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Divadelné predstavenie názov hry Strašidlo od autora  Ferka Urbánka. 

 
Minulý mesiac dňa  8. Mája 2016 v nedeľu, sme mali možnosť potešiť sa z divadelného 

predstavenia divadelného súboru mládeže, pri Rímsko-katolíckej Arcidiecéze v Prešove. Vystúpenie 

bolo jedným z najkrajších, ktoré sme tu doposiaľ organizovali. Vystúpilo 14 ochotníckych divadelníkov, 

vrátane tútora mládeže Rímsko-katolíckeho kňaza, duchovného otca Jozefa Mrúza a nášho Matúša 

Vagaša. Hra bola prezentovaná v dobových krojoch s veľmi peknými rekvizitami, ktoré si vyrobili sami 

ochotníci.  Divadelné predstavenie bolo riadne propagované v kostole a pozvánky boli doručené do 

schránok. Aj keď sa hralo v nedeľu popoludní, predstavenie navštívilo približne 30 divákov.  

 

Otázka je, či má zmysel pripravovať kultúrno spoločenské hodnotné akcie, keď nie je záujem.  

 

Výlet do termálnych kúpeľov Nyiredháza  08. Júla 2016  

 

Na začiatku prázdnin obec organizuje výlet do kúpeľného mesta Nyiredháza. Občanom obce, 

obec uhrádza náklady na cestu 2 autobusmi, približne 84 miest. Účastníci, ktorí nepochádzajú z obce 

zaplatia za cestu 7 €. Odjazd z Ozoroviec je o 06:30 hod. z parkoviska pri kultúrnom dome. Návrat 

a odjazd z kúpaliska je o 19:00 hod.  

 

Vstupné na kúpalisku:  Dospelý      3 000 Ft 

Dieťa do 3 rokov        100 Ft 

Dieťa od 3 do 6 rokov    2 000 Ft 

Študenti/dôchodcovia nad 60 rokov  2 300 Ft 

 

Obec zaplatila a vybavila zľavu 25 percent na vstupnom na jednu osobu. 

 
Dieťa od 3 do 6 rokov, Študent do 16 rokov, alebo študentský preukaz do 24 rokov, Senior nad 60 rokov sú oprávnení na 
zľavnenú vstupenku len v prípade preukázania sa platným preukazom s fotografiou. 
 

Na konci prázdnin bude obec organizovať ešte jeden zájazd do termálnych kúpeľov Nyiredháza. 
 

Zamestnávanie v obci prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove 

 

Obci sa podarilo zamestnať prostredníctvom rôznych programov podpory zamestnávania našich 

občanov, ktorí nenašli dlhodobo prácu.  

 

Dobrovoľnícka služba na 6 mesiacov - 4 zamestnanci 

Zamestnanie na 9 mesiacov   - 1 zamestnanec 

Zamestnanie na 15 mesiacov  - 5 zamestnancov 

Aktivačné práce na 64 hodín mesačne  - 4 aktivační pracovníci 

Aktivačné práce na 32 hodín mesačne  - 3 aktivační pracovníci 

Zamestnanci pracujú na rekonštrukcii plota areálu Grécko-katolíckeho Chrámu, oprave dlažby, 

odvodnenia, vchodových a bočných dverí Grécko-katolíckeho Chrámu.   

 

Rekonštruujú rigol na ul. Lesná s polo vegetačnými betónovými tvárnicami, ktoré sa nebetónujú, 

ale ukladajú do štrkového lôžka. Tento spôsob sa zvolil preto aby tvárnice prerastala tráva, 

ktorá čiastočne eliminuje škodliviny, ktoré sa vypúšťajú do rigolov a aby sa odstránil zápach v rigole.  

 

Vyčistil sa areál okolo obecného úradu od náletových drevín. Vybudujeme svojpomocne, 

čiastočne betónový plot a plot s pletivom medzi pozemkami obce a susediacim súkromným pozemkom. 



 

Upravuje sa cintorín. Postavila sa lacná búdka na náradie, znovu sa sprevádzkovali toalety 

a umývadlo v budove domu smútku.  
 

Na cintorín sme zakúpili 10 ks pekných lavičiek na sedenie, ktoré sme osadili do betónových pätiek. 

Nosnosť jednej lavičky je 120 kg. 

 

Vykopala sa studňa na cintoríne 11 m hlboká ale bohužiaľ jej výdatnosť je nízka, preto sa ju 

pokúsime prehĺbiť.   

 

Buduje sa areál včelnice a ošetrujú sa včelstvá a úle. 

 

Vysádzajú a ošetrujú sa stromy, kry a kvety. 

 

Odhrdzujú  a maľujú sa obecné ploty, zábradlia okolo Močiarneho potoka a detské preliezky. 

 

Opraví sa poškodený most na križovatke Jarková a Cintorínska z dôvodu ohrozenia bezpečnosti 

cestnej premávky. 

 

Informácie na web stránke obce Malé Ozorovce: www.obecmaleozorovce.sk  

 

Zmena termínu vývozu skla z 26.06.2016 na 26.07.2016 t.j.utorok. 


