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Kandidáti pre voľbu starostu obce :
 Peter Barát  672 hlasov
 Ivan Baran Mgr.  121 hlasov
 Ján Onuško    93 hlasov
 Jozef Antuš Ing.    64 hlasov
 Pavol Staško    21 hlasov

Kandidáti za poslancov obecného zastupiteľstva
Kandidáti ktorí boli zvolení:
 Maroš Roman Ing.  411 hlasov
 Anna Kozáková  397 hlasov
 Bartolomej Zubko Ing. 384 hlasov
 Ľubica Bereščíková  288 hlasov
 Martin Hric Mgr.  270 hlasov
 Mikuláš Truchan  243 hlasov
 Ondrej Begala  220 hlasov
 Dušan Demeter  205 hlasov
 Ján Dutkovič  192 hlasov

Náhradníci - kandidáti ktorí neboli zvolení:
 Ján Onuško  181 hlasov
 Jozef Kapitán  171 hlasov
 Milan Popaďak  171 hlasov
 Dávid Capik  164 hlasov
 Pavol Ečegi  159 hlasov
 Mikuláš Hric  153 hlasov
 Jozef Antuš Ing.  151 hlasov
 Ján Jenčík  150 hlasov
 Jarmila Bačíková  147 hlasov
 Michal Migaľ Bc.  142 hlasov
 Renáta Danková Mgr. 141 hlasov
 Viera Ivaničová  120 hlasov
 Erika Danková Ing.  115 hlasov
 Matúš Frický  113 hlasov
 Slávko Sabol  108 hlasov
 Klaudia Belasová Ing. 103 hlasov
 Miriam Pačutová    92 hlasov
 Lucia Kurimská Mgr.   68 hlasov
 Michal Trella    66 hlasov
 Martina Trellová      60 hlasov

Výsledky komunálnych volieb 15. 11. 2014 Nech čaro Vianoc hreje,
nech šťastie stále praje,
nech dobre zdravie slúži, 

Spokojné prežitie Vianočných sviatkov,
pohodu a lásku v kruhu najbližších 
a veľa  osobných a pracovných 
úspechov v novom roku 

          Vám prajú

         starosta obce
           a obecné zastupiteľstvo
             

Predvečer osláv SNP

Dňa 28 .augusta 2014 sa v na-
šej obci začal trojdňový maratón 
dobrej hudby, tanca a skvelej zába-
vy, pod záštitou Obecného úradu. 
Hneď v prvý deň sa na miestnom 
futbalovom ihrisku konala „Vatra 
v podvečer osláv SNP“. Členovia 
výboru miestnych organizácii, MS 
Slovenského červeného kríža a 

Jednoty dôchodcov pripravili pre 
občanov Sačurova príjemné pose-
denie pri ohni. Opekala sa klobása, 
slanina a v príjemnej spoločnosti 
sa zaspomínalo, ale aj zaspievalo.

 

Hneď druhý večer 29.8.2014 si 
prišli na svoje aj mladšie ročníky 

Čo sa udialo v 2. polroku 2014
Sačurovčanov , konal sa totiž Me-
tálový koncert na futbalovom ihris-
ku. Dobrý výber skupín prilákal 
veľa mladých ľudí.

V programe vystúpili skupi-
ny Six between altemative-me-
tal Košice, Tublatanka revival 
Prešov, Freguency alternatíve - 
pop Vranov n/T, Južná 3 D grun-
ge -stoner rock Košice ,Pankpop 
Hardište a Pogo factory - punk 

- rock Michalovce. Skvelá hudba 
roztancovala všetkých divákov a 
my sa na nich tešíme aj na budú-
ci rok.

Folklórne popoludnie

Tretí deň, 31. augusta 2014 
bol venovaný všetkým milovníkom 
folklóru. Aj keď sa organizátori po-
dujatia snažili už od rána vyzdobiť 

„ Sáčik – Fest „ 0- tý 
ročník
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zaspievali veselé piesne z nášho 
regiónu.

Po prvej časti kultúrneho pro-
gramu na divákov čakala boha-
tá tombola. Tí čo vyhrali sa veľmi 
potešili a ostatní si na výhru mu-
sia počkať na budúci rok. V dru-
hej časti programu vystúpili profe-
sionálni tanečníci a speváci, folk-
lórny súbor Železiar. Aj napriek 
nepriaznivému počasiu všetci prí-
tomní prežili nádherné nedeľné 
popoludnie a určite sa všetci tešia 

na budúci rok.
Toto podujatie bolo spolufi-

nancované Ministerstvom kultú-
ry SR a Prešovským samospráv-
nym krajom.

