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Zloženie OZ na volebné obdobie 2014 – 2018 

 

Ing. Rozália Juhászová – starostka obce 

Poslanci:  

Ing. Miroslav Ujczo – zástupca starostky   

Slavomír Holečko, Jozef Laki, Roland Rác, Ing. Katarína Szabóová, Marta 
Sehnalová, Rastislav Weiszer. 

Pri OZ sú vytvorené dve komisie:  

Komisia na ochranu verejného poriadku  
Komisia pre kultúru a šport 

Zloženie jednotlivých komisií je nasledovné: 

Komisia na ochranu verejného  poriadku: 
Ing. Miroslav Ujczo – predseda  

Marta Sehnalová – členka    

Rastislav Weiszer – člen 
Martin Ivanko – menovaný člen                                                                                                                                                

Komisia pre kultúru a šport 

Ing. Katarína Szabóová – predsedníčka  

Slavomír Holečko - člen 

Jozef Laki - člen                                                            

Roland Rác – člen 
Monika Lakiová –  menovaná členka 

 

Čo sa urobilo v obci roku 2015 !    

   Vodovod  v obci je vybudovaný, čaká sa na dobudovanie vodojemu na Sivom 

kopci, jeho výstavba sa má pravdepodobne ukončiť v mesiaci február 2016. Po 

ukončení výstavby a po kolaudácií  sa začne samotné napájanie vody do 
domácností. V obci chýba dobudovanie 800 m vodovodu. Žiadosť o dostavbu  

môže obec podať, až po kolaudácií terajšej výstavby. Po ústnych a písomných 

dohodách sme v rámci projektu upravili povrch miestnych komunikácií 
a z vlastných zdrojov sme dali zaasfaltovať plochy vo výmere 720 m2. Po 

rokovaniach s vedením PD Paňovce sme dospeli k dohode, že polovicu 

nákladov za asfaltovanie cesty od ( dolnej brány cintorína, až po vstupnú bránu 

PD a jednu tretinu úpravy  pri dolnej cintorínskej bráne) nám uhradilo PD 

Paňovce. Prenajali sme športový areál a telocvičňu firme Masek club. Po 
prenájme sa tam urobili terénne a vnútorne úpravy, ktoré vyhovujú futbalistom 

a občanom obce. Upravujeme terén pod cintorínom,  oddrenážovaním, aby tam 

nestála voda.Oosadili sme rúry do rigolu a zasypali sme ich zeminou. Práce 
ešte nie sú úplne dokončené pre nepriaznivé počasie. V jarných mesiacoch 

osadíme chýbajúce  rúry v uličke. Urbariát a pasienkové spoločenstvo nám 

poskytlo drevo na poškodenú lavičku cez potok pri „Halásových“. Lavičku 

opravili pán M. Ujco a A. Ujco. Vymenili a ofarbili sme dosky na obecných 

lavičkách. Dosky nám narezal pán L Varga a v rámci VPP a pomocou 
športovcov sme ich zafarbili.  Občania si ich osadzujú  pred svojimi domomi. 

Ohradu na verejnom cintoríne sme zafarbili v spolupráci s dôchodcami 

a mládežou.  Za pomoci rodičov sa natreli a nafarbili lavičky a preliezky na 
školskom dvore. V časti Pizondor  sme dali s DHZ vystriekať obecný rigol. 

V areáli KD sme vyčistili a upravili parkovisko pre osobné autá  a vysadili 

skalku v spolupráci s deťmi ZŠ. Pán L.Varga osadil hliníkové rošty na 
chýbajúcich miestnych rigoloch.   Dali sme vypracovať PHSR na roky 2015 – 

2021 , ktorý je potrebný pri podávaní žiadostí o finančnú podporu pri 

projektoch. V spolupráci s občanmi a spoločenskými organizáciami budeme 
našu obec zveľaďovať, aj v roku 2016. 

Ďakujeme!  

