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bývalej železničnej stanici, od VÚC za 1 .- euro. 
Stali sme sa členmi občianskeho združenia Diaľnica 

na Zemplín so sídlom v Michalovciach, ktoré v súčasnosti 
združuje asi 300 obcí. Dúfajme že aktivity  tohoto združenia  
urýchlia proces výstavby diaľnice do nášho regiónu.

Nebola nám schválená žiadosť o finančný príspevok na 
vybudovanie elektrickej nabíjacej stanice pre automobily.

Obecné zastupiteľstvo sa na každom zasadnutí 
zaoberalo aj vývojom obecného rozpočtu a na posledných 
zasadnutiach schválilo návrh ako aj definitívnu podobu 
obecného rozpočtu. Môžeme skonštatovať, že obecný 
rozpočet, ktorého súčasťou je aj výber poplatkov obyvateľov 
za TKO, stočné a výber daní z nehnuteľností,  sa vyvíja 
priaznivo a preto obec nemusela prikročiť k ich navyšovaniu 
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Vážení spoluobčania,

Z obsahu:

Rok 2021 sa chýli ku koncu a nastal čas opäť 
zrekapitulovať dianie v našej obci za uplynulé obdobie. 
Nakoľko táto rubrika bola naposledy zverejnená v júly 2021, 
budeme sa venovať obdobiu druhého polroka 2021.

Dianie v našej obci už druhý rok ovplyvňuje pandémia 
koronavírusu a tak ako celá krajina, aj my musíme 
rešpektovať platné nariadenia, vyhlášky a riadiť sa nimi. Z 
tohto dôvodu sa neuskutočnilo viacero našich tradičných 
kultúrnych podujatí, na ktoré sme už zvyknutí. Niektoré sa 
ale usporiadať podarilo. V júli sa uskutočnil už 3. ročník 
súťaže Sačurovský traktor s hojnou účasťou súťažiacich aj 
divákov nielen z radov občanov obce. Koncom augusta sa 
uskutočnilo Folklórne popoludnie, v septembri Sačurovská 
pätnástka-memoriál Helenky Slukovej a v októbri súťaž vo 
varení gulášu. Najmä  Sačurovský traktor a Sačurovská 
pätnástka sú akcie, ktoré propagujú našu obec v širšom 
okolí najmä medzi súťažiacimi ale aj divákmi, ktorí sa týchto 
akcií zúčastňujú.

Z projektov, do ktorých je obec zapojená môžeme 
spomenúť ukončenie výstavby hygienického centra na ulici 
Davidovskej. Pri kolaudačnom jednaní bola zo strany HaZZ 
vznesená požiadavka na osadenie protipožiarnych okien a 
dverí, preto objekt nebol doposiaľ skolaudovaný.

Prebieha tiež vyspodriadavanie častí parciel na 
novoplánovanej ulici „Cintorínskej“ za účelom vytvorenia 
súvislej uličnej čiary. Po jej vytvorení by v tejto lokalite malo 
byť zo strany VSD zriadených 20 ks elektrických prípojok. 
Proces vysporiadavania je kvôli zložitým majetkoprávnym 
vzťahom ale komplikovaný a tým aj zdĺhavý.

V projekte jednoduchých pozemkových úprav sa 
v súčasnosti nepokračuje, nakoľko bola zo strany 
Pozemkového odboru Okresného úradu vznesená možnosť 
finančnej náhrady za  pozemky v súčasnej rómskej osade, 
ktorú by hradila obec.

Na Kultúrnom dome sme zrekonštruovali strechu a bola 
zateplená aj zadná stena. Zrealizovali sa tiež rekonštrukčné 
práce na objekte obecného amfiteátra.

V budúcom roku by sa mal opätovne rozbehnúť projekt 
MOPS, teda projekt občianskych hliadok, ktorý v našej obci 
úspešne fungoval v minulosti a bol pomocným nástrojom na 
udržiavaní verejného poriadku v obci.

Naša obec taktiež odkúpila cestnú komunikáciu od 
križovatky na ul.Dlhá pri železničnom priecestí, smerom ku 
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na rok 2022. Tieto poplatky, ako aj dane z nehnuteľností 
na rok 2022, teda ostávajú na úrovni roka 2021, čo je v 
súčasnej dobe zdražovania určite pozitívna správa.

Záverom tohto príspevku nám dovoľte, vážení 
spoluobčania, popriať Vám všetkým príjemné prežitie 
vianočných Sviatkov ako aj šťastný a požehnaný 
vstup do Nového roka. Poprajme si všetci aby rok 
2022 bol úspešnejší ako ten rok minulý a aby sme ho 
prežili v zdraví a v šťastí.