Deň úcty k starším

Nedeľa 26. októbra 2014 opäť 
patrila tak ako po minulé roky, na-
ším starším spoluobčanom. V sále 
kultúrneho domu sa zišli jubilanti, 
ktorí v tomto roku oslávili okrúhle 
životné jubileum. Starosta obce 
pozval v rámci mesiaca Úcty k 
starším 16 jubilantov ktorí oslávili 
65 rokov, 9 jubilantov ktorí oslávi-
li 70 rokov, 8 jubilantov ktorí oslá-
vili 75 rokov, 12 jubilantov ktorí 
oslávili 80 rokov, 6 jubilantov ktorí 
oslávili 85 rokov, 4 jubilantov ktorí 
oslávili 90 rokov a 1 oslávenkyňu 
ktorá oslávila 95 rokov. Zablaho-
želať im prišli deti z našej maters-
kej školy, ktorí im uvili kytičku vďa-
ky z básničiek, pesničiek a tan-
ca. Starosta odovzdal oslávencom 
kvet a darček.

miestny amfiteáter, počasie nám 
neprialo a tak sme tesne pred za-
čiatkom „sťahovali „ výzdobu, apa-
ratúru a stoličky späť do kultúrne-
ho domu.

Aj keď niektorí diváci zmok-
li, nič im to neubralo na dobrej 
nálade, veď na nich čakal pekný 
kultúrny program. Hneď v úvode 
vystúpila ľudová rozprávačka, 
Araňa z Jarovnic, ktorá rozveseli-
la divákov vtipnými príhodami. Po 
jej vystúpení sa diváci započúvali 

do piesni v podaní speváckej sku-
piny Komanička zo Zamutova. 
Prekrásnym spevom všetkých 
prítomných prekvapila aj mladuč-
ká Hanka Kocáková ktorá nám 
zaspievala v doprovode Petra 
Šofranka.

Na oslavách folklóru nesmeli 
chýbať ani naše domáce „ Sa-
čurovské Nevesty“, ktoré nám 
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V sobotu 20. decembra naša obec zažila neobyčajnú udalosť. 
Už od ranných hodín sa k nám začali schádzať milovníci 
najkrajšej kartovej hry, mariáša. Dostalo sa nám tej pocty, že 
Východoslovenský mariášový zväz usporiadal v našej obci – 
mariášový turnaj, Memoriál Jozefa Horňáka.

V kultúrnom dome sa zišlo  84 súťažiacich  z celého východu, 
ktorí si v príjemnej atmosfére turnaja zmerali svoje sily. Na  prvých 
troch miestach sa umiestnili: 

Krajňák Pavol  - Prešov              234 bodov 
Fortuna Jaroslav – Košice 314 bodov
Tomáš Tibor  -   Prešov       199  bodov

Víťazom gratulujeme a prajeme všetkým zúčastneným veľa zdra-
via a šťastia v hre. Najlepším domácim hráčom bol p. Ján Janok.

Mariášový turNaj

Prišla jeseň, na chodníkoch a cestách 
sa povaľujú pestrofarebné spadnuté listy zo 
stromov, tichúčko sa zakráda zima a ľudia 
si uvedomujú ,že žezlo po lete prevzala je-
seň. Mesiac október sa už celé desaťročia 
v našich mysliach skloňuje v podobe slova: 
babka, dedko, deduško, starenky, starší ľu-
dia,staroba. Jeseň života, tu by mal zažiť 
každý. Starší si zaslúžia úctu, pretože majú 
často plné vrecká skúseností a rád, ktoré 
môžu odovzdávať mladším generáciám, 
svojim deťom a vnúčatám. Životy našich 
starých mám a otcov nám môžu byť príkla-
dom, ako si vážiť každú chvíľku s našimi 
blízkymi. Ani my v našej materskej škole 
sme nezabudli a pripomenuli sme si, že 
babka a dedko sú súčasťou našich životov, 
sú príkladom a potešením, sú bútľavé vŕby 
a to klbko ich lásky je nekonečné. Preto sme 
si aj my pozvali do materskej školy našich 
starých rodičov, babičky a dedkov, aby sme 
im vzdali vďaku. Dňa 23. októbra sa babky 
a dedkovia potešili svojim vnúčatám, keď 
si pre ne deti prichystali kultúrny program v 
podobe piesní, básni tanca a darčeka pri-
amo v našej materskej škole. Starí rodičia 
sa zišli v hojnom počte, za čo im ďakujeme, 
že prišli podporiť naše deti. Deti zažívajú 
obrovskú radosť, ak si do materskej školy 

