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V tomto kalendárnom roku 
pri čerpaní eurofondov sme sa v 
podmienkach našej obce zame-
rali najmä na rekonštrukciu zá-
kladnej školy.

Počas rekonštrukcie došlo k 
menšej zmene projektovej do-
kumentácie a tým aj k zníženiu 
oprávnených výdavkov na reali-
záciu aktivít projektu.

Samozrejme ,že hlavné ciele 
projektu budú dodržané. Veď 
zlepšením tepelnoizolačných 
vlastností budovy a to: výme-
nou okien, zateplením obvodo-
vých plášťov,  montážou nových 
plynových kotlov a radiátorov, 
dôjde nielen k úspore tepelnej 
energie , ale aj k vytvoreniu lep-
ších podmienok pre výchovno- 
vzdelávací proces.        

Určite dôležitou súčasťou ži-
vota aj v našej obci , je kvalita 
miestnych  komunikácii a chod-
níkov . V rámci projektu Rege-
nerácia  koridorov a centier obce 
Sačurov , ktorý je spolufinanco-
vaný Európskym fondom regio-
nálneho rozvoja sa v našej obci 
budú rekonštruovať   niektoré 

miestne komunikácie a chod-
níky , obidve lávky cez miestny 
potok , dve čakárne autobuso-
vých zastávok, parkové úpravy 
a drobná architektúra.  Oprávne-
né výdavky na realizáciu projek-
tu predstavujú sumu 847 954,86 
€. Z toho poskytovateľ poskytne 
obci nenávratný finančný prí-
spevok vo výške 95 % a obec 
zabezpečí vlastné zdroje finan-
covania vo výške 5 % z celko-
vých oprávnených výdavkov.

Žiaľ,  rekonštruovať sa ne-
budú všetky ulice a chodníky, 
iba centrum obce podľa vopred 
stanovených podmienok Minis-
terstvom  výstavby a regionál-
neho rozvoja SR .S prácami sa 
započalo koncom septembra 
rekonštrukciou chodníka na ulici 
Osloboditeľov.

Významným projektom v 
podmienkach našej obce je pro-
jekt: Sociálna práca v komunite 
,zameraný na podporu sociálnej 
inklúzie osôb ohrozených sociál-
nym vylúčením s osobitným zre-
teľom na marginalizovanú róm-
sku komunitu. Projekt sa začal 

realizovať v októbri tohto roku , 
vďaka nenávratnému  príspevku 
vo výške 37 565,28 € z Európ-
skeho sociálneho fondu , v rám-
ci Operačného programu - Za-
mestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľom projektu je zvyšo-
vať odborné vedomosti cieľovej 
skupiny a to najmä úzkou spo-
luprácou so školou pri riešení 
záškoláctva , pomoci klientom 
pri vysvetľovaní rozhodnutí , 
uznesení a iných dokumentov, 
vypisovaní tlačív a žiadostí, 
sprevádzaní klientov do rôznych 
inštitúcii ,hygieny , starostlivosti 
o  deti a ostatných členov rodiny.

V rámci využívania voľné-
ho času detí a mládeže , ako aj 
výučby telesnej výchovy žiakov 
základnej školy,v mesiaci máj 
bol realizovaný projekt:Viacúče-
lové ihrisko v objekte školy.

Ihrisko o rozmeroch 33 x 
18 m s farebným polyetyléno-
vým povrchom slúži na mini-
futbal, tenis a volejbal. Pro-
jekt bol zrealizovaný vďaka fi-
nančnej dotácii Úradu vlády 
vo výške 39 832,70 € .

Z eurofondov rekonštruujeme naše ulice aj ZdravotnÉ StrediSko
Dôležitou súčasťou kultúrne-

ho života obce je projekt spolu 
financovaný EU z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja a štátnym rozpočtom 
v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007 -2013.Oprávne-
né výdavky projektu predstavu-
jú  výšku 49 881, 52 €.

Cieľom projektu je spozná-
vať, šíriť a uchovať miestny folk-
lór, postupne zanikajúce „výra-
zoslovie“ prirodzeného tradičné-
ho prostredia v Poľsko -Sloven-
skom pohraničí.       

V rámci operačného progra-
mu „Zdravotníctvo“ bola schvá-
lená naša žiadosť o nenávratne 
finančné prostriedky na rekon-
štrukciu zdravotného strediska v 
mesiaci november 2010. 

Rekonštrukciou chceme 
zmodernizovať terajší objekt. 
Celkové oprávnené výdavky na 
tento projekt  predstavujú sumu  
338 268,76 €. S prácami sa za-
počne v roku 2011.

Ján Onuško 
starosta obce
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Spoločenská kronika
Narodení
Jozef Tancoš              10.5.2010
Dominik Guman          3.7.2010
Sára Šmatárová          12.7.2010  
Dezider Guman          10.7.2010
Martin Tancoš            17.7.2010
Dominika Grichová   18.8.2010
Samuel Žihla               22.8.2010
Eva Lukáčová              23.8.2010
Regína Lukáčová           8.9.2010
Tibor Balog                  14.9.2010
Alexandra Romanová   29.9.2010
Miriam Romanová        14.10.2010 
Alexander Baranský  19.11.2010
Patrik Uhrín 28.11.2010
Matúš Miškanin 23.11.2010
Kamila Tancošová 27.11.2010
Zuzana Banová 18.10.2010    

