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Záver  roka  je pre každé-
ho z nás dôvodom na určité 
zamyslenie sa nad tým, čo 
nám práve končiaci sa rok 
priniesol. Či sa nám podarilo 
zrealizovať všetko, čo sme 
si  predsavzali a čo ostalo 
nenaplnené a je výzvou do 
ďalšieho obdobia. Právo-
moc pre takúto analýzu na 
úrovni samosprávnych cel-
kov prináleží podľa záko-
na ich najvyšším orgánom. 
V našej obci táto prináleží 
Obecnému zastupiteľstvu, 
ktoré  v priebehu II. polro-
ka 2015 zasadalo štyrikrát. 
Popri zasadnutiach  zastupi-
teľstva  zasadali aj  komisie 
OZ, ktoré sú jeho poradný-
mi a pomocnými orgánmi. 
Predsedovia týchto komisií, 
ako aj jednotliví poslanci 
následne  využívali priestor 
na informovanie zastupiteľ-
stva o tom, aké záležitostí 
boli predmetom  ich rokova-
ní, ale aj o  pripomienkach a 
dotazoch občanov a navrho-
vaní postupu  ďalšieho rieše-
nia. Aj na základe toho bolo 
veľa veci zakomponovaných 
do realizácie okamžite, ale  
niektoré si vyžadujú dlhodo-
bú  rozpracovanosť. Každé-
mu z nás je pritom nanajvýš 
jasné, že môžeme chcieť 
veľa vecí, ale všetko sa od-
víja od finančných možnos-
tí obce. Preto sme hľadali  

a hľadáme  najvhodnejšie 
cesty ich uskutočnenia, či 
je to už z vlastných finanč-
ných zdrojov, formou dotácii 
od štátu alebo z príspevku 
eurofondov. Pri takýchto in-
vestíciách sa snažíme mať 
vždy vytvorenú určitú re-
zervu vlastných finančných 
prostriedkov pre prípad ne-
predvídateľných situácii, 
ktoré sa môžu kedykoľvek 
vyskytnúť.

V týchto  intenciách sa ne-
sie prístup k práci v podmien-
kach našej obecnej samo-
správy, ktorá tak, ako zhod-
notila I. polrok  na stránkach 
našich novín, ponúka struč-
ný prehľad toho, čím sa zao-
berala  a čo priniesol II. pol-
rok 2015 :                                                                                                                                     

-  V závere mesiaca jún 
sa v rámci cezhraničnej spo-
lupráce uskutočnilo stretnu-
tie v ČR v Rozsochách, kde 
sa naša obec prezentovala 
vzornou reprezentáciou na  
futbalovom  turnaji a v súťa-
ži hasičských dobrovoľných 
hliadok.  

- 1. augusta sa uskutočnil 
Futbalový  uličkový turnaj. 

- 28. augusta sa v našej 
obci uskutočnila prehliadka 
rockových a metalových hu-
dobných kapiel „ Sačik fest 
2015“.

- 30. augusta sa konali 
folklórne slávnosti spojené 

so slávnostným otvorením 
novovybudovaného Spolo-
čensko-komunitného centra.

 - Zrealizovalo sa presťa-
hovanie Obecného úradu do 

nových  priestorov. 
- Časť uvoľnených priesto-

rov starého obecného úradu 
bolo upravených na  spolo-
čenskú miestnosť pre orga-

Z činnosti obecného zastupiteľstva 
a obecného úradu za II. polrok 2015

Vianoce biele, pokojné,
v žiari sviečok čarovné.
Hojnosť lásky, pochopenia, 
ale hlavne odpúšťania.
V Novom roku zdravia, štastia
zo srdca želá

             starosta obce
        a obecné zastupiteľstvo
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nizácie, ktoré v obci pracu-
jú – napr. Jednota dôchod-
cov a SČK .

- V sále KD rekonštruk-
ciou prešlo pódium. Čelná 
strana bola obložená novým 
dreveným  obkladom a opra-
vili sa schody, ku ktorým pri-
budli nové madla.  

Na poschodí sa zre-
konštruovala spoločenská 
miestnosť, ktorá  bude slú-
žiť ako salónik pre oslavy s 
menším počtom ľudí. 

