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Vážení spoluobčania,

Z obsahu:

Rok 2022 sa nezadržateľne chýli ku svojmu koncu, preto nám 
dovoľte tak, ako už býva dobrým zvykom, aby sme Vás v krátkosti 
poinformovali o najdôležitejších aktivitách a projektoch, ktoré 
naša obec riešila v druhej polovici aktuálneho, končiaceho roka.

- V projekte Hygienického centra na ul. Davidovskej ( prístavba 
k budove Polície) bol problém s jeho skolaudovaním, kvôli 
chýbajúcemu protipožiarnemu krytu vonkajšej podhľadovej 
časti strechy zo strany od kontajnerových stojísk s TKO. Firma 
ho po našej urgencii doplnila a Hygienické centrum už máme 
skolaudované.

- V projekte ul. Cintorínskej sa nám podarilo po zdĺhavom 
administratívnom procese podať na časť pozemkov kúpnu 
zmluvu na kataster, čo nás priblíži k realizácii elektrických 
prípojok pre budúce stavebné parcely.

-  Našej obci bolo schválené financovanie  projektu  “Zníženie 
energetickej náročnosti zdroja tepla v ZŠ Sačurov využitím 
aerotermálnej energie“ v rámci ktorého dôjde k prebudovaniu 
kotolne ZŠ.  S realizáciou projektu v objeme viac ako 400.000. 
eur sa začne na jar 2023 a mala by byť ukončená v priebehu 1 
roka.

- Podali sme žiadosť o finančný príspevok na opláštenie 
prístrešku Zberného dvora, na realizáciu spevnenej plochy na 
zbernom dvore a nákup techniky na zberný dvor. Zatiaľ nemáme 
stanovisko o jeho poskytnutí.

- Tak isto sme podali žiadosť o finančný príspevok na 
rekonštrukciu budovy v ktorej v súčasnosti sídli oddelenie PZ 
na ulici Davidovskej. Ani k tejto žiadosti sme zatiaľ neobdŕžali 
stanovisko.

- V priestoroch starého obecného úradu si súkromná 
spoločnosť zrekonštruovala priestory na prevádzku lekárne 
a požiadala stavebný úrad o kolaudáciu týchto priestorov. 
Dúfajme že táto lekáreň v krátkom čase začne s prevádzkou.

- Na budove starého obecného úradu sme dali vyhotoviť novú 
fasádu so zateplením.

-  V časti ulice Staničnej bola vybudovaná dažďová kanalizácia 
a vyhotovená asfaltová komunikácia, ktorá bude dokončená na 
jar 2023.

- Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu „Spoločenský 
dom  - polyfunkčný objekt“. Ide o rekonštrukciu budovy Svadobky, 
s vyhotovenou projektovou dokumentáciou sa chceme uchádzať 
o príspevky na financovanie rekonštrukcie tohto objektu.

- Obec, po odpredaji starého, kúpila novší , ale už používaný 
báger v hodnote 40.000- eur.

- K vytvoreniu príjemnej sviatočnej atmosféry obec 
dala vyhotoviť sochy dreveného betlehéma, ktorý bol po 
svojpomocnom vyhotovení prístrešku pred požiarnou zbrojnicou 
požehnaný našimi duchovnými otcami v nedeľu 5.12.2022.

- Z kultúrno-spoločenských podujatí boli v druhej polovici 
roka 2022 zrealizované akcie- Sačurovský traktor, Folklórne 
popoludnie, Deň úcty k starším, súťaž vo varení gulášu, Mikuláš,

