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každá sviečka, ktorá rozžiari náš adventný 

veniec, nám ukazuje, ako sa blížime k najkrajším 
sviatkom v roku. 

Žijeme v uponáhľanej dobe, keď nám povinnosti 
a úlohy stále viac odkrajujú z času, ktorý by sme 
chceli stráviť s priateľmi a blízkymi. Voľné chvíle 
v rodinnom kruhu sú preto pre každého z nás tým 
najcennejším darom. 

Dovoľte mi, aby som Vám zaželal príjemné 
prežitie vianočných sviatkov naplnených láskou, 
radosťou a pokojom. 

Veľmi dobre vieme, že Vianoce sa nehodnotia 
počtom darčekov, ale tým, ako sa dokážeme podeliť 
o rodinnú pohodu, harmóniu a čas, ktorý prežijeme 
v čarovnej atmosfére sviatkov s najbližšími. 

Štedrosť je aj o odpustení, úprimnom poďakovaní 
a pokore. O tom, aby sme sa pristavili pri 
hodnotách, tradíciách a spomienke na tých, ktorí 
s nami nemôžu zasadnúť k štedrovečernému stolu, 
a o tom, aby sme získali silu rozpoznávať, čo je 

q Rozvíjame čitateľskú  gramotnosť
q ŠK Sačurov
q Spoločenská kronika

skutočne dôležité od toho, čo je nevyhnutné, alebo 
aj nepodstatné. Aby sme cez Vianoce, ale aj po nich 
mali srdcia otvorené porozumeniu, odpúšťaniu, 
pomoci aj pochvale. 

K vianočným sviatkom Vám prajem, aby ste ich pre 
svojich najbližších pripravili presne také výnimočné 
a čarovné, ako si ich uchovávate v spomienkach zo 
svojho detstva. 

Z obdobia, keď nám rodičia a starí rodičia 
dopriali výnimočnosť a jedinečnosť každého 
momentu, každej chvíle od začiatku adventu, 
spoločnú štedrú večeru, trblietajúci sa vianočný 
stromček, rozvoniavajúcu kapustnicu, až po 
dychtivé čakanie na polnočnú omšu či večernú 
prechádzku po zasnežených uliciach zahalených 
v sviatočnom tichu. 

Rok, ktorý sa o pár dní skončí nebol jednoduchý, 
ale náročný. Zvládli sme ho a čaká nás ďalšie 
obdobie, ktoré verím, že bude etapou nových 
úspechov opretých o pevné zdravie, pozitívnu 
energiu a úprimnú snahu naďalej meniť veci v našej 
obci k lepšiemu. 

             S úctou Peter Barát, starosta obce.

Vážení spoluobčania,

Nech sú pre vás tieto sviatky žiarivé a radostné. 
Nech všetky vaše želania a sny stanú sa skutočnosťou 
a nech vás pocit radosti naplní počas celého roka.

Z obsahu:
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Sáčikfest

Keď sa koncom leta začne 
na futbalovom ihrisku ŠK Sa-
čurov stavať tribúna, začína-

jú sa tešiť priaznivci rocko-
vo – metalového štýlu hud-
by. Stalo sa už totiž pek-
ným zvykom, že pred folklór-
nym popoludním si prídu na 
svoje aj priaznivci tohto žán-
ru. Organizátori aj tohto roku 

pozvali na koncert kvalitné 
skupiny a tak sa bolo nao-
zaj na čo tešiť.  Na javisku 
sa vystriedali skupiny PANK-
POP, A CHANCE TO SURVI-

VE, NO BRAKE, DETOX OF 
PONY, YPSYLON, VELVET 
STONE, PENTAGRAMČEK 
a ESTER. Výborná hudba a 
skvelá nálada  sa niesli Sa-
čurovom až do neskorých 
hodín.

Folklórne 
popoludnie 
v Sačurove

Dňa 2.9.2018 usporiadal 
Obecný úrad  v Sačurove, 
Folklórne popoludnie spo-
lufinancované Maticou slo-
venskou. V prvú septembro-
vú nedeľu bývajú už tradične 
v Sačurove „folklórne hody“ 
pretože práve vtedy ožije 
naša obec ľudovými piesňa-
mi a veselou muzikou. Po-

časie nám toho roku prialo a 
tak sa toto obľúbené poduja-
tie konalo na miestnom am-
fiteátri, ktorý bol vyzdobený 
ľudovými motívmi. Ako prvé 
sa nám predstavili členky 
MO MS v Sačurove, „Saču-
rovské Nevesty“. To aké sú 
šikovné dokázali aj tým,že 
si pre divákov pripravili  zas 
niečo nové a to bolo „Duše-
ne kapusty“. Vtipné slovo, 

krásne piesne a staré zvyky 
tak príjemne naladili divákov 
na ďalší program. Po nich 
sme na javisku privítali spe-
vácku skupinu zo Sačuro-
va Oľšava, FS Soľanské Ne-
vesty, spevácke duo manže-
lov Karašovcov z Kamienky, 
mandolínovú hudbu Barvi-
nok z Kamienky a Muzikan-
tov z Raslavíc. Plný amfiteá-
ter nám všetkým dokázal,že 
v našich srdciach je ešte stá-
le miesto pre zvyky a piesne 
našich predkov.