Sobáše
Lukáš Sivák  a Lenka Giňová   21.8.2010
Ján Mati a Zuzana Bajerová      21.8.2010
Jozef Roman a Katarína Novakovská        4.9.2010
Bc. Pavol Kočiš a Mgr. Ľuboslava Ihnátová  4.9.2010
Vasiľ Kič a Eva Kňazová                    13.10.2010
Matúš Znavec a Mária Štempáková         16.10.2010
Tomáš Harčarík a Adriána Trellová           16.10.2010 
Ján Kozák a Anna Juhásová              16.10.2010
Norbert Bálint a Lucia Bajerová 23.10.2010
Róbert Vatraľ a Andrea Žotaniová 23.10.2010

Zomrelí 
Ivan Bunganič                  3.9.2010
Zuzana Švarbalová          21.9.2010
Jozef Šromovský             11.10.2010
Mikuláš Bilý                   17.9.2010
Mária Hricová                 30.9.2010 
Anna Tkáčová 18.11.2010
Mária Ďurková 18.11.2010
Mária Poláková 26.11.2010  

Vďaka nenávratnému finanč-
nému príspevku z Ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR 
sa v našej obci začalo s realizáci-
ou stavby : Regenerácia obce Sa-
čurov- Regenerácia koridorov a 
centier obce Sačurov. 

Odovzdanie staveniska sa ko-
nalo 3.9.201 a stavba sa začala 
realizovať 16.9.2010.

Členenie stavby:
Centrum 1      
Cesty kategórie „C“ a chodníky  
- ulica Osloboditeľov 
- ulica Jarková 
- ulica Školská 
- cesta k materskej škole                                
Rekonštrukcia lávky cez niest-

ny potok
- za zdravotným strediskom 
- za domom č.422
Centrum 2
Cesty kategórie „B“-časť
- Davidovská ulica               
Cesty kategórie „C“ a chodníky
- Davidovská ulica - časť 

- ulica Krátka 
- ulica Jarková                                                                                                                             
Členenie stavby na stavebné 

objekty
Parkové úpravy a verejne zeleň
-ulica Davidovská .
Drobná architektúra
-  ulica Osloboditeľov pri kostole 
-  ulica Školská pri kultúrnom 

dome
Výstavba čakárne na autobus
- Čakáreň – zastávka oproti MŠ 
                                   
Výdavky projektu:
Maximálna výška celkových in-

vestičných výdavkov  na realizáciu 
projektu predstavuje:

 899 790,44 EUR.
Celkové oprávnené výdavky na 

realizáciu aktivít projektu predsta-
vujú sumu : 

847 954,86
Nenávratný finančný príspevok   

805 557,12 EUR.
Ukončenie realizácie aktivít 

projektu je  január 2012.

Tento projekt je spolufinancovaný z EÚ,  z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja vo výške: 85 % z celkových nákladov na stav-
bu, t.j. 726.812,53 €  a 10% zo štátneho rozpočtu SR, t.j.85.507,76 
€   a 5 % z vlastných zdrojov obce v rámci Regionálneho operač-
ného programu.

 
 

Dátum začatia realizácie projektu: 16.9.2010
Dátum ukončenia realizácie projektu: 31.10.2011
    MVRR SR       

   ROP
www.build.gov.sk   www.ropka.sk

Projekt: „regenerácia koridorov 
a centier obce Sačurov“

 Vážení spoluobčania pri plnení svojich každodenných po-
vinností a rýchlo ubiehajúcom čase ste si ani nevšimli ,že sa 
rýchlo približuje koniec roka 2010. Každý z nás si v mysli re-
kapituluje čo všetko prežil a stihol urobiť. Pri kontrole dokla-
dov sme zistili, že ste poniektorí doposiaľ neuhradili niektoré 
povinné poplatky . Preto Vás žiadame aby ste tak urobili do 
20.12.2010 . Pokiaľ ste pozabudli , či ste poplatky vyrovnali 
tak prehľad o neplatičoch bude vyvesené na úradnej tabuli.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

výZva Pre občanov

ÚPrava verejných PrieStranStiev
Regenerácia koridorov a centier obce Sačurov             

„Investícia do Vašej budúcnosti“
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Vstupné: 14 €                                                        
V cene je zahrnuté : 
- večera
- nealco   
- tombola                                                     
- ½ l vína

Obecný úrad a Oddelenie kultúry v Sačurove 
Vás srdečne pozývajú na

      

31. 12. 2010        

Choroba , ako každý z nás 
vie vždy patrila medzi nera-
dostné udalosti v živote člo-
veka.

A tak je tomu aj dnes. Ná-
rast výskytu civilizačných – 
správnejšie degeneratívnych 
ochorení za posledné obdo-
bie zreteľne ukazuje , že nie-
čo nie je v poriadku. Ak sa 
však kriticky pozrieme na prí-
činy týchto ochorení zistíme , 
že väčšinu z nich si nechtiac 
spôsobujeme sami. Zlé stra-
vovanie, neustály stres, napä-
tie , život bez radostí pokoja a 
primeraného pohybu prispie-
vajú k zhoršeniu nášho zdra-
votného stavu. 

A práve pohybom môže-

me ochoreniam úspešne če-
liť. Pravidelný pohyb posilňu-
je imunitný a srdcovocievny 
systém , zlepšuje prekrvenie 
svalov a´ďalších orgánov. Od-
búrava tuky,utužuje celé telo 
a zlepšuje psychickú pohodu 
človeka.

Aj miestny spolok Sloven-
ského červeného kríža v Sa-
čurove organizoval už tretí 
krát akciu zameranú na pohy-
bovú aktivitu formou prechád-
zky pod názvom: Míľa pre 
zdravie.

