
SAČUROVSKÉ noviny strana 1
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q Život v našej materskej škole
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Čas neúprosne ukrajuje 
posledné hodiny  roka 2017 
a dáva priestor každému z 
nás obhliadnuť sa za tým, 
čo pomaly odchádza do mi-
nulosti, ale s vedomím, že to 
čo sa v priebehu roka urobi-

lo je dobré a hlavne prospeš-
né.  Tak sa na tieto záležitos-
ti pozeráme nielen vo svojich 
domácnostiach, ale o to viac 
zodpovednejšie ako funkcio-
nári obce, ktorí dostali v po-
sledných komunálnych voľ-

bách v roku 2014 dôveru od 
občanov, aby  každým ro-
kom posunuli úroveň živo-
ta v našom Sačurove o neja-
ký ten stupienok vyššie. Cie-
ľom všetkého je, aby to čo sa 
urobilo a v budúcnosti urobí 
slúžilo v prospech všetkých 
občanov čo najdlhšie obdo-
bie, a podľa možnosti aj pre 
ďalšie generácie.

Tak ako v predchádza-
júcich rokoch, aj v záve-
re tohto roka Vám chce-
me v stručnosti priblížiť na 
stránkach našich novín to, 
čo sa nám podarilo urobiť, 
na čom sa pracuje, a čo by 
sa malo v novo prichádza-
júcom roku zrealizovať :                                                                                                                                                
- Čiastočne sa zrekonštru-
ovala ČOV s dôrazom na 
prevzdušňovanie, rozvody 
vzduchu a výmenu mieša-
diel.

- Rozšíril sa kamerový 
systém v obci, čím sa do-
siahlo pokrytie dôležitých lo-
kalít  s možnosťou ich cen-
trálneho  monitorovania pra-
covníkmi z kancelárskych 
priestorov, ktorí sú zamest-
naní cez Úrad práce - chrá-
nená dielňa.                                                                                                                              

- Zrealizovala sa výmena 
káblových rozvodov verejné-
ho osvetlenia na Ulici dlhej.                                                 

- Dôstojnému vzhľadu pri 
vstupe do obce smerom od 
Vranova nad Topľou prispe-
la aj výmena oplotenia staré-
ho cintorína, na ktorom ob-
čanom k bezpečnosti a vi-
diteľnosti vo večerných ho-
dinách čiastočne napomáha 
novovybudované osvetlenie 

areálu.                                                                                                           
- Na novom cintoríne sa 

upravili hrobové miesta polo-
žením trávnatého koberca a 
uspôsobením priľahlého te-
rénu.                                                                                                                                          

- K bezpečnosti motorizo-
vaných účastníkov smútoč-
ných obradov v Dome ná-
deje, ako aj pozostalým pri 
návšteve hrobových miest 
pribudlo ďalšie parkovisko 
umiestnené medzi novým a 
starým cintorínom.                                                                                                                                      

- Postupnými prácami je 
v realizácii aj ukladanie od-
vodňovacích rúr a úprava 
doliny pri Rogovských, kde 
po ukončení zemných prác 
je v pláne výstavba chodní-
ka, ktorý prispeje k bezpeč-
nosti pre peších pozdĺž hlav-
nej cesty smerom k Domu 
nádeje.                                                                                                         

- Obec v spolupráci so ZŠ 
obnovila asfaltový koberec 
v areáli školy. Súčasne sa 
opravil asfaltový koberec aj 
na parkovisku pred Domom 
nádeje, čiastočne na  Ulici 
davidovskej a Ulici staničnej.                                                                                                                           

- V rámci programu roz-
širovania zelene sa vysadi-
li nové okrasné kríky v parku 
pred KD, pozdĺž Ulíc dargov-
skej a davidovskej.                                                                                                                                     

- Za  „ Akciu roka“ môže-
me považovať rekonštrukciu 
vnútorných priestorov kultúr-
neho domu, keď počas me-
siacov september a október 
sa podarilo stavebnými úpra-
vami vytvoriť nové moder-
nejšie priestory, ktoré budú 
slúžiť občanom obce na rôz-
ne oslavy, posedenia, spo-