Ing.  Rozália Juhászová,  starostka obce  

 

Z činností komisií pri OZ Paňovce 

   Nielen práca ale aj zábava patrí do života človeka a obce, preto sa tento rok 
zorganizovalo aj niekoľko kultúrnych  podujatí. Už tradičný Fašiangový ples 

usporiadal DHZ v mesiaci február. Sezóna grilovania a opekania sa začala na 

futbalovom ihrisku 1. májovou opekačkou a vatrou. Na sviatok Turíc sa za 
pomoci poľovníckeho združenia postavil pred Obecným úradom „Máj“ 

s krátkym kultúrnym programom detí ZŠ. Paňovské leto je už niekoľko rokov 

naším tradičným letným podujatím na miestnom futbalovom ihrisku. Aj tento 
rok prebehla súťaž vo varení kotlíkových jedál, súťaže detí a ich rodičov, 

vystúpenie kynológov, prehliadka DHZ,  futbalový zápas medzi hráčmi z 

„Alvégu a Feyégu a nakoniec zábava pod holým nebom. V mesiaci august sme 
mali možnosť v obci zažiť krásne vystúpenie ľudovej skupiny Kandráčovci. 

Jesenný čas sa spája s podujatím úcty k našim starším spoluobčanom. Stretli sa 

na posedení v kultúrnom dome kde sa každoročne pripravuje aj výstava plodov 
našich záhrad. Po asi 25 ročnej odmlke sa v mesiaci november pre najmenšie 

detičky uskutočnilo „Uvítanie detí do života “. Katarínsku zábavu tento rok 

zorganizovali členovia TJ. Radi by sme vás ešte privítali na Štedrý deň pri 
obecnom Betleheme  a tiež v podvečer Silvestra pred OcÚ, kde bude 

pripravené malé prekvapenie. 

 Ďakujeme všetkým za spoluprácu a prajeme veľa šťastia a zdravia v Novom 
roku. 

Ing. Katarína Szaboóvá,Ing. Miroslav Ujczo,   predsedovia komisií 

 

História a súčasnosť 

   História našej obce do roku 1945 bola spracovaná v knihe „Paňovce – 

kapitoly z dejín“, ktorá bola vydaná v roku 2014. Ďalšie články v Spravodaji  
už  budú  z novšej histórie obce, ktorá sa prelína aj so súčasnosťou.  

Z činnosti klubu dôchodcov. 

Na výročnej členskej schôdzi  18. októbra 2015 bola zhodnotená činnosť klubu 
za posledné obdobie. Hlavným bodom večera bolo pozdravenie jubilujúcich 

členov, ktorí v roku 2015 oslávili okrúhle výročie svojho narodenia. Pekných 

80 rokov sa dožili 3 naši členovia, 70 rokov tiež 3  a 65 rokov   2 členovia. 
Jubilantov pozdravila aj starostka obce Ing. Rozália Juhászová. Ďalším bodom 

programu bola voľba predsedu klubu. Doterajšia predsedníčka Mária Ujczová 

sa vzdala funkcie po 15-tich rokoch. Za novú predsedníčku bola zvolená 
p. Marta Komjátyová. Počet členov klubu je 52.  

     Klub dôchodcov bol založený v roku 1986 a jeho 1. predsedom bol Pavol 
Ďuráš. Svoju činnosť vyvíja nepretržite už 29 rokov. V čase vzniku bola 

organizačne usmerňovaná ONV – Ústav sociálnych služieb v Šemši a taktiež  

z ich strany aj materiálne vybavená /stoly, stoličky, kreslá.  Svoju miestnosť 
mali v budove obecného úradu, kde sa schádzali na rôzne akcie. Najviac sa 

tešili na besedu s obvodným lekárom, ktorý v rámci svojej  návštevy odmeral  

tlak všetkým  členom klubu. V tom čase boli  takmer všetci  v produktívnom  
veku zamestnancami JRD (terajšie poľnohospodárske družstvo) a preto 

pozývali na stretnutia aj predsedu družstva. Letné výlety boli zamerané na 

prehliadku hradov, zámkov, kúpeľných miest a pod. Vybrať miesto bolo 

jednoduché: „Je to jedno kam, len nech ideme“.  Po roku 1990 klub dôchodcov  
začal fungovať samostatne  za úzkej spolupráce s obecným úradom. V roku 

1996 pre vysoký vek/ 86 rokov/ sa funkcie  predsedu vzdal Pavol Ďuráš 

a predsedníčkou sa stala  p.  Mária Vargová, bývalá riad. MŠ a od  roku 2000  
funkciu predsedníčky dodnes zastávala p. Mária Ujczová. 

        Peknou tradíciou, ktorá má korene v 70-tich rokoch minulého storočia 

bolo uvítanie detí do života. Od roku 1977 Zbor pre občianske záležitosti pri 
MNV /miestny národný výbor/ mimo iných akcií  2 x ročne organizoval aj 

uvítanie detí, na ktorých sa v mnohých prípadoch zúčastňovali aj zástupcovia 

zamestnávateľov. Po roku 1990 sa prestali organizovať. V tomto roku obec 
v spolupráci  s Komisia  pre kultúru a šport znovu oživila túto tradíciu a dňa 

8.11.2015 bolo uvítaných 5 detičiek, ktoré sa narodili v roku 2014 – 2015. 