Stretnutie 
priaznivcov motoriek 
Bikers on the streets

 
Už po druhý krát  v tom-

to roku sa v našej obci stre-
tli priaznivci silných strojov,-
motoriek. Prvý krát to bolo  
5. mája 2018, keď v uliciach 
obce burácali motorky, kto-
ré sa zhromaždili na škol-

Prehľad kultúrnych a športových 
podujatí  za 2. polrok 2018
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skom dvore. 23.9.20118 ten-
to klub opäť zavítal do našej 
obce, ale rozšíril svoje rady aj 
o auta – veteránov. Deň pred-
tým však títo silní chlapi pre-
ukázali   aj svoju ľudskosť a 
empatiu   keď všetci darovali 
krv v Trebišove. Tešíme sa na 
ďalšie stretnutie s nimi.

Súťaž vo varení 
gulášu

Sačurovský kotlíkový gu-
láš Vôňa praženej cibule, 
cesnaku a dobrého mäska, 
ktorá sa šírila z areálu ŠK 

Sačurov, bola jasným sig-
nálom že  sa po 3 krát ko-
nala súťaž vo varení kotlí-
kového gulášu. 6.10.2018 
sa v ranných hodinách zišli 
všetci priaznivci tohto obľú-
beného jedla. Najprv si kaž-
dý hľadal stanovište, kde sa 
rozložia a potom už po kot-
líkmi veselo blikotal oheň. 
Tak sa stretlo vo vzájomnom 
súboji  11 družstiev. Aj keď 
vlastne išlo o súťaž, v celom 
areáli vládla výborná nála-
da. Každý zo súťažiacich sa 
snažil svojím kuchárskym 
umením prispieť k víťazstvu 

svojho družstva. Rôzne dru-
hy mäsa, či zvláštne prísa-
dy  mali dať vyniknúť chu-
ti guláša. Starosta obce a 
členovia Komisie pre kultú-
ru, šport a vzdelávanie mali 
túto akciu pod svojim patro-
nátom. Keď sa blížila 14 –ta  
hodina, každý už mal svo-
je kuchárske dielo hotové. 
Porota bola vybraná hlav-
ne z radov divákov, aby bolo 
hodnotenie spravodlivé. To 
že vyšší vek znamená veľa 
skúseností sa ukázalo aj 
na tom, že 1. miesto zís-
kalo družstvo Jednoty dô-
chodcov Slovenska. Zvíťazi-
li však všetci, pretože každý 

guláš chutil výborne a v zá-
vere už kotlíky zívali prázd-
notou. Dúfajme, že na budú-
ci rok si opäť pochutnáme.

Deň úcty k starším

Vzdávať vďaku a úctu 
našim rodičom a  starým ro-
dičom by sme mali každý 
deň, ale dnešná uponáhľa-
ná doba sa prejavila aj na 
tomto vzťahu a tak nemôž-
me byť so svojimi blízkymi 
tak často ako chceme. Na-
šťastie sú tu aspoň sviatky 
keď sa im venujeme. Jed-
ným z takých je aj Deň úcty 
k starším. My sme ho oslá-
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vili spoločne 21.10.2018 
v kultúrnom dome. Našich 
starších občanov potešilo 
roztomilé vystúpenie detí z 
Materskej školy a vystúpe-
nie speváčky známej z re-
lácie „Zem spieva“ Mariá-
ny Železnej. Na záver si pri 
dobrom jedle spoločne po-
sedeli a zabavili sa.

1.Country bál

Miestny spolok SČK po prvý 
krát usporiadal 17.11.2018 
- Country bál. Podmienkou 
tohto jedinečného stretnutia 

bolo prísť v country oblečení, 
čiže tam nechýbali kovbojské 
klobúky, čižmy, kockované ko-
šele a všetky možné prvky z 
tzv. „Divokého západu“. Ako 
prekvapenie mali hostia -  vy-
stúpenie dievčat zo ZŠ, ktoré 
pripravila Mgr. Katka Baňaso-
vá. Keďže sa takýto bál konal 
po prvý krát, organizátorov 
trochu mrzela malá účasť. No 
tí čo sa zúčastnili určite neľu-
tovali. Výborná nálada vládla 
už od samého začiatku a pri 
dobrom jedle a takisto dobrej 
muzike sa všetci zabávali až 
do rána.

Mikuláš 

Ako by sa mohli začať via-
nočné sviatky, keby predtým 
nepotešil deti Mikuláš. Ne-
bolo to inak ani v tomto roku. 
9.12.2018 sa v uliciach Saču-
rova rozospievali zvončeky 
na parádnom koči, ktorý roz-
vážal po obci  Mikuláša, anje-
la a čerta. Kým Mikuláš zdra-
vil deti po uliciach, pri strom-
čeku pred Kultúrnym domom 
sa už zhromažďovali  rodičia 
s deťmi. Keď  koč dorazil bolo 
že to radosti. Deti dostali dar-
čeky, rodičia sladkú medovi-

nu a kapustnicu a všetci odišli 
spokojne domov.