Milí spoluobčania,
tento rok sa Vám touto cestou poslednýkrát 

prihováram, preto by som chcel v prvom rade 
POĎAKOVAŤ

Vám – Sačurovčanom; všetkým tým, ktorí 
spolupracovali s našou Obcou Sačurov a akoukoľvek 
formou pomáhali a podieľali sa na aktivitách a 
podujatiach našej obce. Verím, že táto spolupráca 
bude fungovať aj v nasledujúcom roku a aj s Vašou 
pomocou sa nám podaria zrealizovať ďalšie ciele 
a vízie prospešné pre obec. Čas neúprosne plynie 
a posunul nás pred prah najkrajších sviatkov v 
roku – Vianoc. Sú to sviatky pokoja, porozumenia, 
lásky; je to krásny čas, ktorý intenzívne trávime 
so svojimi blízkymi v teple domova; je to čas, kedy 
sa môžemezastaviť a vychutnať si chvíle pohody a 
lásky so svojimi najmilšími.

Prajem Vám všetkým, aby ste si takéto chvíle čo 
najviac užili; prajem Vám krásne vianočné sviatky, 
plné radosti, lásky, šťastia a božieho požehnania.

Želám Vám nový rok krajší a lepší ako ten starý, 
aby sa Vám splnili Vaše priania a predsavzatia, veľa 
osobných i pracovných úspechov.

Nádherné Vianoce a šťastný nový rok!
Peter Barát

Pokračujeme v nastúpenom trende ...                                                                                                                                        

q Najzaujímavejšie podujatie...
q Pozvánky...
q Spoločenská kronika
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ločenské aktivity a kultúrne 
podujatia.                                                                                                                                       

- Čiastočné staveb-
né úpravy si vyžadova-
li aj priestory budovy nášho 
športového klubu na miest-
nom futbalovom ihrisku, kde 
sa opravili sociálne zariade-
nia pre hráčov a rozhodcov. 

V ďalšom prehľade pri-
nášame informáciu, ako sa 
nám darí v zapájaní sa do 
výziev na jednotlivé projekty 
vyhlásenými z úrovne európ-
skych a štátnych inštitúcií :                            

- ešte v roku 2016 bola 
schválená naša žiadosť o 
nenávratný finančný príspe-
vok MV SR – Inklúzia margi-
nalizovaných Rómskych ko-
munít , na projekt „Intenzifi-
kácia MŠ v Sačurove, kde sa 
rekonštrukciou a nadstavbou 
hospodárskeho pavilónu vy-
tvoria  dve nové triedy . Sta-
vebné práce sa počas celé-
ho roka 2017 priebežne  re-
alizovali, a termín ukončenia 
je stanovený na mesiac jún 
2018, 

- kladne bola vybave-
ná aj žiadosť zo strany Mi-
nisterstva vnútra SR k pro-
jektu s názvom: Dobudova-
nie systému triedeného zbe-
ru a vybudovanie stojísk pre 
umiestnenie  zberných ná-
dob na TKO, ktorá bola obci 
schválená, a termín realizá-
cie je stanovený na rok 2018,

- ďalšia žiadosť o NFP 
s názvom „Predchádzanie 
vzniku biologický rozložiteľ-
ných komunálnych odpadov 
v obci“  je v štádiu riešenia,

- očakávame odpoveď na 
žiadosť o NFP zameraný na 
výstavbu, modernizáciu a 
rekonštrukciu komunitných 
centier v obciach  s názvom: 
Rekonštrukcia polyfunkčné-
ho objektu  SKC v obci Sa-
čurov ( zateplenie a oprava 
strechy budovy na Ulici davi-
dovskej),

 - zaslaná bola aj žiadosť 
o dotáciu prostredníctvom 
výzvy číslo VII. Prezídium 
Hasičského a záchranné-
ho zboru 2017 o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpoč-
tu prostredníctvom rozpočto-
vej kapitoly MV SR na dopl-
nenie techniky  a žiadosť o 
dotáciu na výstavbu a obno-
vu hasičských staníc, ktorú 

obec plánuje použiť na vý-
stavbu dvojgaráže  požiarnej 
zbrojnice, 

-  uchádzame sa aj o do-
táciu  na rozvojový projekt 
Rozvoj výchovy a vzdeláva-
nia žiakov v oblasti telesnej 
a športovej výchovy formou 
dostavby, rekonštrukcie ale-
bo výstavby novej telocvične 
na rok 2017 s názvom : Re-
konštrukcia elektroinštalácie 
vrátane osvetlenia cvičebné-
ho priestoru,

