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PRÍHOVOR STAROSTU

VIANOČNÉ SVIATKY - čas radosti a želaní nám opäť
veľkolepo klope na dvere. Je to jedno z najkrajších období
v roku, kedy si najintenzívnejšie uvedomujeme lásku, úctu,
obetavosť a v neposlednom rade určite aj priateľstvo. Preto dúfam, že môj vzťah s vami bude aj naďalej profesionálno-kamarátsky a priazeň, tiež dôvera, ktorú ste mi prejavili bude aj naďalej napĺňaná. Želám si, aby náš vzájomný
vzťah bol aspoň taký dobrý, ako doteraz a naša vzájomná
spolupráca úspešná a hlavne viditeľná.
Rád by som poďakoval zástupkyni starostu, všetkým poslancom a zamestnancom OcÚ, ale aj všetkým zamestnaným na aktivačných prácach, ktorí takisto odviedli viditeľný kus práce a spoločnes me skrášlili a zveľadili našu obec.
Dovoľte mi zaželať Vám silu, radosť, Božie požehnanie a
úsmev na tvári. A to nielen počas vianočných sviatkov, ale
aj počas celého nasledujúceho roku. Taktiež nech Vás a Vašich blízkych sprevádza zdravie a láska.
Prajem Vám všetkým nádherné Vianoce, pokoj v duši,
ktorý nech sa udrží po celý budúci rok.
Peter Barát, starosta obce.

q Z činnosti sociálnych pracovníkov
q Šikovné deti, tvoriví učitelia
q Vianočný čas v MŠ

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov
a veľa osobných a pracovných úspechov
v novom roku 2012
Vám prajú
starosta obce
a
obecné zastupiteľstvo

Príchod nového duchovného pastiera
V nedeľu 17. júla tohto roku bol v gréckokatolíckom kostole slávnostne uvedený
do farnosti vdp. Jozef Zorvan . Stalo sa už
dobrým zvykom , že nového správcu farnosti predstavíme aj v našich obecných
novinách .
Aby sme Vám trochu priblížili osobnosť
nášho nového duchovného pastiera , urobili sme s ním krátky rozhovor.
Vdp. Jozef Zorvan sa narodil 16.8.1968
v Bratislave. Detstvo a mladosť prežil v
Poprade.
Študoval na SOU Železničnom v Košiciach , kde v roku 1987 zmaturoval ako
elektromechanik.
V rokoch 1987 – 1989 bol v Základnej
vojenskej službe. V roku 1989 bol krátko
zamestnaný v skúšobni el. prístrojov na
Železničnej stanici v Poprade, nakoľko sa
rozhodol pokračovať v štúdiu. Štúdium na
Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte
začal v roku 1989 v Bratislave. Ukončil ho
v roku 1994 na Gréckokatolickej bohosloveckej fakulte v Prešove.

4.6.1994 uzavrel sviatosť manželstva s
Janou r. Truchanovou v gréckokatolíckom
chráme v Dlhom Klčovom.Sviatosť kňazstva prijal 19.6. 1994 v katedrálnom chráme v Prešove.
V rokoch 1994 až 1995 pôsobil ako
správca farnosti v Porubke okres Humenné, v r. 1995 až 1997 vo farnosti Ruská
Nová Ves okres Prešov , v r. 1997 až 2003
vo farnosti Rafajovce okres Vranov nad
Topľou a v r. 2003 až 2011 v meste Bardejov.
Otec zomrel v roku 1989 a matka Alžbeta žije v Poprade.
Manželia Zorvanovci majú 4 deti , Samuela , Janu , Jozefa a Kristínku.
Medzi jeho záľuby patria , Božie slovo ,
šport a stretnutia s priateľmi .
Do ďalších rokov Vám v mene občanov
Sačurova vyprosujeme u Nebeského otca
veľa božích milostí, lásky , dobrého zdravia a pokoja , aby ste ešte dlhé roky hlásali slovo božie pre svoj veriaci ľud.
Sláva Isusu Christu
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Mesiac úcty k starším Nositelia tradíciÍ
Október je mesiacom „Úcty
k starším „ a je venovaný starým občanom. Vtedy si možno
o trochu viac uvedomujeme,
akí sú starí ľudia vzácni ,múdri , ako vedia poradiť a ako ich
vrúcne ľúbime.
Každoročne si obec chce
uctiť týchto našich vzácnych
spoluobčanov. Nebolo to inak
ani v tomto roku , keď sme pre
nich 16. októbra pripravili nádherné nedeľné popoludnie.
Hneď na začiatku kultúrneho programu vystúpili deti Ma-

terskej školy, ktoré si pripravili pre svojich starých rodičov
nádherný program a milé vlastnoručne vyrobené darčeky.
V ďalšom programe vystúpili Mestská požiarnická dychová hudba Sečovce , Heligonkári z Vranova nad Topľou , Folklórna skupina z Dlhého Klčova“
Rovina“ a samozrejme nechýbala ani domáca folklórna skupina „Sačurovské Nevesty“.
Všetci prítomní jubilanti dostali kytičku a veľa úprimných
prianí zdravia a šťastia.