Pri príprave rozpočtu na rok 2023 obec musela pristúpiť k 
navýšeniu poplatkov za TKO, stočné, poplatku za psa a poplatku 
za hrobové miesto. Dôvodom ich navýšenia je skutočnosť, že 
vybrané poplatky za r. 2022 zďaleka nepokrývali skutočné 
náklady, ktoré má obec pri zabezpečovaní s nimi súvisiacich 
služieb. U zberu TKO je to enormné, niekoľkonásobné zvýšenie 
poplatku za uloženie TKO na skládke, u stočného je to 
niekoľkonásobné zvýšenie poplatku za odber elektrickej energie 
na ČOV. Poplatok za zber TKO bude v roku 2023 navýšený zo 
súčasných 13.- eur na os/rok na 16.- eur na os/rok. Poplatok za 
stočné bude v r. 2023 navýšený z 20.- eur os/rok na 23.- eur os/
rok. Poplatok za psa bude predstavovať 5.- eur/rok ( v r.2022 to 
bolo 4.- eur) a poplatok za hrobové miesto tiež 5.- eur na rok ( v 
r. 2022- 3,32.- eur).

Vážení spoluobčania, prajeme Vám šťastné prežitie Vianočných 
sviatkov v kruhu najbližších  a  v  novom roku  všetko len to najlepšie, 
hlavné pevné zdravie, veľa šťastia, úspechov a spokojnosti. Nech 
rok 2023 bude pre nás rokom lepším ako bol rok minulý.

Peter Barát –starosta obce
Maroš Roman – zástupca starostu obce

Čas Vianoc, čas čarovný,
prajem Vám v tieto dni.

S celou rodinou tešte sa spolu
a zasadnite k štedrovečernému stolu.

Prajem všetkým v tieto dni,
nech vstúpi pokoj medzi nás.

Na starosti zabudnite,
vianočný keď príde čas.

Peter Barát, starosta obce
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Folklórne popoludnie

 V Sačurove  je už dlhoročnou tradíciou, že sa na konci 
prázdnin koná foklórne popoludnie, ktoré si užijú hlavne priaz-
nivci folklóru. V nedeľu 28. 8. 2022 bolo počasie premenlivé,  a 
tak sme sa rozhodli, že vymeníme amfiteáter za kultúrny dom.

 Pre divákov bol opäť pripravený pestrý kultúrny program a 
samozrejme aj bohatá tombola. Okrem domácich folklórnych 
skupín Sačurovské Nevesty, Oľšava a Sačurovské chlopi, sme 
mali aj hostí a to FSK Rovina z Dlhého Klčova, Humenských se-
niorov a speváčku Mariánu Železnú s cimbalovou hudbou. Celý 
program trval viac ako dve hodiny a tak si všetci prišli na svo-
je. Krásne ľudové  piesne a zvyky rozohriali srdcia všetkých prí-
tomných. Tí, ktorí si zakúpili tombolové lístky si svoje ceny pre-
brali v závere programu.

Aby sa toto krásne nedeľné popoludnie tak skoro neskonči-
lo, tak mali rodiny s deťmi pripravené na školskom dvore letné 
kino – Tlapková patrola.  
Súťaž vo varení guľašu

Po roku  sa v sobotu 8.10.2022 mohli konečne zísť aj kulinár-
ski majstri, ktorí holdujú obľúbenému  slovenskému jedlu – tra-
dičnému guľášu. Už od  rána sa  sačurovské  futbalové ihrisko 
premenilo na jednu veľkú kuchyňu. Organizátori mali priprave-
né pre všetky družstvá drevo, zemiaky, chlieb, taniere a lyžice. 
Ostatné ingrediencie si súťažiaci priniesli sami. Ten kto sledoval 
súťažiace družstvá si všimol, že sa používali rôzne druhy mäsa, 
korenín a húb.  Napriek tomu, že išlo o súťaž, všetci dobre za-
bávali, dokonca si požičiavali  koreniny či kuchynské nástroje. 
Išlo tu len o jedno, dobre navariť  a zabaviť sa. Porota,  ktorá 
bola vybraná z divákov, mala čo robiť aby všetky jedlá ochutna-
la a vyhodnotila. 