Do kuchyne v KD  bol za-
kúpený nový konvektomat.

 - V MŠ sa na prízemí 
uskutočnili stavebné  rekon-
štrukčné práce a obnovilo 
sa vnútorné zariadenie. Plá-
novaná je aj rekonštrukcia 
priestorov na poschodí.

- 4. októbra  sa uskutoč-
nilo slávnostné posedenie 
pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším, počas  ktorého v 
kultúrnom programe vystú-
pili deti z MŠ a obľúbená in-
terpretka ľudových piesni p. 
Monika Kandráčová.

- 10. októbra sa v spolu-
práci so Spolkom sv. Cyrila 
a Metoda so sídlom v Micha-
lovciach a Gréckokatolíc-
kej cirkvi - farnosť Sačurov 
uskutočnila spomienková 
slávnosť pri príležitosti ne-
dožitých 90. narodenín vý-
znamného zemplínskeho 
básnika a nášho rodáka Mi-
kuláša Kasardu.

- 28. novembra sa konal 
0. ročník súťaže vo varení 
guľášu „ Sačurovský kotlíko-
vý guľáš“.                                                                                           

 - 6. decembra prechádzal 
ulicami našej obce na koči s 
konským záprahom Mikuláš 
spolu s anjelom a čertom, 
ktorý pri vianočnom strom-
čeku pred kultúrnym domom 
pripravil pre deti sladké  pre-
kvapenie a občania obce 
ochutnali vianočnú kapustni-
cu a medovinu.

- 16. decembra pripravi-
li žiaci a učitelia Súkrom-
nej ZUŠ Vranov n/T a mlá-
dežnícke spevácke zbory 
OZVENA  pre našich obča-
nov Vianočný koncert, ktorý 
obec spojila s akciou ,,Via-
nočné dieťa“.

- 19. decembra si v sále 
nášho KD  na svoje prišli fa-
núšikovia kartovej hry  pri 

sledovaní  účastníkov  X. 
ročníka Východoslovenskej 
mariášovej ligy.

- Ukončila sa výstavba  
Zberného dvora  pre zber 
určených druhov odpadu. 
Obec v termíne   od 1. ja-
nuára 2016  začína so se-
parovaným zberom -  pa-
pier, plasty a sklo sa budú 
zbierať podľa harmonogra-
mu do farebných nádob, 
ktoré už boli občanom doru-
čené. Ostatné druhy odpa-
du a to  TKO, nebezpečný 
odpad a elektromotory bude 
tak ako doposiaľ vyvážať fir-
ma FÚRA, na báze lístkové-
ho systému. Bližšie informá-
cie budú občanom doručené 
s kalendárnym plánom vý-
vozu odpadu.

V súvislosti s blížiacim 
sa termínom uvedenia  ob-
jektu zberného dvora  do pl-
nej prevádzky, Obecné za-
stupiteľstvo schválilo návrh 
odkúpiť prenajaté  pozem-
ky pod zberným dvorom od 
vlastníkov a to Agrenu s.r.o. 
vo výmere 868 m2 a Rím-
sko-katolíckej cirkvi  vo vý-
mere 41 m2.  

- V  Dome nádeje sa vy-
menilo ozvučenie a tiež sa 
vymenila časť pôvodne za-
budovaných okien za plasto-
vé a opravila sa zatekajúca 
strecha na budove.                                                                                                                 

 - K existujúcemu parko-
visku pribudlo nové, ktoré 
sa nachádza medzi novým a 
starý cintorínom. Jeho povr-
chovej úprave predchádzalo 
osadenie  podzemných  od-
vodňovacích betónových rúr.                                                                                                  

- Dokončilo sa  prepoje-
nie nového a starého cinto-
rína chodníkom pre chod-
cov s pokračovaním k stud-
ni, ako aj v smere na obec k 
novej vstupnej bránke, ktorá 
bola umiestnená na začiatku 
oplotenia cintorína. Vo vý-
stavbe chodníka sa bude po-
kračovať aj v roku 2016.                                                                                                             

- Počas  mesiaca decem-
ber sa ukončí aj celoploš-
ná rekonštrukcia verejné-
ho osvetlenia výmenou za 
úspornejšie Led- svietidla.    