Peter Barát, starosta obce
Maroš Roman, zástupca starostu obce

Sačurovská pätnástka-memoriál Helenky Slukovej 

VýVoz TKo obec SačuroV na roK 2022
2022 SKLO PAPIER PET  FĽAŠE ZMIEŠANÉ 

PLASTY 
TETRAPACK+ 
PLECHOVKY 

Január Utorok 
4. 

Streda 
5. 

Utorok 
11. 

Streda 
12. 

Štvrtok 
13. 

Február Utorok 
- 

Streda 
9. 

Utorok 
15. 

Streda 
16. 

Štvrtok 
- 

Marec Utorok 
1. 

Streda 
9. 

Utorok 
15. 

Streda 
16. 

Štvrtok 
10. 

Apríl Utorok 
5. 

Streda 
13. 

Utorok 
19. 

Streda 
20. 

Štvrtok 
21. 

Máj Utorok 
10. 

Streda 
11. 

Utorok 
17. 

Streda 
18. 

Štvrtok 
26. 

Jún Utorok 
- 

Streda 
15. 

Utorok 
21. 

Streda 
22. 

Štvrtok 
- 

Júl Utorok 
12. 

Streda 
13. 

Utorok 
19. 

Streda 
20. 

Štvrtok 
7. 

August Utorok 
9. 

Streda 
17. 

Utorok 
23. 

Streda 
- 

Štvrtok 
11. 

September Utorok 
13. 

Streda 
21. 

Utorok 
20. 

Streda 
14. 

Štvrtok 
8. 

Október  Utorok 
11. 

Streda 
19. 

Utorok 
18. 

Streda 
26. 

Štvrtok 
13. 

November Utorok 
- 

Streda 
23. 

Utorok 
22. 

Streda 
30. 

Štvrtok 
- 

December Utorok 
20. 

Streda 
28. 

Streda 
21. 

Štvrtok 
29. 

Štvrtok 
22. 

 9x 12x 12x 11x 9x 
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ny. Prvou takou hodinou bola 
angličtina u siedmakov, na kto-
rej riešili kvízy o jedle. Druhá-
ci stavali anglický dom. Tretia-
ci spoznávali farby prostred-
níctvom osemsmerovky. Štvr-
táci hľadali pomenovanie slo-
va „škola“ v mnohých jazykoch 
sveta. Piataci spojili angličtinu 
s telesnou výchovou, a tak pl-
nili na jednotlivých stanoviš-
tiach rôzne úlohy v anglickom 
jazyku. Deviataci hrali anglic-
kého Milionára.   
WocaBee šampionát

Okresné kolo súťaže Ja-
zykový WocaBee šampio-
nát 2021 prebiehalo pod zá-
štitou MŠVVaŠ SR. V okre-
se Vranov nad Topľou súťaži-
lo 44 tried. Žiaci sa snažili na-
hrať čo najviac WocaPoints/
bodov ako jednotlivci, ale sú-
ťažili aj ako tímy. V prvej de-
siatke skončili štyri skupiny z 
našej školy. V kategórii tried 
naši piataci obsadili pekné 4. 
miesto. V priemere na žiaka 
denne nahrali 552 bodov. Za 
3. miestom zaostali iba o šesť 
bodov. Veľké „Thank you“ pat-
rí dievčatám, ktoré sa výraz-
ne podieľali na tomto úspe-
chu 5. A triedy. Natálke Tká-
čovej za 28 000 a Jarke Žigo-
vej za 21 000 nahratých bo-
dov. Congratulations! Poďa-
kovanie však patrí všetkým 
našim žiakom za ich čas a vy-
naloženú energiu, ktorú veno-
vali precvičovaniu slovnej zá-
soby. 
Live Classes