Spoločenská
kronika
Narodení
Peter Lukáč
Maroš Fedák
Gabriela Dargajová
Tamara Mušková
Štefan Nanár
Adriana Kotranová
Laura Bilá
Martin Nanár
Bibiana Mandulová
Boris Sliško
Scherezáda Lukáčová
Timea Stirančáková
Michala Lukáčová
Alex Hric
Dávid Goroľ
Viktória Maďuranová
Samuel Baňo
Viktória Grichová
Timea Tancošová
Tobiás Goš
Jozef Tancoš
Daniel Goroľ
Zdenka Gumanová
Oliver Demeter

16.4.2011
1.6.2011
28.6.2011
28.6.2011
8.7.2011
19.7.2011
22.7.2011
4.8.2011
4.8.2011
4.8.2011
6.8.2011
12.8.2011
22.8.2011
28.8.2011
27.8.2011
8.9.2011
22.9.2011
25.9.2011
26.9.2011
18.10.2011
30.10.2011
18.9.2011
7.11.2011
14.11.2011

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad
Topľou poriada raz za 4 roky
súťažnú prehliadku folklórnych skupín. 13. novembra
tohto roku sa konala u nás v
Sačurove.
Táto prehliadka je postupová a víťazna folklórna skupina postupuje na krajské
kolo.
Foklórne skupiny z celého
okresu sa zúčastňujú s pripraveným programom ,ktorý
mapuje staré ľudové zvyky.
Tohto roku sa prehliadky zúčastnili 4 folklórne skupiny .
Ako prvá sa predstavila
folklórna skupina z Poše s
folklórnym pásmom „ Vinky“.
Krásne piesne a „pripovidky“ verne zabrazovali vitie vinkov pred svadbou u nevesty.
Po nich sa predstavila
folklórna skupina „Rovina“
z Dlhého Klčova z pásmom
„Krisciny“.
Na javisku predviedli zvyky vítania nového človiečika
tak, ako sa to dialo niekedy v

Dlhom Klčovom.
Potom už javisko patrilo našim domácim, folklórnej
skupine „Sačurovské Nevesty“.
Autentické stvárnenie starého ľudového zvyku „ Lupane kenderici“ s krásnymi
piesňami, pletkami a strašidelnými historkami z čias našich starých mám , všetkých
milo prekvapilo a prítomní diváci ich odmenili veľkým potleskom.
Ako posledná vystúpila
folklórna skupina „Zamutovčan“ s programom „Hančoj
Marš“.
Nakoľko predviedli krásne tance aj piesne a mali
muziku a mladých tanečníkov , palmu víťazstva si odniesli oni.
Pre nás občanov Sačurova to bolo krásne strávené
popoludnie , keď sme sa preniesli do krásnych čias našich starích materí , keď ešte
ľudia mali k sebe bližšie a neviedli taký uponáhľaný život
ako v dnešnej dobe.

Sobáše
Peter Dargaj a Lucia Kičová
14.5.2011
Tomáš Litovec a Darina Frická
21.5.2011
Jozef Goš a Petronela Hricová
4.6.2011
Ondrej Benej a Lenka Bilá
2.7.2011
Ing, Dávid Vasiľ a Lucia Slivková
2.7.2011
Ing. Martin Bálint a Mgr. Erika Šandrejová 16.7.2011
Vincenzo Marino a Veronika Danková
9.9.2010
Pavol Trella a Lenka Balajová
6.8.2011
Patrik Roman a Katarína Becová
20.8.2011
Mgr. Róbert Truchan a Mgr. Lenka Lenková 3.9.2011
Jozef Bančanský a Lenka Bednárová
3.9.2011
Michal Petruň a Katarína Štempáková
3.9.2011
Stanislav Trella a Dana Andrejová
10.9.2011
Ľubomír Danko a Katarína Vozňaková
17.9.2011
Ing. Martin Čeremšák a Jana Kuhajdíková 17.9.2011
Alfonz Franz Moser a Marcela Žihlová
23.11.2011
Juraj Baňas a Bc. Katarína Kerestešová
8.10.2011