                                                                                                                                                             

                           Eva Seligová , kronikárka obce 

Poľovníci a deti 

   Činnosťou, ktorou sa poľovníci zaoberajú je ochrana zveri, prikrmovanie 
v čase núdze (zima, nepriazeň počasia) a v neposlednom rade je to aj selektívny 

lov zveri. O poľovníctve sa môžete na internete dočítať rôzne zaujímavosti, 

ďalšie prezentujú média, ale ja by som chcela v krátkosti napísať čomu sa 
poľovníci venujú aj navyše. Veľmi prospešnou činnosťou je práca s deťmi. 

Vzdelávanie detí v školskom veku je zo strany poľovníkov, ale aj zo strany detí 

navzájom prospešné. Určite nie zo všetkých detí vyrastú uvedomelí poľovníci, 
ale o ich práci budú vedieť v budúcnosti omnoho viac. V tomto školskom roku 

začal v našej obci  na základnej škole pracovať nový krúžok pod skratkou 

KMPP. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka, ktorý tento krúžok navštevujú Vám 
vedia „rozlúsknuť“ záhadu tejto skratky. Pre Vás ostatných je to „Krúžok 

mladých priateľov poľovníctva,“  pod záštitou nášho  poľovníckeho združenia 

Platan Paňovce. S deťmi sa stretávame dvakrát do mesiaca na zhruba dve 
hodiny, ktoré sa im snažíme spestriť nielen rozprávaním, poznávaním a 

rôznymi prezentáciami a kreslením. V budúcnosti plánujeme vychádzky do 

revíru, kde by deti zažili aspoň niečo z toho, o čom sa postupne dozvedajú na 
našich stretnutiach. Vyvrcholením obojstrannej snahy by malo byť 

reprezentovanie nášho okresu v celoslovenskom kole KMPP, ktoré sa bude 

konať v júni  2016 na strednom Slovensku. Deti sú od prvej chvíle pre krúžok 
priaznivo naklonené a ich neustále otázky k téme, ktorá sa práve preberá, sú 

toho jasným dôkazom. Práca s mládežou je práca zodpovedná, ťažká, ale aj 

veľmi pekná. Každé dieťa je individuálne zdatné a jedinečné  a ja verím, že 
každé si na krúžku nájde tú svoju tému, ktorá ho zaujme a do budúcnosti si 

vezme veľa nových vedomostí, praktických zručností a samozrejme aj veľa 

pekných spomienok.      

Mgr. Ľudmila Komjáti-Nagyová, vedúca KMPP    

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Paňovce 

   Odhaduje sa, že dobrovoľný hasičský zbor v Paňovciach bol založený už 

v roku 1923. Žiaľ z histórie dobrovoľného hasičstva v našej obci sa zachovalo 

len veľmi málo. Celé tie roky činnosti dobrovoľných hasičov neboli nijako 
zdokumentované. Ostalo len zopár starých fotiek, historických členských 

preukazov a zastaraná hasičská technika. Dlhé roky činnosť DHZ stagnovala, 

technika chátrala a hasičská zbrojnica sa využívala na iné účely.  
Činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Paňovciach bola obnovená 

v decembri  2012. Vtedy bol obecným zastupiteľstvom schválený trojčlenný 
výbor DHZ Paňovce, na čele ktorého dodnes stoja predsedníčka Katarína 

Pergelyová a podpredseda Tomáš Kozlai. Spočiatku tvorili členskú základňu 

len šiesti členovia. Paradoxom bolo, že iba jeden zo šiestich členov bol 
obyvateľom obce. Začiatky boli veľmi ťažké. Obnoviť niečo, čo dlho 

nefungovalo si vyžadovalo mnoho úsilia a trpezlivosti. Začínali sme od nuly 

v každom smere. Potrebovali sme obnoviť materiálno – technické vybavenie, 
rozšíriť členskú základňu hlavne o paňovských členov a dostať DHZ do 

povedomia občanov. Obec nám vyhradila skladové priestory na uskladnenie 



materiálu a dala nám  k dispozícii malú zasadaciu miestnosť na schôdze 

a stretnutia a dokonca  nás podporila aj  finančnou dotáciou. O rok neskôr sa na 

výročnej členskej schôdzi objavili prví záujemcovia o členstvo z Paňoviec. 
V priebehu rokov 2014 a 2015 sa k nám pridali ďalší a v súčasnosti dobrovoľný 

