti KC uskutočnili športový deň. Veľmi nás potešila
veľká účasť, ale samozrejme všetko prebiehalo podľa platných hygienických opatrení. Súťaže sa zúčastnili mamičky s malými
deťmi, predškoláci, školáci, mladí dospelí a samozrejme aj starí rodičia. V okolí KC vládol smiech a dobrá nálada. Po súťažiach
na nich čakalo občerstvenie. Všetci si odniesli domov krásne zážitky.

Očkovanie

V súčasnosti naša spoločnosť rieši otázku očkovania. Samozrejme, že táto téma neobchádza ani obyvateľov MRK. Preto sme
sa rozhodli, čo najviac venovať osvete očkovania. Spolu s asistentkou podpory zdravia p. A. Tokárovou sme im denne rozprávali
o výhodách, nevýhodách a zisťovali záujem o očkovanie. Očkovanie priamo v obci zabezpečila výjazdová očkovacia služba z
Prešova a vakcinačný tím Nemocnice Svet zdravia vo Vranove nad Topľou v rámci iniciatívy Bezpečný región, ktorú využili nielen
obyvatelia MRK, ale aj majorita.
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Posedenie pri ohníku

S príchodom prázdnin sa detí z MRK tešia na spoločné posedenie pri ohníku s rodinou. Tento deň sa niesol v dobrej
nálade, kde si rodiny mohli opekať, oddýchnuť si, zaspievať a v závere zasúťažiť. O poriadok a bezpečný priebeh sa
starala naša novovzniknutá „HLIADKA KC“. Za spoluprácu ďakujeme aj našej dobrovoľníčke Aničke Kuľhovej a APZ
Aničke Tokárovej.

Mgr. Martina Chmeliarová, odborný pracovník KC
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