- zaslala sa žiadosť aj na 
Úrad vlády SR v oblasti špor-
tu - na vybudovanie ďalšieho 
multifunkčného ihriska,                     

- v rámci skvalitňovania 
kamerového systému v obci 
sa uchádzame o dotáciu na 
výmenu starých koaxiálnych 
kamier za optické (schvále-
ná dotácia 10 000€),

-  úspešne sme sa zapojili 
aj do projektu MV SR / Úrad 
splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity – Ko-
munitné centra,  na obsade-
nie miest terénnych sociál-
nych pracovníkov a pracov-
níkov spoločensko-komu-
nitného centra, ktorí už pra-
cujú od 1.9.2017, resp. od 
1.10.2017,

-  akceptovali sme aj po-
nuku od p. Ivana Akimova, 
ktorý vedie rómsky súbor 
KesajTchave v Kežmarku 
na spoluprácu vo vzdeláva-
com projekte „Dielne života“. 
Projekt je finančne podpo-
rovaný Úradom vlády ,,Kul-
túra národnostných  menšín 
2017“, a týka sa záujmovej 
činností rómskych detí (pro-
jekt schválený),

- v rámci projektu cezhra-
ničnej spolupráce sa nám 
darí úspešne prehlbovať 
vzájomnú spoluprácu s dru-
žobnými obcami z Českej 
a Poľskej republiky. Každo-
ročné stretnutia prispievajú 
nielen k výmene skúsenos-
ti a poznatkov z práce sa-
mosprávnych celkov, ale aj k 
upevneniu priateľstva. Hosti-
teľom v tomto roku bola naša 
obec. Vyvrcholením spoloč-
ného stretnutia bol futbalo-
vý turnaj. 

-  v kontexte cezhranič-
nej spolupráce sa  uchádza-
me s našim poľským partne-
rom  Gmina Sanok  o dotáciu  

v oblasti rozvoja spoluprá-
ce pod názvom ,, Dve kultú-
ry – jedno dedičstvo“.  Pro-
jekt by sa mal zamerať na 
oblasť kultúry: - Oblečenie, 
zvyky, remesla..., -Prekrytie 
amfiteátra, -  Manažment, -  
Ozvučenie, - Vytvorenie izby 
ľudových tradícii, -Putovné 
kino, -Stoly a stoličky do KD, 
- Publikačná činnosť.

-  v štádiu rozpracovania 
je aj proces vykupovania po-
zemkov na výstavbu níz-
ko štandardných  bytov pre 
rómskych občanov.

  V priebehu roka sa rieši-
li aj akútne problémy týkajú-
ce sa spolunažívania s róm-
skymi občanmi. Uskutočni-
lo sa stretnutie s okresným 
riaditeľom PZ a riaditeľom 
obvodného oddelenia polí-
cie vo Vranove nad Topľou 
ohľadom bezpečností ob-
čanov obce, a o spoločnom 
postupe pri riešení sťažnos-
tí občanov . Obec predloži-
la požiadavku na posilnenie 
hliadok v obci vo večerných 
hodinách a počas víkendo-
vých dní. Následne  bola ob-
cou predložená požiadavka 
na Ministerstvo vnútra SR v 
Bratislave, Krajskému odd. 
PZ v Prešove  a na Okres-
né oddelenie PZ vo Vrano-
ve nad Topľou  o navýše-
nie počtu  príslušníkov polí-
cie obvodného oddelenia vo 
Vranove nad Topľou, ako aj  
policajnej stanice v Sačuro-
ve. Táto požiadavka bola z 
úrovne vyššie oslovených in-
štitúcii zamietnutá. Na zákla-
de týchto neúspešných roko-
vaní sa obec zapojila do pro-
jektu, a bola nám schvále-
ná  žiadosť o NFP s názvom 
„Miestne občianske poriad-
kové služby v obci“, kde na 
základe výberového konania 
a po absolvovaní potrebných 
školení, pracovníci začali 
svoju činnosť od 1.12.2017. 