Tohto roku sa kona-
la 17.10.2010. Zraz bol pred 
kultúrnym domom, od ktoré-
ho sme sa po odštartovaní 
vybrali na prechádzku ulica-

Míľa pre zdravie        
mi Sačurova. Tempo určova-
la mladšia generácia , ktorú 
bolo potrebné občas usmer-
ňovať. Prialo nám aj počasie ,  
na šťastie nepršalo , pofuko-
val iba jesenný vetrík. No ni-
komu z nás to vôbec nevadi-
lo , pretože na akciu bol každý 
dostatočne pripravený. 

Po takejto prechádzke sa 
veru zišlo oddýchnuť si v kul-
túrnom dome, kde bolo pripra-
vené malé občerstvenie a po-
hostenie s koláčmi a sladkos-
ťami , ktoré nachystali členky 
výboru MS SČK.

Po  načerpaní nových síl 
sa deti pustili do súťaží a hier 
, ktoré pre nich pripravila ria-
diteľka Oddelenia kultúry p. 

Katka Kuliková. Každý zo sú-
ťažiacich získal drobnú pozor-
nosť,ale hlavné bolo to ,že sa 
deti ohromne bavili. Bolo že to 
smiechu, keď sa do súťaží za-
pojili aj tí skôr narodení a zisti-
li ,že to vôbec nie je ľahké vrá-
tiť sa do detských čias.

Akcia bola ukončená krát-
kou diskotékou.

Pre každého účastníka ak-
cie to bolo príjemne a užitočne 
strávené popoludnie, kde sme 
urobili niečo pre seba , pre 
svoje zdravie. Veď zdravie je 
náš najcennejší majetok a zá-
leží na každom z nás ,ako si 
ho budeme chrániť.

Ľubica Berečšíková
predseda  MS SČK

V dňoch 24.9.až 26.9.2010 oži-
li ulice Sačurova nevídaným  ru-
chom .Tak ako každý rok ,aj toh-
to roku usporiadala Obec Saču-
rov- Oddelenie kultúry , prehliad-
ku ľudových rozprávačov pod ná-
zvom „Gu Zužoj na diškurki“. Ten-
to ročník však bol predsa len tro-
chu iný ako po minulé roky , lebo 
prehliadka trvala 2dni a bola  zrea-
lizovaná vďaka Programu cezhra-
ničnej spolupráce

 Poľsko-Slovenská republika 
2007-2013, Barwy Pogranicza“. 

Hlavným cieľom projektu je za-

Zo šPivom gu Zužoj na diškurki
chovanie ,šírenie a oživovanie ľu-
dových tradícii a prehlbovanie kul-
túrnej spolupráce v prihraničných 
regiónoch.

Čestnými hosťami počas ce-
lého podujatia boli priatelia z dru-
žobných obcí Pisarowce , gminy 
Sanok Poľsko a obce Rozsochy z 
Českej republiky.

Počas dvoch dní sme videli 
krásu zemplínskeho folklóru, skve-
lé spevácke, tanečné vystúpenia i 
ľudové rozprávanie v pravej vý-
chodňarštine a polštine.

Prvý deň v programe vystúpi-

li detský folklórny súbor Oľšavka a  
folklórna skupina Nevesty zo Saču-
rova, mužský folklórny súbor z Ve-
chca a zlatým klincom bolo vystúpe-
nie Dušana Grúňa v programe „ Re-
pete návraty“. Celý program bravúr-
ne odmoderovala Mgr. Anna Gdovi-
nová, riaditeľka Hornozemplínske-
ho osvetového strediska , ktoré bolo 
zároveň spoluorganizátorom. 

Druhý deň bol programovo 
ešte pestrejší. V programe vy-
stúpili ľudoví rozprávači- Helen-
ka Raková z Humenného,babča  
Anntolička z gminy Sanok, Pavol 

Dobranský a Katarína Kuliková zo 
Sačurova, Heligonkári z Vranova 
n/T, Sačurovské Nevesty a sólist-
ka Helena Žulkovičová a v záve-
re humorným slovom a pesnička-
mi pobavil Drišľak.

Počas obidvoch dní organizá-
torov potešila veľmi bohatá účasť 
divákov.

Projekt je spolufinancovaný 
Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce Poľsko- Sloven-
ská republika 2007 – 2013.

Oddelenie kultúry v Sačurove 
Vás srdečne pozýva na aran-
žovanie vianočných ikebán a 
svietnikov , ktoré sa bude konať 
20.12.2010 o 16.00 hod. v  zasa-
dačke  kultúrneho domu                                                               

Je potrebné doniesť zo sebou:              
- vhodnú nádobu
- piaflór , alebo plastelínu
- sviečka 
- stuha

DJ. - M. Pirč             

aranžovanie 
ikebán a svietnikov 
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O zranenej dôstOjnOsti
člOveka pO 24 rOkOch

V komunálnych voľbách , ktoré 
sa uskutočnili 27.novembra,  roz-
hodol  som sa opäť kandidovať . 
Moju prácu iste  poznáte , rovna-
ko aj moje presvedčenie o potre-
be dynamickej a prospešnej obce. 
Počas nielen uplynulých  štyroch  
rokov volebného obdobia , ale aj 
počas  predchádzajúcich . Po-
zorne som sledoval Vaše názory 
a  návrhy , pričom sa nám mno-
hé z nich podarilo spoločne zre-
alizovať 

Žiaľ ciele , ktoré som si stanovil 
pre toto volebné  obdobie , už ne-
budem môcť realizovať a to  zjed-
noduchého dôvodu . Nebol som 
zvolený za starostu obce , nedo-
stal som dôveru spoluobčanov .