- Na pozemky, ktoré chce 
obec odkúpiť a využiť na vý-
stavbu nízko štandardných 
bytov sa začalo s prípravou 
kúpno-predajných zmlúv, 

ktoré budú  následne zasla-
né všetkým  majiteľom po-
zemkov.

Popri spomenutých ak-
ciách sa zabezpečova-
li každodenné, nemenej 
dôležité úlohy, ktoré sú-
visia s chodom obce vo 
všetkých sférach jej života.                                                                                                       
Nemalá pozornosť sa pri-
tom sústreďuje aj na rieše-
nie bezpečnostnej situácii v 
obci, či to už na úseku spo-
lunažívania majoritnej a mi-
noritnej skupiny obyvateľ-
stva, na úseku cestnej pre-
mávky, ako aj požívania al-
koholických nápojov hlavne 
u mladistvých. K tomu bolo  
smerované aj novembrové 
rokovanie zastupiteľstva s 
novým riaditeľom obvodné-
ho oddelenia PZ vo Vranove 
n/T., hlavne s požiadavkou 
na častejší preventívny po-
hyb policajných hliadok v te-
réne a navýšenia počtu prí-
slušníkov polície na miest-
nej policajnej stanici. 

V tejto súvislosti a na zá-
klade záverov z predmetné-
ho rokovania upozorňuje-
me a zároveň žiadame ob-
čanov, aby v prípade akého-
koľvek  narušenia bezpeč-
nosti, ohrozovania domovej 
slobody a podozrenia na pá-
chanie trestnej činnosti vola-
li na bezplatné telefónne čís-
lo polície 158, kde sa každý 
hovor zaznamená a bude vy-
slaná hliadka na prešetrenie.                                                  

- Na účely zachovania ve-
rejného poriadku, bezpeč-
nosti, odhaľovania kriminali-
ty určitým spôsobom slúži aj  
rozšírenie existujúceho ka-
merového systému na ďalšie 
lokality obce.  

- Na základe petície obča-
nov bolo Obecným zastupi-
teľstvom prijaté VZN o záka-
ze hazardných hier prostred-
níctvom výherných hracích 
automatov na území našej 
obce.   

- Obci bola z MV SR - úra-
du  splnomocnenca vlády  
pre rómske komunity  po-
skytnutá   finančná dotácia  
na deratizáciu, dezinfekciu a 
dezinsekciu rómskej osady,  
ktorá by mala pokryť náklady 
na riešenie tohto problému 
počas obdobia dvoch rokov.

- Na Ministerstvo vnútra 

SR – úrad splnomocnenca 
vlády pre rómske komunity 
bola  opätovne zaslaná žia-
dosť o dotáciu na rozšírenie 
priestorov MŠ.  

- Obecné zastupiteľstvo 
schválilo aj Plán hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja 
obce na roky 2016 – 2020, 
pričom v priebehu roka 2016  
sa pozornosť sústredí pre-
dovšetkým na nasledujúce 
priority :
1) Pokračovanie v ďalšej re-
konštrukcii ČOV,
2) Oprava chodníkov po-
zdĺž hlavnej cesty I. triedy č. 
1/79,  
3) Oprava chodníka od ul. 
Dlhej k ul. Jarkovej, okolo 
pozemku p. Keresteša,
4) Vykúpenie časti parciel na 
ul. Staničnej- realizácia no-
vej cestnej komunikácie,
5) Vykúpenie pozemkov na 
byty nižšieho štandardu - v 
prípade vyhlásenia výzvy,
6) Rekonštrukcia KD- elek-
trické vedenie, kúrenie, WC, 
stropné svetla,
7) Zakúpenie odvodňova-
cích rúr a vyrovnanie terénu 
okolo pozemku rod. Rogov-
ských,
8) Oprava zábradlia na mos-
toch v obci.                                                                      

Definitívnou bodkou za 
končiacim sa rokom 2015 a 
to za dosiahnuté výsledky, 
reprezentáciu obce v rámci, 
ale aj mimo nášho regiónu, 
úspešne zvládnuté  poduja-
tia a organizáciu akcií patrí 
poďakovanie všetkým, ktorí 
sa na tom podieľali. 