Mimo zabezpečovania 
dôležitých pracovných úloh 
sa nezabúdalo ani na orga-
nizovanie spoločenských 
podujatí ako sú Fašiangový 
maškarný ples, oslavy MDŽ, 
Deň matiek, Deň detí, Kultúr-
ne leto, Sačik Fest, Folklór-
ne popoludnie a ďalšie men-
šie akcie, ako aj ďalší ročník 
súťaže vo varení guľášu a v 

decembri návšteva Mikuláša 
s rozdávaním darčekov pre 
deti pri vianočnom stromče-
ku, pričom sa nezabudlo ani 
na dospelých, ktorí si vychut-
nali medovinu a kapustnicu.

Medzi športové akcie, kto-
ré majú niekoľkoročné neza-
stupiteľné miesto v živote 
našej obce patril v roku 2017 
už XXII. ročník Sačurov-
skej 15-tky a XI. ročník Me-
moriálu Helenky Slukovej.                                                                                                                                    
K posilneniu športového du-
cha našich občanov prispe-
lo aj zorganizovanie ďalších 
športových akcií ako futba-
lový, stolnotenisový a volej-
balový turnaj. A je tu niečo aj 
pre nežnejšie pokolenie vo 
forme zacvičenia si COMBI 
AEROBICU, ktorý prebieha 
každý štvrtok v KD.                                                                                                      

 Záver roka  nám ešte 
spestrí možnosť športového 
vyžitia účasťou na Vianoč-
nom nohejbalovom turnaji, 
alebo účasťou na Silvestrov-
skom výstupe na Mazolín.         

 Skôr ako urobíme záve-
rečnú bodku za starým ro-
kom patrí sa poďakovať 
všetkým – zástupkyni sta-
rostu, poslancom, kontrolór-
ke obce, členom komisií, čle-
nom spoločenských a záuj-
mových organizácií, pracov-
níkom obce, organizácií a in-
štitúcií na území obce, spon-
zorom, ako aj všetkým obča-
nom, ktorí prispeli k úspeš-
nému zakončeniu roka 2017. 
Vyvrcholením všetkých akti-
vít odchádzajúceho roka 
2017 bude tradične populár-
ny a obľúbený Silvestrovský 
ples a ohňostrojom privíta-
ný Nový rok 2018, do ktoré-
ho vstúpime vo viere, že kaž-
dému z nás bude slúžiť hlav-
ne dobré zdravie a prežije-
me oveľa viacej radostnej-
ších okamžikov v kruhu na-
šich najbližších.  

Anna Kozáková 
zástupkyňa starostu

Peter Barát 
starosta obce 
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Sáčik Fest 

V piatok 1. septembra 
2017 sa potešili všetci priaz-
nivci rockovo metalového – 
žánru, pretože sa u nás v Sa-
čurove konal „Sáčik Fest“. Už 
sa stalo peknou tradíciou, že 
pred konaním sa Folklórnych 
slávnosti si prídu na svoje aj 
priaznivci „tvrdšej“ hudby. Or-
ganizátori znova pre divá-
kov pripravili výborný výber 
skupín. Počas celého veče-
ra vytvorili fantastickú atmo-
sféru a roztancovali všetkých 
divákov. V programe vystúpi-
li skupiny : KONFLIKT, ŠKO-
DA REČ, SIX BETWEN, DIR-
TY STYLE, PENTAGRAM-
ČEK, DARCHAIC a CHIKI 
LIKY TU-A.

Koncert 
Petra Bažíka

V sobotu pokračoval 
3-dňový maratón hudby a 

spevu, trochu  inak. V so-
botu 2. septembra 2017, 
sme v Sačurove privítali 
mladého slovenského spe-
váka, skladateľa a multiin-
štrumentalistu, ktorému sú 
blízke tóny rockovej hudby, 
Petra Bažíka. 

Folklórne 
popoludnie

Počasiu sa nedá rozkázať 
a to naozaj platí. Aj  keď  po-
čas celého týždňa bolo nád-
herné a slnečné počasie, v 
nedeľu 3.9.2017 sa slnko 
skrylo už ráno. Organizáto-
ri akcie, už teda vedeli, že u 
nás, tak obľúbené folklórne 
slávnosti, sa budú musieť ko-
nať nie na miestnom amfiteát-
ri, ale v kultúrnom dome. Na 
výbornej srdečnej atmosfére, 
to ale divákom určite neubra-
lo. Veď sa aj bolo na čo tešiť.                                                                                                  
Prekrásne piesne a tance v 
podaní  folklórnych skupín, 

Parobci z Dvorianok, Nove-
šan, Tepličan, Starjani, Hen-
covčan a Sačurovské Ne-
vesty potešili a rozohria-
li srdcia prítomných divákov.                                                                                                            
Východniarske piesne sú 
najrezkejšie, najvtipnejšie a 
v každom  ohľade najkrajšie.                                                               

Po vystúpení FS, čakala na 
divákov ešte ďalšia lahôdka, 
vystúpenie skupiny „ Ščam-
ba“. Svojím vtipným vystúpe-
ním rozosmiali celé publikum.                                                                                                                                  
Ani v tomto roku nechýbala v 
závere tejto nádhernej akcie 
bohatá tombola.