1. miesto -  Mikuláš Hric ml. a spol
2. miesto – Erik Ruščin a spol.
3. miesto – Jednota dôchodcov Slovenska

Deň úcty k Starším
Nikdy nesmieme zabudnúť na to, čo všetko nám rodičia a 

starí rodičia dali, koľko nám svojho času obetovali, ale hlavne,  
koľko nezištnej lásky nám venovali. A práve preto je tu jeden 
mesiac v roku, ktorí patrí všetkým seniorom.  Aj my Sačurov-
čania sme usporiadali  pre našich dôchodcov 9.10.2022 sláv-
nostné posedenie. V programe vystúpili naše najmilšie detičky 
z Materskej školy v Sačurove. Ich nádherný detský prejav tak 
ako vždy, rozohrial srdcia všetkých prítomných.

Zo života obce

voľby StaroStu obce a poSlancov 
obecného ZaStupiteľStva

Dňa 29.10.2022 sa konali v našej obci Spojené voľby – Voľby 
do orgánov územnej samosprávy a voľby do VÚC. 

Voľby na starostu obce
Peter Barát   nezávislý kandidát                          611 hlasov
Voľby na poslancov Obecného zastupiteľstva
1. Ivan Baran, Mgr.  KDH                417 
2. Maroš Roman, Ing.  KDH   383
3. Ladislav Sidor, PhDr. Nezávislý kandidát           370
4. Bartolomej Zubko, Ing.   KDH          322
5. Marína Romanová  MUDr., MPH  KDH              319
6. Tatiana Vasiľková    SME RODINA          305
7. Jozef Roman  HLAS- sociálna demokracia    303
8. Milan Guman  Strana rómskej koalícia- SRK 283
9. Ján Dutkovič SMER – sociálna demokracia        270  

Dňa 24.11.2022 sa konalo Ustanovujúce zastupiteľstvo na 
ktorom zložili sľub novozvolený starosta obce a novozvolení po-
slanci OcZ v Sačurove.
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Okrem darčekov pre deti, Obecný úrad prichystal aj občer-
stvenie po dospelých – teplý punč, medovinu a výbornú fazuľo-
vicu. Radostnú atmosféru umocňovali aj kolotoč, vláčik a stánok 
so sladkosťami. Skrátka, bol to skvelý „Mikuláš“.   

mikuláš
4. decembra sa ulice Sačurova rozozvučali rolničkami a via-

nočnými pesničkami. Mikuláš na netradičnom povoze prechá-
dzal po obci, až svoju púť ukončil  pred krásnym stromčekom 

pri obecnom úra-
de. Tam ho už tú-
žobne očakáva-
li rodičia s deťmi. 
Ešte pred rozdá-
vaním darčekov 
sa konalo posvä-
tenie nádherného 
dreveného Betle-
hemu, ktorý bude 
našu obec zdobiť 
ešte veľa, veľa ro-
kov. 

naša škola má 75 rokov
„Po vojnovej víchrici, ktorá 

zúrila v celom Zemplíne a veľ-
mi poškodila aj obec Sačurov, 
požiadali občania spolu so su-
sednými obcami o zriadenie 
školy.“

Povereníctvo školstva a 
osvety v Bratislave ich žiadosti 
vyhovelo 24. mája 1947.

Prvá štátna základná škola 
v Sačurove bola založená v júli 
1947 ako ŠTÁTNA OBVODNÁ 
MEŠTIANSKA ŠKOLA V SA-
ČUROVE. Slávnostne ju otvo-
rili 7. septembra 1947. Umiest-
nená bola v dome s číslom 
165. Mala tri učebne, zborov-
ňu, malý kabinet a byt pre ria-
diteľa. Otváracie slávnosti za-
čali bohoslužbou, pokračovali 
posvätením školských priesto-
rov. Potom nasledovali uvíta-
cie príhovory hostí. Poslednú 
reč mal prvý riaditeľ školy, Ján 
Dráč. Slávnosť bola ukončená 
spevom piesne „Kto za pravdu 
horí“ a pohostením. Do školy 
nastúpilo 158 žiakov.

Prvými učiteľmi v našej ško-
le boli: Eva Bölónyiová, Štefan 
Michalka, Oľga Breznoščáko-
vá, Ján Dráč (riaditeľ školy). 
Náboženstvo v škole vyučo-
vali kňazi: otec Kazimír a otec 
Petrášovič.