hasičský zbor obce disponuje sedemnástimi členmi. Príchodom nových členov 

sa doplnil aj výbor, ktorý je v súčasnosti sedemčlenný. Rozšírením členskej 
základne sme sa zrazu stali súčasťou obce. Zúčastňujeme sa na organizácii 

kultúrnych a športových podujatí, aktívne spolupracujeme s obecným úradom 

aj s inými dobrovoľníckymi združeniami, organizujeme cvičenia, máme za 
sebou prvé zásahy, vytvorili sme detské hasičské družstvo, reprezentujeme 

obec aj náš zbor na rôznych konferenciách a stretnutiach. Medzitým došlo aj 

k legislatívnym zmenám a dobrovoľné hasičské zbory obcí začali byť vo veľkej 
miere podporované aj so strany štátu. Poskytuje sa im finančná dotácia na 

nákup hasičskej techniky, rozdávajú sa hasičské autá a členom sa zabezpečuje 

základná príprava, s cieľom zlepšiť zásahu schopnosť dobrovoľných 
hasičských jednotiek. Aj vďaka tomu je naše materiálno – technické vybavenie 

na úrovni, o ktorej sa nám v roku 2013 ani nesnívalo. 

V priebehu tohto roku sa deviati členovia DHZO zúčastnili základnej prípravy 
členov hasičských jednotiek. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti obdržali: 

Tomáš Kozlai, Marek Kula, Bc. Peter Cengel, Martin Ivanko, Rastislav 

Weiszer, Bc. Pavol Pačecha, Martina Dečová, Mária Seligová a  Katarína 
Pergelyová. 

V marci sa pán Ladislav Juhász zúčastnil špecializovanej prípravy na výkon 

funkcie veliteľa DHZO, kde obdržal osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 
Naša doterajšia zásahová činnosť spočívala väčšinou v odstraňovaní následkov 

veternej kalamity a prietrže mračien. Niekoľkokrát sme sa zúčastnili aj 
pátracích akcií po nezvestných osobách v spolupráci s Košickou kynologickou 

záchranárskou brigádou.  

V tomto roku prebehla rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Na úvod sa zbúrali tri 
steny a vyvýšená podlaha, ktoré tam boli pristavané v minulosti keďže 

zbrojnica bola využívaná na iné účely. Rekonštrukcia zahŕňala opravu starej 

omietky stropu, nové omietky na všetky steny, nový rozvod elektroinštalácie, 
zavedenie vodovodu a nový náter vnútorných stien a stropov požiarnej 

zbrojnice. Požiarna zbrojnica je pripravená na garážovanie hasičského auta, 

o ktoré sa už dlhšiu dobu usilujeme a veríme,  že v blízkej budúcnosti sa nám 
ho podarí získať. Zároveň dúfame, že náš dobrovoľný hasičský zbor obce bude 

naďalej úspešne napredovať a rozširovať svoju členskú základňu o ďalších 

aktívnych a užitočných členov, aby bratská pomoc v nešťastí bola každému na 
dosah. Na záver vyslovujem poďakovanie všetkým členom DHZO Paňovce za 

ich obetavú prácu a  obecnému úradu a všetkým priateľom a priaznivcom 

dobrovoľného hasičstva za ich podporu a pomoc.  

               Katarína Pergelyová, predseda DHZO Paňovce 

 

 

Z činnosti TJ Paňovce v roku 2015 

   Futbalový klub TJ Paňovce do roku 2015 vstupoval s určitými cieľmi 

a očakávaniami, ktoré chcel naplniť. Rok 2015 totiž pre nás prinášal viacero 
výziev :  

 zatraktívnenie futbalu pre divákov 

 vyriešenie nedostatku financií na činnosť klubu 
 prestavba a kultivácia priestorov využívaných TJ 

 skvalitnenie kádra mužov a žiakov 

 plnenie spoločenských, kultúrnych a sociálnych úloh TJ v obci Paňovce   
Futbalová činnosť  

Muži:  
Sú to zápasy mužov, ktoré sú najväčším lákadlom pre fanúšikov TJ, preto práve 
v tomto smere sme videli najväčší priestor na pritiahnutie diváka. Na jar v roku 