Prehľad kultúrnych a športových 
podujatí  za 2. polrok 2017

Sáčik Fest

Koncert Petra Bažíka

folklórne slávnosti
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Sačurovský kotlikový guľáš

Sačurovský 
kotlíkový guľáš

V sobotu 23.09.2017 sa na 
futbalovom ihrisku v Sačurove 
opäť stretli gurmáni a priaz-
nivci, u nás veľmi obľúbené-
ho jedla, kotlíkového guľáša. 
Napriek veľmi nepriaznivému 
počasiu, keď od rána doslo-
va lialo ako z krhly a organi-
zátori tejto akcie - komisia pre 
vzdelávanie a šport si mysle-
li, že túto akciu budú musieť 
zrušiť, sa na súťaži zúčastni-
lo 50 občanov a 9 družstiev.                                                           
Každé družstvo malo svoje 
tajné ingrediencie, ktoré sta-

rostlivo skrývali pred ostatný-
mi. V tomto roku sa do vare-
nia pustili aj zložky ako, Jed-
nota dôchodcov Slovenska, 
Slovenský červený kríž a Ko-
misia pre kultúru, vzdeláva-
nie a šport. S varením sa za-
čalo o 10.00 hod. a o 14.00 
hod. mala byť súťaž ukonče-
ná. Počas tých štyroch ho-
dín sa však nielen varilo, ale 
aj spievalo. Taká fantastická 
atmosféra,  aká bola v tom-
to roku, nakoniec rozohna-
la aj mraky a prestalo pršať.                                                             
Viacčlenná porota to mala na-
ozaj veľmi ťažké, ale víťaza 
bolo treba určiť a palmu ví-

ťazstva si  nakoniec odnies-
la partia mladých ľudí, pod 
vareškou Mareka Ihnáta.                                                                                      
Guláš  sa samozrejme poroz-
dával, najedli sa nielen divá-

ci,  ktorí prišli podporiť svojich 
favoritov, ale ja futbalisti, ktorí 
tam mali zápas. Nakoniec od-
chádzali všetci spokojní, naje-
dení a šťastní domov.

Sačurovský kotlikový guľáš

folklórne slávnosti
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Combiaerobic 
s Danielou 

Dňa 16.11.2017 sa v kul-
túrnom dome v našej obci, 
začalo s cvičením combia-
erobiku. Ženy a dievčatá 
sa každý štvrtok zúčastňu-
jú hodinového kombinova-
ného aeróbneho a posilňo-
vacieho programu. Program 
je zameraný na dosiahnutie 
flexibility, formovanie posta-
vy, zvýšenie fyzickej kondí-
cie, rozvoj sily, zvýšenie vita-
lity, pod vedením kvalifikova-
nej trénerky aerobiku a fitnes 
Mgr. Daniely Bernátovej.                                                                                                                                      
                      Pridajte sa k nám!

Mikuláš 

Keď sa rozozvučia zvon-
ce na krásnych koňoch, von-
ku poletuje sneh a znejú kole-
dy, je čas, aby prišiel Mikuláš. 
Bolo to tak aj tohto roku, keď 
k nám prišiel Mikuláš o nie-
čo skôr a to 3.12.2017. Naj-
prv sa Mikuláš spolu s čer-
tom a anjelom povozili po uli-
ciach obce, aby pozdravi-
li deti, ktoré nemohli prísť a 
potom pri vianočnom strom-
čeku pred kultúrnym domom 
rozdali darčeky deťom, kto-
ré na nich netrpezlivo čakali.                                                                                                                                          
Na svoje si prišli aj dospelí, 
ktorí si namiesto sladkostí dali 
dobrú kapustnicu a medovinu.