„ Veselé vianoce“

Tohtoročné leto nás milo prekvapilo a užili 
sme si veľa teplých, slnečných dní. K letu pa-
tria aj prázdniny, na ktoré sa tešia všetky deti 
a s prázdninami sú spojené aj detské letné tá-
bory. 

Deti sa v tábore učia tráviť čas bez rodi-
čov, a čo je najdôležitejšie, zažívajú tam ko-
pec srandy a spoznajú tam veľa nových kama-
rátov. V tomto roku sme podobný projekt skú-
sili aj v našej obci a vznikol denný tábor Haku-
na Matata. Tábor trval týždeň, prihlásilo sa 43 
detí od veku 6-14r. Počas týchto pár dní sme s 
deťmi navštívili Košickú ZOO, Dinopark, Hrad 
Čičva, vodnú nádrž Domaša, kostolík v Sed-
liskách, kde nás privítal duchovný otec V. Bur-
da. Jeden úžasný deň s nami zažil aj náš p. 
kaplan Dušan. Deti mali každý deň množstvo 
zaujímavých aktivít z rôznych oblastí, a čo 
bolo najdôležitejšie? Že sme si odniesli kopec 
spomienok, nové priateľstvá, a túžbu stretnúť 
sa znova o rok. 

Onušková Anna Mgr.

Letný tábor  
HAKUnA MAtAtA

StaroSta obce:
          
Peter   barát           800 hlasov

NoVoZVoLeNÍ PoSLaNcI:
                    
Ivan Baran, Mgr.               454 hlasov
Katarína Baňasová, Mgr.   378 hlasov 
Maroš Roman, Ing.  369 hlasov 
Bartolomej Zubko, Ing. 307 hlasov 
Ján Dutkovič    278 hlasov 
Ondrej Begala  271 hlasov 
Marek Truchan  267 hlasov 
Dávid Capik, Ing.  264 hlasov 
Marína Romanová, MUDr. 233 hlasov

VýSleDky VolieB 2018 oZNaM
POPROSÍME VŠETKÝCH OBČANOV NAŠEJ 
obce, abY Ste DôKLaDNe SeParoVaLI                                  
a Do SMetNÝcH NÁDob DÁVaLI LeN teN DrUH 
ODPADU, KTORÝ TAM PATRÍ.  TAK PREDÍDEME 
ZBYTOČNÝM NEDOROZUMENIAM.
aK Sa ZbIera SKLo - DÁVaJMe LeN SKLo !!!
aK Sa ZbIera PaPIer -DÁVaJMe LeN PaPIer !!!
aK Sa ZbIeraJÚ PLecHoVKY a tetraPaKY - 
DÁVaJMe LeN PLecHoVKY a tetraPaKY !!!
AK SA ZBIERAJÚ PET FĽAŠE - DÁVAJME LEN 
PET FĽAŠE !!!
aK Sa ZbIeraJÚ ZMIeŠaNÉ PLaStY - DÁVaJMe 
LeN ZMIeŠaNÉ PLaStY a NeDÁVaJMe Pet 
FĽAŠE !!!

ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE ZA POCHOPENIE, 
ALE ROBÍME TO PRE NÁS A NAŠE DETI.
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ŽiVot V našej MaterSkej škole
3. septembra 2018 sa 

opäť otvorili brány mater-
skej školy v Sačurove a 
začal sa nový školský rok 
2018/2019. Otvorenie no-
vého školského roka bolo 
tento rok výnimočné. Plno  
neistých tváričiek preš-
lo dverami  nielen nových 
priestorov,  ale aj obnove-
nými triedami  našej MŠ.  
V triedach: ,,žabky, lienky, 
včielky a mravčeky,, priví-
tali pani učiteľky s úsme-
vom na tvári spolu 88 detí. 
Strach a neistotu vystrie-
dal úsmev a radosť, keď sa 
deti  počas teplých  sep-
tembrových dní šantili spo-
lu s kamarátmi na novom 
školskom dvore plnom zá-
bavných atrakcií. Septem-
brové dni rýchlo plynuli a 
naše šikovné ručičky zača-
li tvoriť prvé práce na  vý-
tvarné nástenky. Naučili 
sme sa prvé básne a pies-
ne.  Usilovné a tvorivé pani 
učiteľky spolu s deťmi pri-
pravili v októbri pri príleži-
tosti Dňa Materských škôl 
prvýkrát akciu s názvom : 
„Z rozprávky do rozpráv-
ky“.Spolu s rodičmi sme v 
to dopoludnie  putovali roz-
právkami a riešili rôzne za-
ujímavé a  hlavne zábav-
né úlohy.  Počas mesiaca 
Október sme  pri prežitos-
ti úcty k starším nezabud-
li na našich starých rodi-