donesú kúsok domova. Ale nebolo to všetko, 
pretože deti sa svojou šikovnosťou predviedli 
aj v kultúrnom dome , kde naši starkí oslávili 
svoju jeseň života a aj tu ich potešili deti bás-
ničkami, piesňami a tancom.

Ľudský život je ako kniha. Má svoj úvod, 
pokračovanie i záver. Míňajú sa roky mla-

jeseň života
dosti, až sa napokon pominú a ani sa ne-
nazdáme, že sa blíži aj naša staroba, keď 
sa v nej zrazu ocitneme. Ďakujeme všet-
kým starým rodičom, že prišli na tú chvíľu 
do našej materskej školy a deti im ďakujú 
za lásku, pochopenie a obetavosť.

uč. Mgr. Anna Onušková 

K nebu letí modlitba z našich malých 
dlaní, nech Dobrý Boh babičku, 
deduška požehná a chráni. 
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ročníka boli na lyžiarskom výcviku 
v Ždiari.

Nový projekt
Naša škola bola vybratá a zara-

dená do nového národného projek-
tu Ministerstva školstva s názvom: 
Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva. V 
rámci neho budeme mať zriadenú 
novú interaktívnu učebňu s interak-
tívnou tabuľou a tabletmi. Vytvorí-
me niekoľko výučbových videí z 
geografie, fyziky a matematiky na 
témy: Máme radi Slovensko, Fyzi-

kálny pokus a Žiaci učia žiakov.
Mediálny deň
V rámci marcového mediálneho 

dňa sme surfovali internetom, aby 
sme sa dozvedeli veľa zaujímavos-
tí. Súťažili sme, lúštili, strihali, lepili, 
diskutovali. Pracovali sme s infor-
máciami v novinách a zabávali sa na 
úlohách z mediálneho sveta. Spolu 
s hercami z divadla NEON sme sa 
stali spolutvorcami animovaného fil-
mu a ocitli sa v kráľovstve snov. 

Krížová cesta
16. apríla sme v areáli našej 

Snehuliak
Členovia žiackeho parlamentu 

pod vedením pani učiteľky Mgr. Ta-
tiany Hricovej dnes zorganizovali 
peknú aktivitu pre žiakov druhého 
stupňa. Výsledkom bol „unavený“, 
ale krásny snehuliak pred školou. 

Lyžiarsky a plavecký výcvik
Plávanie a lyžovanie patrí k 

základom gramotnosti človeka. Aj 
preto sme sa tento mesiac so ži-
akmi zúčastnili dvoch základných 
výcvikov. Piataci práve ukončili týž-
dňový plavecký kurz a žiaci 7. - 9. 

roK 2014 v NašEj šKoLE

V predvianočnom čase sa každý z nás snaží byť milý a 
dobrý nielen k svojim blízkym, ale aj k ostatným ľuďom. To 
každý rok dokazujú aj naše Nevesty. V sobotu 20. decemb-
ra sme opäť, boli potešiť klientov Penziónu vo Vranove nad 
Topľou. V príjemnej vianočnej atmosfére sme im zaspievali 
koledy a rozdali ovocie a darčeky. Niet lepšieho pocitu, ako 
potešiť starých a chorých ľudí. Potešiť starých ľudí sa naozaj 
vyplatí, veď naše piesne roztancovali aj chorých ľudí na vo-
zíčku. Prajeme im Požehnané Vianoce a veľa, veľa zdravia. 

školy zažívali dramatizovanú krížo-
vú cestu.  