2015 sme dohrávali sezónu 2014/2015 v 2. triede. Celú jarnú časť sme hrali 

zápasy na domácom ihrisku. Vďaka silnej a poctivej niekoľkomesačnej zimnej 
príprave a kolektívnemu výkonu mužstva, naša kvalita stúpala od zápasu 

k zápasu. V jarnej časti sme neprehrali ani jediný zápas, pričom záverečná 

bilancia bola jedna remíza a všetky ostatné zápasy výhra - v prospech TJ. Takto 

sa nám podarilo  zabezpečiť druhé miesto v tabuľke a po piatich rokoch znova 

postúpiť do 1. triedy. Do jesennej časti sezóny 2015/2016 sme vstúpili plný 
očakávania voči novým súperom z 1. triedy. Dopredu nás hnali diváci, ktorí nás 

povzbudzovali aj v tom najnevhodnejšom počasí, ako aj naša túžba potvrdiť, že 

do 1. triedy Paňovce skutočne patria. Odohrali sme 7 zápasov na domácom  a  
7 zápasov na súperovom ihrisku.  Prvú časť sezóny 2015/2016 sme ukončili na 

šiestom mieste v tabuľke zo 14 tímov,  ale tabuľka je bodovo veľmi vyrovnaná.  

Žiaci: 

V sezóne 2014/2015 mužstvo minižiakov skončilo na šiestom mieste v strede 

tabuľky. Tím tvorili štyria starší hráči a zvyšok mladé nastavajúce talenty, ktoré 

s futbalom ešte len začínajú. Aj napriek tomuto faktu podávali hráči solídne 
výkony.  Do  jesennej časti sezóny 2015/2016 vstupovalo mužstvo žiakov  s 

jasnými cieľmi. Dôležitou úlohou bolo obsadiť miesto manažéra tímu a tiež 

trénera. Funkcie manažérky sa chytila Henrieta Krivdová a pozíciu trénera 
prijal Andián Zarecký. Ďalším cieľom bolo udržať starších hráčov v tíme. 

Vďaka týmto splneným cieľom mohli žiaci vstúpiť do novej sezóny. Tá sa pre 

žiakov niesla vo víťaznom duchu. Na zimnú prestávku si môžu ísť oddýchnuť 
z 1. miesta tabuľky. Zaujímavosťou je, že medzi hráčmi sa objavujú aj 

dievčatá.  

Mimošportové aktivity klubu 
   TJ Družstevník Paňovce je zrejme najväčším združením pôsobiacim v obci 

Paňovce a je  ostro sledované občanmi obce. Sme si vedomí našej 

zodpovednosti a úlohy v rámci kultúrneho života obce a tomu sme  v roku 2015 
prispôsobili aj svoje aktivity.  Členovia TJ pomáhali obci Paňovce pri 

organizácii tradičného Paňovského leta. Futbalisti pripravili  celý areál TJ a 
zabezpečili futbalový zápas “Alvég – Felvég“. Obdobné činnosti členovia TJ 

vykonali aj pri príprave na koncert Kandráčovcov v priestoroch areálu TJ. 

Členovia TJ ďalej vykonávali činnosti v spolupráci s vedením obce.Jednou 
z najväčších akcií  bola organizácia Katarínskej zábavy, ktorá sa konala 

v kultúrnom dome. Po starostlivej príprave celej akcie a výbornej súhre kapely 

TORPEDO, kvalitného jedla, známych tvári a priateľského kolektívu sa 
Katarínska zábava vydarila nad naše očakávania a k úplnej spokojnosti hostí. 

   Záverom musíme konštatovať, že výzvy, pred ktorými stál náš klub v roku 

2015 sa nám podarilo uskutočniť a to aj vďaka nemalej pomoci od tretích osôb. 
Podarilo sa nám zatraktívniť naše zápasy práve postupom do 1. triedy, 

poctivým výkonom našich hráčov, ale tiež aj skvalitnením služieb pre divákov 

vybudovaním nového baru a skvalitnením služieb pre hráčov renováciou 
priestorov šatní , spŕch či telocvične. Sme veľmi vďačný za financovanie 

činnosti klubu zo strany obce a p. Štefanca, pretože jedine tak je možné držať 

klub nad hladinou. Rok 2015 bol rokom, kedy sme výrazne pomáhali rozvoju 
spoločenského a kultúrneho života v obci.  

   Ján Harčár, predseda TJ 

 

....dnes chceme byť múdrejší, ako včera.... 

   Pod týmto naším heslom sme začali nový školský rok. 