čov a ako prejav vďaky a 
ich lásky  sme im v našej 
MŠ venovali kytičku básní 
a piesní. Tvorivosť a kre-
ativita sa u nás prejavila 
aj vtedy,  keď sme sa spo-
lu všetci zapojili  do súťa-
že s „Bupi žabkou“  a jeden 
z ďalších dní v MŠ sa stal 
pre naše detičky veľkým 
dobrodružstvom. Vyrába-
li sme, tvorili sme, spievali, 
zabávali a učili sme sa nie-
čo nové každý deň.  Pre-
to  na nás sv. Mikuláš v de-
cembri nezabudol a donie-
sol nám sladké prekvape-
nie. My sme mu ako vďaku  
zaspievali a zarecitovali tie 
najkrajšie verše a piesne. A 
keďže Vianoce sú aj  o pre-
kvapeniach, prichystali sme 
si Vianočnú akadémiu, kde 
svojich blízkych chceme 
potešiť Vianočným vystú-
pením. Tieto uplynulé me-
siace boli pre nás všetkých 
veľkým dobrodružstvom pl-
ným zábavy a smiechu, po-
znávania nových vecí. Verí-
me, že to čo nás ešte po-
čas ďalších mesiacov čaká 
bude eštekrajšie, zábav-
nejšie, a naše pani učiteľky 
nás tvorivým učením veľa 
naučia. Na konci školského 
roka chceme  povedať, aký 
super školský rok to bol. 
Držte nám palce!

Mgr. Anna Urbanová, 
riaditeľka MŠ
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V súčasnosti sa veľa ho-
vorí o tom, že deti veľmi málo 
čítajú. Aj tento problém pri-
spel k tomu, aby Minister-
stvo školstva SR vyhlásilo 
dva predošlé školské roky za 
Roky čitateľskej gramotnosti. 
Nám tiež záleží na rozvoji tej-
to žiackej kompetencie, preto 
sa snažíme sprostredkovať 
žiakom rôzne aktivity, ktoré 
ich motivujú k čítaniu. 

1. Besedy so spisovateľmi
V priebehu roka 2018 našu 

školu navštívili traja spisova-
telia detskej literatúry, ktorí 
absolvovali s vybranými roč-
níkmi zaujímavé stretnutia. 

Pán spisovateľ Daniel He-
vier sa v našej škole stretol 
v rámci FF - Fictus Fabulus 
so žiakmi 4. – 9. ročníka. Fic-
tus Fabulus bolo dvojtýždňo-
vé CHYMEROS TURNÉ spi-
sovateľa na východe repub-
liky. Partnermi a organizátor-
mi boli tri knižnice - Knižni-
ca pre mládež mesta Košice, 
Knižnica P.O. Hviezdoslava 
v Prešove a Hornozemplín-
ska knižnica vo Vranove nad 
Topľou. Daniel Hevier navští-
vil štyridsať škôl a stretol sa 
približne so šiestimi tisícka-
mi detí. Navštívil aj našu ško-
lu, a tak sme zoči-voči moh-
li vidieť významného spiso-
vateľa, počúvať jeho zaují-
mavé rozprávanie, klásť mu 
otázky, ba absolvovať aj au-
togramiádu.

Nezabudnuteľné chvíle 
sme zažili spolu s našimi pr-
vákmi a štvrtákmi na stretnu-
tí so spisovateľkou PaedDr. 
Oľgou Švedovou, jej krásnou 
tvorbou pre deti a najnovšou 
knižôčkou - Pamätníčkom pr-
váka. Deťom sa kniha veľmi 
páčila. Pani spisovateľka pri-

pravila pre našich žiakov zá-
žitkové učenie o abecede a o 
liečivých rastlinách. Deti tak 
spoznali detskú spisovateľku 
pochádzajúcu z našej obce.

Jedno dopoludnie spestri-
la svojou návštevou deťom 1. 
stupňa úspešná spisovateľka 
Gabriela Futová. Porozprá-
vala im o svojich záľubách, o 
svojich knihách, o zážitkoch 
pri písaní a dokonca aj o svo-
jom domácom zverinci. Stret-
nutie sa deťom veľmi páči-
lo. Zahrali sa aj na obchod, v 
ktorom si mohli zakúpiť kniž-
né tituly s osobným venova-
ním a podpisom autorky.

2. Nový typ školského 
webu 

Patríme k školám, ktoré sa 
snažia nielen informovať ži-
akov a rodičov o aktivitách, 
ktoré sa realizujú v škole, 
ale aj o prospechu prostred-
níctvom elektronickej žiackej 
knižky. Vytvorili sme nový typ 
webovej stránky, ktorá má 
responzívny dizajn. Strán-
ka obsahuje množstvo infor-
mácií pre žiakov, učiteľov, ba 
aj rodičov https://zssacurov.
edupage.sk

3. Školské médiá
Školský občasník Kvapka 

– vydávajú žiaci našej školy 
v tlačenej podobe. Vychádza 
trikrát počas školského roka.

Ročenka – vydávajú ju ži-
aci 9. ročníka pred ukonče-
ním školskej dochádzky.