Vďaka patrí  poslancom, 
členom komisií, pracovní-
kom obce, pracovníkom or-
ganizácií a inštitúcií na úze-
mí obce, sponzorom, ako 
aj všetkým občanom, ktorí 
prispeli k pozitívnej bilancii 
roka 2015. 

Vytvorili sa tým dobré 
podmienky k tomu, aby naša 
obec mohla do nového roku 
2016 vykročiť tou „ správ-
nou nohou“, v očakávaní, že 
počas neho hlavne v osob-
nom živote  každého  z nás, 
v našich rodinách, budú nad 
smutnými chvíľami vo väčšej 
miere prevládať  radostnej-
šie okamihy.  

Starosta obce 
a zástupkyňa starostu obce
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Sáčik - Fest  

Dňa 28.8.2015 opäť oži-
lo naše miestne futbalové ih-
risko tónmi metálovej a roc-
kovej muziky. Konal sa  Sá-
čik -  Fest, ktorý mal minu-
lý rok svoju premiéru. Uká-

zalo sa, že dobrá organizácia 
a dobrý výber skupín priláka-
li  na ihrisko opäť viac hudob-
ných skupín, ale aj divákov. 
Dobré počasie, krásna tep-
lá noc, ale hlavne diváci pri-
pravili pre účinkujúcich fan-
tastickú atmosféru. Na pódiu 
sa predstavili tieto skupiny: 
TIXON – Michalovce, PANK-
POP – Hrošč, SIX BETWEEN 
– Košice,  VELVET STONE – 
Vranov n/T, MEREDITH – Ko-
šice, FRE QUENCY – Vrano 
n/T, PENTAGRAMČEK -  Ko-
šice,  STARK BAND – Koši-
ce  a  RAZ a NAVŽDY – Vra-
nov n. T.

Folklórne popoludnie

  Po prvýkrát od vtedy, čo 

obec organizuje na miest-
nom amfiteátri folklórne 
slávnosti sa na organizá-
torov aj divákov usmievalo 
slniečko. 30. augusta 2015 
nám počasie naozaj pria-
lo a to sa odzrkadlilo aj na 
veľkom počte divákov. Veľ-

kým lákadlom pre deti boli 
rôzne atrakcie, no a pre 
dospelých bohatý kultúr-
ny program. Všetci milovní-
ci folklóru si prišli na svoje. 
Hneď na začiatku potešili 
krásnymi piesňami folklór-
ne skupiny „ Lipka„  z Ko-
máran  a  „Herlica „ z Pet-
roviec. V trošku modernej-
šom podaní zaspievali ľu-
dové pesničky „Pavelčá-
kovci z Košíc. 

V druhej polovici progra-
mu vystúpili sestry Holo-
mančinové z Poše a ne-
smeli chýbať ani naše do-
máce „Sačurovské neves-
ty“ s ľudovou rozprávačkou 
Katkou Kulikovou. Ako sa 
hovorí, to najlepšie na ko-
niec, zlatým klincom krás-

neho nedeľného popolud-
nia bol folklórny súbor Vra-
novčan. Ich krásne ľudo-
vé tance doslova rozihrali 
všetky žilky prítomných di-
vákov.

Samozrejmosťou bola bo-
hatá tombola.

Deň úcty k starším

Ani v tomto roku sme 
nezabudli na našich naj-
starších spoluobčanov. V 
nedeľu  4.10.2015  pozval 
starosta obce do kultúrne-
ho domu všetkých občanov 

Spoločenské, kultúrne a športové aktivity 
v našej obci

starších ako 62 rokov.
V príjemnom prostre-

dí a dobrom pohostení sa 
naši starší občania príjem-
ne porozprávali a zabavili. 
Samozrejme nemohol chý-
bať ani kultúrny program. 
Tou najmilšou časťou kul-
túrneho programu bolo ur-
čite vystúpenie detí z MŠ. 
S milou detskou zaniete-
nosťou svojim starým ro-
dičom zaspievali aj zatan-
covali. Po ich vystúpení už 
prítomným divákom  blaho-
želala a zaspievala známa 
speváčka ľudových piesní  
Monika Kandráčová.
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Spomienková slávnosť

Spolok sv. Cyrila a Metoda 
so sídlom v Michalovciach, 
Gréckokatolícka cirkev – far-
nosť Sačurov a Obecný úrad 
v Sačurove usporiadali dňa 
10. októbra 2015 spomien-
kovú slávnosť na nedožité 
90. narodeniny  nášho rodá-
ka, zemplínskeho básnika a 
člena výboru Spolku sv. Cyri-
la a Metóda, Mikuláša Kasar-
du /1925 – 2013 /.