 Do materskej školy od 
septembra nastúpilo 57 
detí . Máme tri triedy,  kto-
ré  majú svoje názvy. Trie-
da „Včielky“  je trieda s ce-
lodennou prevádzkou, kto-
rú navštevujú detí  4-6 roč-
né. Triedu „ Lienky“ navšte-
vujú detí 3-4 ročné a je to 
trieda taktiež s celodennou 
prevádzkou. Tretiu  triedu 
„Motýle“ navštevujú detí 4-6 
ročné, je to trieda s polden-
nou prevádzkou.

Pracujeme podľa no-
vého školského vzdeláva-
cieho programu „Spozná-
vame svet“, ktorý sa opie-
ra o Štátny vzdelávací pro-
gram, ktorý je platný od 6. 
júla 2016. Pri plánovaní vý-
chovno-vzdelávacej činnos-
ti  vychádzame zo siedmich 
vzdelávacích oblastí: Ja-
zyk a komunikácia, Mate-
matika a práca s informáci-
ami, Človek a príroda, Člo-
vek a spoločnosť, Človek a 
svet práce, Umenie a kul-
túra, Zdravie a pohyb.  Vý-
chovno vzdelávaciu činnosť 

Život v našej materskej škole od septembra 2017
plánujeme pomocou obsa-
hových celkov. V septembri 
to bol obsahový celok „Môj 
domov“, prostredníctvom 
ktorého si deti začali uvedo-
movať, kam patria - od uve-
domovania vlastného ja, ro-
diny, jej členov,  kamará-
tov, okolia,  dediny, v ktorej 
žijú, až po našu vlasť Slo-
vensko. Staršie deti navští-
vili 26.9.2017 v rámci spolu-
práce 1. ročník v ZŠ Saču-
rov, kde sa zúčastnili na ho-
dine matematiky. Tému ob-
sahového celku sme ukon-
čili rozprávkou s ujom Ľu-
bom „ O zlatej rybke“. V ok-
tóbri sme v obsahovom cel-
ku „Čarovná jeseň, rozvíjali 
a prehlbovali poznatky o je-
seni, jej znakoch prejavujú-
cich sa v okolitej prírode, na 
poli a v záhrade . Rozvíjali 
a pestovali sme u detí lásku 
k starým rodičom, ktorí na-
vštívili našu materskú ško-
lu pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším. Deti vystúpili 
pred svojich starých rodičov 
s pekným kultúrnym progra-
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mom, atmosféra slávnos-
ti bola veľmi príjemná a ra-
dostná. Staršie deti vystúpi-
li s kultúrnym programom 
v Dóme sv. Simeona. Me-
siac november sa niesol v 
znamení  obsahového  cel-
ku „Žijeme zdravo“. Deti si 
osvojili poznatky o ľudskom 
tele, upevňovali návyky k 
zdravej výžive, oboznámi-
li sa s tým, čo zdraviu ško-
dí, prečo sú choré, o dôleži-
tosti lekárskej starostlivos-
ti. 23.11.2017 nás navštívila 
dentálna sestra pani  Mar-
cela Dobranská ,  s ktorou 