Zomrelí
Šimon Šmatár
Mária Dobranská
Anna Bančanská
Tamara Mušková
Ján Čekľovský
Bibiana Mandulová
Mária Maximová
Michal Bančanský
Zuzana Kotranová
Pavol Šveda

24.5.2011
4.6.2011
19.6.2011
4.7.2011
6.7.2011
6.8.2011
13.9.2011
2.11.2011
23.11.2011
2.12.2011

strana 3

SAČUROVSKÉ noviny

Z činnosti sociálnych pracovníkov
Ako je už našim občanom známe, v obci máme jedného sociálneho pracovníka a dvoch asistentov, ktorí sa venujú našim
rómskym spoluobčanom. Mimo svojich pracovných povinností sa vo veľkej miere venujú hlavne rómskym deťom.
Svedčia o tom aj akcie ktoré sa konali v uplynulom polroku.

„Deň detí“

Pre deti sme pripravili zábavné popoludnie plné hier a
športových zručností, za ktoré deti dostali sladkú odmenu.

„Miss Baby Roma“

V priebehu 4 týždňov sa v
kultúrnom dome v Sačurove
stretávali rómske deti, aby sa
pripravili na túto veľmi obľúbenú
akciu.

Naučili sme ich , ako sa majú
predstaviť , viesť rozhovor / o
svojich záľubách /, ako sa pohybovať na javisku i to ako sa pekne po slovensky vyjadrovať.
Súťažilo sa v troch disciplínach:
- rozhovor
- voľná disciplína
- módna prehliadka
a spoločný tanec
Divákov bolo neúrekom a
deti zožali veľký potlesk.

„ Aranžovanie vencov“

Na sviatok“ Pamiatku zosnulých“ sa pripravili aj rómske ženy.
Za pomoci členiek SČK v Sačurove sme pre nich pripravili
vhodný materiál na výrobu vencov a pomohli im pripraviť vence
pre svojich zosnulých.
Všetky tieto akcie poriadame v spolupráci so zástupkyňou
starostu pani Annou Kozakovou.

Šikovné deti, tvoriví učitelia = Základná škola Sačurov

Ročníkové projekty
Týždeň plný ruchu a aktivít
okolo matematickej nástenky od
3. 10. do 7. 10. 2011, to bol TÝŽDEŇ MATEMATIKY - ročníkový
projekt našich šiestakov. Zisťovanie dátumov týkajúcich sa histórie
našej školy, hľadanie neznámeho
žiaka podľa veku, ale aj čas, ktorý nám ostáva do veľkých prázdnin, to boli témy súťažných úloh.
Vtipné
rozprávky vás určite
pobavili, zaujímavé hlavolamy potrápili aj tých najlepších počtárov.
O tom, že matemati ka môže byť
vtipná, veselá, zábavná a zaujímavá sa presvedčili všetci pri interaktívnej tabuli. Superaktivita žiakov prvého stupňa bola úžasná.
Druhý stupeň si vyskúšal rýchlosť
a pohotovosť pri interaktívnych
hrách. Za všetko vďaka našim
matematikárom. Viac sa dozviete v predmete matematika na našej školskej webovej stránke: ww
w.zssacurov.edupage.sk
Veľmi peknú aktivitu ŠkVP pre
primárne vzdelávanie – ročníkový
projekt „Rodný môj kraj“ zrealizovali deti a učitelia I. stupňa. Vycestovali sme do Slanských vrchov,
absolvovali sme peknú túru, obdivovali prírodnú pamiatku Zapikánova chyža a našli sme aj „keš-

ku“. To bolo radosti!
Európsky deň rodičov a škôl
2011
Zažili sme v našej škole
úžasný deň. Deti a učitelia nám
všetkým pripravili zážitkové učenie s témou: Príbehy zo Starého zákona.
Žiaci nižšieho stredného vzdelávania nás „zaviedli“ do Starého
zákona. Videli sme stvorenie sveta, prežívali vyhnanie z raja, Kain
opäť zabil Ábela, Mojžiša zachránili z rieky, Jozef pomohol bratom,
aj keď si to nezaslúžili, Šalamún
múdro rozsúdil dve ženy, Dávid
porazil Goliáša, zľakli sme sa, keď
sa hradby Jericha zrúcali od hlasného trúbenia, spoznali sme múdru Ester.
Deti primárneho vzdelávania
nám v jedálni postavili Noemovu
archu a zachránili svet pred potopou. Dojmy z celej tejto aktivity
nás ešte dlho neopustia. Ďakujeme všetkým účastníkom a popremýšľajte spolu s nami:
... všetko, čo potrebujem vedieť o živote, som sa naučil z Noemovej archy...
1. Nezmeškať loď.
2. Pamätať si, že všetci sme
na jednej lodi.
3. Plánovať dopredu. Keď Noe