Naši deviataci spolu so svo-
jou angličtinárkou Mgr. Majkou 
Dudášovou zažili v októbri v 
spolupráci s vydavateľstvom 
Pearson unikátny projekt „Live 
Classes“. S anglickou lektor-
kou Elizabeth Beer žijúcou v 
Madride a so spolužiakmi z Al-
žírska, Českej republiky, Chor-

vátska a Poľska si počas ne-
tradičnej hodiny anglického ja-
zyka prešli rôznymi aktivitami 
na tému  „The Digital Revo-
lution“. Vedeli ste, že vo sve-
te je 190 krajín, z ktorých iba 
95 má pripojenie na internet? 
Aj keď nás technické prob-
lémy na začiatku a konci ho-
diny riadne vytrápili, dozve-
deli sme sa mnoho zaujíma-
vých informácií. Kto a kedy vy-
myslel World Wide Web, kde 
leží Ghana, ako pomáha in-
ternet farmárovi, aby si zaro-
bil predajom plodín viac peňa-
zí či aké sú výhody a nevýho-
dy využívania internetu. Jazy-
kovú zdatnosť predviedol Ma-
tej Dobranský, ktorý odpove-
dal na zadané otázky ako líder 
triedy. Fantastic!
Malá soška s veľkým po-
slaním

V októbri naši tretiaci - 3.A 
a 3.C začali malý domáci pro-
jekt z náboženstva s pánom 
kaplánom - Modlitba desiat-
ky ruženca. Deti mali za úlohu 
zobrať malú sošku anjela ale-
bo Panny Márie domov a dať 
ju na čestné miesto. Pri tejto 
soške sa mali pomodliť jeden 
desiatok svätého ruženca. 
Dávali pozor na zverenú soš-
ku, ktorú na druhý deň vydez-
infikovali a odovzdali ďalšie-
mu spolužiakovi. Takto si pre-
cvičovali základné modlitby a 
zodpovedný prístup k zvere-
ným hodnotám.
Záložka do knihy spája 
školy

Záložky do knihy „spájajú“ 
školy už dvanásť rokov. Cie-
ľom projektu je nadviazať kon-
takt, spoluprácu či poznanie 
života žiakov v českej partner-
skej škole. Našej škole bola 
pridelená škola Základní a ma-
teřská škola v meste Lukavec 
v Českej republike.

Dobrá šKola
Škola v tradičnom poníma-

ní je miesto, kde sa deti vzde-
lávajú a odovzdávajú sa im ve-
domosti. Život nám však uka-
zuje, že len toto už nestačí. Ak 
to budeme popierať, hazardu-
jeme s vlastnou budúcnosťou 
a kvalitou života mnohých detí. 
Dobrá škola sa snaží okrem 
poskytnutia kvalitných vedo-
mostí všetkým deťom aj o roz-
voj ich dobrých charaktero-
vých vlastností. V našej škole 
sa v rámci tejto filozofie snaží-
me byť dobrou školou. Ako sa 
nám darí? 

VZDELÁVACIE PROJEKTY
Cvičenia v prírode
Jesenné cvičenia v prírode 

sú súčasťou školského vzde-
lávacieho programu. Naši žiaci 
sa na cvičenia veľmi tešili. Pri-
pravili sme štyri stanovištia - 
ochrana života a zdravia, prvá 
pomoc, prírodovedné cviče-
nia a vlastivedné cvičenia. Žia-
ci riešili rôznorodé úlohy a do-
zvedeli sa mnoho zaujímavos-
tí. Slnečné počasie nám prialo 
a dalo možnosť sa do sýtosti 
deťom vyšantiť v prírode. 

Ročníkový projekt Môj rod-
ný kraj

Vybrali sme sa s deťmi 1. 
stupňa na potulky krásnou 
prírodou náučného lesnícke-
ho chodníka Tajch - Pavlov-
ce. Náš sprievodca pán Verči-
mák nám porozprával o okoli-
tej prírode chráneného prírod-
ného výtvoru - Zárez  Strav-
ného potoka, ukázal nám za-
ujímavé exponáty v neveľkom 
lesníckom múzeu, no najviac 
nás zaujala ukážka jelenieho 
vábenia.

Časť našich tretiakov spo-

znávala významné miesta 
obce. Hravo zložili jej názov, 
erb a vlajku a na hodine vlasti-
vedy vytvorili mapu obce s vy-
značenými miestami, ktoré po-
čas jesenných vychádzok nav-
štívil. Na hodine vecného uče-
nia dokonca vytvorili svoju 
prvú pojmovú mapu o obci!
Európsky deň jazykov 2021

26. september je venova-
ný Európskemu dňu jazykov. 
V našej škole je tradíciou, že 
učitelia angličtiny pripravu-
jú pre žiakov netradičné hodi-