 Som presvedčený , že k 
tomu prispel aj list , ktorý sa  k 
Vám dostal tesne pred voľbami :

Tým, ktorí ho napísali a aj tým , 
ktorí ho  rozniesli po obci , chcem 
pripomenúť , že počas môjho  
starostovania pre občanov našej 
obce sa  postavilo resp. urobilo / 
spomínam iba väčšie akcie tak , 
ako sú zaznamenané v  obecnej 
kronike , naších novinách a v mo-
jej pamäti /

- studňa na starom cintoríne
- dvojtriedna materská škola
- kúpa nehnuteľnosti pre zria-

denie prevádzkárne
- kúpa nákladných áut , bieloru-

sa a autožeriavu pre potreby pre-
vádzkárne a občanov

- zriadenie kaderníctva
- prístavba k budove svadobky 

/ miestnosť pre mládež a sociálne 
zariadenie /

- chodník od horných potravín k 
dolným potravinám Jednoty

- zmena čísiel domov a pridele-
nie názov ulíc / ako prvá obec  v 
okrese /

- výstavba trafostanice pri že-
lezničnej stanici pre napojenie 
ČOV

- výstavba hospodárskeho  pa-
vilónu s kotolňou / toho času sú 
tam aj 2 triedy MŠ a výroba ces-
tovín . /

- výstavba chodníka k starému 
cintorínu 

- uloženie živičného koberca v 
celej obci / postupne počas 3-4 
rokov /

- prístavba k budove kultúrneho 
domu pre  zriadenie knižnice

- chodník od mosta  popri št.
ceste v smere na Davidovskú uli-
cu až ku svadobke

- rekonštrukcia starej MŠ / zri-
adený obecný úrad obchodné 
priestory a policajná stanica ./

- majetkoprávne vysporiadanie 
futbalového ihriska a  výstavba 
šatní vrátane reštauračnej častí

- plynofikácia celej obce a vý-
stavba regulačnej plynovej stanice.

- zriadenie nákupného stredis-
ka v bývalej materskej škole na 
ul..Davidovskej 

- vykopaná studňa v objekte 
svadobky

- výstavba ČOV a napojenie 
kanalizácie zo  základnej školy

-  finančná a materiálna pomoc 
pri budovaní gréckokatolíckej far-
skej budovy

- výstavba novej trafostanice 
pri futbalovom ihrisku

- výstavba čerpacej stanice 
PHM / nie je vo vlastníctve obce /

- výstavba domu smútku, oplo-
tenia  a studne / uskutočne-
ná zbierka len na lavice a ostat-
né drevárske zariadenie vo výške  
146 100.-Sk  a presný menovitý 
prehľad darcov bol zverejnený v 
našich  novinách č.1/2000 zo dňa 
31.3.2000

- náklady na výstavbu domu 
smútku predstavovali čiastku 4 
161 721.-Sk

- rekonštrukcia verejného 
osvetlenia /úsporné svietidlá /

- rozšírenie sekundárnej sie-
te na Ul. staničnej/p.Šandrej po 
p.Staška /

- výstavba kanalizácie  v obci 
/ celkom  preinvestované  1 617 
882,60  € / 48 740 331.-Sk/ z toho 
vlastné finančné prostriedky vo 
výške 619 840,60 € / 18 673 318.-
Sk/

- výstavba chodníkov a kríža na 
novom  cintoríne

-  výstavba chodníka od kostola 
v smere k obecnému úradu , poš-
te až po číslo domu 419

- výstavba prívodného vodo-
vodného potrubia od rieky Topľa 
k starému cintorínu / v smere na 
Davidov /

- výstavba viacúčelového asfal-
tového ihriska v objekte základne 
školy 

- obnovená  fasáda zdravotné-
ho strediska  a modernizácia det-
skej ambulancie

-  rekonštrukcia miestného roz-
hlasu / výmena  reproduktorov a 
drôtového vedenia za kablové /
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- výmena drevených okien za 
plastové na budove kultúrneho 
domu 

- výstavba vodovodnej siete v 
celej obci

- rekonštrukcia elektrorozvodov 
v školskej kuchyni

- výstavba autobusovej čakár-
ne pri cintoríne 

- zateplenie stropu budovy a 
výmena podlahovej gumy v ma-
terskej škole

- výmena drevených okien za 
plastové a obnova fasády na bu-
dove obecného úradu

- zhotovená hrubá stavba Spo-
ločensko – komunitného centra 
doposiaľ preinvestované fin. pro-
striedky vo výške cca 160 tis. € / 
cca 4,8 mil. Sk /

- výstavba chodníka na ulici 
družstevnej v dĺžke cca 900 bm

- výstavba chodníka na ulici 
dlhej / zatiaľ v dĺžke cca  500 bm /

-  výstavba viacúčelového ihris-
ka s polyetylenovým povrchom v 
objekte základnej školy v celko-
vom náklade 59 619,59 € / 1 796 
099.-Sk

Z toho vlastné finančné prostri-
edky vo výške 9894,29 € / 298 
075.-Sk /

- takmer ukončená rekonštruk-
cia základnej školy - výška opráv-
nených výdavkov na realizáciu 
projektu vo výške 976 556,73 € / 
29 419 748.-Sk /

- v mesiaci september 2010 
bola začatá realizácia projektu:

Regenerácia koridorov a cen-
tier obce / chodníky, miestné ko-
munikácie, lávky cez potok, det-
ské ihrisko, amfiteáter a  autobu-
sové čakárne . /

Celkové opravnené náklady na 
realizáciu aktivít projektu predsta-
vujú sumu 847 954,86 € / 25 545 
488.-Sk /.

