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SAÈUROV

... ale vlna tvojej krásy strie sa,
kraj môj pri Vranove, v zeleni,
s topo¾ami pri Topli a cez sad,
keï �a pijem znovu blažený

Mikuláš Kasarda
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Milý èitate¾,

otváraš stránky publikácie
obce Saèurov, ktorá leží neïaleko
úpätia Slánskych vrchov. Kniha
vznikla pri príležitosti osláv vý-
znamného historického výroèia,
ktorým je 600 rokov od existencie prvej písomnej zmienky o obci. Polemiku,
èi obec jestvovala skôr, ponechávam historikom. Je však nepochybné, že vzh¾a-
dom na významnú zemepisnú polohu, kde sa križovali obchodné tepny dáv-
nej minulosti, Saèurov vznikol naozaj ove¾a prv.

Autorský kolektív využil všetky momentálne dostupné materiály a vytvoril
z nich súlad dávnej histórie, postupne sa prelínajúcej do súèasnosti. Vecne,
výstižne, bez emócii, èi snahy nieèo taji� alebo prikráš¾ova�. Vzácnym dopln-
kom knihy sú najmä dobové snímky, ktoré oživujú a približujú opisy udalostí.
Do rúk èitate¾ov sa dostáva v dòoch, kedy si obèania Saèurova pripomínajú
slávne výroèie.

Verím, že kniha bude dôstojným príspevkom rámca osláv a že zaujme èest-
né miesto v každej domácnosti ako zdroj hlbokého poznania a èerpania vedo-
mostí o tom, ako obec vznikala, ako tu kedysi žili naši predkovia, akými medz-
níkmi obec prechádzala po dnešné dni. Staèí iba zalistova� v tejto publikácii a
otvoria sa nám bohaté a zaujímavé stránky jej histórie.

Každý obèan Saèurova si pri èítaní tejto knihy celkom urèite nájde výdatné
pramene, z ktorých bude pre neho vyviera� oprávnená hrdos� na rodnú hru-
du. Na obec, v ktorej sa narodil, prípadne pôsobil, žil, alebo tu žije. Osobne
cítim hrdos� a lásku k obci, kde som sa aj ja narodil, vyrastal a doposia¾ žijem.
Tak, ako už pred stároèiami tu žili pracovití, èestní a statoèní ¾udia. Na zákla-
doch, ktoré oni zaèali stava�, stojí dnešný Saèurov, naša krásna obec. A na jej
ïalšom zve¾aïovaní sa bude podie¾a� ïalšia generácia - naši potomkovia.

Ján Onuško
starosta obce
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NÁZOV OBCE A JEHO PREMENY

Donedávna mali predstavitelia obce Saèurov k dispozícii informácie o prvej
písomnej zmienke o obci spojené s rokom 1402. Z tohto faktu sa vychádzalo aj
pri príprave výroèných osláv na rok 2002. Poèas výskumu, spojeného s vyh¾adá-
vaním archívnych podkladov k histórii obce Saèurov, sa pracovníkom Vlasti-
vedného múzea v Hanušovciach nad Top¾ou, ktorí sa autorsky podie¾ali na
príprave monografie, podarilo získa� doklady o prvej písomnej zmienke o
obci už z roku 1399.

Pri sumarizácii faktov dokumentujúcich vývoj názvu obce sme vychádzali
zo štúdia archívnych materiálov, dobových listín a odbornej literatúry. Názov
obce bol v stredoveku zväèša uvádzaný v latinèine, neskôr maïarèine, po roku
1920 v slovenèine.

Zachyur - 1399
Zachwr  - 1402, 1410, 1438, 1458, 1474, 1493
Zathur   - 1407
Sachwr  - 1471
Saczwr - 1471
Zachyd - 1519
Szacsur - 1585, 1689, 1773, 1806, 1808, 1897
Zachur - 1585
Zacziur - 1600
Zaczur - 1601
Szatsúr - 1664
Szacsurow - 1773
Sacschur - 1786
Saèurow - 1808
Szacsúr - 1910
Saèurov - 1920

PREDSTAVITELIA OBCE

Richtári, starostovia a komisári do roku 1945:
1664 Pavol BROZ
1772  Ján SAVKO
1812 Ján HAJDUK
1828 Juraj LEJKO
1876 - 1877 Gustáv PECHY
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1878 Pavol LEMEŠ
1879 Mikuláš KAÈUR
1891 - 1897 Michal ÏURKO
1898 - 1904 Mikuláš ZUBKO
1905 - 1908 Andrej PAVLO
1909 - 1913 Ján ROMAN
1914 - 1916 Ján HANÈU¼ÁK
1917 Michal VYSOKAJ
1919?- 1927 Ján ÏURKA
1927 - 1936 Ján JANOK
1936 Andrej KOŠÈO
1941 Jozef ROMAN

Predsedovia MNV:
1945 - 1947 Juraj KAÈUR
1947 - 1948 Mikuláš ÏURKO
1948 - 1952 Pavol PAÈUTA
1952 - 1957 Pavol ZUBKO
1957 –1959 Pavol MALENDA
1959 - 1964 Andrej KOZÁK
1964 - 1968 Michal ÈAKAN
1969 - 1971 Andrej TRUCHAN
1971 - 1976 Andrej ZUBKO
1976 - 1986 Michal JAKUBEK
1986 - 1992 Ján ONUŠKO

Starostovia
1992 –  ... Ján ONUŠKO

Š¼ACHTICKÍ VLASTNÍCI OBCE

Rozgoòovci (Rozgonyi)
Rozgoòovci získali pomenovanie pod¾a rodinného sídla, Rozhanoviec v

Abovskej stolici. Boli významným š¾achtickým uhorským rodom, z ktorého
pochádzali viacerí vysokí hodnostári krá¾ovstva, cirkvi a vojenskí èinitelia. Po-
lovicu Saèurova vlastnili už v 14. storoèí, koncom ktorého sa o jeho vlastníctvo
súdili s rodom Abovcov z panstva Lipovec. Po roku 1410 bola obec Rozgoòov-
com definitívne vrátená a stala sa súèas�ou ich rozsiahleho panstva Èièva.
V roku 1524 získali obec do svojho vlastníctva Bátoryovci, jedni z dedièov po
Rozgoòovcoch.
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Šóšovci (Soós)
Rod pochádzal zo Solivaru pri Prešove. Ako polovièní majitelia Saèuro-

va sa uvádzajú už v 14. storoèí. Po roku 1598 sa medzi majite¾mi uvádzajú
Štefan a Imrich Šóš. Majetkový podiel v obci si zachovali aj v polovici 19.
storoèia v zastúpení Tomáša a Kláry Šóšovcov.

Almáši (Almássy)
Patrili k starým uhorským rodom zo stredného Uhorska, neskôr sa rozrást-

li na dve grófske a viacero zemianskych vetiev, sídliacich vo viacerých stoli-
ciach. Medzi vlastníkov obce patrili už v roku 1598. Najmenej od druhej polo-
vice 18. storoèia sa spolumajite¾om Saèurova stal Michal Almáši, jeden z naj-
väèších ve¾kostatkárov tohto obdobia na Zemplíne. V obci bol donátorom cirkvi,
výrazne sa zaslúžil o výstavbu miestneho rímskokatolíckeho kostola a jeho
rodina vlastnila v obci aj kúriu. Obec patrila neskôr jeho dedièom.

Drugetovci (Drugeth)
Ich predkovia pôvodne prišli z Neapola v Taliansku zaèiatkom 14. storo-

èia. Stálou vernos�ou krá¾ovi získali ve¾ké majetky a bohatstvo. Centrom ich
východoslovenského panstva sa stalo Humenné. V 16. storoèí pomáhali šíri�
myšlienky reformácie na východe krajiny, v 17. storoèí boli zasa oporou rekato-
lizácie a pomáhali Habsburgovcom v boji proti odbojným stavom. Medzi maji-
te¾mi obce sa objavili v 17. storoèí.

Forgáèovci (Forgách)
Tento magnátsky rod sídlil pôvodne v Nitrianskej stolici. Èlenovia rodu

zastávali poèas stároèí významné funkcie štátne, cirkevné i vojenské. Forgáèov-
ci sa na Zemplín dostali v 18. storoèí. V tereziánskom urbári z roku 1772 je ako
jeden z vlastníkov obce Saèurov uvedený L. Forgáè.

Okolièáni (Okolicsányi)
Pochádzali z Liptovskej stolice, kde mali rodové majetky v obci Okolièné

už od 13. storoèia. Neskôr sa rozišli aj do iných uhorských stolíc. V druhej
polovici 18. storoèia žil v Zemplíne Ján Okolièáni, krá¾ovský radca, komorník
a zemplínsky podžupan, ktorý pod¾a tereziánskeho urbára z roku 1772 vlast-
nil v Saèurove urèité majetky.

Bertótiovci (Bertóthy)
Šarišský zemiansky rod si svoj pôvod odvodzoval od ranostredovekých ve¾-

možov Abovcov. Majetkový prienik podnikol uvedený rod aj do Gemera, Sa-
bolèe a Zemplína. V Saèurove vlastnili menší majetok v druhej polovici 18.
storoèia.
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Faj (Fáy)
Pochádzali z Abovskej stolice. Majetky v Saèurove vlastnili v druhej polovi-

ci 18. storoèia. (A.Faj).

Vladárovci
Pôvodne pochádzali zo Slavónie. Na územie Slovenska sa dostali v 13.

storoèí. Majetky získali v Turèianskej župe. Ich hlavným rodovým sídlom sa stal
Ve¾ký Èepèín. V 17. storoèí prenikli aj na Zemplín. V rokoch 1754 - 1755 sa
stretávame s menom Pavol Vladár, ktorý ako jeden z majite¾ov Saèurova bol
uvedený v tereziánskom urbári z roku 1772.

Peèiovci (Péchy)
Š¾achtický rod pôvodom zo Slavónie. Jeho rodovým sídlom sa stala Peèov-

ská Nová Ves v Šarišskej stolici. S predstavite¾mi tohto rodu sa v obci stretáva-
me v priebehu 18. a 19. storoèia. Vlastnili tu kúriu. Medzi majite¾mi obce sa v
roku 1869 spomína Gustáv Péèi.

OBECNÉ SYMBOLY

Obec Saèurov už v dávnejšej minulosti používala na overovanie vydávaných
listín svoje peèatidlo so znakom, ktoré sa stalo podkladom pre jej obecný symbol.
Vyše dvestoroènú tradíciu v používaní vlastného peèatidla dokazuje objavený

odtlaèok obecného peèatidla z 18. storoèia, nachádza-
júci sa v zbierke obecných a mestských peèatí v Krajin-
skom archíve v Budapešti. Na peèati s kruhopisom
„SIGIL SZACSUR“ (peèa� Saèurov) sa nachádza sym-
bol. Predstavuje dve hviezdy a muža, ktorý v oboch ru-
kách drží kosu, a to vo zvislej polohe. V rímskokatolíc-
kom arcibiskupskom archíve v Košiciach sme objavili
datovanú listinu (zo 4. au-
gusta 1812) s odtlaèkom
peèatidla obce. Na peèa-
tidle je hore v kruhopise
uvedené „SZACSUR“, v
strede peèate je postava

muža - kosca stojaceho uprostred obilia, držiaceho
v rukách kosu v šikmej polohe. Ide o mladšie peèati-
dlo, pravdepodobne z konca 18. storoèia, s ve¾mi po-
dobnou symbolikou ako predchádzajúce. Toto peèati-
dlo sa mohlo používa� až do obdobia nástupu tzv. Ba-

Odtlaèok obecnej peèate
z 2. polovice 18. storoèia

Odtlaèok obecnej peèate
z konca 18. storoèia
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chovho absolutizmu (1849-1860). Poèas Bachovej vlády sa totiž používalo ná-
pisové peèatidlo, teda bez symbolu. Takéto peèatidlo sa dodnes zachovalo v
archíve Zemplínskej župy v Sátoraljaújhely (Maïarsko). Jeho peèatná èas� je
okrúhla o priemere 2,9 cm, zhotovená z mosadze s dreveným držadlom. V
strede peèatného po¾a sa nachádza dvojriadkový nápis: „GEMEINDE / SZA-
CSUR“ (obec Saèurov). Obec mohla uvedené nápisové peèatidlo používa�
najmenej do 70. rokov 19. storoèia.

Pri štúdiu v rímskokatolíckom biskupskom archíve v Košiciach sme objavi-
li nieko¾ko listín datovaných rokmi 1879 – 1880. Listiny boli opatrené obec-
nou peèa�ou Saèurova. Na okrúhlom odtlaèku peèate sa v jeho strede nachá-
dza nejasný symbol: na rovnej pažiti stojí zviera, s najväèšou pravdepodobnos�ou
býk alebo krava. V kruhopise peèate sa nachádza
text: „SZATSUR HELYSÉGE PETSETYE“ (Saèu-
rov obecná peèa�).