sme prežili príjemné dopo-
ludnie pod názvom „ Zdra-
vé zúbky“.  Obsahový ce-
lok „ Zimné tajomstvá “ sa 
niesol celým decembrom. S 
príchodom zimy prišla do ži-
vota detí radosť poznačená 
neopakovateľnými tajomst-
vami a zážitkami ako je prí-
chod Mikuláša a prežívanie 
Vianoc. Mikuláš  k nám pri-
šiel už  4.12.2017. Navštívil 
nás aj ujo Ľubo s rozpráv-
kou“ Ako čerti ukradli anje-
likom vianočný stromček“. 
20.12.2017 naše deti spo-
lu s deťmi 1. ročníkov ZŠ 
v Sačurove prežili spoloč-
né stretnutie pri vianočnom 
stromčeku v priestoroch zá-
kladnej školy. Vianočná at-
mosféra, plná vianočných 
piesni, básní, vzájomného 
obdarovania,  dlho odoznie-
vala v našich mysliach a ve-
rím že aj v detských srdieč-
kach. Ako každý rok , tak aj 
tohto roku ,  deti spríjemni-
li  svojím koledovaním tento 
vzácny predvianočný čas na 
obecnom úrade, v obchode, 
pošte, Dome sv. Simeona, 
našim tetám kuchárkam . 
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Od samého začiatku škol-
ského roka 2017/2018 žia-
ci našej školy spolu s učiteľmi 
pracujú na šiestich úspešných 
projektoch vo výchovnovzde-
lávacom procese, ktoré pripra-
vili zástupkyne riaditeľky ško-
ly RNDr. Marta Megyesiová a 
PaedDr. Jana Humeníková. 
Výstupy z projektov si môžete 
pozrieť na školskom webe aj 
na chodbách našej školy. Uči-
telia prírodovedných predme-
tov, techniky, informatiky a ma-
tematiky sa od januára začína-
jú vzdelávať v aktualizačných 
a inovačných kurzoch kontinu-
álneho vzdelávania, ba dokon-
ca sme si zveľadili aj didaktic-
kú techniku. Prostredníctvom 
grantov z jednotlivých projek-
tov pribúda do inventára ško-
ly interaktívny kútik v škols-
kej knižnici s notebookmi a čí-
tačkami kníh a dielňa vybave-
ná hoblicami na vyučovanie 
techniky. Čoskoro zriadime aj 
IT ScienceLab, v ktorom budú 
môcť žiaci našej školy okrem 
tabletov, robotických staveb-
níc pracovať s meteostanicou, 
preparačnou súpravou, digi-
tálnymi mikroskopmi, ba do-
konca aj s 3D tlačiarňou. Tieto 
moderné technológie získame 
vďaka tomu, že náš projekt bol 
úspešný a zaradili nás med-
zi 60 základných škôl z celé-
ho Slovenska - stali sme sa IT 
Akadémiou. 

     Naše aktivity sa však ne-
týkajú iba práce na projektoch. 
Tento školský rok je opäť ve-
novaný čitateľskej gramotnosti 
žiakov. Aj z tohto dôvodu sme 
sa zapojili do aktivity podpo-
rovanej ministerkou školstva 

Martinou Lubyovou „Najzau-
jímavejšie podujatie v škols-
kej knižnici“. V rámci Medziná-
rodného dňa školských kniž-
níc sme v školskej knižnici pre 
žiakov, rodičov a učiteľov na-
šej školy zorganizovali zábav-
né dopoludnie s názvom „Šte-
fánik v našej knižnici. 

Priebeh podujatia
Na príprave celého poduja-

tia sa podieľal tím učiteľov a ži-
akov: 

• príprava súťažných pre-
zentácií 

• Rozprávkové koleso – pre 
žiakov 1. – 3. ročníka - keďže 
pre mladších žiakov bola téma 
M.R. Štefánik náročná a ne-
chceli sme ich vynechať, pri-
pravili sme im súťaž s rozpráv-
kovou témou blízkou tomu-
to detskému veku vo ôsmich 
podtémach  

• Dobre vedieť pre žiakov 4. 
– 9. ročníka 

Súťaž pripravená podľa po-
pulárneho televízneho formátu 
na tému M. R. Štefánik. Pre-
biehala počas troch vyučova-
cích hodín a viedla ju vedúca 
školskej knižnice Mgr. Darina 
Bartková. 

• Koleso šťastia – pre súťa-
žiace tímy rodičov, učiteľov a 
žiakov príprava výzdoby škol-
skej knižnice v tvorivých vý-
tvarných dielňach 9. roční-
ka   – plagáty s portrétmi M. R. 
Štefánika 

• príprava ocenení a občer-
stvenia pre jednotlivé súťažia-
ce kolektívy

Hodnotenie podujatia vede-
ním školy

23. októbra 2017 sa napä-
tie v našej škole „dalo krájať“. 

Vládla tá pravá súťažná atmo-
sféra. Ani jeden súťažiaci tím 
sa nechcel poddať. 

Na prvých vyučovacích ho-
dinách si žiaci v kategóriách – 
4. - 5. ročník, 6. - 7. ročník a 8. 
– 9. ročník preverili svoje ve-
domosti o M.R. Štefánikovi v 
súťaži Dobre vedieť. Z každej 
triedy bola do súťaže vopred 
vybraná dvojica žiakov, ktorá 
mala obrovskú podporu divá-
kov – spolužiakov. Aj tí muse-
li byť pozorní, keďže v pravid-
lách tejto súťaže sa môže dvo-

A na záver Vám kolektív materskej školy a Vaše deti 
prajú krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, rado-
sti a spokojnosti v rodinách a šťastný nový rok . 

