
 

Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný, to je čas, kedy spomalí-

me a do našich príbytkov prichádzajú najkrajšie sviatky roka.  Vôňa domo-

va je všade navôkol nás a zvoláva nás k jednému spoločnému stolu, kde cítiť 

teplo rodinnej pohody. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a 

domova, kde ešte stále platí:  Všade dobre, doma najlepšie. Vpríjemnej 

atmosfére hodnotíme uplynulý rok, zdravie nás, ako aj našich blízkych, ale 

taktiež hodnotíme aj naše úspechy, no v niektorých prípadoch aj to čo sa 

nám urobiť nepodarilo. V mnohých prípadoch výsledkom práce je súdržnosť 

kolektívu a tak je to aj v našom prípade, kde na zveľaďovaní našej obce sa podieľajú poslanci, za-

mestnanci OcÚ, ale aj pracovníci na aktivačných prácach, ktorým patrí moje ĎAKUJEM.  My všetci 

nemusíme byť dokonalí, stačí, že budeme skutočnými, tolerantnými a navzájom sa rešpektujúcimi 

ľuďmi. Želám Vám príjemné, požehnané a milostiplné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnos-

ti. Prežite ich v zdraví a šťastí, ako aj úspešný vstup do nového roka 2013.        

                                                                                                                                                

Peter Barát                                                                                                                                                                                                  

starosta obce 

VIANOČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU       

Vianočné Dieťa  2012 

 

    Tento  predvianočný adventný čas 
je znásobený radosťou už po štvrtý  
rok rozdávaním balíčkov pre naše 
deti a to vďaka projektu  "Operácia 
Vianočné Dieťa 2012  prostredníct-
vom Arcidiecéznej charity Košice.  
Poslaním tejto akcie je  zrozumiteľne 
a prakticky demonštrovať Božiu lásku 
deťom v núdzi nielen u nás, ale na 
celom svete, a je navrhnutý tak, aby 
poskytol deťom príležitosť pocítiť a 
porozumieť Božej láske k nim. Túto 
príležitosť máme práve vtedy, keď 
obdarúvame svojich blízkych, ale 
hlavne deti.  
Darčeky sa dávajú deťom preto, aby reprezentovali Boží dar lásky Jeho Syna Ježiša Krista.  
Aj touto cestou ďakujeme Arcidiecéznej charite v Košiciach za naše deti, a vyslovujeme  
im veľké  Pán Boh zaplať. 
 
OcÚ Sačurov 
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Po letných prázdninach sme sa stretli s ďeťmi v MŠ, privítali sme našich nových predškolákov, niektoré sa veľmi ťažko lúčili s 

maminkou, hlavne tie najmenšie. Snažili sme sa im uľahčiť adaptáciu na nový kolektív a ľudí, pripravili sme im príjemné a estetic-

ké prostredie, ktoré bude pre nich druhým domovom. Októbrová a novembrová jeseň nás potešila  svojim príjemným počasím, čo 

sme využili pri prechádzkach prírodou a pri aktívnom pohybe na školskom dvore. Pri pozorovaní krás prírody sme rozprávali o 

mnohých témach tykajúcich sa života okolo nás, o kamarátoch, rodine, starých rodičoch a práve pri tejto príležitosti sme už tra-

dične pripravili milú akciu – október „mesiac úcty k starším“. Naši malí predškoláci vystúpili so svojim kultúrnym programom a 

boli odmenené srdečným potleskom. Ani sme sa nenazdali ako ten čas 

letí a nastal mesiac december. Je to mesiac, kedy už cítime vo vzduchu 

čaro Vianoc.    

Ešte intenzívnejšie je to u nás v MŠ, kedy sa už deti nevedia dočkať Mi-

kuláša a darčekov.  Celú materskú školu sme vyzdobili zimnou a vianoč-

nou výzdobou, spievame pesničky o zime, počúvame vianočné koledy a 

do tejto príjemnej atmosféry k nám zavítal Mikuláš. Mikuláš, Mikuláš bol 

som dobrý, čo mi dáš?, ozývalo sa v tento deň vo všetkých triedach ma-

terskej školy a pretože sú deti  dobré, Mikuláš im pripravil veľké pre-

kvapenie. Za pekné pesničky a básničky obdaroval detičky, ale aj nás p. 

učiteľky. Sľúbili sme mu, že budeme dobrí po celý ďalší rok. Mikuláš, 

ďakujeme Ti a o rok sa tešíme zas.  