Koncom 19. storoèia používalo obecné za-
stupite¾stvo nové nápisové peèatidlo. Tento fakt
dokazuje listina, podpísaná a overená peèa�ou
16. februára 1890 v Saèurove. Xerokópia listiny
je dnes uložená na obecnom úrade v obci. V
kruhopise peèate sa nachádza maïarský text
„ZEMPLÉN MEGYE SZACSÚR KÖZSÉG“ (Zem-
plínska župa obec Saèurov), v strede peèate do-
plnený nápisom „VARANNÓI JÁRÁS“ (okres
Vranov). Môžeme predpoklada�, že obec ho po-
užívala pravdepodobne až do zaèiatku 20. storoèia. V rokoch 1904 - 1905
prebehla na území Zemplína výmena obecných peèatidiel. Z toho dôvodu
zaèala obec Saèurov používa� nové nápisové peèatidlo. V jeho kruhopise bol

text: „ZEMPLÉN VÁRMEGYE *1904* SZA-
CSÚR KÖZSÉG“ (Zemplínska župa *1904*
obec Saèurov). Používali ho pravdepodobne do
roku 1920. Poèas I. ÈSR, i v neskoršom období
socializmu, používali obce výhradne peèatidlá
so štátnym znakom

V roku 1995 sa vedenie obce Saèurov rozho-
dlo pre vytvorenie nového erbu. Vyh¾adaním
vhodného symbolu poverilo Podnik výpoètovej
techniky, divíziu Prešov. Tak bola navrhnutá
symbolika z peèatidla používaného obcou v 18.
storoèí, ktorú sme popisovali v úvode tejto ka-
pitoly. Na základe návrhu Heraldická komisia

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky schválila erb obce v nasledovnej
podobe: v modrom štíte strieborný kosec v èiernom klobúku, držiaci pred sebou zlatú

Odtlaèok nápisovej obecnej
peèate z 2.polovice 19. storoèia

Odtlaèok nápisovej obecnej
peèate z konca 19. storoèia
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kosu na striebornom ko-
sisku, sprevádzaný
vpravo dvomi zlatými
hviezdami. Vlajka
obce pozostáva zo šty-
roch pruhov vo far-
bách žltej, bielej,
modrej a žltej. Vlajka
je ukonèená tromi
cípmi. Symboly obce
sú zaevidované v He-
raldickom registri
Slovenskej republiky pod signatúrou S-72/95.

PRIEZVISKÁ OBYVATE¼OV OBCE V MINULOSTI
A DNES

Pod¾a tvrdenia prof. Ferdinanda Ulièného, zaoberajúceho sa problema-
tikou stredovekých dejín (v poslednom období najmä dejinami obcí a miest
Šariša a Zemplína), vznikol Saèurov asi v prvej polovici 14. storoèia. S prvým
konkrétnym menom obyvate¾a Saèurova sa stretávame až v rozde¾ovacej listi-
ne èièvanského panstva pri ženskej línii z roku 1493, kde sa uvádza Ján
Palkovicz. Znenie priezviska svedèí o jeho slovenskom pôvode. Viaceré stre-
doveké listiny a súpisy napovedajú o osíd¾ovaní obce zväèša slovenským oby-
vate¾stvom. Predpokladáme, že po uzatvorení Užhorodskej únie v roku 1646,
v radoch obyvate¾ov Saèurova prevládali vyznávaèi gréckokatolíckej cirkvi. V
archívoch sa dodnes zachovali súpisy a menné zoznamy pôvodných obyvate-
¾ov obce z minulých storoèí, èo napomáha zisteniu priezvísk majite¾ov, alebo
užívate¾ov usadlostí v Saèurove. Pripomíname však, že sme mali možnos�
študova� iba niektoré z nich. Sledovaním, porovnávaním súpisov a menných
zoznamov a ich konfrontáciou s dnešným stavom sme došli k poznaniu, že
medzi najstaršie rody, a teda aj priezviská doteraz existujúce v Saèurove patrí
HRIC a VYSOKAI. Obe priezviská sa objavili v súpise z roku 1685 a boli
zapísané v podobe „Hricza“ a „Vysoki“. Predpokladáme však, že ich tvar sa
èasom upravoval do dnešnej podoby. V súpise usadlostí z roku 1777 sa obja-
vujú priezviská Kasarda, Humeník, Hric, Ïurov (dnes Ïurko), Roman, Pav-
lov (dnes Paulo), Zubko, Polyak (dnes Po¾ak), Gos (dnes Goš), Tkaè, Pac-
sut (dnes Paèuta). O dva roky neskôr, z roku 1779 sa v súpise objavili aj
priezviská Truchan a Dzurovèin, samozrejme v inej, viac maïarizovanej po-
dobe. Najvyšší poèet terajších priezvisk prináša súpis z roku 1828. Patria k
nim: Kaèur, Paulo, Jenèo, Košèo, Banèanský, Goda, Kurimský, Laèný, Bily,

Odtlaèok nápisovej obecnej
peèate zo zaèiatku 20.
storoèia

Odtlaèok súèasného peèatidla
obce s erbom
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Hanèu¾ák, Hudák a iné. V dokumentoch patriacich k prvej katastrálnej mape
obce Saèurov z roku 1867, ktorá bola vyhotovená hlavne pre zlepšenie pre-
h¾adu o majetkovej držbe a ako podklad k zdaneniu, sa objavili aj ïalšie
priezviská – Belas, Èakan, Franko, Gazdov, Janok, Kovalèik, Lemeš, Staško,
Šalata, Va¾o a iné. Uvedené priezviská sa v predchádzajúcich súpisoch neob-
javovali. Z toho dôvodu usudzujeme, že išlo o obyvate¾ov, ktorí sa do Saèuro-
va pris�ahovali až neskôr. Viaceré z dnešných priezvísk sa objavili až v poèiat-
koch 20. storoèia, èo súviselo aj s èinnos�ou miestnej parnej píly, elektrárne
a mlyna, kde za prácou prišli aj ¾udia z iných oblastí a tu sa usadili, napr.
obyvatelia s priezviskom Sidor, Gu¾ák a pod. Migrácia v obci však pokraèova-
la a pribúdali stále nové mená a priezviská, èo je normálnym procesom vo
vývoji každého obyvate¾stva.

PRÍRODNÉ POMERY

Obec Saèurov sa nachádza v severovýchodnom výbežku Východosloven-
skej nížiny. Celý chotár je intenzívne po¾nohospodársky využívaný. Zastúpené
sú tu pôdy nivné so sprievodnými nivnými pôdami glejovými, na nekarboná-
tových nivných sedimentoch. Obsah draslíka a fosforu je ve¾mi nízky. Tieto
pôdy sú pomerne
�ažké, nároèné na
obhospodarovanie,
nako¾ko Východoslo-
venská nížina má
charakteristický vod-
ný režim, úplne od-
lišný od ostatných ní-
žin na Slovensku.

Z geologického
h¾adiska je územie
chotára obce budo-
vané prevažne sedi-
mentami východo-
slovenskej neogén-
nej panvy. Pri vrtnom prieskume na živice a evapority bol v håbke od 250 do
700 m zistený so¾onosný horizont s mocnos�ou polôh kamennej soli 10 – 30
m, vzniknutý ako produkt plytkomorskej sedimentácie.

Z intravelánu obce pri vodopáde
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RASTLINSTVO

Saèurov sa nachádza v nadmorskej výške približne 130 m.n.m. Charakter
podnebia je subkontinentálny, po fytogeografickej stránke patrí toto územie
do panónskej oblasti.

V minulosti boli v tejto oblasti nepochybne ve¾mi poèetne zastúpené hlav-
ne biotopy charakteristické pre Východoslovenskú nížinu predovšetkým luž-
né lesy, podmáèané lúky a moèiare.

Dnes o pôvodných prírodných pomeroch vieme už len z malých zvyškov
zachovalých biotopov a jednotlivých organizmov.

Z h¾adiska potencionálnej prirodzenej vegetácie patrí toto územie do
oblasti lužných lesov jasenovo-brestových-dubových a jelšových. Výsledkom
dlhodobej èinnosti èloveka a jeho pôsobenia na krajinu bol zánik mnohých
biotopov. Pôvodný dubovo-hrabový les so zastúpením duba letného, duba zimné-
ho, hrabu obyèajného a javora po¾ného sa v chotári obce už prakticky nevyskytuje.
Medzi brehovými porastami Tople sa torzovito nachádzajú pozostatky lužné-
ho lesa s dominantnou jelšou lepkavou, vàbou bielou, vàbou krehkou. V krovinatej
etáži sa nachádzajú plamienok plotný, ježatec laloènatý, chme¾ obyèajný, baza èierna,
krušina jelšová. V bylinnom poraste sú zastúpené hlavne nitrofilné druhy. Ve¾-
mi nápadná je netýkavka žliazkatá, ktorá sa spolu s pohánkovcom japonským ne-
ustále viac rozširuje jednak v brehovom poraste potoka Olšavka, aj v brehovom
poraste rieky Tople. Je všeobecne známe, že na vlhkých stanovištiach sa v
minulosti nachádzali botanicky pestré lúène porasty s psiarkou lúènou, ktoré sa
už dnes vyskytujú iba v priekopách pri ceste. Rozsiahle rekultivácie boli príèi-
nou zániku niektorých vzácnych rastlinných spoloèenstiev s bledu¾ou jarnou,
korunkou strakatou a ¾aliou zlatohlavou.

Posledným zvyškom pôvodného biotopu je lužný lesík pri Topli v podraste

Vstup do obce od okresného mesta



16

s bazou èiernou, žih¾avou dvojdomou a na Východoslovenskej nížine vzácnym
krtièníkom Scopoliho. V súèasnosti sa uvažuje s jeho vyhlásením za chránené
územie.

ŽIVOÈÍŠSTVO

Vzh¾adom na absenciu lesných porastov a vodných plôch v katastri obce je
druhová skladba živoèíchov pomerne chudobná.

Ve¾mi málo údajov je o výskyte bezstavovcov. Z chránených druhov bol za-
znamenaný výskyt modlivky zelenej, vidlochvosta feniklového, bystrušky fialovej, bys-
trušky medenej.

Väèšie mláky a sústavu zavlažovacích a odvodòovacích kanálov využívajú na
rozmnožovanie obojživelníky, hlavne rosnièka zelená, kuòka obyèajná, ropucha
obyèajná a skokany.

K najlepšie preskúmaným skupinám živoèíchov patria vtáky. Niektoré
z nich využívajú na hniezdenie ¾udské stavby, iné záhrady, sústavy kanálov,
vetrolamy a brehové porasty Tople, prípadne polia. Na povalách družstev-
ných maštalí a iných hospodárskych budov hniezdi kuvik obyèajný, sova obyèaj-
ná a plamienka driemavá. Pod strechami budov si z blata lepia svoje hniezda
belorítky obyèajné, vo vnútri lastovièky obyèajné. Rôzne dutiny v stenách, v skrinkách
elektromerov obsadzuje žltochvost domový, trasochvost biely, muchár sivý, sýkorka
ve¾ká, vrabec po¾ný a vrabec domový.

Prvá doložená správa o hniezdení bociana bieleho je z roku 1934, aj keï
pravdepodobne bociany hniezdia v obci dlhšie. Od roku 1986 sú pravidelne
sledované výsledky hniezdenia dvoch párov na umelých podložkách, kam
boli presunuté z elektrických ståpov. Bocianí pár na hniezde pri dome è. 436
za tie roky vždy vychoval mláïatá, celkom 49. V roku 2001 si v obci postavili
hniezda ïalšie dva páry bocianov, mláïatá však nemali.

V starých stromoch záhrad a vetrolamov si vysekávajú svoje hniezdne duti-
ny ïate¾ ve¾ký, ïate¾ hnedkavý, vzácnejšie ïate¾ malý a krutohlav obyèajný. V ïalších
rokoch v nich hniezdia iné dutinové hniezdièe - škorec obyèajný, sýkorka ve¾ká,
sýkorka belasá, sýkorka hôrna, vrabce. Na stromoch a v krovinách vetrolamov
a záhrad si ukrývajú svoje hniezda drobné spevavce ako drozd èierny, drozd èvíko-
tavý, penica èiernohlavá, penica popolavá, penica obyèajná, pinka obyèajná, stehlík
obyèajný, stehlík konôpkár, zelienka obyèajná, kanárik po¾ný, vlha obyèajná, mlynárka
dlhochvostá, svrèiak rieèny, slávik ve¾ký a slávik obyèajný. Vysoko na stromoch hniez-
dia vrany obyèajné a straky obyèajné,  ich hniezda v ïalších rokoch obsadzujú sovy
myšiarky ušaté a jeden z našich najmenších dravcov sokol myšiar. Vo vetrolamoch
èoraz èastejšie hniezdi aj myšiak hôrny.

V porastoch trste v kanáloch hniezdia trsteniarik malý, trsteniarik obyèajný,
strnádka trstinová, obèas aj kaèica divá. Ve¾mi zriedkavo poèas �ahu tu môžeme
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zastihnú� fúzatku trstinovú. V šípkových kríkoch lemujúcich kanály si robí hniez-
do strakoš obyèajný, v ich trávnatých brehoch si ukrývajú hniezda pàhliavare oby-
èajné, trasochvosty žlté a strnádky obyèajné. Na okrajoch korún vàb nad vodnou
hladinou si splietajú hniezda kúdelníèky lužné. V hlinitých brehoch Tople si
vyrývajú hniezdne nory rybáriky obyèajné a v kolóniách hniezdiace brehule obyèaj-
né.

Na poliach priamo na zemi hniezdi bažant obyèajný, prepelica po¾ná, jarabica
po¾ná. Už skoro na jar  vysoko na oblohe spieva škovránok obyèajný. Na podmáèa-
ných miestach pravidelne hniezdi cíbik chochlatý, vzácnejšie chrapkáè po¾ný. Za
potravou sem zalietava orol krá¾ovský, orol krik¾avý, kaòa moèiarna, kaòa popolavá
a kaòa sivá.

Rieka Top¾a je významnou migraènou cestou pre vodné vtáctvo. Na jar
a jeseò preletuje ponad obec v poèetných kàd¾och žeriav popolavý a hus siatin-
ná. Pozdåž Tople migruje kalužiaèik malý, volavka popolavá, chavkoš noèný,  kulík
rieèny, kaèica divá.

V zimnom období prilietajú vo ve¾kých kàd¾och havrany obyèajné a kavky
obyèajné. V záhradách ozobávajú posledné plody chochláèe severské. Z jelšových
šištíc v brehových porastoch vyberajú semienka èížiky obyèajné. Na poliach loví
hraboše myšiak severský.

Z po¾ovnej zveri na poliach žije líška obyèajná, zajac po¾ný, srnec lesný, diviak
obyèajný, prechodne aj jeleò obyèajný. Na poliach a v záhradách sa pod zemou
ukrývajú hraboš po¾ný, ryšavka žltohrdlá, piskor malý, piskor ve¾ký, bielozubka bielobru-
chá, lasica obyèajná, chrèok ro¾ný. V brehoch Tople a kanáloch žije ondatra pižmo-
vá a hryzec vodný.