V školskom roku 2015/2016 študuje v  našej ZŠ 23 žiakov 1. stupňa. I. triedu 
navštevuje 15 žiakov a to 8 prvákov a 7 štvrtákov. Triednou učiteľkou je Mgr. 

Alena Ujcová.  V II. triede pracujú 4 druháci a 4 tretiaci. Triednou učiteľkou je 

Mgr. Denisa Komjátyová. ŠKD v čase poobedia navštevujú všetky deti. Pani 
vychovávateľka Kubová sa im venuje v rámci rôznych mimoškolských aktivít, 

nácvikov rôznych  programov a tvorivých dielní. Súčasťou poobedňajšieho 

vyučovania je aj záujmová činnosť. Pracujeme v troch záujmových útvaroch 
a to počítačový krúžok pod vedením pani Kubovej, Cesta okolo sveta s pani 

učiteľkou Komjátyovou a krúžok mladých priateľov poľovníctva pod vedením 

pani Komjátiovej – Nagyovej. Náboženskú výchovu u nás učí pán farár 
Fedorka. 

Tento školský rok nám priniesol veľa výziev, plánov a zámerov na skvalitnenie 

vzdelávania v našej škole. Zmeny súvisia najmä s inováciou školského 
vzdelávacieho programu, ktorý je platný pre 1. ročník. Práve v ňom nám 

pribudol nový predmet prvouka. Inovovaný učebný plán bol posilnený 

o prírodovedné predmety a hravý anglický jazyk, ktorý sa u nás  už niekoľko 

rokov vyučuje od 1. ročníka.  

Obdobie adaptácie majú naše deti už za sebou. U prvákov sa môžeme pochváliť 
prvými úspechmi v čítaní, písaní a počítaní. Školský rok plynie rýchlo a my 

v tomto období zhodnocujeme už niekoľko mesačnú usilovnú prácu aj našich 

druhákov, tretiakov a štvrtákov. 
Škola, to je učenie, ale aj hra a zábava, ktorú nemôžeme a ani nechceme 

z nášho školského života vymazať. Máme za sebou niekoľko  akcií, ktoré boli 

pre nás poučné, ale aj zaujímavé a veľmi zábavné. Ich obsah a cieľ nadväzoval 
na vyučovací proces. Bola to napríklad návšteva Bábkového divadla 

a Miklušovej väznice v Košiciach, súťaž vo vyrezávaní tekvíc, kde nie len deti, 

ale aj  ich rodičia prejavili  pochopenie pre takéto podujatie, ktoré si 
vyžadovalo množstvo času a bohatú kreativitu pri príprave a výrobe  tekvíc. 

Odmenou nám boli nielen pekné ceny, ale aj večerné púšťanie balónov šťastia. 

Pozdravili sme aj našich starých rodičov pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty 
k starším a pripravili pre nich  pekný kultúrny program. Neodmysliteľnou 

súčasťou našej školy je Noc s Mikulášom, podujatie plné darčekov, hier, 

zábavy, ale aj prísľubov do budúcnosti.  Dňa 7.12. 2015 sme navštívili Domov 
dôchodcov v Drienovských kúpeľoch a svojim programom pozdravili jeho 

obyvateľov pri príležitosti stretnutia s Mikulášom.  

V našej práci sa nám darí, z dosahovaných výsledkov máme radosť. Nie je to 
však len naša zásluha. Poďakovanie patrí hlavne našim rodičom, ktorí nás 

podporujú a pomáhajú nám. Zriaďovateľ školy a pani starostka Juhászová stoja 

pri nás, vychádzajú  nám v ústrety a neodmietnu naše požiadavky a potreby, za 
čo im pekne ďakujeme. Poďakovanie však patrí aj naším bývalým žiakom, 

ktorí aj po odchode z našej školy prichádzajú za nami s ponukou pomoci 
a spolupráce, čo nás veľmi teší. 

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku – Vianoce, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. 

Pripravujeme sa a nacvičujeme program, s ktorým vystúpime v rámci 
Vianočnej akadémie. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame 20.12.2015 

o 14:30 h. do kultúrneho domu a tak spolu prežime  čaro  týchto sviatkov. 

Všetkým obyvateľom našej obce  prajeme pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a šťastný nový rok. 

 

Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí. 

Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti. 

Starý rok nám odchádza a nový ide za ním. 

Nech Vám radosť prináša, to je naším prianím. 

 

   Mgr. Alena Ujcová, riaditeľka školy 

 
.  

 

 

 