Program začal literárnou 
časťou „Kasardov Sačurov“, 
pokračoval “Liturgickou čas-
ťou“ a bol ukončený „ Agapé 
pre pozvaných hostí„ vo far-
skej budove.

Ja malý básnik som,
Skromné sú moje verše 
a obrazy
jak plodmi skúpo 
obsypaný strom.
No cit v nich je, 
čo nezamrazí.

Nepotrebujem na hrob 
mohyly
a verše moje slávu 
u publika.
Ak dali kvapku posily
v tých časoch zlých,
 to stačí pre básnika.

/ M. Kasarda – báseň zo ži-
votopisu/                 

               
0-tý ročník súťaže 
vo varení guľášu

28.11.2015 po prvýkrát  
usporiadal Obecný úrad a 
komisia pre kultúru a šport 
súťaž vo varení guľášu. Aj 
keď nám počasie neprialo 
a už od skorého rána prša-
lo, predsa sa našlo šesť od-

vážnych partií kuchárov, kto-
rí sa rozhodli  navariť na fut-
balovom ihrisku kotlíkový 
guľáš. Keď sa zmenil dážď 
na sneh všetci súťažiaci fini-
šovali. Porota, ktorá bola po 
celý čas v utajení, degusto-
vala bez toho, aby  vedela, 
kto je tvorcom.

Nakoniec si “palmu víťaz-
stva„ - nový kotlík, odniesla 
partia Mareka Delyho.

Opäť prišiel  
Mikuláš

  6.12.2015 sa  po uliciach 
Sačurova rozozneli zvon-
čeky na hrivách krásnych 
koni, ktoré viezli Mikuláša, 
anjela a samozrejme aj čer-
ta. Bola to živá pozvánka na 
odovzdávanie darčekov pri 
stromčeku na miestnom am-
fiteátri.

Detičky dostali sladkosti a 
ani dospelí neobišli naprázd-
no, pretože starosta obce 
prichystal  výbornú „rusnác-
ku“ kapustnicu a teplú me-
dovinu.

Vianočný koncert

Predvianočnú náladu si vy-
chutnali Sačurovčania 16. de-
cembra 2015 v kultúrnom 

dome, kde na krásnom kon-
certe účinkovali žiaci a učite-
lia Súkromnej ZUŠ Vranov n/T 
a mládežnícky spevácky zbor 
Ozvena.  
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Porovnávať školy a vytvoriť 
rebríček „dobrých škôl“ je veľ-
mi náročná činnosť a väčšinou 
sa to ani nedá. Aj napriek tomu 
to spoločnosť INEKO robí kaž-
dý rok. Hodnotenie výsledkov 
žiakov pritom nezohľadňuje roz-
diely medzi žiakmi jednotlivých 
škôl spôsobené inými faktormi, 
než je vzdelávací proces, čiže 
napríklad rozdiely v sociálnom 
zázemí. Podľa jej hodnotenia 
patrí naša škola medzi päť naj-
lepších základných škôl v našom 
okrese.

K úspechom vo výchovno-
vzdelávacom procese určite pri-
spieva aj vybavenosť našej ško-
ly didaktickou technikou, ktorej 
väčšinu sme získali z úspešných 
projektov.

Ministerstvo školstva SR 
vyhodnotilo rozvojový projekt 
- Enviroprojekt 2015 a zo 123 
projektov vybralo a udelilo grant 
29 školám. Medzi nimi aj ten náš 
projekt s názvom Zeleň okolo 
nás. A tak na našom školskom 
dvore pribudli krásne dreviny aj 
nový zelený múrik pri žiackom 
vchode do školy. Žiaci jednotli-
vých tried vytvorili zaujímavé vý-
tvarné práce s tematikou stromu, 
ktoré zdobia vstupnú chodbu na-
šej školy. Vydali sme aj Ekokvap-
ku a zborníček Zeleň okolo nás. 