¼udské príbytky celoroène obýva myš domová a potkan obyèajný, na opuste-
ných povalách sa ukrýva kuna skalná. Na povale gréckokatolíckeho kostola sa
nachádza jedna z najväèších letných kolónií samíc s mláïatami netopiera obyèaj-
ného na Slovensku. V roku 2001 ich poèet dosiahol 1500 exemplárov. Medzi
nimi žije aj netopier ostrouchý. Na povale rímskokatolíckeho kostola, ale aj v iných
podkrovných priestoroch nachádza úkryt podkovár malý, veèernica malá a veèer-
nica pozdná. V stromových dutinách žije netopier hrdzavý a netopier vodný loviaci
nad vodnými plochami.

HISTORICKÝ VÝVOJ

Z NAJSTARŠEJ HISTÓRIE OBCE

Život èloveka v každom období jeho dejín ohranièuje priestor a èas. Závis-
los� ¾udskej existencie od prírodných podmienok prostredia, v ktorom žil,
bola v minulosti ove¾a väèšia ako dnes. Èlovek dávnych èias preto vyh¾adával
oblasti s vhodným podnebím, dobrou pôdou a dostatkom vody.
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V tejto súvislosti prekvapuje súèasný stav poznania pravekého
a vèasnohistorického osídlenia mikroregiónu Saèurova, odkia¾ nateraz  ne-
poznáme takmer žiadne hmotné pramene, ktoré by tu dokladali dávnoveký
život. Táto skutoènos� však pravdepodobne neodráža objektívnu realitu a je
vskutku iba výsledkom nášho stále medzerovitého a od mnohých okolností
závislého stavu výskumu. Nížinný reliéf, blízkos� vodného toku, relatívne priaz-
nivé klimatické podmienky predurèovali tento priestor na osídlenie aspoò
v urèitých, povedzme tých pokojnejších úsekoch praveku, akým zrejme bolo
najstaršie obdobie produktívneho hospodárstva (pestovanie kultúrnych rast-
lín, chov domácich zvierat) nazývané neolit alebo mladšia doba kamenná.
V tejto, šes� a pol tisícroèí vzdialenej dobe v chotári susednej Seèovskej Po-
lianky, na polohe Široká (Krivá dolina), ktorá organicky  prechádza do ka-
tastra Saèurova, sa usídlil ¾ud nazvaný pod¾a charakteristickej výzdoby kera-
mických nádob ¾ud s východnou lineárnou keramikou. Bol to ¾ud, o ktorom sa
predpokladá, že jeho priami predkovia prichádzali do strednej Európy
z juhovýchodu, zo Stredomoria, kde sa vytvorilo tzv. druhotné centrum neoli-
tizácie (prvotné bolo na Prednom Východe), prièom v širokej oblasti Európy
potom sami vytvorili  tretie centrum neolitizácie a šírili znalosti po¾nohospo-
dárstva ïalej na sever. O týchto dávnych ¾uïoch sa tiež predpokladá, že neboli
tej istej rasy ako my, že neboli Indoeurópania. To ich však nevyluèuje z našich
dejín, naopak, práve oni  zaèínajú ve¾kú éru produktívneho hospodárstva
charakterizovanú okrem iného usadlým spôsobom života, ktorý si vynucovalo
ro¾níctvo. Kým lovec  v predchádzajúcich obdobiach orientoval svoj pohyb
v závislosti od pohybu lovnej zvere, ro¾ník musel vyèka� na jednom mieste
minimálne od jari do jesene, aby mohol zozbiera� úrodu. Jeho pohyb obme-
dzovali tiež chované zvieratá, a tak bol nútený vytvára� stále sídla, s èím zasa
súvisel rozvoj ïalších zruèností, potrebných pri stavbe príbytku (tesárstvo,  rozvoj
techník spracovania  kamennej suroviny ako je brúsenie a vàtanie a pod.)
a predovšetkým vynález  zaujímavého produktu, z hliny vyhotovovaných
a vypa¾ovaných nádob, ktoré sa pre archeológiu na dlhé tisícroèia stali nevy-
hnutnou pomôckou pri orientácii v spletitej a èasto �ažko èitate¾nej ¾udskej
histórii. Stopy takéhoto stáleho sídliska, prvého vo vranovskom regióne sa
teda našli na Krivej doline. Pochádza odtia¾ množstvo keramických zlomkov,
na ktorých aj po tisícroèiach strávených v agresívnej zemi sú badate¾né stopy
po èiernoma¾ovanej a rytej lineárnej výzdobe.  Okrem keramiky sa tu našli
zlomky ozdôb, kultová ženská plastika, štiepaná  a brúsená kamenná indus-
tria.  Pôda sa pri primitívnom spôsobe obrábania neolitických ro¾níkov ve¾mi
rýchlo vyèerpávala. Predpokladá sa, že po zaburinení posúvali svoje polia
v okruhu okolo osady, prípadne presúvali celú osadu. Možno preto predpo-
klada�, že výraznejšie stopy neolitického   osídlenia sa èasom objavia aj v katastri
Saèurova, kde sme doteraz zachytili iba menej výreèné doklady,  akými sú
trecie podložky na drvenie obilia, nájdené v polohách susediacich s Krivou
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dolinou a malý obsidiánový úštep. Je však treba tiež pripusti� možnos�, že pôd-
ne podmienky saèurovského chotára, v dobe kamennej pri vlhkejšom podne-
bí mierne odlišné od dnešných,  neboli na osídlenie vhodné.  Seriózne zod-
poveda� na túto otázku môže až ïalší prieskum a sledovanie regiónu.

Z iných, mladších období praveku sme doteraz nijaké doklady o osídlení
nezachytili.

ZO STARŠÍCH DEJÍN

Obec Saèurov, už aj pod¾a názvu odvodeného od slovanského resp. sloven-
ského osobného mena, patrí ku starobylým slovenským dedinám, ktoré vznik-
li už pred 11. storoèím. Niektorí historici sa však prikláòajú  k názoru, že
samotná obec vznikla v prvej polovici 14. storoèia. Bolo to zásluhou usadlíkov
na èele so šoltýsom pod¾a nemeckého zákupného práva, èo im umožnili vte-
dajší vlastníci tohto územia - Rozgoòovci. Prvé písomné správy o obci pochá-
dzajú z prelomu 14. a 15. storoèia. Z tohoto obdobia sa zachovala písomná
dokumentácia. Písomnosti sa viažu k sporu o majetky medzi š¾achticmi z Roz-
hanoviec, zastúpených Ladislavom Rozgoòom, vlastníkmi panstva Èièva a Abov-
cami vlastníkmi panstva Lipovec. Vo vlastníctve Maïarského krajinského ar-
chívu (MOL) v Budapešti sa nachádza dokument (vedený pod oznaèením
MOL DL 8414) s prvým písomným záznamom o Saèurove už z roku 1399.
Názov obce sa v òom vyskytoval v tvare  “ZACHYUR ”. V listine sa popisuje spor
medzi spomínanými rodmi o majetky, ktorý riešil palatín. V èasovo neskorších
dokumentoch z 20. a 29. apríla a tiež zo 16. novembra 1402 je zhrnutá proble-
matika tohoto súdneho sporu. Palatín totiž po vyšetrení prípadu v roku 1402
poveril konvent v Lelesi, aby š¾achticov z Rozhanoviec znovu uviedol do vlast-
níctva zabratých majetkov. Patrila k nim aj polovica obce Saèurov. V týchto
dokumentoch sa stretávame s ïalšou písomnou zmienkou o obci, ktorá je v
nich uvedená v latinskom tvare „ ZACHWR „. Po rozhodnutí leleského kon-
ventu sa teda majite¾mi polovice obce znovu stali Rozgoòovci. Trvalú bodku za
majetkovými spormi o èas� Saèurova, ako stálej majetkovej súèasti panstva Èièva,
však dalo až rozhodnutie krá¾a Žigmunda v roku 1410.

V 15. a zaèiatkom 16. storoèia Rozgoòovcom patrila severná èas� obce. Zo
súpisu z roku 1943 máme o nej iba ojedinelé informácie, a to z obdobia, keï
územie terajšieho okresu Vranov bolo poznaèené vojnami s Po¾skom. V uve-
denom roku tu hospodárilo šes� sedliackych domácností. V jednej z nich žila
rodina Jána Palkovièa, 18 domácností bolo opustených a polia neobrobené.
Druhá polovica Saèurova, jeho južná èas�, od 14. storoèia patrila Šóšovcom zo
Solivaru. V roku 1438 v nej hospodárilo 17 sedliackych domácností, prièom
pä� z nich ležalo opustených, nako¾ko ich užívatelia sa ods�ahovali. V tomto
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roku sa v obci spomína jednokolesový mlyn, ktorý existoval už v 14. storoèí a aj
neskôr, èo svedèilo o tradiènom pestovaní obilnín tunajšími poddanými. Šó-
šovske vlastníctvo južnej èasti Saèurova zaèiatkom druhej polovice 15. storoèia
bolo doèasne ohrozené. Jeho majite¾ovi Jánovi Šóšovi krá¾ zhabal všetok maje-
tok a daroval ho Osvaldovi Rozgoòovi, ale nakoniec si ho Šóšovci predsa len
udržali aj v druhej polovici 16. storoèia. V roku 1438 medzi spoluvlastníkov
obce patrila rodina Czudarovcov a v roku 1493 je medzi vlastníkmi vedený aj
Ján Tarcai. Pod¾a údajov z roku 1585 patrila obec do vranovského panstva,
ktoré bolo majetkom rozgoòovských dedièov - Bátoryovcov. V roku 1598 a ne-
skôr sa medzi majite¾ov radili: František Rákoci, Štefan Bátory, rodina Almáši-
ovcov, Šóšovci (Štefan a Imrich). V 17. storoèí obec ovládali predstavitelia
rodiny Drugetovcov z Humenného, ktorých vystriedali rodiny Forgáè, Perény,
Fáy, Károlyi, Bertóty, Vladár, Šóš, Liptay, Keller.

Z roku 1585 sa zachoval urbár vranovského panstva, z ktorého sa dozvedá-
me informácie zo života a hospodárenia poddaných. Saèurov, ako súèas� tohto
majetku, bol šoltýskou obcou. Saèurovskí sedliaci platili zemepánom daò,
odovzdávali dávky naturálií a robotovali. Každoroènú daò platila každá sed-
liacka domácnos�, a to na Juraja (24. apríla) a Michala (29. septembra). Pod¾a
spomínaného urbáru všetky sedliacke domácnosti zaplatili v roku 1585 spo-
loène 20 zlatých. V naturáliách odovzdali vola (spolu s Davidovèanmi), te¾a

Èas� listiny z roku 1402, v ktorej sa uvádza obec Saèurov
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alebo srnu, prípadne štyri zajace, po pol gbela ¾anového a konopného seme-
na, dve pinty masla, osem gbelov chme¾u, osem kýt konopí súcich na prade-
nie a 250 hlávok kapusty. K tejto najrozsiahlejšej a najpestrejšej povinnosti
sedliakov, t.j. k odovzdávaniu dávok hospodárskych zvierat a ro¾níckych pro-
duktov, patrilo aj odovzdávanie sliepok (jedna kura na jednu sedliacku do-
mácnos�) a syr. K povinnosti poddaných patrilo aj odkupovanie zemepánskej
pšenice. V Saèurove bolo povinnos�ou na Vianoce odkúpi� 10 gbelov pšenice
za 10 zlatých, èo sa rovnalo polovici roènej dane. Poddaní však plnili aj iné
povinnosti napr. pri stavbe ciest, mostov a iné práce na panstvách. V obci boli
v roku 1565 aj dve šoltýšske domácnosti a každej patrili v troch honoch polia
v rozsahu po 20 gbelov. K ich povinnostiam patrilo chova� pre zemepánov
krahulca, neskôr (od prvej polovice 17.stor.) táto povinnos� zanikla, ale obec
musela namiesto toho zaplati� jeden zlatý. Šoltýska domácnos� musela pre
feudála vykàmi� pä� bravov a odovzda� dva gbely ovsa.

Pre dotvorenie urèitého obrazu o saèurovských obyvate¾och a ich hospo-
dárstvach dopåòame na porovnanie aj údaje zo starších èasových období. Zo
stredoveku je však informácií ve¾mi málo a sú ve¾mi strohé. Vieme len, že v
polovici 15. storoèia v Saèurove hospodárilo 30 sedliackych domácností a v
roku 1493 už len 15, èo v spomínanom èase mohlo by� dôsledkom vojen.
Obec sa viac za¾udnila zaèiatkom 16. storoèia príchodom  nového obyvate¾stva,
prièom nevieme odkia¾ sem prišlo. V roku 1550 tu len v severnej polovici,
teda èièvianskej, už hospodárilo 20 sedliackych domácností a dve domácnosti
šoltýsov, èo by mohlo zodpoveda� aj stavu, ktorý popisuje urbár vranovského
panstva roku 1585. Pod¾a jednej listiny z roku 1567 tu žilo 12 želiarskych
domácností.