Školské noviny kWap-
ka – vychádzajú podľa potre-
by v elektronickej podobe na 
webe: http://kwapka.skolske-
noviny.sk/ - informujú o akti-
vitách na podporu čitateľskej 
gramotnosti, finančnej gra-
motnosti, ba obsahujú aj blog 
pre žiakov.

miniKvapka – školský me-
sačník vychádza v elektro-
nickej podobe v rámci škol-
ských novín. Vydávajú ho ži-
aci našej školy. Každý me-
siac vytvorí miniKvapku iný 
ročník. Žiaci v nej píšu o 
svojich aktivitách v škole aj 
mimo nej.

ALVA – školská televízia. 
Žiaci moderujú a pripravu-
jú spravodajstvo o školskom 
živote, úspešných reprezen-
tantoch školy, zaujímavých 
spolužiakoch a ich záľubách. 
Všetky vytvorené reportáže 
sú na školskom webe aj na 
youtube.

Blogy – sú novinkou na 
školskom webe. Sú rozdele-
né do štyroch kategórií: 

- Blog o vyučovaní, v kto-
rom píšu učitelia o netradič-
ných metódach a formách vy-
učovania,

- Blog na podporu čítania, 
v ktorom sú príspevky našich 
žiakov a učiteľov o zaujíma-
vých aktivitách v našej škol-
skej knižnici, ale aj preklady 
podnetných článkov z celého 
sveta o podpore čítania detí 
školského veku,

- Blogeri žiaci – áno aj ta-
kých máme a píšu veľmi dob-
re, občas kriticky, občas po-
chvalne,

- Blog – Školská osobnosť 
je blogom žiakov školského 
parlamentu, v ktorom vyhla-
sujú každoročnú súťaž Škol-
ská osobnosť roka a potom 
zverejňujú aj výsledky hlaso-

vania.
4. Školské súťaže a vzde-

lávacie projekty
Pre žiakov našej školy or-

ganizujeme aktivity, v ktorých 
sme jedineční na celom Slo-
vensku. 

Naša DOČ – Detská od-
borná činnosť, ktorá prispie-
va k rozvoju čitateľskej gra-
motnosti a zároveň rozvíja u 
žiakov aj IKT a prezentačné 
zručnosti, nemá obdobu. V 
novembri sme absolvovali už 
13. ročník!  

TEDx ZŠ Sačurov je jedi-
nečný svetoznámy formát. 
Žiaci na školskej konferencii 
prezentujú „myšlienky hod-
né šírenia“ a tvoria sprievod-
né videá. 

Dobre vedieť – obdoba 
známej televíznej súťaže. 
Tá naša je každý rok počas 
Dňa školských knižníc za-
meraná na iného spisova-
teľa. Súťažia žiaci 2. stupňa 
našej školy.

Koleso šťastia – zábav-
no-vzdelávacia súťaž pre ži-
akov 1. stupňa tematicky za-
meraná na rozprávky. Jed-
no „koleso“ bolo venované 
aj veľkému Slovákovi Mila-
novi Rastislavovi Štefániko-
vi. Súťažili tri družstvá zlože-
né zo žiakov, učiteľov, ba aj 
rodičov.

Číta celá škola – aktivita, 
ktorou si pripomíname Med-
zinárodný deň knižníc. Celý 
deň čítame s deťmi vhodné 
knihy zo školskej knižnice.

rozVíjaMe čitateľSkú graMotnoSť
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Týždeň hlasného čítania 
– každý deň prichádzajú ro-
dičia do školy a čítajú deťom 
z kníh, ktoré kedysi sami radi 
čítali.

Vzdelávacie projekty – 
Moja naj kniha, Robinson 
Crusoe, Povesti o hradoch, 
Záložka do knihy spája školy, 
Kamarátka kniha, Čitateľský 
denník, Osmijanko, Knižka 
Eliška.

5. Nové detské knihy v 
školskej knižnici 

Za posledné obdobie sme 
do školskej knižnice zakúpi-
li z rôznych zdrojov a projek-
tov niekoľko stoviek nových 

detských kníh. Výber kníh 
sme realizovali na odporú-
čanie našich slovenčinárok, 
záujmu detí, ale aj na odpo-
rúčanie pána Tibora Hujdiča 
– Mrkvičku, ktorý je veľkým 
propagátorom čítania kníh 
pre deti. 

6.  Projekty
Stalo sa tradíciou našej 

školy, že každý rok získame 
niekoľko grantov na rozvojo-
vé projekty. Aj tohto roku sme 
vypracovali projekty na vý-
zvu pre Enviroprojekt a Roz-
voj výchovy a vzdelávania ži-
akov zo SZP. Obidva projek-
ty boli úspešné a my sme do-

stali grant na výchovno-vzde-
lávacie projekty Matematic-
ké rozprávky a V školskej zá-
hrade. 

No a na záver kalendárne-
ho roka dostala naša škola 
veľký darček... vlastne dva. 
V rámci národného projektu 
IT Akadémia, ktorej sme part-
nerom, máme vybavené ve-
decké laboratórium Science-
Lab pre moderné vyučovanie 
matematiky, informatiky, bio-
lógie, fyziky, chémie a techni-
ky v hodnote viac ako dvad-
saťtisíc eur. 