Nech Boží pokoj  naplní Vaše srdcia. 

Mária Kopečková
riaditeľka MŠ

jica súťažiacich oprieť aj o ve-
domosti z publika. Najlepšie 
pripravenou dvojicou boli žia-
ci z 5. ročníka. 

Aby boli do tohto krásne-
ho podujatia zapojení aj žia-
ci 1. – 3. ročníka, v rozprávko-
vej triede si celé triedne kolek-
tívy vyskúšali svoje znalosti aj 
čitateľské zručnosti v Rozpráv-
kovom kolese šťastia. Najviac 
bodov získali žiaci 2. ročníka. 
Bolože to radosti!

S napätím aj obavami sme 
čakali, či o naše podujatie 

Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici



SAČUROVSKÉ novinystrana 8

Sačurovské noviny - vychádza 1 x polročne. Evidenčné číslo: EV 3596/09 Vydáva: Obecný úrad Sačurov. 
Sídlo vydávateľa: Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov. IČO vydávateľa: 00332810.  Tel.: 057/449 72 77.

Zodpovedný redaktor - Peter BARÁT, redaktorka - Katarína Kulíková, foto - Pavol Ečegi,  archív
Dátum vydania: 22. 12. 2017. Ročník vydávania: December 2017, 3. ročník. Náklad - 500 ks. ISSN - 1339-3987

Sadzba a tlač - OFSETA, Vranov nad Topľou, tel.:057/443 16 49

Narodení:

Martin Tancoš              5.8.2017
Marián Demeter          25.8.2017
Milan Tancoš                20.8.2017
Dominik Makšin            2.9.2017
Katarína Nemčíková      8.9.2017
Karolína Macurová        14.9.2017
Eliána Urbanová             18.9.2017
Vladimír Tancoš              19.9.2017
Peter Karchňák                28.9.2017
Mária Goroľová               28.9.2017
Matiás Goš                         3.10.2017
Štefánia Turtáková 10.10.2017
Ján Janok  13.10.2017
Ján Šmatár  11.10.2017
Diana Šmatárová  21.10.2017
Martin Maďuran  10.11.2017

Sobáše:

Patrik Bačo a Jana Peštová  29.7.2017
Cyril Štempák a Mgr. Michaela Nováková   5.8.2017
Ján Bartoš a Mgr. Lucia Rešetárová  12.8.2017
Peter Baran a Mgr. Monika Lešniaková 26.8.2017
Aleš Černý a Mgr. Mária Jancurová  9.9.2017
Jozef Fedák a Ivana Ličáková  23.9.2017
Jakub Bakajsa a Katarína Marcinková 30.9.2017
Matúš Frický a Mgr. Marta Lešková  30.9.2017
Jozef Štec a Veronika Oláhová  7.10.2017
Tomáš Roman a Nikola Vašková  21.10.2017

Zomrelí:

Ján Maximov  5.8.2017
Mária Feríková  23.8.2017
Mária Vadasová  15.9.2017
Mária Kurimská  22.10.2017
Jozef Šmatár  25.11.2017

Spoločenská kronika
prejavia rodičia záujem. Boli 
sme milo prekvapení, pred 
koncom vyučovania prišli. 
Mohli sme teda zostaviť tri sú-
ťažiace tímy: žiaci – rodičia – 
učitelia. Veľkým zážitkom pre 
súťažiacich bolo súperenie ro-
dičov v jednom tíme s vlastný-
mi deťmi v druhom tíme. Rodi-
čia aj súťažiaci učitelia si do-
konca pred podujatím zisťova-
li od triednych učiteľov i vlast-
ných detí  podrobnosti celej 
súťaže. Keď sme na spoloč-

nom posedení s rodičmi hod-
notili priebeh celého podujatia, 
veľmi sa nám páčilo rozpráva-
nie zážitkov zo spoločnej prí-
pravy – učenia a vzájomného 
skúšania sa rodič – dieťa. 

Pre vedenie školy je pozi-
tívnou spätnou väzbou prosba 
rodičov, aby sme v najbližšej 
budúcnosti zorganizovali po-
dobné podujatie.

Text a fotografie: 
RNDr. Marta Megyesiová, 

PaedDr. Jana Humeníková