V 16. a 17. storoèí sedliacke domácnosti podliehali krá¾ovskej dani pod¾a
ve¾kosti porty, t.j. usadlosti užívanej sedliakmi. Toto zdaòovanie znamenalo
pokles poètu sedliackych domácností aj v Saèurove. Niektorí sa vzdali užíva-
ných pozemkov, a tak sa dostali medzi želiarov, ktorí už na prelome 16. a 17.
storoèia tiež museli plati� krá¾ovskú daò. Údaje z roku 1600 uvádzajú, že v
celom Saèurove stálo 24 obývaných poddanských domov, jeden až dva domy
šoltýsov, pôvodne katolícky kostol v tom èase už užívaný evanjelikmi, fara a
urèite aj škola. V tomto èase to bola stredne ve¾ká dedina s prevažne poddan-
ským obyvate¾stvom. Žili tu sedliaci aj želiari, medzi ktorými došlo neskôr k
urèitému majetkovému vyrovnaniu, pretože už v roku 1635 obe vrstvy obhos-
podarovali rovnako malé pozemky. Bol to dôsledok schudobnenia a sociálne-
ho úpadku sedliakov. S najväèšou pravdepodobnos�ou  to spôsobovali výšky
daní a malá schopnos� ich splácania. Ïalšou príèinou úpadku sedliactva boli
aj dôsledky stavovských protihabsburgských povstaní, vyrubovanie a rast štát-
nej dane voèi sedliackym usadlostiam na výdavky vojenskej obrany proti Tur-
kom, nárast nákladov na pobyt a stravovanie vojsk, ktoré sa v 17. storoèí v dô-
sledku spomínaných udalostí nachádzali v Zemplínskej župe.
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Približne v druhej polovici
17. storoèia pridelili saèurovskí
zemepáni poddaným pozemky.
V roku 1669 tu hospodárilo
devä� sedliackych domácností
na usadlostiach rôznej ve¾kosti.
Venovali sa ro¾níèeniu na ma-
jerských a sedliackych poliach,
kde z obilnín pestovali pšeni-
cu, raž, jaèmeò, ovos, proso,
chovali hovädzí dobytok, kone,
svine a vèely. Ako �ažné zvieratá
využívali voly, kravy, kone. Po-
zemky v rozsahu desiatich ce-
lých usadlostí ležali opustené.
Pravdepodobne èas� z nich ze-
mepáni prièlenili k majeru, ku
ktorému patrili dva mlyny.

SAÈUROV V 18. A 19. STOROÈÍ

Ako sme už konštatovali, život obce v 17. a v prvých dvoch desa�roèiach 18.
storoèia (1604-1711) bol poznaèený protihabsburgskými povstaniami uhor-
skej š¾achty a meštianstva. V uvedenom období, ktoré zaèalo iba bojom o moc
medzi domácou š¾achtou a cudzím panovníkom, postupne nadobudlo cha-
rakter celospoloèenského hnutia bojujúceho okrem iného za nezávislos� kra-
jiny, slobodu vyznania protestantov a oslobodenie väèšej èasti poddaných. Kra-
jina bola rozvrátená vojnami. V poslednej tretine 17. storoèia proti absolutis-
tickej politike uhorských panovníkov vypuklo povstanie Imricha Tökölyho
(1678-1686). O nieèo neskôr - 1703 zaèalo najmohutnejšie protihabsburgské
povstanie vedené Františkom II. Rákocim, rodákom zo Zemplínskej stolice.
Povstanie trvalo do roku 1711. Vplyv Rákociho povstania, jeho vojenské dô-
sledky, pustošenie krajiny vojskami, materiálne straty, morová epidémia zo
zaèiatku dvadsiatych rokov 18. storoèia – to všetko malo ve¾ké negatívne dopa-
dy pre celý Zemplín. Z uhorského súpisu gazdovstiev, týkajúceho sa zdaòova-
nia sedliakov, želiarov a slobodníkov z rokov 1715 a 1720, sa dozvedáme o
poètoch obývaných a obrábaných gruntov v jednotlivých dedinách. V Saèuro-
ve, ktorý patril v tomto èase k väèším a pomerne ¾udnatým dedinám stredné-
ho Zemplína, v roku 1715 hospodárilo 16 sedliakov a 5 želiarov, ktorí obrábali
asi 32 hektárov pôdy a všetci boli slovenskej národnosti. O pä� rokov neskôr
hospodárilo v obci 13 sedliakov, z ktorých bol iba jeden maïarskej národnosti,

Súpis obyvate¾ov obce Saèurov z roku 1685
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zvyšok boli Slováci. Mier po skonèení Rákociho povstania podnecoval obyvate-
¾ov Zemplína k obnoveniu znièených materiálnych statkov, k postupnému
rozširovaniu plôch obrábanej pôdy, stavaniu nových obydlí a k obsadzovaniu a
osíd¾ovaniu opustených dedín a gruntov.

Poèas vlády panovníkov Márie Terézie a Jozefa II. v 18. storoèí, v období tzv.
osvieteneckého absolutizmu, sa štát usiloval intenzívnejšie zasahova� do života
na vidieku a do vz�ahov medzi zemepánmi a poddanými. Štátny aparát od
vrchnosti v jednotlivých správnych stoliciach vyžadoval súpisy pôdy, usadlostí,
poddaných, ich robotné povinnosti a zemanov. Za týmto úèelom bolo vyda-
ných viacero tzv. patentov.

Z hospodárskeho h¾adiska jedným z najvýznamnejších bola urbariálna re-
forma zo 70. rokov 18. storoèia zasahujúca do poddansko-zemepánskych vz�a-
hov. Jej cie¾om bolo upravi� vrchnostenské povinnosti, zlepši� daòový systém a
istým spôsobom aj oslobodi� a u¾ahèi� život poddaných, ktorí boli hlavnými
živite¾mi štátu, hlavne riadiaceho aparátu a armády. Na základe nového cen-
trálneho urbáru sa v jednotlivých štátnych stoliciach vykonával súpis všetkej
pôdy a doterajších povinností poddaných voèi zemepánom. Stolièní komisári
následne skúmali stav v jednotlivých obciach na základe jednotne vypracova-
nej schémy. V Zemplínskej stolici splnili túto úlohu až v rokoch 1772-1774,
ako v jednej z posledných v krajine.

V Saèurove urbariálny súpis vykonala vrchnos� prostredníctvom komisárov
Františka Tomsicsa a Martina Tussayho dòa 10. októbra 1772. Za obyvate¾ov
obce boli pri súpise prítomní - richtár Ján Savko, Ján Slovenèin, Ján Vysokaj,
František Paèuta, Ján Jacko a Ján Jakubov. Pod¾a zápisu obec doteraz nevlastni-
la žiaden urbár. Miestni sedliaci obrábali pôdu trojpo¾ným systémom. Chotár
bol teda rozdelený na tri èasti. V obci na základe údajov z obdobia urbárskej
regulácie v roku 1774 hospodárilo 52 sedliackych domácností, 13 želiarov,
dvaja podželiari, a to na výmere 1670 meríc ornej pôdy a 250 jutár lúk. Medzi
zemepánov obce patrili: J. Okolièáni, P. Peréni, I. a P. Šóš, A. Fay, M. Károly, A.
Sirmay, P. Vladár, M. Almáši, Forgáè, Liptay, Bertóty. Rozsah robotných povin-
ností poddaných v obci závisel od jednotlivých zemepánov. Najviac bola rozší-
rená povinnos� pešej roboty urèitý poèet dní v roku (u Pavla Perényho, bratov
Šóšovcov a iných) alebo práca so záprahom. Èas� zemepánov vyžadovala aj
odvádzanie zemepánskeho deviatku - èas� úrody z obilia (J. Okolièáni, A.
Sirmay). V Saèurove boli poddaní povinní plati� roène aj naturálnu daò vo
forme rozlièného poètu sliepok, vajec, pradených nití, chme¾u (poddaní P.
Perényho), pod¾a rozsahu využívanej usadlosti, gruntu. Obyvatelia Saèurova
sa zaoberali aj povozníctvom a po splnení robotných povinností chodili na
„furmanky“ do dvoch železných hámrov v Zamutove a Soli, kde dovážali na
predaj aj svoje po¾nohospodárske produkty.

Saèurovèania boli dediènými poddanými, bez možnosti slobody s�ahova-
nia. V obci však pred rokom 1772 mali túto slobodu dvaja libertíni - slobodní-
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ci, ktorí tento štatút vlastnili od roku 1579 a ich rodu im ho udelil Štefan
Bátory. Svoje slobody bez ïalších povinností si udržali až do urbárskej regulá-
cie, kedy patrili rodine Homonay, ktorá v obci okrem nich nemala žiadnych
poddaných.

Z poh¾adu majerského hospodárenia, jeho organizácie a s tým súvisiacich
robôt, je pre Saèurov zaujímavá skutoènos�, že jeden z jeho zemepánov - Mi-
chal Almáši - si tu zriadil poboèku svojho panstva, kde sídlil jeho zástupca vo
funkcii inšpektora, èi radcu pre „panstvo Hraò a majetky v Saèurove“. V mate-
riáloch z urbárskej regulácie sa  zasa stretávame s provízorom a dvorským
„saèurovského panstva“ pri obci Davidov. Všetky tieto údaje napovedajú o
urèitom systéme správy a organizácie majetkov pána Almášiho, ktorý svoj celý
majetok spravoval pravdepodobne pomocou jedného inšpektora, najmenej
dvoch provízorov a viacerých dvorských. Dá sa predpoklada�, že Almáši tu mal
dve centrá majerského hospodárenia. Jedno z nich bolo pre poddaných zo
Saèurova a Davidova (spolu 22 sedliakov, dvoch želiarov a jeden podželiar).

Urbárska regulácia zachytila špecifikáciu jednotlivých obcí a povinnosti
poddaných. Tereziánsky urbár sa stal hlavným dokumentom upravujúcim v
praxi poddanskozemepanské vz�ahy a v òom stanovené povinnosti platili bez
väèších zmien až do roku 1848. V poslednej tretine 18. storoèia bol život oby-
vate¾stva poznaèený osvieteneckými reformani Jozefa II., a to aj napriek jeho
pomerne krátkej vláde. Zrušenie nevo¾níctva, toleranèný patent a iné refor-
my zmenili aj život v Saèurove a na Zemplíne vôbec. Saèurov zostával sloven-
skou dedinou, kde sa už v tomto období objavilo aj nové, etnicky odlišné
obyvate¾stvo a táto migrácia pokraèovala ïalej. Boli nimi cigáni a židia. Naj-
staršie údaje o cigánskom obyvate¾stve v Saèurove obsahuje Súpis cigánov v
Zemplínskej župe z roku 1771. Pod¾a neho sa k tomuto roku zdržiavali v obci
štyria cigáni s rodinami. Boli to Gabriel DURKAJ so ženou a štyrmi de�mi
(jeden syn a tri dcéry), Adam DURKAJ so ženou a šiestimi de�mi (traja syno-
via a tri dcéry), Štefan DURKAJ so ženou a siedmimi de�mi (piati synovia a
dve dcéry), Ján DURKAJ so ženou a štyrmi de�mi (jeden syn a tri dcéry).
Všetci boli remeselníkmi - kováèmi, rímskokatolíckeho vierovyznania. Židov-
ské obyvate¾stvo prišlo na Zemplín už zaèiatkom 18. storoèia. V Saèurove ich
nachádzame v súpise z roku 1784 - M. JAKUBOVIÈ, Berko CHAJMOVIÈ,
Simon ABRAHAMOVIÈ, Abrahám MIHALOVIÈ, Jozef HRUŠKOVIÈ, S. ŠI-
MONOVIÈ. Neskôr sa poèet tohto etnika v obci zvyšoval. Okrem ro¾níèenia
(boli aj arendátormi zemepánskej pôdy) sa venovali hlavne obchodu. Viac o
ich živote uvedieme v kapitole týkajúcej sa dejín cirkví v obci Saèurov.

Saèurov v posledných desa�roèiach 18. storoèia z h¾adiska územnospráv-
neho èlenenia prináležal do Vranovského slúžnovského okresu. V zmysle via-
cerých zmien v správe krajiny bol  na prelome 18. a 19.storoèia Saèurov zarade-
ný do Solianskeho okresu. Toto administratívne zaèlenenie obce trvalo až do
roku 1849. Prirodzeným hospodárskym, spoloèenským a kultúrnym stredis-
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kom tohto územia však bol naïalej Vranov, kde zostalo sídlo slúžneho Solian-
skeho okresu aj správny aparát.

O obyvate¾och obce, ich hospodárstvach, poètoch hospodárskych zvierat a
pod. sa dozvedáme zo súpisov z rokov 1777 a 1784, tiež z prvého sèítania
obyvate¾stva, nie ve¾mi dokonalého, ktoré bolo vykonané na podnet cisára
Jozefa II. v rokoch 1784-1787.

   Súpis z obce Saèurov             Rok 1777            Rok 1784
   Poèet domov 64 62
   Poèet sedliakov 51 50
   Poèet želiarov 10 10
   Poèet podželiarov 1 8

  Stavy hospodárskych zvierat        Rok 1777          Rok 1784
   Voly 77 30
   Kravy 40 31
   Býky 10 -
   Kone 11 71
   Te¾ce 15 -

Zo súpisu cigánov Zemplínskej župy v r. 1771
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Listina zo súpisu obyvate¾ov Saèurova z roku 1784.

Údaje svedèia o tom, že Saèurov patril k pomerne ve¾kým obciam,
kde žila väèšina sedliackych domácností. V obci bol aj mlyn, v roku
1784 s mlynárom Petrom TKAÈOM. V tom istom roku súpis zachytil aj
arendátora pôdy - Jána Stropkaja. Z uvedených hospodárskych údajov
vyplýva, že miestni obyvatelia pri ro¾níèení ako �ažnú silu využívali voly
a kone. Z daòových súpisov nie je možné vytvori� ucelený a presný
obraz o obyvate¾stve obce, lebo sa tu uvádzajú iba obyvatelia povinní
plati� dane, teda všetky kategórie poddaných. Medzi neplatièov daní
patrili duchovní, uèitelia, stolièní a panskí úradníci, taktiež aj niekto-
rí príslušníci osobne slobodných vrstiev. Údaje daòových súpisov sa do
urèitej miery rozchádzajú s èíslami zaznamenanými prvým celokrajin-
ským sèítaním ¾udu v Uhorsku v rokoch 1784-1787. Pod¾a neho žilo v
obci 1105 obyvate¾ov, èo predstavovalo 195 rodín, pri poète 562 mužov
a 543 žien. Stálo tu 119 domov. Na základe sociálneho rozvrstvenia sú
v súpise uvedení traja kòazi, osem š¾achticov, dvaja meš�ania, 48 úrad-
níkov a ich potomkov, 48 ro¾níkov, 151 želiarov. Tieto informácie na-
znaèujú, že v obci museli stá� aj zemepánske domy - napr. kúria Šóšov-
cov, sídlo správcu Almášiho a pod.