Druhým darčekom je 
úspešný projekt z európ-

skych fondov na podporu 
čitateľskej, matematickej a 
prírodovednej gramotnosti, 
ktorý začneme realizovať od 
januára 2019. V rámci pro-
jektu budeme mať dve nové 
počítačové učebne, vzde-
lávanie pre učiteľov, kluby 
učiteľov a pre žiakov navi-
ac extra hodiny matematiky, 
slovenského jazyka a príro-
dovedy. Získaný grant má 
hodnotu viac ako stopäťde-
siattisíc eur.

Autorky článku a fotogra-
fií: RNDr. Marta Megyesiová, 
PaedDr. Jana Humeníková, 
zástupkyne riaditeľky školy
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Narodení :

Mariána Tancošová 5.6.2018
Veronika Recová  25.6.2018
Ivanka  Antušová  1.7.2018
Jana  Adamová  10.7.2018
Adriána Gumanová 11.7.2018
Timea Barátová  13.7.2018
Jozefína Šmatárová          4.8.2018
Nikola Lukáčová                5.8.2018 
Dávid Maďuran                 7.8.2018
Michal Baran                     8.8.2018
Liana Muchová                 1.9.2018 
Marianna Gumanová        4.9.2018
Natália Horňanská 11.9.2018
Dominika Tancošová        12.9.2018
Tomáš Levčík                   13.9.2018
Tomáš Lukáč                    15.9.2018
Denisa Šmatárová 25.9.2018
Natália Adamová  30.9.2018
Dávid Lukáč  18.10.2018
Tobias Emil Cina  19.10.2018
Jakub Peržeľ  25.10.2018
Vojtech Tancoš  1.11.2018
Alena Nanárová  15.11.2018
Marek Guman  30.11.2018

Sobáše:

Jozef Marcin a Nikola Daňová  14.7.2018
Radko Sukovský a Petra Romanová 23.7.2018
Ján Danko a Dominika Chmeľovská 4.8.2018
Ján Roman a Bibiana Romanová  18.8.2018
Martin Pešta a Mgr. Miroslava Švarbalová 25.8.2018
Peter Pešta a Mgr. Lívia Kušnírová  8.9.2018
Stanislav Marton a Dominika Maľarová 15.9.2018
Matúš Strelec a Michaela Tomaškovičová 29.9.2018
Peter Pavliščák a Dominika Ištoková 29.9.2018
Martin Truchan a Lucie Veselovská  6.10.2018
Šimon Truchan a Alžbeta Recová  6.10.2018
Tomáš Kočiš a Monika Duranská  13.10.2018
Peter Bano a Katarína Tancošová  28.11.2018

Zomrelí:

Anna Truchanová  7.7.2018
Adrián Guman  24.8.2018
Mária Bančanská  16.9.2018
Andrej Mati  2.10.2018
Helena Hudáková 27.11.2018
Ján Vlčko  4.12.2018
Miroslav Lukáč   14.12.2018

Spoločenská kronika
Prvá polovica roka 2018 a 

zároveň jarná časť súťažné-
ho ročníka 2017/2018 bola z 
môjho pohľadu pre  A-mužstvo  
ŠK Sačurov veľmi úspešná. 
Mužstvo sa umiestnilo na veľ-
mi peknom 4. mieste, keď nás 
od 3. miesta delil jeden bod. 
Hráči sa prezentovali peknou 
kombinačnou hrou, dobrým 
prístupom k svojim povinnosti-
am a môžem povedať, že sme 
boli veľkým prekvapením sú-
ťažného ročníka 2017/2018. 
Mojou snahou bolo , aby sa 
hráči neustále zlepšovali, po-
súvali svoju krivku výkonnos-
ti stále vyššie, motivovať ich k 
čo najlepším výkonom a prá-
ve táto časť súťaže nám uká-
zala, že to môže byť aj dlho-
dobejšieho charakteru, len ne-
smú prestať na sebe pracovať. 

Do druhého polroka a no-
vého ročníka 2018/2019 sme 
vstupovali s nádejou, že káder 
mužstva, ktorí sme s vedením 
klubu budovali tri roky zostane 
pokope nám traja hráči odišli 
do klubov hrajúcich IV. ligu , čo 
sa čiastočne podpísalo na vý-
sledkoch mužstva. S herným 
prejavom chlapcov môžem 
byť spokojný, no naším naj-
väčším nedostatkom bolo pre-
mieňanie gólových šancí – V. 
Žipov, Belá N. Cirochou, Jase-
nov, Hencovce. Odmenou pre 
chlapcov, ale aj celý futbalo-
vý klub bolo účinkovanie  muž-
stva v Slovnaft Cupe, kde sme 
po dvoch víťazstvách nad štvr-
toligistami z Kračúnoviec a Pti-
čieho postúpili do 3. kola tejto 
súťaže. Žreb nám prisúdil dru-
holigový ŠK Bardejov, z čoho 
sme v klube mali veľkú rado-

sť, pretože konfrontovať sa s 
takým to mužstvom nie je kaž-
dodennou záležitosťou. Aj keď 
sme prehrali 1:3 v zápase sme 
podali jeden z najlepších vý-
konov pod mojím vedením za 
čo chlapcom patrí moje veľké 
poďakovanie a sami sa pre-
svedčili, že ak pristupujú k zá-
pasom zodpovedne, môžu byť 
vyrovnaným súperom aj silnej-
ším a kvalitnejším mužstvám, 
čo ocenilo aj vedenie bar-
dejovského klubu.