staval archu, nepršalo.
4. Udržať sa fit. Keď budete
mať 600 rokov, niekto vás môže
požiadať, aby ste urobili niečo naozaj veľké.
5. Nepočúvajte kritiku; jednoducho pokračujte v práci, ktorú
musíte urobiť.
6. Postavte svoju budúcnosť
na pevnom základe.
7. Z bezpečnostných dôvodov
cestujte v pároch.
8. Rýchlosť nie je vždy výhodou. Slimáky boli na palube s gepardmi.
9. Keď ste v strese, chvíľku sa
plavte.
10. Pamätajte, že archu stavali
amatéri, Titanic profesionáli.
11. Búrka nevadí. Keď ste s
Bohom, vždy na vás čaká dúha.
Týždeň vedy v našej škole
Týždeň vedy sme už tradične
oslávili celoškolskou konferenciou tvorivosti našich žiakov. Prežili sme deň plný nových informácií
a zážitkov.
Témy Detskej odbornej činnosti 2011:
1. kategória: 4. a 5. ročník:
Báje, povesti a mýty starovekého sveta
2. kategória: 6. a 7. ročník:
Stavby starovekého sveta
3. kategória: 8. a 9. ročník:
Starovekí učenci
Najúspešnejší žiaci: 1. kategória: Júlia Danková, Martin Šaffa, Sofia Tefelnerová, 2. kategória: Kristína Fejková, Dávid Sabol, Andrea Vargová, 3. kategória:
Veronika Danková, Veronika Fejková, Dominika Sokolová, Petra
Starigazdová. Srdečne blahoželáme!
STRETLI SME KRÁĽOVNÚ!
Koncom júna medzi štvrtákov
zavítala ozajstná kráľovná. Neveríte?
Naša žiačka Veronika Danková je kráľovnou detských čitateľov

Hornozemplínskej knižnice. V júni
sa v Banskej Bystrici uskutočnil 5.
celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov. Veronika navštívila aj rozprávkové Habakuky, podelila sa s nami o svoje zážitky zo
stretnutia so spisovateľmi Gabrielou Futovou a Romanom Bratom,
ochotne odpovedala na naše
zvedavé otázky a... na chvíľu
nám požičala aj svoju korunu. Túžite sa aj vy stať kráľom - kráľovnou čitateľov? Maličkosť. Stačí za
rok prečítať najmenej 400 kníh.
A ako to „videla“ naša zástupkyňa RNDr. Marta Megyesiová vo
svojom blogu?
A my máme kráľovnú
Pamätám sa na moju prvú knihu.
Kúpila mi ju mama na meniny.
Jej názov bol Z rozprávky do rozprávky. Bolo v nej 61 rozprávok z
rôznych krajín a mám ju dodnes.
Prečítala som ju za jeden deň!
Nemohla som prestať a aj keď už
bola noc, zaliezla som pod perinu, zažala baterku a čítala a čítala… No a že prečo nosím okuliare už od strednej školy. Milujem knihy. Čítam veľmi rada. Za
gymnaziálnych čias som prečítala takmer celú vtedajšiu okresnú
knižnicu. Je pravda, že to nebola knižnica dnešného formátu, ale
kníh tam teda mali neúrekom.
K rozprávkam som sa vrátila pri mojich deťoch. Sú to chlapci, ale nešli spať, kým som neprečítala nejakú rozprávku. Najprv
som si vyberala sama, čo im budem čítať, ale to sa skoro skončilo a rýchlo pochopili, že si musia vyberať oni, aby bolo čítanie
čo najdlhšie. No čo už, už dávno
si myslím, že ak dieťa prežije deň
bez rozprávky, je to skoro zbytočný deň…
Potom prišiel Harry Potter. Čitateľský fenomén novej doby…
Prvý diel som čítala mladšiemu
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synovi nahlas a on mne. Ja desať strán a on jednu. Aby sme si
to “užili”, tak ja potom ešte raz tú
“jednu”. Keď mi už dochádzali hlasivky, prestali sme a pokračovali
až na druhý deň, či vlastne ja som
pokračovala do noci sama… A tak
to pokračovalo aj s ďalšími dielmi. Ešte dobre, že nevychádzali tak rýchlo, mali sme aj prestávky v hlasnom čítaní. V jednom z
posledných dielov má Harry už aj
frajerku a to som využila na motiváciu pre môjho syna, aby si čítal
sám a dozvedel sa, kto to je.
Dnešné deti čítajú veľmi málo.
Kolegyňa sa sťažovala, že takmer
všetci štvrtáci neprečítali ani jednu knihu za celý školský rok, ale
predsa… Nájdu sa aj zanietenci.
Jednu takú máme u nás v škole.
Naša žiačka Veronika Danková je
veľmi bystré dievča a veľmi rada
číta. A máme kráľovnú čitateľov.
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Vybrali ju v okresnej knižnici a zúčastnila sa stretnutia čitateľských
kráľov a kráľovien v Banskej Bystrici. A my sme hrdí…
… a dnes sme zrealizovali besedu tejto “kráľovnej” so štvrtákmi…
Kliknite si na...
A je to tu! Svetlo internetu uzrela naša webová stránka, ktorá vznikla v projekte inovatívneho
vyučovania „S matematikou do
rozprávky“. Hlavnými aktérmi sú
šikovní žiaci teraz už VIII.B triedy
pod vedením RNDr. Marty Megyesiovej. Pozrite si: www.rozpravkova-matematika.wbl.sk/
Mesiac ťažkej práce a týž- tu dokumentuje webová stránka
deň plného nasadenia - aj o - www.zamorske-objavy.wbl.sk.
tom bol projekt Mgr. Lenky Tru- Tešíme sa na váš KLIK!
chanovej a terajších ôsmaPanoráma 2011. V našej škokov - AKO EURÓPA OBJAVI- le máme veľmi šikovné deti, ktoLA A DOBYLA SVET. Prípravy, ré majú radi svoj rodný kraj. Svedpriebeh i výsledky nášho projek- čí o tom aj nová webová stránka,