Zaèiatok 19. storoèia za vlády Leopolda I. znamenal pre monarchiu
zatiahnutie krajín pod nad-
vládou Habsburgovcov do
víru politických udalostí, kto-
ré sa vtedy týkali celej Európy.
Patrila k nim predovšetkým
úèas� Rakúska, teda aj jeho
uhorskej èasti, v napoleon-
ských vojnách. V dôsledku
toho v roku 1806 sa na území
Vranovského okresu na krát-
kom pobyte zdržali ruské voj-
ská vracajúce sa našim úze-
mím spä� do vlasti. V tomto
èase sa menili aj majetkové
pomery poddaných vo väèší
prospech zemepánov v dô-
sledku š¾achtou presadzova-
ného majerského spôsobu
hospodárenia, ktorý oberal
poddaných o najlepšiu pôdu.
Tým klesala rozloha sedliac-
kych usadlostí, aj ich poèet,
pribúdalo želiarov a podželia-
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rov bez pôdy. Zmeny v hospodárskej a spoloèenskej oblasti mali negatív-
ny dopad aj na životné podmienky. Zvyšovala sa daòová za�aženos�, ktorú
poci�ovali najnižšie vrstvy spoloènosti - platcovia daní. Robotné a finanèné
povinnosti stanovené pre poddaných voèi zemepánom ešte v tereziánskom
urbári, boli prekraèované už v priebehu prvej tretiny 19. storoèia.

Pomerne cenné informácie o Saèurove, jeho obyvate¾och a èiastoène aj o
hospodárskej situácii z tohto obdobia poskytuje regnikolárny súpis obyvate¾-
stva, vykonaný roku 1828. Pod¾a neho bolo v obci 146 poddanských domác-
ností. Richtárom bol Juraj Lejko a èlenmi rady - prísažní Peter Truchan, Mi-
chal Pavlík, Juraj Poliak, Ján Hajduk, Ján Kaèur. Z domácností bolo 59 sedliac-
kych, 48 želiarskych a 39 podželiarskych. Niektoré sedliacke domácnosti za-
mestnávali aj paholkov a slúžky. Zo súpisu vyplýva, že 11 obyvate¾ov sa zaobera-
lo aj remeslom. Okrem toho tu boli traja židovskí obchodníci - Marko Zahur-
ko, Dávid Laèný, Dávid Èabinský. Celkove žilo v obci 18 židovských rodín. Bolo
tu postavených 107 domov. Celá dedina spolu hospodárila na poliach o rozlo-
he 1 080 prešporských meríc (cca vyše 310 ha) a užívala lúky s celkovou
plochou na 243 koscov. Želiari a podželiari nevlastnili pôdu. Z hospodár-
skych zvierat spolu chovali 12 volov, 86 kráv, 44 jalovíc, 221 koní, 175 oviec.
Sedliacke domácnosti hospodárili na pôde o ve¾kosti od 6 a 2/3 do 26 a 2/3
bratislavských meríc (bratislavská merica predstavuje plochu asi 0,2875 ha).
Uvedené údaje nám približujú skutoènosti o Saèurove v období, ktoré nebolo
pre jeho obyvate¾ov a aj celý Zemplín vôbec ¾ahké.

Ako sme spomenuli, zhoršovanie hospodárskej situácie nastalo v celej
krajine. V lete 1831 postihli celý Zemplín dve tragické udalosti: cholerová
epidémia a vzápätí východoslovenské ro¾nícke povstanie. Do tohto roku Eu-
rópa choleru nepoznala. Už od 13. storoèia tu hromadne umierali ¾udia skôr
na morové epidémie, kiahne a im podobné infekèné ochorenia. Cholera
bola známa v Ázii, hlavne v Indii. Odtia¾ prenikla do Európy - najprv do Ruska,
potom zasiahla severské štáty, Nemecko a krajiny habsburgskej monarchie.
Do Uhorska sa dostala pravdepodobne z Halièe a v júli 1831 zasiahla aj vý-
chodné Slovensko. Táto vysokoinfekèná choroba, dovtedy u nás neznáma,
mala rýchly priebeh a za krátky èas jej pod¾ahlo ve¾a ¾udí, najmä z nižších
spoloèenských vrstiev, žijúcich v horších hygienických podmienkach. V okolí
Vranova sa objavila zaèiatkom júla, Soliansky okres a celú oblas� ako celokza-
siahla zaèiatkom augusta. Žiadne lieky neúèinkovali a zo zaèiatku sa chorobe
nevenovala ani zvláštna medicínska pozornos�. Celkove v Solianskom okrese
na òu zomrelo asi 1595 ¾udí a v celej Zemplínskej župe 18 672 osôb. Na
základe zápisov úmrtnej matriky rímskokatolíckej farnosti Saèurov, uloženej v
Štátnom oblastnom archíve (ïalej ŠOBA) v Prešove, sa dozvedáme, že v roku
1831 zomrelo na choleru len z radov rímskokatolíkov 70 Saèurovèanov. Celko-
ve bolo z obce obetí ove¾a viac.

Cholera bola predzves�ou druhej tragédie, tzv. cholerového alebo výcho-
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doslovenského ro¾níckeho povstania, ktorého podnetom mohla by� epidé-
mia, ale predchádzali mu aj príèiny súvisiace s hospodárskym a spoloèenským
vývinom v regióne - chudoba, vysoké dane, neúroda a pod. Povstanie zaèalo v
júli 1831 v okolí Trebišova. Vranov s jeho širokým okolím zasiahlo až v prvých
augustových dòoch. Prvé prejavy cholerového povstania zaèali v Zamutove.
Následne sa re�azovou reakciou nespokojnos� poddaných šírila obcami až k
Hanušovciam a aj opaèným smerom na juhovýchod od Vranova. V Saèurove a
okolitých obciach sa v auguste 1831 miestni ro¾níci dozvedeli o rebélii v okolí
Trebišova a prichádzali aj správy z diania vo Vranovsko-so¾anskej oblasti, kde
rebélia vyústila až do krviprelievania. Privolané cisárske vojsko však do 12.au-
gusta 1831 povstanie v celom okrese potlaèilo. Štatariálne súdy za vzburu od-
súdili na trest smrti obesením 41 obyvate¾ov z dnešného Vranovského okresu.
V Saèurove a jeho blízkom okolí sa však prejavy vzbury neprejavili.

Po roku 1831 hospodárske a sociálne príèiny povstania neboli odstráne-
né. Vrchnos� urobila iba ve¾mi málo na zlepšenie životných podmienok pod-
daných. Z tohoto dôvodu sa ani v Saèurove vrchnostenské povinnosti ve¾mi
nezmenili. Obec bola zameraná na po¾nohospodársku produkciu. V publi-
kácii L. Nagyho - Notitia Politico-Geographico-Statiscicae Hungariae z roku
1828 sa uvádza, že v obci žilo 1304 obyvate¾ov (z h¾adiska náboženského
rozvrstvenia 1174 rímsko - a gréckokatolíkov, 25 evanjelikov, 105 židov) a
stálo tu 178 domov. Štatistiky z týchto období sa však navzájom rozchádzajú.
Na porovnanie uvedieme údaje maïarského geografa E. Feynesa z roku
1850, ktoré postupne získaval aj v 30-tych a 40-tych rokoch 19. storoèia. Pod-
¾a neho mala obec v polovici tohoto storoèia rozlohu chotára 5 000 jutár
(jutro alebo katastrálne jutro predstavuje plochu asi 0,575 ha), z toho dubo-
vých a jelšových lesov 600 jutár, ornej pôdy 2 000 jutár, lúk 1 700 jutár, pastvín
500 jutár, zvyšok tvoril intravilán a neobrábate¾ná pôda. Pôda v obci bola
hlinitá, pri dobrom hospodárení bolo na nej možno dorobi� každý druh
obilia. Pozdåž rieky Tople sa rozkladali dobré lúky. Z obyvate¾ov obce bolo
480 gréckokatolíkov, 390 rímskokatolíkov, 20 evanjelikov, 20 kalvínov, 140
židov. Saèurov bol sídlom gréckokatolíckej a rímskokatolíckej fary, stáli tu tri
kúrie a dva liehovary. K zemepánom obce patrili Tomáš a Klára Šóšovci,
Gabriel Némthy, František Sirmay.

Onedlho po cholerovom povstaní politické dianie na Zemplíne a aj v
Saèurove ovplyvnila jedna z najvýznamnejších udalostí 19. storoèia - revolúcia
z rokov 1848-49. Revolúcia v Uhorsku zaèala v marci 1848, keï vznikla samo-
statná uhorská vláda a krajinský snem v Bratislave. Tzv. „marcové zákony“ zruši-
li poddanstvo, nastolili základné obèianske slobody. Viedenská vláda však
poslala proti povstalcom rakúske vojsko. Uhorská vláda však nedisponovala
vlastnou vojenskou silou, a tak vyzvala na formovanie jednotiek národnej gar-
dy, na vidieku ¾udovej domobrany. Vo Vranovskom obvode národnú gardu
organizoval soliansky vrchný slúžny Jozef Semere. Do Vranova sa po výzve zišli
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aj viacerí obyvatelia z okolitých dedín.
Zo Saèurova výzvu poslúchlo 34 oby-
vate¾ov, ochotných podpori� politiku
uhorskej vlády.

Predstavitelia slovenského ná-
rodného hnutia využili revoluèné
udalosti na uzatvorenie dohody s
uhorskou vládou o ich požiadavkách.
Došlo však medzi nimi k roztržke,
preto sa priklonili na stranu cisár-
skej Viedne, pod podmienkou prí-
s¾ubu rieši� národnostné požiadavky
Slovákov. Zaèali sa tvori� ozbrojené
slovenské dobrovo¾nícke zbory, kto-
ré na strane cisárskeho vojska bojo-
vali proti maïarským gardám. V rám-
ci zimnej dobrovo¾níckej vojenskej
výpravy v apríli 1849 nakrátko prenik-
li slovenskí dobrovo¾níci pod vele-
ním Karola Bórika až do Vranova a
blízkych dedín, kde sa v bojoch stre-
tli s príslušníkmi maïarských národ-
ných gárd. Potom ustúpili. V lete
1849 prenikli na územie okresu Vra-
nov aj ruské intervenèné vojská, kto-
ré na základe dohody s cisárom Fran-
tiškom Jozefom I. pomáhali potlaèi�
uhorskú revolúciu. Pobyt uhorského,

rakúskeho, ruského a slovenského dobrovo¾níckeho vojska spôsobil obciam
vranovského okresu nemalé škody.

Po potlaèení revolúcie nastúpil k moci Bachov policajný režim, ktorý zru-
šil vydobyté slobody. Obdobie tzv. Bachovho absolutizmu (1849-1860) zname-
nalo aj zmeny v administratívno-organizaènej štruktúre správy štátu. Slovákom
boli poskytnuté malé jazykové ústupky. Po zrušení poddanstva nastal v sociálnej
oblasti ve¾ký problém pre mnohopoèetnú vrstvu želiarov, ktorá nevlastnila
pôdu. Boli síce už osobne slobodní, ale nemohli si vykúpi� pôdu, ktorú po
generácie užívali. Mnohí želiari, ak si ju chceli udrža� v nájme a pritom nemali
dostatok financií, museli vykonáva� služobné povinnosti, najmä roboty ako za
feudaliznu.

Zaèiatkom 60. rokov 19. storoèia žilo v Saèurove viac ako tisíc obyvate¾ov. V
roku 1865 tvorila rozloha obce 3 670 katastrálnych jutár (ïalej k.j.), z toho
oráèiny 2 004 k.j., lúk 807 k.j., pasienkov 285 k.j., lesa 360 k.j. a nevyužite¾nej

Súpis židovských rodín v Saèurove  z roku
1836/1837.
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pôdy 214 k.j. Žilo tu šes� väèších a 130 menších gazdov. Celkový príjem obce
èinil v spomínanom roku sumu 7 460 forintov. V roku 1869 sa v krajine usku-
toènil súpis obyvate¾stva a hospodárskych zvierat. Bolo to už po rakúsko-uhor-
skom vyrovnaní. V Saèurove v roku 1869 žilo 1 148 obyvate¾ov a stálo tu 180
domov. Rozloha obce èinila 3 697 k.j. (o 27 k.j. viac ako v roku 1865). V obci
stáli gréckokatolícky a rímskokatolícky chrám. V súpise sa stretávame aj s róm-
skym etnikom žijúcim v obci . Spomínajú sa tu aj ich  priezviská: Táncoš, Goro¾,
Piskor, Hiòar, Bugo, Saèko, Èabinová.

Celkove sa v druhej polovici 19. storoèia zvýšili hospodárske �ažkosti drob-
ného ro¾níctva, ktoré prevládalo aj v Saèurove. Po¾nohospodárstvo, obrábanie
pôdy bolo hlavným zdrojom obživy. Na prenajatých poliach èasto pracovali
celé rodiny. Zhoršovanie životných a sociálnych podmienok ro¾níkov spôso-
boval aj voèi ním nespravodlivý daòový systém. Ro¾nícke hospodárstva boli
slabo strojovo vybavené. K roku 1897 bolo v Saèurove zaevidovaných 193 ro¾-
níckych hospodárstiev. Zaujímavos�ou je, že už tri z nich používali umelé hno-
jivo. Pod¾a údajov z roku 1893 medzi najväèších vlastníkov pôdy v obci patrili:
J. Kronfeld (725 k.j. ornej pôdy, 7 k.j. záhrad, 147 k.j. lúk, 48 k.j. pasienkov -
spolu 932 k.j.), J. Volovèin
102 k.j., Odön Némthy 159
k.j., Jozef Némthy 163 k.j.,
Adam Pechy 641 k.j. a sa-
motná obec Saèurov vlast-
nila 8 k.j. ornej pôdy, 5 k.j.
lúk, 150 k.j. pastvín, 83 k.j.
lesa, 106 k.j. nevyužitej
pôdy, spolu 352 k.j. K naj-
väèším vlastníkom pôdy v
obci patril teda ve¾kostat-
kár A. Pechy, ktorý choval
na svojich pozemkoch
plnokrvné anglické kone,
siementálsky rožný statok a
ošípané - mangalice. Jeho
saèurovský žrebèinec dodá-
val kone aj do Nemecka a
Švajèiarska.