V týchto dňoch Ministerstvom 
zdravotníctva SR nám bola schva-
lená žiadosť o nenávratný finanč-

ný príspevok na rekonštrukciu 
zdravotníckeho zariadenia .

Celkové oprávnené výdavky 
predstavujú sumu  338 268,76 € 
/ 10 190 684.-Sk /

Samozrejme, že nespomínam 
menšie činnosti a práce  pri roz-
voji našej obce .Nedá mi však ne-
spomenuť 15. ročníkov Sačurov-
skej pätnástky ,  dlhoročného or-
ganizovania futbalu, 10.ročníkov 
prehliadky ľudových rozprávačov 
, 5 ročníkov prehliadky malých 
dychovných hudieb, 14 . ročníkov 
regiónalnej súťaže MISS Baby a 
Boy a  splavov po rieke Topľa. 

Stal som pri zrode FS Nevesty, 
DFS Oľšavka, cezhraničnej spo-
lupráce medzi obcami v Poľsku 
a Česku, materiálnej a finančnej 
pomoci pri odlievaní  zvona gréc-
kokatolického chrámu, rekon-
štrukcii veže a pri oprave rímsko-
katolíckeho kostola .

A  čo povedať ďalej ?
List, ktorí ste dostali obsahu-

je len klamstvá, aby  zmiatol aj 
tých, ktorí myslia s touto obcou 
len dobre.

Veď tzv. Školskú bytovku sme 
predali v súlade s vtedajšou legis-
latívou a nie cudzím, ale naším 
občanom.

Taktiež nie je pravda , že  za 
predaj družstevnej bytovky nebo-
lo vyplatené.

Veď príďte na obecný úrad a 
každému predložíme doklad o za-
platení.

Už vôbec nie je pravda, že ne-
máme zubnú lekárku, poľnohos-
podárske družstvo a že pri  škôlke  
má niekto 2 pozemky. Veď dopo-
siaľ nebol predaný ani jeden po-
zemok .

Je pravdou, že Spoločensko–
komunitné centrum zatiaľ budu-
jeme z vlastných finančných pro-
striedkov a obec zobrala na jeho 
výstavbu úver vo výške 67 000 € / 
2 018 442.-Sk /

Verím, že nové orgány  obce 
urobia všetko, aby aj na tento pro-
jekt zabezpečili finančné prostri-
edky z Eurofondov.

Zrejme tvorcovia listu, ktorí ste 
dostali, nechodia na naše oba 
cintoríny .

Veď v tomto roku naše cintoríny 
boli štyrikrát pokosené.

Na  kosenie a odvoz odpadu z 
dvoch kontajnerov vznikajú naj-
väčšie  náklady, ktoré sú vykryté 
z finančných prostriedkov za ná-
jom hrobových miest. Pýtate sa, 
kto vyrovnal za hrobové miesta? 
Príďte a ukážeme Vám, kto nevy-
rovnal  stanovený  poplatok.

Záverom chcem povedať, že 
peniaze za plynovod / vlastné vlo-
žené fin.prostriedky / vo výške 2,1 
mil.Sk, boli na základe uznesenia 
obecného zastupiteľstva využité 
na rozvoj obce, najmä na výstav-
bu kanalizácie .

Veľmi dobre viete, že som si 
nepostavil dom a ani mojim de-
ťom. Nekúpil chatu alebo inú ne-
hnuteľnosť.

A čo sa týka platu, chcem pove-
dať iba to, že aj novozvolený sta-
rosta bude poberať ten istý plat 
ako ja, čo som bol vo funkcii 24 
rokov.

Snažil som sa, robil čo najlep-
šie a s plnou zodpovednosťou 
Vás ubezpečujem, že  svoje  sily 
a  schopnosti som venoval od ná-
stupu do tejto funkcie len  mojej 
rodnej obci .

Keď som Vás sklamal, prepáčte. 
Tým, čo napísali list a doruči-

li do Vašich  domácností prajem : 
nech ich Boh obdarí pokojom srd-
ca, hlbokou vierou a nádejou, že 
ich  klamstvo  zranilo dôstojnosť 
človeka a  nech už nikdy neurobia 
niečo podobné. 

Ján Onuško 
ul. Družstevná č. 554/80

094 13 Sačurov
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výSledky komunálnych volieb
 Kandidáti , ktorí bolo zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov

    Meno a priezvisko                          Politická strana                             Počet platných hlasov    

1. Peter Barát                                 Nezávislý kandidát                                        468
2. Anna Kozáková                         Nezávislý kandidát                                        384 
3. Ing. Bartolomej Zubko              SDKÚ a DS                                                    320
4. Ing. Maroš Roman                     SDKÚ a DS                                                   311
5. Mgr. Ivan Baran                         KDH                                                              303
6. Ing. Mikuláš Sidor                     SMER-SD                                                     269
7. Mikuláš Truchan                        ĽS – HZDS                                                   223
8. Ján Ďurko                                   SMER -  SD                                                  223   
9. Ing.Arch. Ľubomír Naňák          SMER- SD                                                    203