40 rokov novej školy
Pred 40 rokmi sa po prvýkrát 

otvorili brány našej školy. V máji 
sme otvorili knihu jej života, listovali 
v nej, hľadali a objavovali všetko 
dobré, čo sa urobilo i robí, spomí-
nali na tých, ktorí tu boli a zanecha-
li tu svoj rukopis, vzdali úctu tým, 
ktorých práca a život vyryli hlboké 
ornamenty. Nuž, spomínajme, je 
na to tá správna chvíľa... Milá naša 
škola, k Tvojim narodeninám Ti 
želáme veľa dobrých a úspešných 
žiakov, trpezlivých a obetavých uči-
teľov i pracovníkov a prinášame Ti 
balíček darčekov, ktoré sme vlast-
noručne vyrobili.

Naši úspešní filmári
Naši žiaci Dávid Sabol, Peter 

Kozák, Alexandra Goliášová a 
Daniel Bančanský vytvorili film Ci-
trolego, ktorý bol na Festivale fyzi-
kálnych filmov v Bratislave nomino-
vaný medzi tri najlepšie krátke filmy 
z celého Slovenska a úspešne re-
prezentovali našu školu. Tešíme sa 
a blahoželáme!

Arpádovci – siedmacky roč-
níkový projekt

28. mája sme sa spolu so sied-
makmi preniesli v rámci ich roční-
kového projektu do obdobia vlády 
dynastie Arpádovcov. Bola to prvá 
dynastia kráľov, ktorí vládli v novo-
rodiacom sa Uhorsku a ktorého sú-
časťou sme  sa  na 1000 rokov stali 

Stalo sa už dobrým zvykom, že v predvianočnom čase, k 
nám do Sačurova zavíta  Mikuláš.

Bolo to tak aj v nedeľu  21. 12. 2014, keď sa v našej obci ro-
zozvučali zvončeky na koči , ktorí viezol Mikuláša, čerta a anjela 
.To už detičky vedeli, že dostanú darčeky. A veru sa tak stalo, pri 
rozsvietenom  stromčeku sa rozdávali darčeky. Starosta obce 
nezabudol ani na dospelých , pre  nich , bola prichystaná dobrá 
medovina a kapustnica. Celé podujatie doslova dýchalo vianoč-
nou atmosférou a my všetci sa už tešíme na Vianoce.

Znova prišiel Mikuláš

 Sačurovské Nevesty

Sačurovské Nevesty

Oznamujeme všetkým občanom, že nové smet-
né nádoby, / plasty, papier, sklo / ktoré Vám boli 
doručené z Obecného úradu, nie je možné zatiaľ 

používať. Tieto nádoby sú urče-
né na separovaný zber –  pre 
Zberný dvor Sačurov. 

O tom kedy,  môžete ná-
doby  používať, budete včas 
informovaní!

 oznam pre občanov !
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aj my Slováci. Žiaci nám hranými 
rolami predstavili najvýznamnej-
ších  kráľov tejto dynastie:  zakla-
dateľa Uhorského štátu Štefana I., 
Ondreja II., Bela IV.,a posledného 
z rodu Ondreja III. Scénkou nám 
priblížili aj situáciu v Uhorsku za 
vpádu Tatárov.

Polievka z kameňa – ročníko-
vý projekt z anglického jazyka

V júni sme v našej škole opäť  
po roku otvorili „Bránu jazykov“ 
– tak sa volá ročníkový projekt 
pre žiakov deviateho ročníka. 
Teraz to bolo s ľudovou rozpráv-
kou „Stone soup“, v ktorej tulák 
dokáže uvariť polievku iba zo 
zázračného kameňa. Dramati-
záciu tohto príbehu nám naši 
deviataci originálne predviedli 
nielen v pôvodnej anglickej ver-
zii, ale pridali aj interpretáciu ich 
„originálneho“ prekladu v našom 
nárečí, ktorá zožala u spolužia-
kov úspech. Na záver si diváci, 
spolužiaci z ostatných ročníkov 
našej školy, vyskúšali, čo si za-
pamätali. Museli odpovedať na 
otázky v interaktívnom kvíze. 
Zasa to bol jeden z vydarených 
dní zážitkového učenia.

Jablko - citrón
Poisťovňa Generali v spolupráci 

s Políciou SR pripravili dopravno 
- preventívne podujatie JABLKO - 
CITRÓN, na ktorom sa zúčastnili aj 
štvrtáci a šiestaci našej školy. Spo-
lu s dopravnou hliadkou a pracov-
níčkami poisťovne vyrazili do ulíc 
obce, aby vzorných vodičov odme-

nili jabĺčkom a tých, ktorí prekročili 
povolenú rýchlosť, namiesto poku-
ty odmenili citrónom. Radostným 
konštatovaním malých dopravákov 
bolo zistenie, že jabĺčka sa z koší-
ka míňali oveľa rýchlejšie.