SAČUROVSKÉ novinystrana 4

a chce podporiť v spoločnosti 
tému včasnej prevencie. S ná-
silím sa môžeme vysporiadať 
len tak, že ho nebudeme ba-
gatelizovať, prehliadať a vní-
mať ako niečo, čo sa nás netý-
ka. Prečo v novembri? Novem-
ber je mesiacom viacerých vý-
znamných dátumov v oblasti 
ochrany práv dieťaťa. 18. no-
vember je Európskym dňom 
ochrany detí pred sexuálnym 
vykorisťovaním a sexuálnym 
zneužívaním, 19. november je 
Svetovým dňom prevencie tý-
rania a zneužívania detí a 20. 
november je Svetovým dňom 
detí vyhláseným organizáciou 
UNICEF. Naši žiaci považujú 

za dôležité vyjadriť svoj názor, 
a preto bubnovali a jednoznač-
ne vyjadrili svoj postoj pro-
ti násiliu. Ďakujeme všetkým 
účastníkom, boli ste skvelí!
Mikuláš 2021

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom 
vreci máš? Aj keď sme od 29. 
novembra boli všetci na diš-
tančnom vzdelávaní, predsa 
k nám zavítal Mikuláš s anje-
lom a na chvíľku, jednotlivo a v 
časových rozostupoch prišli aj 
žiaci. Balíčky so sladkosťami, 
ktoré zabezpečilo občianske 
združenie „Klub priateľov ško-
ly“, rozdali spolužiakom ochot-
ní dobrovoľníci Vaneska Pro-
kopová a Rišo Prokop. Celú 
aktivitu pripravila žiacka škol-
ská rada. Všetkým zaintereso-
vaným ďakujeme.

A takto podľa našich pred-
stáv funguje DOBRÁ ŠKOLA!

Autorky príspevku a fotografií:
RNDr. Marta Megyesiová, 

PaedDr. Jana Humeníková

Čítačka s písačkou
Môžeme sa pýšiť ďalším 

skvelým úspechom! Naša 
žiačka Lenka Kebová sa 
pod vedením slovenčinárky 
Mgr. Mariany Ihnátovej za-
pojila do súťaže organizova-
nej Hornozemplínskou kniž-
nicou vo Vranove „Čítačka 
s písačkou“ a so svojou lite-
rárnou prácou sa v III. kate-
górii POÉZIA umiestnila na 
skvelom 1. mieste. A to nie je 
všetko! Ocenené prvé mies-
ta na slávnostnom vyhod-
notení prezentovali vlastnú 
tvorbu vo forme autorské-
ho čítania a spomedzi súťa-
žiacich za interpretáciu au-
torského textu získala oce-
nenie práve Lenka. Srdeč-
ne blahoželáme a prajeme 
ešte veľa nových impulzov 
vymýšľať a tvoriť.
Predmetové olympiády

Od septembra sme realizo-
vali školské kolá geografickej 
a dejepisnej olympiády, Pyta-
goriády a iBobra, ba aj olympi-
ádu o ľudských právach.
PROJEKTY NA ROZ-
VOJ CHARAKTEROVÝCH 
VLASTNOSTÍ
School Kids Race

Tradícia, slniečko, nateše-
né deti, športový deň, radosť, 
zdravie, pohyb. Za vydarenú 

akciu vďačíme predovšetkým 
zúčastneným žiakom, no aj 
učiteľom, ktorí ju pod vedením 
nášho telocvikára Mgr. Ľuboša 
Hrica pripravili.
Biela pastelka

Žiaci, učitelia a priatelia 
ZŠ Sačurov ukázali, že majú 
srdce na správnom mies-
te. Prispeli k tomu, aby Bie-
la pastelka mohla písať kraj-
ší príbeh v živote nevidia-
cich a slabozrakých ľudí. Ten-
to rok sa vyzbierala rekordná 
suma. Bielej pastelke posiela-
me 170€. ĎAKUJEME! 
Hodina deťom

Žiacka školská rada reali-
zovala aj zbierku pre rodiny 
detí v núdzi a deti, ktoré žijú 
len s jedným rodičom. 
Eko Alarm

Našu školu vybrali do úžas-
ného projektu Eko Alarm. Or-
ganizátormi projektu sú – ob-
čianske združenie Živica a Na-
dácia Ekopolis. Spoločnými si-
lami nás chcú, ako sa píše už 
v samotnom logu Živice, inšpi-
rovať k zmene. Naša vzájom-
ná spolupráca má priviesť žia-
kov k zodpovednejšiemu prí-
stupu k tvorbe a nakladaniu s 
odpadom.
Deň prímeria

Žijeme v demokratickej 
a slobodnej krajine a sme 

vďační za to, že niekoľko 
generácií našich detí už ne-
poznalo vojnu. Zástupcovia 
našej žiackej rady nám sym-
bolicky prostredníctvom čer-
vených makov priblížili hod-
notu mieru.
Projekt Šafran