   A na záver:  

  Krásne Vianoce  chceme Vám priať, aby mal človek  

  človeka rád, aby je  dendruhému viac šťastia prial,    

                    aby ten Nový rok za to stál.  

                                                       Všetkým Vám, praje kolektív MŠ 

                          

 

 Pozdrav od detí z Materskej školy: 

My sme malí vinšovníci, vinšujeme Vám.  

Tieto sviatky veľa lásky, pokoja a zdravia Vám. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                Napísala: Eva Frická   uč.3-4 roč.detí                                                                                                

 

Základ zdravého chrupu pochádza zo správnych návykov už od samého detstva. 

Starostlivosť o zuby sa začína v tom najútlejšom veku, prakticky s prvým mlieč-

nym zúbkom. Táto problematika je príliš vážna na to, aby sme k nej boli ľahostajní. Týka sa nás všetkých. Aj my máme šancu 

urobiť všetko preto, aby úsmev detí bol zdravý a pekný. Všetko čo deťom odovzdáme v detstve sa im vráti nielen finančne, ale 

hlavne im zaistíme život bez bolestí zubov a strachu z ošetrenia a to nie je málo. 

V tomto celoročnom projekte je našim cieľom to, aby deti hravou formou získali základné vedomosti o zuboch, ako ich udržia-

vať zdravé, čo im škodí a čo prospieva a naučiť ich zručnosti a návyku umývania si zubov. Preto sme si v októbri pozvali na 

návštevu do našej materskej školy dentálnu hygieničku Bc. Marcelu Dobranskú, ktorá deťom zábavnou formou vysvetlila, ako 

sa zúbky rýchlo kazia ak sa o ne nebudeme starať. Deti cez obrázky mali možnosť vidieť ako vyzerá zúbok, ktorý je pokazený 

a ako zub, ktorý je zdravý. Ani deti sa nedali zahanbiť a vedeli pekne vymenovať všetko čo je pre ich zúbky škodlivé a čo im 

prospieva. Všetci si vyskúšali, ako sa správne zuby umývajú a za šikovnosť dostali deti odmenu zubné kefky, no museli sľúbiť, 

že sa o svoje zúbky budú poctivo starať a aspoň 2krát denne si ich umyjú. 

                                                                                                                                                        uč. Mgr. Anna Onušková 

Ako plynie čas v MŠ  

Projekt „Zdravý úsmev “ 
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     Nedeľa 2. septembra  2012 bola 

pre všetkých Sačurovčanov výnimočná. 

Už od skorých ranných hodín sa na no-

vom amfiteátri pripravovali oslavy 20. 

výročia folklórnej skupiny Sačurovské 

Nevesty . Veru je to už 20. rokov čo nám 

naše „Nevesty „ spríjemňujú všetky kult-

úrne podujatia i rodinné oslavy. Ich his-

tória sa začala písať ľudovým divadlom 

Krstiny a Priadky, ktoré si miestne ženy 

pripravili v rámci akcií Matice sloven-

skej . V roku 1992 však vznikla pod 

vedením Zuzany Sidorovej oficiálna žen-

ská spevácka skupina. Na akordeóne 

vtedy hral Pepo Šamko a prvý hlas 

spievala Mária Peštová , členkou FS 

bola aj Mária Hricová , ktorí už nie su 

medzi nami. Aj pri tejto priležitosti sme si 

my Nevesty spomenuli na ich účinkovanie 

medzi nami, veď to neboli len členovia 

folklórnej skupiny, ale aj naše vzory a 

naši blízki priatelia. Sačurovské 

nevesty sa v priebehu celej dvad-

saťročnice stretávajú pravidelne 

každý utorok, pričom vo svojom 

repertoári sa zamerali na mapova-

nie autentických sačurovských zvy-

kov a piesni. V ich podaní si mohli 

návštevníci rôzných kultúrných po-

dujatí vychutnať Prane na jarku, 

Vilijový  večar , Jánske zvyky , Vitie 

vinkov , Pradky či Lupane kenderici.                                                      

Najviac sú  však známe žartovnými 

piesňami zo Sačurova , ku ktorým 

väčšinu textov napísala vedúca 

skupiny Zuzana Sidorová. To že sa 

tieto pesničky páčia svedčí aj to , 

že mnohé z piesni prebrali aj iné 

súbory. Nevesty  počas dvadsiatich 

rokov navštívili veľa miest a obcí , 

ale účinkovali aj v zahraničí , ako v 

Poľsku , Maďarsku a Ukrajine.  