V mene celého mužstva a 
realizačného tímu sa chcem 
poďakovať pánovi starosto-
vi Petrovi Barátovi, poslan-
com obce ako aj nášmu pre-
zidentovi klubu pánovi Slavo-
mírovi Bérešovi st. za vytvo-
renie veľmi dobrých podmi-
enok pre naše všetky futba-
lové mužstvá, čoho výsled-
kom  je skvalitnenie infraštruk-
túry – rekonštrukcia šatní pre 
hráčov, rozhodcov, vybudova-
nie umelej závlahy z projek-
tu Infraštruktúra a rozvoj fut-
balových štadiónov za pomo-
ci SFZ, VsFZ a ObFZ Vra-
nov nad Topľou na našom ma-
lom útlom a peknom štadióne.                                                                         
Keďže sa blíži koniec roka 
2018 všetkým hráčom, ich ro-
dinám, členom realizačné-
ho tímu, vedeniu obce Saču-
rov na čele s pánom staros-
tom, malým sponzorom klu-
bu, naším verným fanúšikom 
chcem popriať pokojné preži-
tie Vianočných sviatkov a hlav-
ne veľa zdravia v Novom roku 
2019. 

Tréner A-mužstva 
ŠK Sačurov 

Mgr. Milan Siksa                                                

šk SačuroV
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Prvým dňom mesiaca júl sme vstúpili 
do druhého polroka 2018,  a zároveň do 
posledných mesiacov volebného obdobia 
rokov 2014 - 2018. Ďalšia z mnohých etáp 
života obce sa uzatvorila komunálnymi 
voľbami, ktoré sa konali 10. novembra, 
a v ktorých občania obce mohli svojimi 
hlasmi vyjadriť podporu kandidátom na 
starostu obce a za poslancov Obecného 
zastupiteľstva pokračovať v práci pre rozvoj 
obce a spokojnosť našich občanov v ďalšom 
štvorročnom volebnom období. Činnosť 
opätovne zvoleného starostu obce p. Petra 
Baráta   a 9 členného Obecného zastupiteľstva 
započala dňom 10. decembra, kedy na 
ustanovujúcom zasadnutí najvyššieho 
orgánu obce si prevzali osvedčenia o 
zvolení,  zložili zákonom predpísaný sľub,  
a tým splnili všetky podmienky preto, aby 
sa realizovali v naplňovaní svojich  zámerov 
a predsavzatí tak, aby úspešne nadviazali 
na pokračovanie rozpracovaných úloh v 
obci a zároveň vytvárali priestor pre nové 
ciele a zámery. Týmto smerom sa uberala 
aj práca predchádzajúcich orgánov obce, 
kedy v priebehu II. polroka 2018 bola 
vyvinutá maximálna snaha pre dokončenie 
realizovaných prác, resp. urobiť potrebné  
kroky k ďalším zámerom, ktoré budú 
prospešné pre obec:

 - Ukončila sa nadstavba hospodárskeho 
pavilónu pri MŠ, čím sa vytvoril priestor 
a zriadili sa dve nové triedy pre deti v 
predškolskom veku         

                                                                                                                            
- Úspešne sme sa druhý krát zapojili do 

projektu Prezídia Hasičského a záchranného 
zboru –  Dvojgaráže hasičskej zbrojnice, 
na ktorú sme získali finančné prostriedky 
, a ktorej stavba bude za spoluúčasti obce 
zrealizovaná v priebehu roka 2019.          

                                                                    

Plnenie úloh V záVere 
VoleBného oBDoBia.

- V areáli Športového klubu sa zrealizovalo 
plánované zavedenie zavlažovacieho 
systému hracej plochy, zakúpili sa  nové 
striedačky pre hráčov a upravil sa terén 
medzi striedačkami. 

             
- V spolupráci so spoločnosťou 

„Združenie za práva zvierat“  sa  uskutočnilo 
zaočkovanie, začípovanie, kastrácia a 
kompletná evidencia psov v rómskej osade.   

                                               
- Za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov 

a pre kvalitnejší záznam situácii, kedy 
dochádza k porušovaniu poriadku  v obci sa 
uskutočnila výmena klasického kamerového 
systému za optický. V súčasnom období  je 
v obci  umiestnených celkovo 41 ks kamier.                                