VIDEO  HAPPY 
Počas najobľúbenejšej akcie 

školy – Noci v škole sme natočili v 
objekte školy spolu so žiakmi video 
HAPPY ZŠ Sačurov. Nájdete ho 
na našej školskej webovej stránke: 
http://zssacurov.edupage.sk 

TEDx 2014
Koncom júna sme uskutoč-

nili tretí ročník školskej konfe-
rencie TEDx ZŠ Sačurov, ktorej 
témou bolo „Video“. Opäť sme 
si v podaní našich žiakov vypo-
čuli „myšlienky hodné šírenia“ 
a pozreli zaujímavé videá na-
šich žiakov.

... a ešte

... od septembra sme boli s 
deťmi prvého stupňa u Zapikána, 
rozmýšľali pri riešení úloh počas 
Týždňa matematiky, programovali 
roboty, stretli sa so svojimi spoluži-
akmi z Davidova a Dlhého Klčova 
počas projektu o zdravej výžive, 
prezentovali naše ľudové zvyky v 
rámci Európskeho dňa a naše hra-
dy, zámky, ba aj svetových objavi-
teľov, cestovateľov, no aj vedcov a 
umelcov súčasného sveta v rámci 
detskej odbornej činnosti a mnoho 
ďalších aktivít počas vyučovania aj 
mimo neho.

RNDr. Marta Megyesiová
PaedDr. Jana Humeníková
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Narodení:

 Marek Goroľ 5.8.2014
Nataša Gumanová 21.8.2014
Monika Nanárová 22.8.2014
Emília Šmatárová 1.9.2014
Jozef Šmatár 18.9.2014
Daniel Tancoš 26.9.2014
Nikolas Lukáč 29.9.2014
Karin Kuľhová 22.10.2014
Jana Šmatárová 29.10.2014
Irena Tancošová 29.10.2014
Nikolas Danko 29.10.2014
Alexandra Tancošová 31.10.2014
Natália Ferencová 25.11.2014
Michal Tancoš 28.11.2014
Zdenek Guman 6.12.2014
Gabika Ištoková     15.12.2014

Sobáše:

Ivan Dobranský a Jaroslava Berešová  9.8.2014
Milan Nemčík a Lucia Zubeková  30.8.2014
Ing. Ján Kotala a Anna Baniková      30.8.2014
Mgr. Miroslav Dibák a MUDr. Anna Barkóciová  13.9.2014
    
Zomrelí:

Zuzana Koščová 6.9.2014
Michal Godarský 11.9.2014
Anna Hricová 24.9.2014
Pavel Kostur 20.10.2014
Veronika Guľaková  24.10.2014
Irena Tancošová 11.11.2014
Emil Šmatár 3.12.2014
Juraj Kozák 6.12.2014
JánKotran 10.12.2014
Alžbeta Baranová  14.12. 2014

Spoločenská kronika

Doznel tlmený akord života,                                                                                                                                          
stíchla jeho tichučká pieseň,                                                                                                                             
hmla studená padá na polia                                                                                                                                            
a nám do sŕdc bolestná tieseň.

Hľadali sme šťastie 
a našli sme seba!  ( J. Lenon )

Nadišla tá krásna chvíľa,                                                                                                                                          
keď matka dieťa porodila.                                                                                                                                        
Vietor odvial všetky chmáry,                                                                                                                                          
zostal úsmev, radosť v tvári.