Zúčastňujú sa súťaží aj folklórných 

prehliadok.  Medzi ich nezabudnu-

teľné zážitky patrí vystúpenie vo 

Východnej či každoročná účasť na 

Zemplínskom majálese , kde idú 

stále na čele sprievodu. Dvadsať 

rokov oslávili členky speváckej sku-

piny kultúrným popoludním pod 

názvom „Dvacecročné nevesty“. 

Vprograme vystúpili FS Čakľov , 

Rusínske holosy, FS Bančan ,           

FS  Juskovčanky ,  Kazimírske 

Trio a DFS Oľšavka. Oslávenkyniam 

prišiel  zablahoželať aj krstný otec 

ich debutového albumu z roku 1999 , 

skupina Drišľak.   

Na začiatku programu sa konala 

vysviacka amfiteátra, ktorú viedol 

kaplan našej farnosti Ján Stanko. 

Bola to prvá kultúrna akcia v novom 

amfiteátri a dopadla na výbornú. 

Prišlo veľmi veľa ľudi a to nielen sa-

čurovčanov, ale aj z okolitých obcí. 

Program bol pestrý a veľmi zaujíma-

vý a zlatým klincom samozrejme  bol 

Drišľak ale aj Rusínske holosy. 

V závere všetci účinkujúci blahoželali 

Nevestám a popriali im veľa zdravia, 

šťastia a pekné hlasy.  

Smerom k ďalšiemu jubileu o päť  

rokov si Nevesty prajú, aby sa ich 

rady rozrástli o nové speváčky a 

touto cestou vyzývajú ženy, ktoré 

majú chuť spievať aby sa prihlásili u 

Kataríny Kulikovej.  

Sačurovské nevesty oslávili 20 rokov 
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 NARODENÍ 

 

Richard Milan Muška 09.7.2012 

Nikolas Lukáč 10.8.2012 

Natália Lukáčová 16.8.2012 

Zdenka Tancošová 26.6.2012 

Martina Janoková 10.8.2012 

Róberta Tancošová 20.8..2012 

Dominik Nanár 22.8.2012 

Dominika Lukáčová 13.9.2012 

Ján Mandula 18.9.2012 

Linda Maďuranová 14.9.2012 

Edita Fedorová 1.10.2012 

Rozália Tancošová 13.10.2012 

Zuzana Gumanová 25.10.2012 

Zdenko Janok 31.10.2012 

Mária Šmatárová 4.11.2012 

Barbora Suslová 6.11.2012 

Matúš Znanec 22.11.2012 

  SOBÁŠE 

 

Peter Takáč a Miroslava Dankovičová 11.8.2012 

Stanislav Leško a Jarmila Gazdová 25.8.2012 

Stanislav Kozák a Ing. Štefánia Kuhejdová 1.8.2012 

Branislav Sidor a Mgr. Ľudmila Roková 11.8.2012 

Ing. Róbert Čigáš a Mgr. Jana Pavlová 25.8.2012 

Matúš Štempák a Anna Popovičová 8.9.2012 

Peter Barát a Lenka Lovasová 15.9.2012 

Matúš Danko a Ing. Erika Balická 15.9.2012 

Marcel Tomčko a Anna Ďurechová 22.9.2012 

Jaromír Janeček a Mária Haratímová 8.6.2012 

Viktor Tomáš a Lenka Švarbalová 3.11.2012 

Ján Goda a Ivana Baranová 3.11.2012 

 ZOMRELÍ 

 

Andrej Záhorský 17.8.2012 

Juraj Kapitán 4.11.2012 

Júlia Bužová 8.12.2012 
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