Náhradníci  - kandidáti , ktorí  neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
10. Ing. Milan Gazda                        KDH                                                             186
11. Bartolomej Šandrej                     SMER -  SD                                                 174
12. Bc. Michal Migaľ                        KDH                                                            162
13.  Ján Onuško                                  EDS                                                             151
14. Ľubomír Ihnát                              SMER – SD                                                 151
15. Ľubica Bereščíková                     KDH                                                             140
16. Andrej Franko                              SMER – SD                                                 131
17. Bc. Jaroslav Hančuľák                  KDH                                                           130
18. Jozef Karchňák                             ÚSVIT                                                        125
19. Mária Balintová                            KDH                                                           118 
20. Bc. Renáta Danková                     ĽS -HZDS                                                   113
21. Milan Guman                                RIS                                                                86
22. Mária Ihnátová                              KDH                                                             79
23. Miroslav Hančuľák                       SDKÚ -DS                                                    73
24. Jozef Šalata                                   KDH                                                              71 
25. Ing. Klaudia Belasová                   ASV                                                               70
26. Monika Kočišová                           SMER – SD                                                  66
27. Marek Tancoš                                 RIS                                                                37
28. Štefánia Hančuľáková                    SDKÚ -DS                                                    34
29. Ondrej Maďuran                             RIS                                                                31
30. Jozef Lukáč                                     RIS                                                                29                

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
    
  Meno a priezvisko                       Politická strana                                 Počet platných hlasov

1.  Peter Barát                                Nezávislý kandidát                   428                    
2.  Ján Onuško                                SMER - SD                                                271  
3.  Bc. Jaroslav Hančuľák              KDH                                               86
4. Miroslav Hančuľák                    SDKÚ – DS                                 26 

Počet volebných obvodov                                                                  1
Počet volebných okrskov                                                                    1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                           1517  
Počet voličov ktorým boli vydané obálky                                         839
Počet odovzdaných obálok                                                       838
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva                                     833
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť                                      9  
Počet zvolených poslancov                                                                 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby starostu obce                                                             811
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 V Školskom vzdelávacom pro-
grame Moderne a hravo v našej ško-
le realizujeme ročníkové projekty V 
kráľovstve čísel (1. ročník), Zdravá 
výživa (2. ročník) a Môj rodný kraj (3. 
ročník).

24. septembra 2010 sa všetky deti 
I. stupňa vybrali spolu s tretiakmi spo-
znávať rodný kraj – prírodnú pamiat-
ku Zapikán v Slanských vrchoch. Po-
časie nám prialo a les, drevené rebrí-
ky, Zapikánova chyža i zurčiace vodo-
pády ohúrili veľkých i tých malých. 

Po dlhšom hľadaní sa žiakom 3. a 
4. ročníka podarilo nájsť aj „kešku“ s 
jej ukrytými tajomstvami. Naše poďa-
kovanie patrí obetavým kolegyniam, 
vytrvalým deťom i mamičkám, kto-
ré malých ufúľancov dali do poriadku.    

Týždeň matematiky
V týždni od 27. septembra do 1. 

októbra sme v našej škole zazname-
nali čulý ruch.

Deti pobehovali po škole, spočí-
tavali schody, nahlas diskutovali pod 
nástenkou pri schodoch.

Mali sme ďalšiu veľmi vydarenú 
aktivitu - Týždeň matematiky.

Realizovali sme ročníkový projekt 
žiakov 6. ročníka.

Za veľmi zaujímavý týždeň vďačí-
me našim matematikárom pod vede-
ním pani učiteľky Mgr. Kvetoslavy So-
kolovej. 

Viete aké úlohy riešili žiacke ko-
lektívy v celoškolskej súťaži?

Tak napríklad:
- Koľko schodov musíš prejsť ak 

chceš ísť z 1. A  do 5. B, okolo 8. B?
- Koľkokrát musí prejsť učiteľ dve-

rami, ak príde ráno do školy, učí 5 ho-
dín, po každej hodine sa vráti do zbo-
rovne, po 5. hodine ide na obed, zno-
va sa vráti do zborovne a popoludní 
odchádza domov?

- Zisti súčet písmen najkratšieho 
učiteľského priezviska a najdlhšieho 
učiteľského krstného mena.

-  Aký je ciferný súčet číslic dátu-
mu uloženia základného kameňa na-
šej školy?

A zaujímavé boli aj hádanky, kto-
ré hádali počas celého týždňa jednot-
livci:

1. Má štyri rohy. Keď mu jeden od-
režem, zostane mu ich päť. 

- štvoruholník 
2. Má dve nohy a keď sa prechád-

za, len na jednej stojí. Čo je to?
 - kružidlo 

3. Pri stole sedí šesť ľudí, ktorí si 
pripíjajú na zdravie. Každý si štrngne 
s každým. Koľkokrát si štrngnú?

- pätnásťkrát 
4. Dievča hnalo husi na pašu. Jed-

na hus šla pred dvoma, jedna medzi 
dvoma a jedna za dvoma. Koľko bolo 
husí?

- tri husi 
 5. Rodičia majú tri dcéry. Každá 

má troch bratov. Koľko detí majú ro-
dičia?

- šesť 
 6. Ako sa dá zo štyroch zápaliek 

urobiť tisíc?
- M (rímske číslo)
Zdravá výživa
Druhácky ročníkový projekt sme 

realizovali v našej škole 13. októbra 
2010 v spolupráci s deťmi zo ZŠ Da-
vidov. Triedne kolektívy obidvoch škôl 
si preverili svoje vedomosti zo zdra-
vej výživy a zdravého životného štýlu. 