- Úspešne sa podarilo ukončiť najväčší 
zámer roka 2018  - Zberný dvor a stojiská, 
keď obci boli v rámci projektu už dodané  
všetky dopravné prostriedky a zariadenia 
. Kľúče od stojísk obdŕži každý občan 
Sačurova pri zaplatení poplatkov za vývoz 
komunálneho odpadu v roku 2019.                                                                                                

- Zrealizovala sa časť úloh vyplývajúca z 
projektu rekonštrukcie verejného rozhlasu.

Mimo úloh, na ukončenie ktorých bola 
sústredená naša pozornosť, zapojili sme sa 
aj do vypracovania  projektov, ktoré budú 
prínosom  pre fungovanie obce v ďalšom 
období. Uchádzame sa hlavne o získanie  
finančných dotácií na rekonštrukciu 
kanalizácie, rozšírenie a zvýšenie kapacity 
ČOV.                                                                                                                            

- Ďalej sme sa zapojili do  výzvy ,,Podpora 
opatrovateľskej služby“. Podstatou zámeru 
je vytvoriť pracovné miesta sociálnych 
opatrovateliek pre občanov, ktorí o túto 
službu prejavia záujem.                                                                                                            
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- V rámci digitalizácie sa obec zapojila do 
projektu ,,WIFI pre Teba“, kde je možnosť 
v prípade úspešnosti získať pokrytie touto 
sieťou  na  miestach a v lokalitách, kde sa 
pohybuje najviac občanov.  

                                                                                                                                         
Realizovali sa aj  úlohy z vlastných 

finančných prostriedkov:

- dokončili sa práce na rekonštrukcii a 
vytvorení novej triedy v dolných priestoroch 
hospodárskeho pavilónu pri MŠ, 

- dobudovali sa detské ihriská  a upravil 
sa terén okolo budov MŠ,

- vybudovalo sa nové prepojenie medzi 
starou a novou časťou MŠ,

- od rodinného domu p. P. Švedu  až 
po hranicu pozemku ZŠ sa zrealizovala 
rekonštrukcia  kanalizácie povrchových vôd,

- na novom cintoríne sa pokračovalo v 
úprave hrobových miest položením nového 
trávnatého koberca,

- zbúrala sa budova železničnej stanice  a 
upravil sa terén.

V oblasti kultúrneho a športového vyžitia 
boli zorganizované  nasledujúce  akcie: 

- V mesiaci júl sa prvý krát  uskutočnil pre 
deti týždenný denný letný tábor HAKUNA – 
MATATA,

- v letných mesiacoch cez víkend v 
popoludňajších hodinách vyhrávala na 
miestnom amfiteátri živá hudba,

- pre fanúšikov rockovej hudby sa v 
mesiaci august uskutočnil ďalší ročník akcie 
Sačik fest,

- tak ako každoročne aj v tomto roku sa 
konali Folklórne slávnosti v obci,  

- na svoje si aj tento rok prišli na stretnutí 
aj priaznivci a obdivovatelia  motocyklov,  

- od mesiaca október je každá streda vo 
večerných hodinách v KD  venovaná fitnes 
cvičeniu žien,

- svoje miesto v kalendári akcií obce si  
našla aj súťaž vo varení guľášu,

- príjemným spestrením života starších 
občanov je aj pravidelné októbrové 
posedenie v KD pri príležitosti  Mesiaca 
úcty k starším,

- začiatok mesiaca december patrí zväčša 
deťom, ktorých aj v tomto roku potešil 
Mikuláš s anjelom a čertom, ktorý sa na koči 
previezol obcou, a potom pod stromčekom 
pri KD nadeľoval deťom darčeky.  Na svoje 
si prišli aj dospeláci pri ochutnávaní dobrej 
kapustnice a zahrievaní sa medovinou.  

V záverečných riadkoch tohto zhrnutia 
vykonanej práce stojí za pozornosť spomenúť 
aj štatistický údaj o uskutočnených akciách 
v našom zrekonštruovanom kultúrnom 
dome, o ktorom sa pochvalné vyjadrujú aj 
mnohí návštevníci z iných miest a obcí. V 
priebehu roka 2018 využili jeho priestory 
nielen naši občania, ale aj tzv. cezpoľní 
a uskutočnilo sa v ňom 12 svadieb, 52 
rôznych rodinných a spoločenských akcií a 
9 smútočných posedení.

Dávajúc vyššie uvedené na vedomie všetkým 
občanom sa ukončila jedna z mnohých etáp 
života. Avšak prídu ďalšie a spoločne veríme, 
že budú úspešnejšie a prispejú k ďalšej 
prosperite, rozvoja obce a hlavne k spokojnému 
životu občanov.                                                               

V závere sa patrí poďakovať tým, ktorí sa v 
predchádzajúcom volebnom období podieľali 
na realizácii úloh a to zástupkyni starostu  
pani Anne Kozákovej, poslancom, členom 
komisií, ale aj všetkým zamestnancom.

Novozvolenému Obecnému zastupiteľstvu 
pod vedením staronového starostu  zaželať 
veľa tvorivého elánu, správnych rozhodnutí 
a úspešné kroky pri napĺňaní vytýčených 
úloh.