Zhoršujúce sa pod-
mienky života, nedostatok
práce a obživy donútili oby-
vate¾ov najmä východného
Slovenska, predovšetkým
zo Šarišskej a Zemplínskej Sèítací hárok so súpisu obyvate¾ov obce z roku 1869
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župy, k vycestovaniu za prácou do zahranièia. Z Vranovského okresu, ktorého
Saèurov už bol trvalou súèas�ou, sa v priebehu rokov 1879-1901 roène vys�aho-
valo priemerne nieko¾ko stoviek jeho obyvate¾ov. Celkove sa za spomínané
obdobie vys�ahovalo 9 970 obèanov okresu, z nich sa v tom istom èase vrátilo
iba 4 192. Najväèšie vys�ahovalectvo zaznamenali v obciach Vranov, Èemerné,
Malá Domaša a Saèurov. Zo Saèurova za spomínané obdobie odišlo do USA asi
162 ¾udí, do Kanady 20, do Belgicka jeden (Michal Buèko), do Argentíny
jeden (Ján Polák). Tieto poèty sa opierajú o informácie z obecnej kroniky.
Kronikár citované údaje získal z Registra žiadate¾ov a majite¾ov pasov zo zaèiat-
ku 20. storoèia,  ktorý bol uložený na Geodézii – katastri  vo Vranove.

Koncom 19. storoèia bol Saèurov súèas�ou Vranovského okresu. Obec pat-
rila pod notársky úrad umiestnený v Èemernom, kde funkciu notára v ostat-
nom èase vykonávali: Tomáš Orosy (1862-1890) a Vojtech Loisch (1890-1909).
Pod¾a národnostného zloženia obyvate¾stva k roku 1882 tvorili z celkového
poètu 1 063 obèanov - Slováci 921, Nemci 55, Maïari 27, Rusíni jeden, 38
obyvate¾ov bolo zaradených do kategórie iní. V roku 1898 vzniklo v obci Úver-

né družstvo, ktoré bolo naj¾udovejším typom peòažného ústavu. Ich cie¾om
bolo vo svojom obvode získava� vklady a potom z nasporených peòazí na nízke
úroky poskytova� úvery svojim èlenom. Tieto družstvá mali slúži� hlavne na
zve¾aïovanie živností, pre malých a stredných podnikate¾ov. Boli sústredené
najprv v Ústrednom družstve pre hospodárstvo a obchod v Budapešti, po vzni-
ku prvej Èeskoslovenskej republiky v Ústrednom družstve v Bratislave. Saèu-

Výkaz o vys�ahovalectve do Ameriky - r. 1894
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rovské úverné družstvo fungovalo do roku 1952, až do vzniku štátnej sporite¾-
ne. Rovnaký cie¾ ako úverné družstvá mali aj ro¾nícke vzájomné pokladnice,
z nich jedna existovala aj v Saèurove.

SAÈUROV PO ROKU 1900

O ïalších zmenách v poète, štruktúre a èiastoène aj živote obyvate¾stva v
Saèurove napovedá dokumentácia zo sèítania ¾udu z roku 1900. Dozvedáme
sa z nej, že v obci žilo 1 115 obyvate¾ov, z toho 470 mužov a 645 žien. Pod¾a
národnostného zloženia bolo 1 079 Slovákov, 33 Maïarov, jeden Rusín a dvaja
zaradení do kategórie “iní”. Z poh¾adu náboženskej príslušnosti bolo 525
rímskokatolíkov, 527 gréckokatolíkov, 11 evanjelikov, 7 kalvínov, 44 židov. Pri
poh¾ade na sociálne zloženie obyvate¾stva konštatujeme, že z h¾adiska ro¾níc-
tva, t.j. vlastníkov pôdy, tu žil jeden statkár majúci viac ako 100 k.j. pôdy, 39
malostatkárov alebo prenájomcov pôdy a 75 nádenníkov, ktorí na pôde praco-
vali, ale na cudzej. V obci sa remeslom živilo 16 osôb, z toho jedna žena. Na
dedine v tomto èase však remeslo bolo zväèša zamerané na zhotovovanie po-
trieb každodenného života, najmä odevu, obuvi, pracovných nástrojov a pod. V
obci pracovali traja kováèi, štyria strojníci, jeden stolár, jeden krajèír, jeden
obuvník, jeden mäsiar, jeden tesár a traja krèmári. Obyvatelia obce vlastnili
199 budov, z ktorých 38 bolo pokrytých šind¾om alebo doskami, 161 slamou. Z
celkového poètu domov bolo 12 kamenných, 168 z dreva a hliny a 19 z valkov.
Nové 20. storoèie v hospodárskej a sociálnej oblasti obyvate¾om Saèurova niè
nové neprinieslo. Z obce sa ¾udia s�ahovali ïalej do zahranièia, hlavne do
USA. Len v máji 1902 sa pod¾a zachovanej a súèasne dostupnej evidencie
ods�ahovali do Ameriky dvaja muži a jedna žena. Vo Vranove sa na slúžnov-
skom úrade (vo význame dnešného okresného úradu) mesaène evidovali
osoby, ktoré sa vys�ahovali za prácou a po návrate domov sa opä� vracali zo
zahranièia. Èiastoèné záznamy o nich sa zachovali v maïarských archívoch. O
vys�ahovalectve ako príèine úbytku obyvate¾stva v obciach svedèia aj sèítania
¾udu, kde sa zaznamenali klesajúce stavy obyvate¾ov.

O smerovaní demografického, národnostného, náboženského, ekonomic-
kého a spoloèenského vývoja nám napovedá posledné sèítanie ¾udu pred I.
svetovou vojnou z roku 1910. Z neho sa dozvedáme, že Saèurov mal rozlohu
chotára 3 697 k.j. a žilo v òom 1 144 obyvate¾ov (z toho 505 mužov a 639 žien).
Až 321 obyvate¾ov dediny bolo vzdialených v zahranièí. Už tento fakt potvrdzu-
je vysoké percento vys�ahovalectva z obce. V obci stálo 234 domov. Z poh¾adu
národnostného rozvrstvenia obyvate¾stva vysoko prevládali Slováci, ktorých bolo
965, Maïarov 49, Nemcov 37. Pokraèujúca maïarizácia sa prejavila aj v poète
maïarsky hovoriacich obèanov, ktorých bolo 172. Pritom èíta� a písa� vedelo
508 obyvate¾ov, èo tvorilo sotva polovicu obyvate¾ov obce, napriek tomu, že v
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obci boli dve cirkevné ¾u-
dové školy. Pod¾a nábo-
ženskej orientácie sa k
rímskokatolíkom hlásilo
546 obyvate¾ov, 551 ku
gréckokatolíkom, siedmi
k evanjelikom, štyria ku
kalvínom a 36 k židom. O
urèitej úrovni života
v dedine svedèia aj posta-
vené domy. Väèšina z nich
(172) bola vystavená
z dreva, 28 bolo z nepále-
nej hliny-valkov a iba 34
bolo z kameòa alebo teh-
ly. Väèšina domov bola
prikrytá iba slamenou lu-
pou - 172 domov, 95 dre-
veným šind¾om a iba štyri
eternitom.

V lete 1914 zaèala 1.
svetová vojna, ktorá aj Sa-
èurovèanom priniesla iba
plaè a slzy. Rukovali  mla-
dí aj starí, od 18 rokov do

pä�desiatky. Obyvatelia, èo zostali doma, zvláš� v roku 1917 -1918 trpeli nedo-
statkom, postihovali ich rôzne choroby, najmä španielska chrípka. Úèastní-
kom tejto vojny bol aj Ladislav Sidor, ktorý do Saèurova prišiel pracova� na
miestnu pílu a tu sa oženil.

Udalosti 1. svetovej vojny a jej výsledky urýchlili rozpad Rakúsko-Uhorska. Na
jeho troskách vznikli viaceré národné štáty, medzi nimi aj Èeskoslovenská repub-
lika. Jej oficiálny vznik v októbri 1918 neznamenal stabilizáciu jej hraníc. Na

Leták pre vys�ahovalcov do Ameriky upozoròujúci na
prepravné podmienky.

Reklamy prepravcov vys�ahovalcov do USA
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Ján Špinety zo Saèurova - strojník na rušni
premávajúcom na úzkoko¾ajnej železnici zo Saèurova
na Banské

Slovensku na prelome rokov 1918-1919 muselo èeskoslovenské legionárske
vojsko, ktoré zápasilo s odporom maïarských národných gárd, vojensky nasto-
li� novú politickú moc.

Vznikom nového štátu sa v roku 1919 uskutoènilo prvé sèítanie ¾udu.
V Saèurove pod¾a neho žilo 1 135 obyvate¾ov (z toho 522 mužov a 613 žien) a
stálo tu 235 domov. Pod¾a národnosti bolo 574 ¾udí slovenskej, 472 ruskej (z
toho dôvodu, lebo v tom èase sa gréckokatolíci hlásili k ruskej národnosti), 18
maïarskej, štyria k nemeckej a 67 zaradených do kolónky “iní”. Pod¾a sociál-
neho zloženia v obci prevládali ro¾níci živiaci sa prácou na pôde. Z toho dôvo-
du privítali zákon o pozemkovej reforme z roku 1919 a prídelový zákon z
januára 1920, ktorý sa týkal pôdy z ve¾kostatku rodiny Pechyovcov. Pechyovská
kúria zaèala slúži� v èase prvého spoloèného štátu Èechov a Slovákov ako sídlo
vedenia obce - richtára, starostu. Pravdepodobne prvým starostom obce v no-
vej republike sa stal Ján ÏURKA. Nedostatok pracovných príležitosti v obci
znamenal pokraèovanie vys�ahovalectva. Len v rokoch 1923 -1924 sa z okresu
Vranov vys�ahovalo 1 530 osôb. Potrebu pracovných príležitostí èiastoène vy-
lepšila parná píla v obci, poskytujúca prácu aj miestnym obyvate¾om. Postavila
ju firma Vaš a spol. Pri píle sa nachádzala aj elektráreò a mlyn na parný pohon.
Všetky tieto zariadenia boli vybudované v priestoroch dnešnej Záhradnej uli-
ce, v miestach, kde v súèasnosti býva Mária Bálintová, rod. Truchanová. V elek-
trárni vyrobená energia slúžila na osvetlenie napr. obecnej školy. Jej nespotre-
bovaná èas� bola sie�ou prepojená až na Trebišov. Majite¾om spomínaných
zariadení bol v 30. rokoch 20.storoèia istý Müller, ktorý mal židovský pôvod a
pred 2. svetovou vojnou emigroval do USA. Pílu a mlyn, už ako nefunkèné, aj
s pozemkami odkúpil potom saèurovský obèan Ján Truchan, ktorý zaèal budo-
vy rozobera� na materiál, ale èas� z nich zostala dodnes. Budovu mlyna užívalo
neskôr miestne JRD ako sklad. V súvislosti s pílou pripomíname, že pozostat-
ky základov pod piliarske stroje sa nachádzajú ešte v priestoroch bývalej záhra-

dy, teraz vo vlastníctve P.
Staška a M. Podolinské-
ho. S pílou súvisí existen-
cia  úzkoko¾ajnej železniè-
ky, ktorou sa na pílu do-
pravovala drevná hmota z
okolitých lesov. Trasa že-
leznice smerovala od píly
cez terajšiu Družstevnú
ulicu, pokraèovala za
humnami ulice Krátkej
a Lesnej. Pokraèovala pod
lesík k studnièke na  Davi-
dov. Doteraz možno na
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niektorých miestach obja-
vi� násyp a pôvodné dre-
vené pražce, na ktorých
boli ukotvené ko¾ajnice. V
20. rokoch píla a elektrá-
reò poskytovali prácu via-
cerým robotníkom z obce
a širokého okolia. Píla
jestvovala aj v 30. rokoch
20. storoèia.

Život obce v 20. ro-
koch 20. storoèia prebie-
hal v podmienkach, kto-
ré priniesol vznik novej
republiky. Na úseku škol-
stva na rímskokatolíckej

škole zostal aj po preverení obèianskej spôsobilosti dlhoroèný uèite¾ Ján Ra-
dak. Èas� obyvate¾ov obce nevedela ani èíta� ani písa� a tak už v roku 1922 bol
v škole zriadený ¾udovovýchovný náukobeh v trvaní 40 hodín na vylepšenie
tohto stavu. Zúèastnilo sa ho štrnás�  mužov a osem žien. Vedenie obce od
zaèiatku fungovania samosprávy zápasilo s nedostatkom financií. Už pri hos-
podárení v roku 1919 bol plánovaný príjem v obci vyše 1 603 Kè, ale výdavky
èinili až vyše 3 854 Kè. Podobne tomu bolo aj v nasledujúcich rokoch, keï
hospodárenie obce bolo schodkové. Schodok mal by� vždy riešený tak, aby na
všetky dane bola stanovená navyše prirážka nieko¾ko sto percent.

V roku 1926 prejednávalo obecné zastupite¾stvo nariadenie Okresného
úradu vo Vranove o stavbe betónového mostu cez Top¾u smerom na Dlhé
Klèovo, ktorý neskôr postavil stavite¾ Šalamún Mandl.