     V ovocných hádankách a dra-
matizácii Červená Čiapočka prezen-
tovali svoje vlastné projekty, v ovocnej 

skrývačke hľadali ovo-
cie ukryté v školskom 
parku, súťažili v speve 
piesní a prednese bás-
ní i určovaní rôznych 
druhov ovocia a zele-
niny. Na interaktívnej 
tabuli riešili úlohy a cvi-
čenia v kvíze „Čo vieš 
o vitamínoch“. Vďaka 
triednym učiteľkám 
PaedDr. Agáte Hudá-
kovej, Mgr. Radoslave 

Šimurdovej a Mgr. Darine Bartkovej 
strávili žiaci príjemné dopoludnie a 
nadviazali nové priateľstvá.

Okrem ročníkových projektov sú 
súčasťou Školského vzdelávacieho 
programu aj prierezové tematiky. 

Európsky deň rodičov a škôl
Tvorivosť, iniciatíva, umenie, ra-

dosť, poznanie a zábava. To je len 
zlomok slov, ktoré charakterizujú Eu-
rópsky deň rodičov a škôl. V našej 
škole je  už takmer tradíciou  v tento 
deň vzdelávať sa inou formou ako ob-
vykle. Na paškál sme si zobrali lesné 
spoločenstvo a významné osobnos-
ti slovenského i európskeho formátu. 
Hlavnými aktérmi dňa sa stali žiaci, 
ktorí sa pokúšali dramatizáciou, hra-
vou a interaktívnou formou predstaviť 
tieto témy. Opäť sa raz potvrdilo, že 
škola je nielen kolískou vzdelania, ale 
aj formovania ľudskej osobnosti, cha-
rakteru, rozvíjania talentu a vzájomnej 
spolupráce. 

Prišli aj rodičia a podporili prácu a 
tvorivosť detí aj učiteľov. Ďakujeme!

A čo ste mohli zažiť, keby ste boli 
prišli?

Prečítajte si blog našej zástupky-
ne RNDr. Marty Megyesiovej:

Ako som sa dostala do koča Má-
rie Terézie

Zážitkové projektové vyučovanie 
je každoročná aktivita v našej škole. 

Hovoríme tomu 
Európsky deň rodi-
čov a škôl. 

Kedysi na sa-
mom začiatku bol 
skutočne aj rodičov. 

Pozvali sme 
všetkých, prišli asi 
piati. V nasledujú-
cich rokoch to pokra-
čovalo tak akosi ne-
zrozumiteľne. Čím 
boli detské projekty 
krajšie, tým menej 
rodičov prišlo. Až 
prestali chodiť celkom. Asi v duchu, 
keď sa chcete trápiť, tak sa trápte, ale 
nás nechajte na pokoji. 

Dnes sa to stalo - zase prišli.
Dnešný „Európsky deň“ bol jedi-

nečný.
Deti prvého stupňa predstavovali 

les. To bola krása, keď sa vyrojili v 
školskej jedálni kvietky, stromy, huby, 
žabky, ba aj víly tancovali svoj tanec. 
Dubák mal síce klobúk z polystyrénu, 
no nikto z nás nepochyboval o tom, 
že je pravý.

Deti z druhého stupňa predstavo-
vali významné osobnosti Európy. A to 
už len bolo čo pozerať.

Zrazu sme boli na dvore kráľa 
Svätopluka presne v momente, keď 
vysvetľoval svojim trom synom, aké 
dôležité je držať pokope. Na francúz-
skom kráľovskom dvore sme stretli 
„kráľa Slnko“ v sprievode dvorných 
dám aj mušketierov.

Matka Tereza nám ukázala svoj 
domov pre siroty a 
zoznámila nás aj s jej 
veličenstvom princez-
nou Dianou. Ľudovít 
Štúr nám dal lekciu zo 
spisovnej slovenčiny a 
Cyril s Metodom zase 
zo staroslovenčiny. S 
Napoleonom sme na-
táčali veľkofilm o jeho 
víťazstvách aj porážke 
a s Johnom Lenonom 

sme sa stretli na skutočnom koncerte. 
Johan Strauss nám ukázal, ako tvoril 
svoje geniálne skladby. 

Pravdaže takú celodennú „slávu“ 
(s dvojtýždňovou prípravou) treba 
zdokumentovať pre ďalšie roky, ba aj 
pre tých, čo neprišli. Tak som priniesla 
fotoaparát a fotila a fotila a fotila a...

V šiestej A som už bola celá una-
vená, tak som si na chvíľu sadla na 
stoličky uložené pod oknom. Zrazu sa 
ku mne nahol Miško a veľmi vážne mi 
šepká: „O chvíľu pôjde cisárovná.“

Pochopila som, že asi prekážam 
v dramatizácii o Márii Terézii. Tak 
som sa stiahla A Mária Terézia aj s 
Jozefom vyšli zo zámku a nasadli 
do koča..., z ktorého som ja len pred 
chvíľkou vystúpila na Miškovo nalie-
hanie.

To bol zážitok!
Ani tak nie to, že ten koč po-

háňal pohonič (Miško) a koníkom 
bol ďalší spolužiak „na štyroch“, 
ale ten pocit, keď mi došlo, kde 

Zaujímavá škola, tvoriví žiaci, ochotní učitelia
môj rodný kraj
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som vlastne sedela...
S radosťou do školy
V našej škole realizujeme veľký 
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 V našej materskej škole 
máme tri triedy s počtom 48 detí. 
Sú rozdelené  podľa veku a to: 
trieda  pre 3 a 4 ročné deti ktorú 
navštevuje 13 detí ,trieda  pre 5 
a 6  ročné deti s celodennou pre-
vádzkou má 21 detí a trieda pre 
rómske deti s poldennou prevád-
zkou  má 14 detí.