Prijali sme ponuku Múzea 
židovskej kultúry v Bratisla-
ve podieľať sa na medziná-
rodnom projekte #TheCro-
cusClub - Projekt Šafran. 
Stali sme sa tak nositeľmi 
hodnotnej idey a ďalej bude-
me šíriť osvetu o holokaus-
te, ktorý pohltil životy aj 1,5 
milióna detí. Žiaci 9.B so 
svojou triednou pani učiteľ-

kou Mgr. Lenkou Truchano-
vou vysadili žlté šafrany, kto-
ré nám budú pripomínať žlté 
hviezdy, ktoré Židia a ich deti 
museli počas vlády nacistov 
povinne nosiť.
Týždeň informačnej gramot-
nosti

Mediálna a informačná gra-
motnosť je práve v dnešnej 
dobe veľmi dôležitá. Zdie-
ľaním príspevkov na sociál-
nych sieťach sa stáva, že ľu-
dia často nevedomky šíria po-
plašnú správu alebo neprav-
du (hoax). Môžu tým prispieť k 
rastu nenávisti voči určitej sku-
pine ľudí, alebo priamo ohro-
ziť svoje okolie. Ak nie sme 
si istí pôvodom správy, rad-
šej počkajme a zvážme týchto 
päť otázok: 1. Kto to vytvoril? 
2. Z akých zdrojov informácií? 
3. Odkiaľ to pochádza? 4. Pre-
čo to zdieľate? 5. Kedy to bolo 
zverejnené?
Bubnovačka

19.11.2021 prebehol 8. roč-
ník celoslovenskej akcie s ná-
zvom „Bubnujeme, aby bolo 
deti lepšie počuť“, ktorá sym-
bolicky upozorňuje na dôleži-
tosť ochrany detí pred násilím 
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Školská brána sa po prázdninách otvára veľmi ťažko. Nie 
preto, že by bola pokazená, ale v druhý  septembrový deň 
cez svoj prah, zanecháva spomienky na prázdninové časy 
plné šantenia, bláznenia, zážitkov,  dobrodružstiev a otvorí 
bránu školského roka 2020/2021, cez ktorú prešlo 89 detí. 
Mnohí rodičia, ktorí viedli svoje malé ratolesti krok po krôči-
ku so slzičkami na okraji, prichádzajú spoznať nových ka-
marátov a veľa plných obzorov na ,,novej“ škôlkárskej ces-
te. Mnohé informácie boli zodpovedané pri rannom sprevá-
dzaní detí do MŠ, kvôli infekčnému ochoreniu Covid-19, kto-
ré nám skrížilo veľa plánov a akcií. Začiatok školského roka 
sa niesol jesennou tématikou pri pozorovaní jesennej príro-
dy, zbieraním záhradných plodín a výzdobou školských tried 
svojimi prácami. V septembri sa deti z MŠ zúčastnili ,,Saču-
rovskej 15-ky“, kde si zmerali svoje sily v behu. Táto akcia 
má u našich škôlkárov obrovský úspech. Mesiac október je 
významný najmä pre našich starých rodičov. V tomto mesia-
ci si pripomíname ich dôležitosť, nekonečnú lásku a opateru. 
Tak, ako v každom roku sme si pre starých rodičov pripravili 
rôzne básne, piesne a malé darčeky pre potešenie z úcty k 
nim. Ďalší októbrový týždeň sa niesol v duchu ,, zdravej vý-
živy“ a zdravého životného štýlu, kde sa deti hravou formou 
oboznámili s pohybom,hrami,aktivitami a skúšaním rôznych 
športov. Deti zážitkovým učením spoznávali, ochutnávali 
rôzne ovocie a zeleninu. Vďaka téme sa deti prvýkrát stre-
tli s niektorými druhmi ovocia a zeleniny. Najsladším dňom 
v týždni bol ,,Deň jablka“, keď v jabĺčkový deň, si všetky deti 
vo svojich triedach veľa lepili, strihali, modelovali a spieva-
li pieseň o jabĺčku. V polovici októbra, nás nečakane zastih-
la vysoká chorobnosťdetí a tak sa naša MŠ na malú chvíľoč-
ku zatvorila a s ňou aj všetky hračky uložené v políčke, ktoré 
čakali na príchod detí, aby sa s nimi hrali. V kalendári síce vi-
díme mesiac december, ale ešte sme sa s deťmi nestihli po-
sánkovať a postaviť snehuliakov, kedže nám ešte nenapa-
dla pokrývka bieleho snehu. To nič nemení na nadšení z prí-
chodu Sv. Mikuláša, pre ktorého si deti pripravili rôzne bás-
ne a piesne, ako poďakovanie za jeho dary.  Deti v škôlke 
sa návštevy Sv. Mikuláša síce nedočkali, avšak Sv. Mikuláš 
na deti nezabudol a prekvapil ich tým, že im balíčky nechal v 
škôlke. Ale na čo sa deti najviac tešia? Predsa na vianočnú 