Tri štvrtiny storočia existen-
cie školy si zaslúžia našu po-
zornosť, tak sme zorganizovali 
pripomienku s názvom „Osla-
vy učenia“.

Naši učitelia aj žiaci – sú-
časní aj minulí natáčali po-
zdravné videá a karty, písa-
li oslavné básne a listy, blo-
gy, tvorili letáčik a riešili kvízy 
i dotazník. Zdigitalizovali sme 
všetky kroniky školy, dokon-
ca aj tú z roku 1947. Pred ško-
lu sme vyvesili veľkorozmerný 
oslavný banner. Pripravili sme 
výstavu starých fotografií zo 
života našej školy, ba aj koláže 
na vzdanie pocty prvému pá-
novi riaditeľovi Jánovi Dráčovi, 
ktoré vytvorili žiačky Alexandra 
Dudášová a Vanesa Jacková. 

Stenu školy zdobí mega ko-
láž, no aj časová priamka his-
tórie našej školy, Usporiada-
li sme tanečný maratón i sláv-
nostné pripomienkové otvore-
nie školského roka v pestrofa-
rebných tričkách s logom ško-
ly. Na oslavu založenia školy 
sme vytvárali aj živé obrazce. 

Sedemdesiatpäť rokov 
otvorenia školy sme oslávi-
li slávnosťou „Akadémia 75“ 
v školskej jedálni spoločne 
so žiakmi a banketom v kul-
túrnom dome s predstaviteľmi 
obce, verejnej správy i súčas-
nými aj bývalými zamestnan-
cami. Naši žiaci pod vedením 
ochotných učiteľov vystúpili v 
úžasnom pásme tancov, hier, 
spevov a recitácií. 

Jubilantke 
V Sačurove stojí škola ob-

klopená stromami. 
Život prúdi dookola žiakmi 

školy – tepnami. 
Všetky kúzla šlabikára dáva 

deťom do vienka. 

Brány vied im pootvára, v 
nej sa rodí myšlienka. 

Z myšlienok sa stanú vety, 
srdcom, umom riadené, 

pretavia sa v deti kvety, lás-
kou rodín živené. 

Veľa takých krásnych kve-
tov chceme našej škole priať, 

nech sa teší vždy z ich letov 
ako každá dobrá mať. 

Nech zúročí sa jej snaha, 
odkaz predkov do sveta. 

Veď je našim dušiam drahá 
od jesene do leta. 

Sedemdesiatpäť rokov. 
Málo? Veľa? 

Škola, bašta vzdelania, pod 
dohľadom učiteľa mení v skut-
ky želania. 

Z blízkeho okolia vinie k 
sebe žiakov. 

Jubilantke „Ďakujem!“ zo 
srdca od školákov. 

PaedDr. Oľga Švedová, 
naša bývala učiteľka, regionál-
na spisovateľka

Čo máme ešte nové?
Ani bežný školský život ne-
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zastal. Pracovali sme na vzde-
lávacích projektoch v rámci 
rozvoja cudzích jazykov – Eu-
rópsky deň cudzích jazykov. 
Naši učitelia sa vo svojom voľ-
nom čase v rámci rozvoja pro-
fesijných zručností zúčastňo-
vali inovačných vzdelávaní a 
webinárov. Vyučujúci matema-
tiky, dejepisu, geografie, infor-
matiky, a slovenského jazyka 
a literatúry organizovali škol-
ské kolá olympiád a súťaží.  
Úspešných žiakov pripravujú 
na okresné kolá. Tohto roku sa 
už naši deviataci Dorota Bučá-
ková, Olívia Belasová a Nico-
las Mikloš zúčastnili regionál-
neho kola zdravotníckej súťa-
že a získali výborné 3. miesto.