Ukážka zo žiackych prác 

v zborníčku:
„Kde bolo, tam bolo, bola 

jedna rozprávková krajina a 
volala sa Zeleňovo. Ako ináč 
by sa mala volať, veď v žiadnej 
krajine nemajú takú zelenú 
školu. Táto škola je srdcom 
Zeleňova.  Že neviete, kde to 
je? Slniečko vás tam zavedie. 
Škola je obklopená vysokými 
stromami, dotýkajúcimi sa 
modrej oblohy. Záhony hýria 
kvetmi a rastlinami. V pove-
trí poletujú malé vtáčiky. Po 
listoch lezú chrobáčiky, občas 
preletí malá lienka.  Nad ško-
lou krúžia lastovičky. Sú stráž-
cami nielen školy, ale aj celého 
Zeleňova. Všetko je tam ako v 
naozajstnej rozprávke. Neve-
ríte? Príďte sa k nám pozrieť.“

Ministerstvo školstva SR vy-
hodnotilo aj ďalší z rozvojových 
projektov - Podpora výchovy a 
vzdelávania žiakov zo sociál-
ne znevýhodneného prostredia 
na základných školách 2015 a 
z 86 projektov vybralo a udelilo 
grant 20 školám. Úspešný bol aj 
náš projekt s názvom Čitateľské 
variácie, v ktorom sme zriadili 
pre deti zo sociálne znevýhod-
neného prostredia interaktívnu 
učebňu, pripravili veľa učebných 
materiálov, zakúpili detské knihy. 
Žiaci na hodinách slovenského 

jazyka čítali tieto knihy a potom 
na hodinách informatickej vý-
chovy kreslili na počítačoch ob-
rázky o tom, čo prečítali. 

O obidvoch projektoch pripra-
vili ich autorky zástupkyne RNDr. 
Marta Megyesiová a PaedDr. 
Jana Humeníková. na školskom 
webe podstránky v sekcii „Roz-
vojové projekty“.  

Aj tretí úspešný projekt po-
chádza z autorskej „dielne“ 
zástupkýň riaditeľky školy. Ne-
zisková organizácia Eductech 
s regionálnou pôsobnosťou 
podporuje inovatívne vzdelá-
vacie programy na základných 
školách. Podporila aj náš projekt 
inovatívneho vyučovania mate-
matiky, ktorý realizujeme na 1. 
stupni našej školy. V rámci pro-
jektu sme zakúpili učebnice a 
metodické príručky Hejného ma-
tematiky pre 2. – 5. ročník.

Nadácia Orange v rámci 
grantového programu Školy pre 
budúcnosť podporila projekt Ani-
mals are great friends, ktorého 
autorkou je Mgr. Mária Dudášo-
vá. Jeho realizácia má pomôcť 
žiakom 6. ročníka zvládnuť gra-
matiku prítomného jednoduché-
ho a priebehového času. Žiaci 

Úspešné projekty v základnej škole
budú tvoriť a vzájomne zdieľať 
na Facebooku jednotlivé výstupy 
- plagáty, krátke videá, prezentá-
cie a rozprávky o zvieratkách, 

diskutovať s učiteľkou a vzdelá-
vať sa.