ktorú vytvorili šiestaci na ekologickom krúžku. Vedúcou krúžku bola
Mgr. Kvetoslava Sokolová. A ako
to vyzerá? Kliknite si na: www.panorama.wbl.sk
RNDr. Marta Megyesiová
PaedDr. Jana Humeníková

Vianočný čas v materskej škole...
Túžobne očakávaný všetkými malými aj veľkými.
Každý rok veľmi podobný a
predsa iný, ale vždy krásny,
neopakovateľný. Atmosféru
Vianoc žiadna iná nenahradí. Mnohí z nás si pamätajú,
ako sme si v detstve nedočkavo počítali dni do Vianoc,
ako sme písali listy Ježiškovi, či posielali odkazy po rodičoch….Vianoce sú typicky detským sviatkom a naše
detičky z materskej školy dokážu mať z príprav, čakania
i darčekov tú najväčšiu a najúprimnejšiu radosť. Všetko sa to začalo už prvého
decembra, kedy sme si vychystali triedy a prostredie v
našej MŠ. Vyzdobili sme si

vianočný stromček, povešali mikulášske čižmičky a počítali dni do príchodu Mikuláša.
Na deň sv. Mikuláša do
našej materskej školy zavítal
Sv. Mikuláš, tak ako to robí
už veľa, veľa rokov. Privítali sme ho, ako sa na dobré
deti patrí - recitovali, spievali, tancovali a potešili ho svojimi túžbami, aby nezabudol
čo nám má priniesť znova o
rok. Nikto z nás sa nebál a
každý mu pekne poďakoval.
Ako aj po iné roky aj tento
rok sme boli pozvaní do základnej školy, kde sme spolu s kamarátmi prváčikmi
vítali Vianoce. V posledné
predvianočné dni sme pote-

šili Pána starostu, naše tety
kuchárky, tety predavačky,
poštárky a mnohých iných
vianočnými koledami.
Deti sa na Vianoce tešili
čoraz viac a preto sme písali list Ježiškovi ako veľmi sa
na neho tešíme, čo mu pra-

jeme a čo by sme si chceli
nájsť pod vianočným stromčekom. Každý z nás si čosi
prial, či sa nám to splní, to
ukážu Vianoce i to, či sme
poslúchali ...
uč. 4-6r. detí.
Mgr. Anna Onušková

Oznámenie

1. Všetky poplatky na rok 2012 zostávajú
na tej istej úrovni ako v roku 2011. Poplatok za
stočné sa taktiež bude platiť od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2012 ako aj ostatné poplatky.
2. Lístky na vývoz TKO na rok 2012 si už
môžete zakúpiť na OcÚ.
3. Dane a ostatné poplatky sa začnú vyberať
v mesiaci február 2012.
Ďakujeme za pochopenie
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