Do svojich koľají sa po pan-
demickom období dostáva 
aj školská konferencia DOČ 
– Detská odborná činnosť, 
športové preteky School Kids 
Race, večierok žiakov 2. stup-
ňa, pasovanie prvákov, cviče-
nia v prírode, ročníkové pro-
jekty, Bubnovačka, charitatív-
na činnosť „Škatule plné lá-
sky“ a zbierky, dni otvorených 
dverí, ba aj exkurzie, Mikuláš, 
Vianočná akadémia, jarmok, 
posedenie pri jedličke s pred-
školákmi z MŠ Sačurov či Živé 
jasličky. Žiaci druhého stupňa 

si volili aj svojich zástupcov do 
žiackeho parlamentu, do kto-
rého čela sa tohto roku posta-
vila deviatačka Olívia Belaso-
vá. Naši ôsmaci a deviataci 
dokonca navštívili aj najväčší 
veľtrh vzdelávania na východ-
nom Slovensku Pro Educo.

Ukázali sme veľké srdce. 
Spoločnými silami sme prispeli 
sumou 210 € do verejnej zbier-
ky Biela pastelka, ktorú zorga-
nizovala spolu so žiackym par-
lamentom jeho koordinátorka 
Mgr. Lenka Truchanová. 

Úspešní sme boli aj v roz-
vojových projektoch Minister-
stva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR. Získali sme 
grant na Enviroprojekt 2022 a 
na „Zdravotníckeho pracovní-
ka v základnej škole“. Obidva 
projekty pripravili RNDr. Mar-
ta Megyesiová a PaedDr. Jana 
Humeníková. 

V závere roka 2022 chceme 
vysloviť prianie pre všetkých 
priaznivcov vzdelávania, detí 
a našej školy: Nech ste zdraví, 
nech sa tešíte zo svojich blíz-
kych, nech máte radosť aj z 
úspechov našich žiakov!

Autorky: 
RNDr. Marta Megyesiová, 

PaedDr. Jana Humeníková 
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5.09. sa otvorili brány našej materskej školy. Prichádzali 
do nej naši malí, ale aj veľkí predškoláci. Osobitne sme pri-
vítali tých najmenších, naše malé „Žabky“, ktoré začali novú 
etapu svojho života. Je to veľká zmena nielen pre rodičov, 
ale hlavne pre deti, ktoré boli plné očakávaní, prekvapení, 
ale aj obáv z niečoho nového. Začiatok je vždy ťažký, ale 
verím, že sme to spoločnými silami zvládli. Predškolský vek 
je dôležitým obdobím v živote každého dieťaťa.V materskej 
škole, ktorá je partnerom rodiny sa rozvíja osobnosť dieťa-
ťa v podmienkach skupiny vrstovníkov a je to obdobie vý-
razného rozvoja  v oblasti rozumovej, rečovej, pohybovej a 
sociálno-emocionálnej.  Nezastupiteľné miesto však venu-
jeme hre, ktorá je pre dieťa tou najprirodzenejšou, hlavnou 
a základnou činnosťou. V materskej škole máme päť tried, 
štyri triedy sú s celodennou výchovou a vzdelávaním, jed-
na s poldennou výchovou a vzdelávaním. Materská škola 
je zapojená do NP PRIM II – Projekt inklúzie v MŠ. V tomto 
školskom roku pracujeme podľa nového školského výchov-
no-vzdelávacieho programu „Svet očami detí“. Septembrové 
dni rýchlo plynuli a šikovné ručičky detí začali spoločne aj s 
pani učiteľkami tvoriť prvé práce, učili sa pesničky a básnič-
ky. Celý september sme venovali témam ako je rodina, ka-
maráti, prostredie materskej školy. Počas októbra tvorivé p. 
učiteľky spoločne s deťmi pripravili výstavky jesenných plo-
dov, venovali sa téme o jeseni. Je to krásne ročné obdo-
bie počas ktorého deti pozorovali zmeny v prírode jej čaro 
a jedinečnosť. Vo výchovno-vzdelávacom procese podpo-
rujeme zdravý životný štýl spojený s pohybovými aktivitami, 
otužovaním a vychádzkami do prírody. Nezabudli sme ani 
na našich starkých pre ktorých deti pripravili malé darčeky a 
predškolská trieda sa pri tejto príležitosti predstavila v kultúr-
nom dome s krátkym programom. November sme začali té-
mami „Ľudské telo, Chráň si svoje zdravie“ a tak k nám za-
vítala p. Bc. M. Dobranská, ktorá deťom porozprávala a vy-
svetlila ako sa treba starať o svoje zúbky. Absolvovali sme 