Z poh¾adu politických aktivít pripomenieme, že v medzivojnovom období v
obci pôsobili zástupcovia viacerých politických strán, ktorí mali svojich zástupcov
aj v obecnom zastupite¾stve. K tradiène najsilnejším patrili Republikánska strana
po¾nohospodárskeho a maloro¾níckeho ¾udu (agrárnici), Hlinkova slovenská
¾udová strana (¾udáci) a Komunistická strana Èeskoslovenska. Zo zasadnutia obec-
ného zastupite¾stva z 8. novembra 1928, ktoré prejednávalo aj získanie prostried-
kov k platbe za postavenie mostu cez Top¾u sa dozvedáme, že k agrárnikom patril
Juraj Kaèur, ¾udovcom Andrej Kadnár, komunistom Fedor Tomáš. Ve¾mi aktívne
v obci a okolí vystupovali komunisti, prièom na agitáciu využívali prostredie miest-
nej píly a elektrárne. Hovorí o tom štrajk robotníkov na parnej píle v roku 1928 za
vyššie mzdy. Z archívnych záznamov sa dozvedáme o verejnej schôdzi KSÈ z de-
cembra 1925 konanej v krème u pani Polákovej. Predsedal jej Michal Krídlo zo
Saèurova. Na schôdzi  sa hovorilo o vtedajšej hospodárskej situácii v štáte. Celkove
komunisti v obci v nasledujúcich rokoch zorganizovali viacero podobných stret-

Výuèný list Michala Kozáka zo Saèurova z r. 1934
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nutí a aktívne pôsobili aj v okoli-
tých obciach, prièom sa opierali
o chudobných ro¾níkov a èe¾aï na
ve¾kostatkoch a pánskych hospo-
dárskych dvoroch.

Zo zápisníc obecnej rady sa
dozvedáme aj iné skutoènosti z
diania v obci, ako napr. o fungova-
ní autodopravnej spoloènosti Ko-
šice - Vranov v druhej polovici 20.
rokov 20. storoèia, o speòažovaní
obecného štrku v prospech roz-
poètu obce najmenej od roku
1931, snahy o podporu pri elek-
trifikácii obce už v roku 1930 a pod.
V obci fungovali viaceré spolky.
Patrila k nim aj Jednota èeskoslo-
venského Orla, ktorej organizácia
tu vznikla 7. marca 1926. Jej pred-
sedom bol Ján Lemeš, podpred-
sedom Michal Janok a jednate¾om
Mikuláš Banèanský. Spolok fungo-
val do jesene 1938.

Ve¾ká hospodárska kríza z prelomu 20. a 30. rokov 20.storoèia do¾ahla aj na
obec, lebo zaèala najprv ako kríza agrárna. V obci postihla aj miestnych robotní-
kov a vyvolala búrky nevôle nezamestnaných. Saèurovská žandárska stanica za-
znamenávala prejavy nespokojnosti, na èele ktorých èasto stáli predstavitelia
miestnej organizácie KSÈ. V roku 1932 zorganizovali v obci akèný výbor neza-
mestnaných, v èele ktorého stál Juraj Gulák so štyrmi spoloèníkmi, žiadajúci
podporu pre miestnych robotníkov. J. Gulák bol v prvej polovici 30. rokov aj
predsedom saèurovskej organizácie KSÈ. K funkcionárom KSÈ patril v tom
èase aj Ladislav Sidor a Andrej Èeklovský. O silnom vplyve saèurovských komu-
nistov v prvej polovici 30. rokov 20  storoèia svedèí ich zastúpenie v obecnom
zastupite¾stve, kde sa vystriedali Juraj Zubko, Mikuláš Banèanský, Mikuláš Pešta,
Ján Petruò, Michal Kaèmár. Významným dòom pre Saèurov sa stal 18. október
1933, keï bola elektrifikovaná jedna uèebòa miestnej školy a žiaci mohli
poèúva� aj školský rozhlas. K problematike elektrifikácie sa vyjadrila obec ešte
na zasadnutí zastupite¾stva vo februári 1935, keï padli návrhy na úplnú elektri-
fikovanos� Saèurova, prièom sa na realizáciu projektu mal prija� dlžobný úpis na
uzavretie komunálnej pôžièky.

Nedostatok pracovných príležitostí a následná chudoba sa priamo dotýka-
la aj saèurovských obyvate¾ov. Ve¾ké problémy súvisiace so zlou hospodárskou

Správa zo schôdze KSÈ v Saèurove z roku 1925
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a sociálnou situáciou  zmieròoval v Saèurove obecný úrad ude¾ovaním prí-
spevkov z tzv. fondu chudobných, ktorý bol tu zriadený. V roku 1937 mal zdro-
je vo výške cca 3 200 Kè. Obec v roku 1936 prispela sumou 1 000 Kè na
postavenie sociálneho domu vo Vranove.

V období medzi svetovými vojnami zažila obec viacero pohrôm. Z povodní
najväèšie škody napáchala vyliata voda z miestneho potoka Olšava v dôsledku
dlhšie trvajúcich dažïov v júni 1922, keï odplavila úrodu z polí pred žatvou.
Druhým ve¾kým zlom, ktoré v spomínanom èase ubližovalo miestnym obyvate-
¾om, boli požiare. 11. apríla 1925 v dopoludòajších hodinách vznikol v obci
ve¾ký požiar, ktorý znièil 11 budov. O 11 rokov neskôr v podveèerných hodi-
nách vznikol v dome Pavla Ïurku najprv malý oheò, ktorého príèinou bola
petrolejová lampa a neopatrné manipulovanie s òou. Oheò však rýchlo zasia-
hol šind¾ovú strechu a postupne sa šíril aj na okolité domy A. Zubku, M.
Spišákovej, J. Kaèura, E. Babjaka (zhorela iba strecha), A. Po¾akovej, M. Pavlo-
vej, A. Pavla, M. Bodnára, M. Struèka. Požiar, ktorý pomáhali hasi� aj hasièi zo
Saèurova, Vranova, Dlhého Klèova a Seèovskej Polianky znièil tiež rímskokato-
lícku faru. Odhadovaná škoda èinila sumu 46 000 Kè. Iróniou osudu bolo, že
v tomto dni sa konalo poplachové cvièenie tých hasièských zborov, ktoré veèer
pomáhali hasi� skutoèný požiar.

O existencii dobrovo¾ného hasièského zboru v Saèurove sa zachovalo iba
ve¾mi málo dokumentov.
Keïže požiar v roku 1936
likvidovali aj saèurovskí
hasièi, ktorí v tom èase už
boli silnou jednotkou, zú-
èastòujúcou sa pravidel-
ných požiarnych cvièení
obvodu, resp. okresu,
predpokladáme existen-
ciu miestneho hasièské-
ho zboru už v 20. rokoch
20. storoèia. Túto do-
mnienku potvrdzujú aj
spomienky pamätníkov,
z ktorých vyplýva, že vznik
miestneho hasièského zboru sa viaže k roku 1928. V polovici 30. rokov bol
jeho velite¾om miestny uèite¾ Vojtech Tuhrinský. V roku 1937 sa spomína ako
velite¾ Andrej Breznošèák, ktorý navrhol zakúpi� pre èlenov hasièského zboru
nové rovnošaty. Obec v roku 1938 schválila zakúpenie novej motorovej hasiè-
skej striekaèky namiesto starej ruènej, už nefunkènej. K zakladate¾om hasiè-
ského zboru v obci patril Michal Makšin (nar. 1902). Vykonával funkciu obec-
ného trubaèa - hlásnika, ktorý pomocou trubky signalizoval v obci oheò, zvolá-

Stará farská budova po požiari v roku 1936
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Hlásenie èetníckej stanice v Saèurove  z roku 1937

val ostatných k haseniu požiaru a pod. V roku 1953 došlo k reorganizácii
a k premene názvu hasièského zboru na požiarny zbor, ktorý tvoril súèas� ma-
sovej dobrovo¾nej organizácie Zväzu požiarnej ochrany (ïalej iba ZPO). Jeho
èlenmi bolo v Saèurove pomerne ve¾a obyvate¾ov. K predsedom miestnej or-
ganizácie ZPO (predtým hasièského zboru) patrili – Michal Makšin, Andrej
Pavlík, Andrej Kozák, Ján Dobranský ml., Ján Vlèko, Pavol Hric, Milan Gazda.
Jej velite¾mi boli Andrej Kozák, Pavol Hric, Milan Gazda, Peter Kulík. Kedže pri
hasení požiarov sa používala hasiaca technika, k jej obsluhe patrili strojníci. Túto
funkciu vykonávali Ján Švarbala, Michal Pešta, Mikuláš Kuruc, Ján Mandula.

Za prvej ÈSR v obci úspešne pracovalo aj Potravné družstvo, ktoré tu vznik-
lo pravdepodobne už v roku 1904. Pri príležitosti osláv 30. výroèia jeho založe-
nia (1934) bola uskutoènená vysviacka novej spolkovej budovy, ktorej sa zú-
èastnila miestna mládež a obecenstvo z okolitých obcí. Táto budova bola po-
tom využívaná aj na kultúrne a osvetové akcie poriadané v obci. Budova stojí
dodnes. V súèasnosti je v nej umiestená predajòa Jednoty, do ktorej sa zaradi-
lo pôvodné Potravné družstvo.

Nástup fašizmu a napä-
tá situácia v predvojnovom
roku 1938 poznaèila tiež
život v obci. V novembri
1938 tu bola založená
Hlinkova garda. K 31. no-
vembru 1938 prebehlo v
obci sèítanie obyvate¾stva.
Z celkového poètu 1 410
obyvate¾ov  bolo 1 377 slo-
venskej národnosti, 5 ma-
ïarskej, 11 ruskej, 13 èes-
kej. Pod¾a náboženského
zloženia - 681 rímskokato-
líkov, 684 gréckokatolíkov,
5 evanjelikov a. v., jeden
èeskobratská cirkev, 37 ži-
dov. Prvá vojnová zima vo
februári 1940 potrápila

Saèurovèanov tuhými mrazmi až do –30oC a snehom zaviatymi cestami. V de-
cembrovom sèítaní obyvate¾stva z roku 1940 poklesol poèet obyvate¾ov na 1
330 osôb. V noci na 4. júna 1941 pocítili ¾udia v dedine slabé záchvevy zeme,
ktoré spôsobilo zemetrasenie. V septembri 1941 boli pre osoby, ktoré nemali
vlastné obilie, zavedené odberné lístky na múku, neskôr na obuv. V máji 1942
bolo zavedené povinné odovzdávanie mlieka. V nasledujúcich vojnových ro-
koch zdraželi životné potreby.
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V sobotu 16. mája 1942 v rámci prijatých rasových zákonov boli z obce
vys�ahovaní miestni židia s rodinami - J. Friedman, Š. Keller, Poláková (vlastni-
la krèmu), Bruder, Hájek. Zostal tu iba Dezider Grünfeld s manželkou a
dvoma synmi. Pod¾a niektorých informácii, získaných od obèanov obce, ho
zachránila  skutoènos�, že v èase pred druhou svetovou vojnou sa dal prekrsti�
na gréckokatolíka. Zároveò bol zamestnancom bratislavskej firmy Suroviny,
kde pracoval ako zberaè odpadkov. Notársky úrad v Seèovskej Polianke však v
roku 1942 zabral jeho dom s popisným èíslom 186 pre potreby štátu. D. Grün-
feld s èas�ou rodiny zutekal zo Saèurova v marci 1944. Následne v júni 1942 sa
v obci rozpredával na dražbe všetok židovský hnute¾ný majetok.

V roku 1944 sa vo Vranovskom okrese už aktívne rozvíjalo partizánske a
protifašistické hnutie. Represívne orgány slovenského štátu usilovne pátrali
po ¾uïoch zapojených do ilegálnej práce a odboja. Pre podozrenie z týchto
èinností boli v roku 1944 vyšetrovaní a naèas aj zaistení K. Kudelas (miestny
poštmajster) a A. Breznošèák (riadite¾ tunajšej gréckokatolíckej školy). V jese-
ni toho istého roku sa sovietsko-nemecký front preniesol na územie východ-
ného Slovenska. Koncom novembra sovietske vojská prenikli na územie nášho
okresu až k východnému brehu Ondavy. Podobne ako v iných obciach bola
v tom èase aj pre obec Saèurov vyhlásená evakuácia. Miestni obyvatelia však
nechceli opusti� svoje príbytky. Nemeckí vojaci však vyhlásili, že kto 26. no-
vembra 1944 do 6. hodiny rannej neopustí obec, bude zastrelený. Na prího-
vor rímskokatolíckeho farára Kazimíra však došlo k dohode a väèšina obyvate-
¾ov zostala doma a s nimi aj kòaz. Koncom novembra už duneli delá, Nemci
ustúpili. Ruskí vojaci vstúpili do Saèurova 1. decembra 1944 v rámci vojenskej
operácie so zaèiatkom 30.11.1994, ktorá trvala do 6. decembra 1944. Na oslo-
bodení obce sa podie¾ali aj ruskí velitelia npor. Fokin a Fedan. Poèas oslobo-
dzovacích bojov a ostre¾ovania obce zahynuli šiesti civilisti a viacero ruských
vojakov.