V tomto školskom roku na-
stúpilo do materskej školy 67 
detí. Trieda 3-4 roč. detí - 23, 
trieda 4-6 roč. detí - 25 detí a 
trieda 3-6 roč. s poldennou pre-
vádzkou - 19 detí. Na škole pra-
cuje 5 učiteliek , dve asistentky 
učiteľa, ktoré pracujú na škole 
v rámci projektu MRK II a dve 
prevádzkové zamestnankyne. 
Cieľom našej práce je zabez-
pečiť všestrannú starostlivosť 
o dieťa a hlavne pripraviť deti 
na vstup do základnej školy. K 
splneniu tohto cieľa je potrebná 
spolupráca rodičov a školy. Hoci 
naši žiačikovia nemajú rozvrh 
hodín, je veľmi dôležité dodr-
žiavať pravidelné usporiadanie 
dňa, a to zo strany zdravotnej 
a výchovnej. Striedajú sa chvíle 
pokojné s rušnejšími tak , aby 
život detí bol v MŠ dynamický, 
podporoval ich prirodzenú ak-
tivitu a pritom ich neunavoval. 
Všetko má svoje miesto a čas 
- hry a hrové činnosti, pohybo-
vo- relaxačné činnosti, edukač-
né aktivity, pobyt vonku, jedlo, 
oddych. Dodržiavanie denného 
poriadku nie je formálnou zále-
žitosťou, detský organizmus si 
musí navyknúť na istý rytmus 
činnosti. Učiteľky postupujú v 
edukačnej činnosti podľa Škol-
ského vzdelávacieho programu“ 
Spoznávame svet“, ktorý má 10 
obsahových celkov. Čas rýchlo 
plynie a doposiaľ sme prešli už 
štyri obsahové celky: „Môj do-
mov“, Čarovná jeseň“, Žijeme 
zdravo“ a „ Zimné tajomstvá“.

V edukačnom procese plní-
me aj aktivity projektov, v kto-
rých je naša materská škola 
zapojená. Sú to projekty: NP 
MRKII, ktorého hlavným cieľom 
je inkluzívny model vzdelávania 
deti z marginalizovaných róm-
skych komunít. Druhý projekt 
prebiehajúci na škole je projekt 
„Aktivizujúce metódy vo výcho-
ve“ a tretí je projekt „ Digi škola“. 
Vďaka týmto projektom máme v 
každej triede interaktívnu tabuľu 
s príslušenstvom, práca s týmito 
interaktívnymi tabuľami oboha-
cuje edukačný proces s deťmi.

V obsahovom celku“ Môj 
domov“ sa deti oboznamovali 
s témou - moja rodina, tí, ktorí 
sa o mňa starajú, moji kamaráti, 
moja dedina a Slovensko moja 
vlasť. V októbri sme plnili ob-

sahový celok „ Čarovná jeseň“. 
Témy : jeseň v našej záhrade, 
ovocie a zelenina, farby jesene 
a úcta k starším sa prelínala 
celým pobytom v MŠ. Novem-
ber sa niesol v zamení obsa-
hového celku „ Žijeme zdravo“, 
v ktorom si deti osvojili a upev-
nili poznatky o vlastnom tele, o 
ochrane pred chorobami, zdra-
vom životnom štýle, vedia, čo 
je zdraviu prospešné a zdraviu 
škodlivé. Navštívila nás aj den-
tálna sestra p. Dobranská, s 
ktorou sme prevádzali aktivitu 
- Kazko a Plombička. Mesiac 
december sa niesol v znamení 
obsahového celku“ Zimné ta-
jomstvá“. Deti spoznávali znaky 
zimy, pripravovali sa na Mikulá-
ša a Vianoce, chystali spolu s 
p. učiteľkami darčeky pre blíz-
kych a kamarátov. Mikuláš k 
nám zavítal aj s dvomi anjelmi, 
deti potešili Mikuláša pekným 
kultúrnym programom. Mikuláš 
ich obdaroval darčekom plným 
sladkosti. Nasledovalo koledo-
vanie - v Dome sv. Simeona, 
kde deti potešili svojich starých 
rodičov vianočnými piesňami a 
vinšovačkami. Koledovanie po-
kračovalo na obecnom úrade, v 
obchode a základnej škole , kde 
sa spoločne potešili pri vianoč-
nom stromčeku naše deti s deť-
mi základnej školy. Na záver sa 
navzájom obdarovali. Nezabudli 
sme ani na naše kuchárky, ktoré 
nám stále chutne varia, a aspoň 
vianočnými piesňami sme im 
chceli poďakovať za ich prácu.

Pred nami sú najkrajšie 
sviat-ky v roku. Rodičom, 
priateľom a všetkým Vám, 
ktorí čítate tieto riadky prajú 
všetky deti aj zamestnanci 
materskej školy pokojné a 
požehnané Vianoce, veľa 
zdravia, lásky a radosti. 
Nech sa Ježiško - narodený 
v jasličkách - dotkne našich 
sŕdc.

Mária Kopečková
Riaditeľka školy

Život v materskej škole