aj fotenie detí s vianočnou tématikou, zavítalo k nám diva-
dlo Sarus z Prešova  pod názvom „Budík“. Veľmi sme sa te-
šili na milú akciu „ASTROSHOW“ z ktorej si deti odniesli ne-
opísateľný zážitok. December zaklopal na dvere. Každá trie-
da si ozdobila vianočné stromčeky a triedy. Mikuláš, Viano-
ce – čas lásky, pokoja a radosti. Tak by sme mohli charakte-
rizovať tie nádherné dni naplnené očakávaním, radosťou a 
láskou. V našej materskej škole sa tento vianočný čas spája 
s príchodom „Mikuláša“, ktorý aj tento rok zavítal medzi nás. 
V očiach detí sme videli radosť, v niektorých prípadoch aj 
strach, ten bol však prekonaný a tak sme spolu strávili pek-
né chvíle. Ako poďakovanie Mikulášovi zazneli od detí pek-
né básničky, pesničky a Mikuláš ich za milé vystúpenie od-

Zo života 
materSkej školy
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Volám sa Ela Truchanová a som žiačkou siedmeho ročníka 
v Základnej škole Sačurov. Od malička ma rodičia viedli k špor-
tu. Vždy ma zaujímali bojové umenia, a tak ma naši prihlási-
li na judo.  

Začala som približne v mojich ôsmich rokoch. Trénujem šty-
rikrát do týždňa vo Vranove nad Topľou za MŠK - zväzový klub 
juda. Cez víkendy chodievam na turnaje a na rôzne súťaže. 

menil mikulášskym balíčkom. A ešte jedno milé mikulášske 
prekvapenie pre naše deti. Mikuláš nám všetkým priniesol 
krásne interiérové ihrisko z ktorého sa všetci spoločne teší-
me a iné edukačné pomôcky. Ďakujeme nášmu p. starostovi 
P. Barátovi a obecnému úradu.  

 A NA ZÁVER VÁM VŠETKÝM PRAJEME:
Krásne a veselé Vianoce a do roka
oceán šťastia, more lásky,
priateľstva a potomok zdravia,
pramienok nádeje a ani kvapku 
sklamania: praje kolektív MŠ 

napísala: Mgr. Eva Frická, riaditeľka MŠ

Zúčastnila som sa majstrovstiev Slovenska, kde som si vy-
bojovala bronz. Okrem toho som získala aj prvé a druhé mies-
ta v ďalších turnajoch. 

Tak ako každý šport aj judo neprináša len zábavu a úspechy, 
ale aj zranenia. Nedávno som na tréningu nešťastne spadla a 
skončila som na pohotovosti s natiahnutým krkom. Po mesač-
nej pauze som už konečne fit a pokračujem v trénovaní. Teším 
sa na ďalšie tréningy a zápasy, pri ktorých sa budem môcť na-
ďalej zlepšovať.

môj talent
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oČkovanie Detí v kc
Nepretržitá osveta v komunite v rámci očkovania a preventívnej 

prehliadky priniesla svoje ovocie. V spolupráci s APZ p. Tokárovou a 
detskou lekárkou MUDr. Jackovou sme v priestoroch KC uskutočnili 
očkovanie detí, ktorým chýbalo očkovanie podľa veku.  
Deň Detí 