maTerSKá šKola  atmosféru, ktorú je všade vidieť. Pečenie medovníkov, zdo-
benie stromčeka a v neposlednom rade darčeky od Ježiska. 
Čo myslíte milé deti? Nájdete si pod stromčekom Váš vytú-
žený darček? My veríme, že áno.   

V mene celého kolektívu našej materskej školy, Vám že-
láme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbliž-
ších a zároveň všetko dobré do Nového roku. Veríme, že sa 
všetci v januári stretneme v škôlke a spoločne si zaspomí-
name aj na zážitky z prázdnin a na darčeky pod vianočným 
stromčekom. 

Vanesa Kočišová 
učiteľka v MŠ 

trieda ,,Mravčeky- poldenná“
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Sobáše :

1. Ing. Martin Hančuľák a Ing. Martina Chripková  2.7.2021 
2 .Ing. Marcel Motal  a MUDr. Simona Peštová   10.7.2021
3. Mgr. Radovan Marhefka a Eva Kičová         17.7.2021
4. Jakub Havrilčák a Natália Bodnárová    21.7.2021
5. Mgr. Ing. Michal Kolasa a  Ivana Kolasová  24.7.2021
6. Milan Podolinský a Renáta Kočišová            6.8.2021
7. Martin Janok  a Radka Buchancová          21.8.2021
8. Bc. Marek Nemčík a Františka Buríková      4.9.2021
9. Lukáš Haňov  a Mgr. Jana Hančuľáková     23.10.2021 

Zomrelí :

 1.  Patrik Maďuran     2.7.2021
 2.  Zuzana Grošíková   21.7.2021
 3. Zdenko Tancoš      5.8.2021
 4.  Veronika Pačutová   27.8.2021
 5.  Gejza Šmatár       2.9.2021
 6.  Pavol Kačur        2.9.2021
 7.  Milan Fedák      20.9.2021
 8.  Ružena Maďuranová   29.8.2021
 9.  Anna Andrejková     1.10.2021
 10.  Ladislav Koryčan      27.10.2021
 11.  Martin Šmatár   30.10.2021
 12.  Mária Stašková     3.11.2021
 13.  Michal Trella       3.11.2021
 14.   Anna Ďurková    20.11.2021
 15.  Jozefína Danková    5.12.2021
 16.  Mirka Lukáčová      6.12.2021
 17.  Mária Maxinová      13.12.2021
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Spoločenská kronika
Narodení:

 1.  Mirka Lukáčová    1.7.2021
 2.  Natália Gumanová    6.7.2021
 3.  Kristián Štec              9.7.2021     
  4.  Oliver Macuga         14.7.2021
   5.  Jozef  Mucha            16.7.2021
   6.  Jozef Guman          26.7.2021
   7.  Eliška Banová           28.7.2021
   8.  Hannah Romanová   30.7.2021
   9.  Veronika Cinová        18.8.2021
 10.  Daniel Goroľ             26.8.2021
 11.  Adriana Gumanová   30.8.2021
 12. Anastázia Nanárová     5.9.2021
 13. Oliver Kolasa              6.9.2021
 14. Sebastián Tancoš      13.9.2021
 15.  Dominika  Lukáčová    15.9.2021
 16. Michaela Maďuranová   28.9.2021
 17.  Vanda Lukáčová       1.10.2021
 18. Gabriela Šmatárová    8.10.2021
 19. Patrícia Šmatárová     9.10.2021
 20. Jana Maďuranová     10.10.2021
 21. Sandra Šmatárová    18.10.2021 
 22. Boris Baňo        1.11.2021  
 23.  Lýdia Bedriová     4.11.2021
 24.Patrik Guľak     20.11.2021
 25. Viola Gumanová        21.11.2021 
       

Z celého srdca Vám želám príjemné prežitie
vianočných sviatkov a úspešné vkročenie do 

nadchádzajúceho roka 2022.

Peter Barát, starosta obce