Máme priateľskú 
školu

V týždni od 21.9. do 25.9. v 
rámci projektu EDJ 2015 bola u 
nás návšteva z priateľskej ško-
ly v Čechách - štyria učitelia zo 
Základnej školy Dolní Rožínka. 
Počas celého týždňa pracovali 
na spoločnom projekte žiaci 2. - 
4. ročníka našej školy a žiaci 2. 
a 3. ročníka českej školy. Pripra-
vili prezentácie o svojej krajine 
a obci, natočili video s ľudovým 
tancom a učili sa o zaujímavos-
tiach priateľskej krajiny, slovíčka 
a básničku v jej jazyku. Na 26. 
september 2015 žiaci 2. - 4. roč-
níka určite tak skoro nezabudnú! 
Po prvýkrát sa nám podarilo v 
rámci Európskeho dňa jazykov 
telemostom spojiť s kamarátmi, 
žiakmi 1. - 3. ročníka, z českej 
školy v obci Dolní Rožínka. V 
úvode sme si zaspievali štátne 
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hymny, recitovali básničky v rod-
nom jazyku svojich nových ka-
marátov, vyskúšali si výslovnosť 
i preklad 10 slov a nakoniec sme 
si otestovali svoje vedomosti v 
medzinárodnom kvíze. Ďaku-
jeme vedeniu obidvoch škôl, 
ôsmakom, ktorí nám pripravili 
krásne mapy Česka a Sloven-
ska, i učiteľom, ktorí nám toto 
„stretnutie“ pripravili. 

A neskončilo len pri tomto 
spoločnom stretnutí. Žiaci 1. 
stupňa si vymenili listy a obrázky, 
šiestaci z oboch škôl pracujú po-
čas hodín angličtiny na projekte 
eTwinning: Our classes a deti zo 
školského klubu tvoria svoje au-
toportréty. Obidve školy chystajú 
vzájomné mobility žiakov. Dúfa-
me, že sa nám to podarí.

10. ročník Detskej 
odbornej činnosti

Veru tak, v Týždni vedy a 
techniky na Slovensku 2015 

sme 13. novembra zorganizo-
vali jubilejný 10. ročník malej 
školskej konferencie Detská 
odborná činnosť. 26 žiakov 
4. – 9. ročníka predstavilo 22 
prezentácií na vyhlásené témy 
v troch kategóriách.  Vystúpe-
nia žiakov hodnotila odborná 
aj detská porota. Víťazstvo v 
I. kategórii – V ríši zvierat si 
odniesli Šimon Trella a Dávid 
Urban - žiaci 4. A, II. miesto zís-
kali Viktória Sabolová a Diana 
Tkáčová – 4. A a 3. miesto Júlia 
Haňová z 5. A. V II. kategórii 
– Východné Slovensko očami 
detí zvíťazila Karin Matiová zo 
7. B, II. miesto získala Juliána 
Matiová a III. miesto Timotej 
Čeremšák – obaja zo 6. A trie-
dy. V III. kategórii – Medicínske 
objavy vyhrala Viktória Vasiľová 
z 9. A, II. miesto Ema Trucha-
nová a III. miesto Ľudovít Širák 
– obaja z 8. B. Cenu detskej 
poroty získala prezentácia Vik-
tórie Vasiľovej. 

Srdečne blahoželáme!

Narodení

Ján Kotran        13.7.2015
Dominika Maďuranová  19.7.2015
Dominika Lukáčová     19.7.2015
Marcel Tancoš              22.7.2015
Alexandra Tancošová 3.8.2015
Theo Tomaškovič           13.8.2015 
Jana Nanárová              19.9.2015
Andrej Roman              26.9.2015
Milan Tancoš               1.10.2015
Marcela Adamová          2.10.2015
Emma Makšinová        9.11.2015
Martin Kovář              30.11.2015  

Sobáše  

Milan Brekovský a Marcela Barnová            26.9.2015
Tomáš Karchňák a Silvia Buriková              26.9.2015
Ing. Tomáš Kasarda a Mgr. Nikola Antušová  24.10.2015
Vladimár Hric a Jana Sopková                  24.10.2015
Marek Nemčík a Melánia Bradovková          24.10.2015
Daniel Frický a Jana Filičková                  14.11.2015
Martin Kovář a Miroslava Karchńáková         14.11.2015

Zomrelí

Mária Janoková      4.8.2015
Mgr. Anna Dobranská 6.8.2015
Milan Tomčko      16.8.2015
Andrej Begala      21.8.2015
Anna Poľaková     26.8.2015
Pavol Malenda      30.8.2015
Ján Fedorco         5.9.2015
Jozef Karchňák     14.9.2015
Miroslav Kačur     9.10.2015
Ilona Hrehová      20.10.2015
Peter Nanár        17.12.2015
Dominik Nanár     17.12.2015
Martin Nanár       17.12.2015
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