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých 
krajinách sveta a preto nesmieme zabudnúť na žiadne z nich. V spo-
lupráci s OcÚ Sačurov (komisia školstva, kultúry, mládeže a športu) 
sme túto krásnu udalosť uskutočnili pri Komunitnom centre. Deti, ale 
aj dospelí si zasúťažili v rôznych disciplínach. Na konci ich čakalo ob-
čerstvenie a sladká odmena.  
práca S DoSpelÝm prijímateľom 
Sociálnej Služby

Naše komunitné centrum sa zameriava hlavne na prácu s dospe-
lým prijímateľom sociálnej služby, preto najviac času venujeme aktivi-
tám, ktoré vychádzajú z ich aktuálnych potrieb. Ide o komunitnú reha-
bilitáciu individuálnej a skupinovej intervencie, kde ich vedieme k sa-
mostatnosti a osvojiteľnosti zabudnutých zručnosti a to v oblasti šitia, 
písania, čítania, komunikačných schopnosti a finančnej gramotnosti.

V závere nám dovoľte v mene pracovníkov KC zaželať Vám po-
kojné a láskou naplnené prežitie vianočných sviatkov, ako aj úspešný 
štart do nového roku 2023. 

Mgr. Martina Chmeliarová, odborný pracovník garant KC

práca v komunitnom centre
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Sobáše :

  1.  Radovan Klacik a Alena Borovicová              10.6.2022
  2.  José Alfredo Da Silva Figueiredo 
       a Milena Žulkevičová          10.6.2022
  3.  Jakub Harvan a Katarína Danková         11.6.2022
 4.  Tomáš Smolej a Veronika Jenčová       25.6.2022
  5.   Pavol Balint a Stanislava Švarbalová      16.7.2022
  6.  Tomáš Zubko a Veronika Lopšanská          26.7.2022
  7.  Tomáš Andrejko a Miroslava Tomčková     20.8.2022
  8.  Mgr. Jakub Starigazda 
   a Mgr. Gabriela Nemčíková     3.9.2022
  9.  Mgr. Matej Riško a Mgr. Andrea Baranová  21.8.2022 
 10.  JUDr. Karel Molin a Martina Sotáková        15.9.2022
 11.  Michal Capik a Katarína Godová                   17.9.2022
 12.  Peter Urban a Martina Hricová            22.10.2022
 13.  Štefan Keba a Juliána Harhajová      12.11.2022
 14.  Matúš Krajňák a Klaudia Gajdošová      19.11.2022   

Navždy nás opustili:

 1. Mária Katriňáková         29.6.2022
2. Bartolomej Šandrej           2.7.2022
3. Michal Tancoš             19.8.2022
4. Milan Lukáč                      23.8.2022
5. Jozef Velčko                      31.8.2022
6. Helena Hančuľáková   8.10.2022
7. Mária Kačurová              4.11.2022
8. Eva Karchňáková            16.11.2022
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Spoločenská kronika
Narodení:

 1. Radovan Dargaj       31.5.2022
2.Vijtech Lukáč             8.6.2022
3. Zdenka Šmatárová      9.6.2022
4. Ashley Šmatárová       9.6.2022
5. Helena Maďuranová    13.6.2022
6. Vilma Lukáčová            24.6.2022
7. Dominika Šmatárová      26.6.2022
8. Damián Bereščík               28.6.2022
9. Štefan Guman             12.7.2022
10. Alex Sisák                  18.7.2022
11. Monika Lukáčová           20.7.2022
12. Anna Mária Adamová   24.7.2022
13. Jozef Lukáč             25.7.2022
14. Gabriela Lukáčová       25.7.2022
15. Peter Lukáč                   7.8.2022
16. Michal Bartko              15.8.2022
17. Matúš Lukáč                17.8.2022
18. Ivan Tancoš                  2.9.2022
19. Teodor Vojtko               22.9.2022
20. Jozefína Tancošová     6.10.2022
21. Timea Nanárová          10.10.2022
22. Martin Tancoš             1.11.2022        

Nech nový rok splní vaše očakávanie,
šťastie a zdravie máte na rozdávanie,

nech úsmev z vašich pier nikdy nemizne
a dobré dni vám nie sú cudzie.