Obsah denných činností sa 
plánuje podľa nového školského 
vzdelávacieho programu „ Spo-

znávame svet“ a zároveň je obo-
hatený o aktivity a akcie vychád-
zajúce z ročného plánu školy.

V mesiaci september  sa deti 
oboznamovali s prostredím v MŠ 
, učili sa poznať svoje meno , vek 
, adresu bydliska , mená učiteliek 
i svojich kamarátov.

Prakticky sme uplatňovali návy-
ky kultúrneho správania a rešpek-
tovania spoločenských pravidiel  
uplatňovaných v živote MŠ.

život v mš
 0któber a november bol veno-

vaný téme človek- príroda – jeseň. 
Počas jesenných vychádzok deti 
zbierali  pestrofarebné lístie, gaš-
tany , šišky , ktoré sa využívali pri 
výzdobe našich tried.

V MŠ sme urobili výstavku ovo-
cia, zeleniny a iných jesenných plo-
dov dôležitých pre zdravie človeka. 
Deti sa oboznamovali s jesennými 
prácami v záhrade i na poli.

Dňa 28.10.2010 sa v našej ško-
le uskutočnila milá akcia pri príleži-
tosti Dňa úcty k starším.

Naši malí predškoláci sa do MŠ 
pozvali svojich starých rodičov , 
predtavili sa kultúrnym programom 

vzdelávací projekt podpo-
rený z Európskeho soci-
álneho fondu „S radosťou 
do školy“.

Projekt je pod operač-
ným programom Vzdelá-
vanie a opatrením 3.1

Podrobnosti o projekte 
si môžete prečítať aj na 
stránke:

http://www.edu2.wbl.sk/
a tiež na stránke školy:
www.zssacurov.edu-

page.sk
Zrealizovali sme interaktívny 

prípravný kurz pre žiakov a pro-

gramy vzdelávania pre učiteľov. 
Žiaci veľmi úspešne absolvovali 
kurz práce s interaktívnou tabuľou. 
Učitelia sa vyškolili v štyroch pro-
gramoch:

- Vzdelávanie s interaktívnou 
tabuľou

- Vzdelávanie v programe Cabri 
Geometria

- Vzdelávanie v programe Hot 
Potatoes

- Vzdelávanie v tvorbe webo-
vých stránok

Účastníci absolvovali po 15 
hodín prezenčného vzdelávania 
v každom programe. Vzdelávania 

bolo ukončené záverečnými prá-
cami, prezentáciami pripravených 
scrapbookov a ich obhajobou pred 
riadiacim manažmentom projektu 
a lektormi programu. Všetky tieto 
materiály sú k dispozícii na spome-
nutých web stránkach. 

V súčasnosti prebieha posled-
ná aktivita – Tvorba metodických 
materiálov a učebných pomôcok. 
Učitelia tvoria metodické materiály 
pre Školský vzdelávací program a 
edukačné pomôcky pre vyučovací 
proces.

RNDr. Marta Megyesiová
PaedDr. Jana Humeníková

a odovzdali im malý darček. Starí 
rodičia si tak oddýchli pri malom 
občerstvení a domov odchádza-
li spokojní. Pri tej istej príležitosti 
vystúpili so svojim  kultúrnym pro-
gramom

 5 a 6 ročné deti v kultúrnom 
dome .

Prvého decembra sa u nás 
uskutočnilo divadelné predstavenie 
uja Ľuba „ o štvorhlavom drakovi“.

Život v MŠ plynie ako voda , 
opäť začína nové ročné obdobie 
– zima , na ktorú sa všetci veľmi 
tešíme.

p. Eva Frická
uč. 3 - 4 detí

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov 
a veľa osobných a pracovných úspechov
v novom roku 2011

Vám prajú

starosta obce
       a 
obecné zastupiteľstvo

Aj keď je v dnešnej dobe, vzhľadom na ekonomickú situáciu, kultú-
ra trochu v pozadí, predsa je potrebné aby sa naše kultúrne bohatstvo 
udržiavalo a predávalo mladším generáciám. Veď krása nášho vý-
chodniarskeho folklóru je známa po celom svete a je hriechom na to 
zabúdať. Naše Nevesty udržujú tradície a šíria krásu ľudového spevu 
aj naďalej a za to im patrí veľká vďaka. To že naozaj vedia spievať, 
dokázali aj výsledky na súťažnej prehliadke „ Srdce ako dar“, odkiaľ si 
priniesli hneď 3 ocenenia. V kategórii folklórne skupiny sme obsadili 
2. miesto, v kategórii sólo spev 2. miesto obsadila Helenka Žulkovi-
čová a do tretice, v kategórii ľudoví rozprávači taktiež druhé miesto 
získala Katarína Kuliková.

To len dokazuje, že Nevesty „žijú“ a reprezentujú našu obec. Záro-
veň chceme osloviť‘ mladšie ženy, ktoré vedia, ale hlavne, ktoré chcú 
spievať, aby rozšírili rady Neviest.

Uvedomme si, že ak nebudeme podporovať folklór, už naše vnú-
čatá nebudú vedieť žiadnu peknú ľudovú pesničku a upadne aj naša 
krásna ľúbozvučná východňarčina.

SačurovSkÉ neveSty