Poèas útokov sa sovietske vojská dostali až k rieke Ondave, ktorú prekonali
získanými pramicami a loïkami. Vybudovali prepravné miesta, prièom voj-
skám poskytli ve¾kú pomoc aj miestni obyvatelia. Po prekonaní vodného toku
útvary 161. a 129. gardovej, 167. a 276. streleckej divízie a 15. údernej ženijnej
brigády vytlaèili nemecké vojská z ich obranných línií o viac ako 10 km na
západ a do 6. decembra 1944 postúpili k pásmu vyvýšenín a lesov na západ od
Saèurova, Seèovskej Polianky, Kravian, Baèkova, Trnávky, a tak prešli do obra-
ny. V Saèurove sa zakopávali do obrany aj sovietski vojaci. V priestore Kuèín -
Saèurov - Nižný Hrušov sa mal sústredi� 107. strelecký zbor I. gardovej armády,
ktorý mal v priebehu decembra 1944 útoèi� ïalej v smere na Èemerné až
Prešov. V polovici decembra sa obnovili oslobodzovacie boje za Saèurovom a v
okolitých dedinách. Nepriate¾ sa tu však dobre opevnil na vyvýšeninách a
kládol ve¾ký odpor. Až v januári 1945 po novej vojenskej operácii bola defini-
tívne oslobodená aj zvyšná èas� územia okresu Vranov.
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Brod cez rieku Top¾u smerom na Dlhé Klèovo

Oslobodzovanie okresu trvalo skoro sedem týždòov. Boli tu napáchané
obrovské škody vo výške vyše 100 miliónov korún. Mnoho dedín bolo znièe-
ných a vypálených. Pod¾a hodnotenia zástupcov Okresného národného výbo-
ru vo Vranove, zis�ujúcich rozsah vojnových škôd v okrese v roku 1945, bol
Saèurov znièený na 50 percent. Bolo treba zabezpeèi� verejné zásobovanie
základnými potravinami. Hoci Vranov patril pôvodne k obilninárskym okre-
som, v roku 1945 musel múku dováža�. Bolo to následkom neobrobenia pôdy
vo vojnovej jeseni 1944. V úrode leta 1945 sa dosiahli výnosy o 30-40 % nižšie
ako inokedy. Na prídel bol dodávaný cukor (zo zaèiatku iba l kg na osobu),
múka, olej, mas�.

Z obyvate¾ov Saèurova sa priamo do oslobodzovania Èeskoslovenska po
boku sovietskych vojsk zapojil Ján Truchan. Ako príslušník Èeskoslovenské-
ho armádneho zboru 2. paradesantnej brigády, ktorá bola vysadená na pomoc
Slovenskému národnému povstaniu, sa zúèastnil bojov na Slovensku. Bol však
zajatý a internovaný v Nemecku. Odbojovej èinnosti sa z obce zúèastnili aj Ján
Bálint a Tomáš Gregor. Do Èeskoslovenského armádneho zboru vstúpili Juraj
Vasilenko a Michal Štatník. Oslobodzovania Èeskoslovenskej republiky sa
zúèastnili aj iní saèurovskí rodáci, a to Ján Hatala a Jozef Andrejko, ktorí padli.

SAÈUROV PO ROKU 1945

Po oslobodení obce sa zaèal organizova� povojnový život. V novozriadenom
Okresnom národnom výbore (ïalej ONV) mal Saèurov svoje zastúpenie v
osobe Ladislava Sidora, ako èlena pléna ONV. V obci bol vytvorený Miestny
národný výbor (ïalej MNV). Jeho prvé zasadnutie sa uskutoènilo 16. decem-
bra 1945 za prítomnosti predsedu Juraja Kaèura a 18 èlenov pléna, keï bol
spätne schválený roz-
poèet obce na rok
1945. V marci 1946 sa
plénum rozhodlo
zriadi� v obci detské
jasle od troch do šies-
tich rokov, schválilo
konfiškáciu majetku
maïarského kolabo-
ranta Štefana Medve-
ho a roèný rozpoèet
obce navrhovaný vo
výške 370 106 korún.
Ro¾níci tvorili v obci
najväèšiu èas� obyva-
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te¾stva. Preto tu zriadili miestnu poboèku Jednotného zväzu slovenských ro¾-
níkov, ktorý im mal napomáha� pri realizácii záverov Košického vládneho
programu, zvláš� èasti venovanej pozemkovej reforme a pride¾ovaniu konfiš-
kovanej pôdy. V roku 1947 postihlo aj Saèurov ve¾ké sucho a nízka úroda
obilia. V spomínanom roku bola v obci zriadená Obvodová meštianska škola aj
pre štyri okolité obce a to v budove, ktorú na tento úèel obec zakúpila od Jána
Truchana. Pod¾a spomienok saèurovských pamätníkov prostriedky na zakú-
penie získali jednak z Povereníctva školstva z Bratislavy a tiež zo zbierky miest-
nych obèanov. Budova, ktorú potom prestavali pre školské úèely, slúžila až do
roku 1974. V rámci povojnovej obnovy obce sa tu stavali nové obydlia pre
obèanov poškodených vojnovými udalos�ami.

Po februárovom prevrate v roku 1948 sa predsedom MNV stal Pavol Paèu-
ta. V rokoch 1948-1949 obec riešila problém opravy cesty Saèurov - Davidov,
zabezpeèovala rýchlu obnovu odplaveného mosta na Topli, ktorý tvoril spojni-
cu medzi Saèurovom a Dlhým Klèovom a iné.

Obdobie 50. rokov 20. storoèia bolo v obci poznaèené udalos�ami spojený-
mi s èinnos�ou miestnej školy, spoloèenských organizácií a hlavne s po¾nohos-
podárskou problematikou. Ro¾níci v obci dlho odolávali družstevnej myšlien-
ke, najmä tí majetnejší. Hoci zaèiatkom 50.  rokov bolo do jednotného ro¾níc-
keho družstva (ïalej JRD) vypísaných nieko¾ko prihlášok, tak skutoèné JRD
(najprv ako menšinové) vzniklo až v roku 1957. Napriek tejto skutoènosti
znaèná èas� ro¾níkov hospodárila samostatne a odvádzala pravidelne kontin-
genty na verejné zásobovanie.

Z kultúrnych udalostí tohto obdobia je treba uvies�, že 13. novembra
1954 bolo v obci slávnostne otvorené kino, keï sa premietal slovenský film
Rodná zem.

V roku 1960 sa v Èeskoslovensku uskutoènilo nové územné èlenenie štátu,
bol zrušený okres Vranov a Saèurov bol prièlenený do okresu Michalovce. V
marci 1961 sa konalo pravidelné sèítanie obyvate¾ov. Pod¾a neho mala obec
výmeru 2 133 ha, 306 domov a 317 bytov, žilo tu  1500 obyvate¾ov. Svoje sídlo tu
mala pravoslávna a rímskokatolícka farnos�, ZDŠ, pošta. Aj v priebehu 60. rokov
20. storoèia bol život obce úzko prepojený s èinnos�ou JRD, o histórii ktorého
píšeme podrobnejšie v samostatnej kapitole. V obci hospodárilo nieko¾ko de-
siatok súkromných ro¾níkov. Dòa 22. mája 1966 zaèal premáva� pravidelný spoj
zabezpeèujúci miestnu dopravu z Vranova, èím sa rozšírila doteraz existujúca
autobusová sie� do obce. Z kultúrnych udalostí tohto obdobia si hodno spome-
nú� na 30. január 1969, kedy bola v obci obnovená èinnos� miestneho odboru
Matice slovenskej. Ïalšou významnou udalos�ou bol zaèiatok výstavby novej 18-
triednej základnej devä�roènej školy (ïalej ZDŠ) 18. novembra 1969.

V roku 1968 bol znovuobnovený Vranovský okres. V rámci nového územ-
nosprávneho èlenenia bol k nemu opä� zaèlenený Saèurov.

Zaèiatok roka 1970 privítala obec ve¾kou nádielkou snehu a celý nasledu-
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Výstavba kultúrneho domu (rok 1970)

júci rok bol daždivý,
ale vcelku úspešný
pre po¾nohospodá-
rov, hlavne v pestova-
ní obilnín na miest-
nom JRD.  V máji
1971 sa uskutoènil I.
roèník BEHU OKO-
LO SAÈUROVA. V
lete 1971 bol cez rie-
ku Top¾u smerom na
Dlhé Klèovo postave-
ný nový železobetóno-
vý most. O dva roky
neskôr podpísalo po-
sledných 65 obèanov
obce vstup do JRD. Tak bol v obci zavàšený proces združstevnenia, zapoèatý
ešte v roku 1957. Pod¾a decembrového sèítania ¾udu z roku 1970 mala obec
výmeru 2 120 ha, 1 582 obyvate¾ov (z toho 796 mužov a 786 žien), 413 domác-
ností, 331 domov.

V priebehu 70. rokov 20. storoèia sa v obci realizovali viaceré významné
akcie stavebného, kultúrneho a politického charakteru. Patrilo k nim sláv-
nostné otvorenie novej budovy ZDŠ a kultúrneho domu 30. aprí¾a 1974, kto-
rého sa zúèastnil minister Cenového úradu ÈSSR  Michal Sabolèík, rodák z
okresu Vranov. Medzi významné udalosti patrilo aj  zjednotenie JRD Saèurov  s
JRD Davidov k 1. januáru 1976. K významným úspechom vo výstavbe a skráš¾o-
vaní obce z tohto obdobia patrila rekonštrukcia starej budovy ZDŠ na zdravot-

né stredisko (1975-
1976), v ktorom praco-
vali traja lekári - všeobec-
ný, detský a zubný a ne-
skôr k nim pribudol aj
ženský lekár dochádza-
júci z Vranova dvakrát
týždenne. V rokoch
1972-1975 boli vybudo-
vané miestne komuni-
kácie na dnešných uli-
ciach Dlhá, Lesná
a Jarková.  Poèas rokov
1973-75 boli cez miest-
ny potok O¾šava posta-

Zo slávnostného otvorenia nového mostu cez Top¾u zaèiatkom
70.rokov 20. storoèia
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vené dva mosty (pri G. Dankovi a M. Bužovi). Medzi stavebné akcie 70. rokov
patrila výstavba chodníkov s betónovým podkladom  popri hlavnej ceste
a uloženie kameninových rúr na zvedenie povrchových vôd v smere od futba-
lového ihriska po križovatku (M. Kaèur), hospodársko-technická úprava pôdy
na miestnom JRD, oplotenie miestneho cintorína, rekonštrukcia verejného
osvetlenia (1972-73) a pod. Riešil sa problém s miestnym rómskym obyvate¾-
stvom, hlavne v zlepšení ich sociálnych podmienok (v roku 1977 žilo v obci
201 Rómov) výstavbou šes�bytovej jednotky odovzdanej do užívania v januári
1979. V kultúrnej a spoloèenskej oblasti úspešne pracovalo miestne kino.
Výrazný dosah na obyvate¾ov malo pôsobenie miestnych zložiek spoloèenských
organizácii, predovšetkým Slovenského zväzu žien (ïalej iba SZŽ), Èeskoslo-
venského èerveného kríža (ÈSÈK), Zväzarmu.

V roku 1980 sa opätovne uskutoènilo pravidelné desa�roèné sèítanie obyva-
te¾stva, domov a bytov. Z neho sa dozvedáme o poète 1 682 obyvate¾ov trvalo
bývajúcich v Saèurove, z nich 839 mužov a 843 žien. Rómska etnikum tvorilo
poèet 259 osôb. Vedenie MNV v spolupráci s obèanmi sa podie¾alo na ïalšom
rozvoji obce a realizácii rôznych investièných akcií. V roku 1981 bola upravovaná
cesta Saèurov - Davidov, vystavaná v rokoch 1974 - 1975 a ukonèená druhá etapa
regulácie miestneho potoka. V roku 1988 bola pri MNV zriadená drobná pre-
vádzkáreò, ktorá poskytovala obèanom rôzne služby - opravu obuvi, maliarstvo,
stolárstvo. Obec nadobúdala krajšiu tvár aj výstavbou nových domov, èo v tom
období umožòovali  rôzne výhodné finanèné pôžièky zo strany štátu. Postupne
sa likvidovali posledné objekty zo zaèiatku 20. storoèia. V oblasti spoloèenskej
vybavenosti v roku 1987 bola daná do užívania nová dvojtriedna materská škola.
Neustále sa skráš¾ovalo okolité životné prostredie - v roku 1984 bol rozšírený
park pri kultúrnom dome, pôvodne vybudovaný v rokoch 1974-1976. Rozširo-
vanie obce, pribúda-
nie nových domov vy-
volalo potrebu lepšej
orientácie a tak v no-
vembri 1988 sa
v Saèurove ako v prvej
obci Vranovského
okresu vykonala zme-
na súpisných èísel ro-
dinných domov a pri-
delili sa názvy ulíc.
V marci 1989 sa zaèa-
lo s prístavbou ku kul-
túrnemu domu pre
potreby miestnej
knižnice.

Šes�bytová jednotka pre rómskych obyvate¾ov Saèurova z roku
1979
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Na sklonku 80. ro-
kov  20. storoèia nasta-
li v Èeskoslovensku
rôzne pohyby v spolo-
èenskej a  politickej
oblasti. November
1989 spôsobil tiež zme-
ny v politickom živote
Saèurova. V obci sa
v januári 1990 sformo-
val pä�èlenný akèný vý-
bor na èele s  predse-
dom Jozefom Antu-
šom a  uskutoènila sa
spoloèná schôdza zá-
stupcov Verejnosti pro-
ti násiliu a Rady MNV. V novembri 1990 prebehli komunálne vo¾by, ktoré
potvrdili vo funkcii predsedu MNV Jána Onušku.

Po roku 1989 výrazne ožil v obci aj cirkevný život. V roku 1990 sa uskutoèni-
la oprava rímskokatolíckeho kostola a fary.

Život a výstavba obce sa nezastavili ani po prevrate v novembri 1989. Po
sèítaní obyvate¾stva v roku 1991 bol stav nasledovný - 1 802 osôb žijúcich v obci,
372 domov, 392 bytov. V obèianskej vybavenosti obce sa nachádzala železnièná
stanica, pošta, zdravotné stredisko, materská škola, ZDŠ, kino, kultúrny dom,
knižnica, futbalové ihrisko, dva kostoly - rímskokatolícky a gréckokatolícky.
Pod¾a príslušnosti k jednotlivým cirkvám sme v obci zaznamenali  880 rímsko-
katolíkov, 621 gréckokatolíkov, jeden pravoslávneho vierovyznania, traja evan-
jelici a. v. V obci žilo 233 Rómov. O rok neskôr sa rokovalo o zaèatí plynofikácie
obce. Rozbehli sa tu aj prvé súkromné podnikate¾ské aktivity, hlavne v ob-
chodnej èinnosti - súkromná vináreò (Tibor Štempák), cukráreò (Pavol Tru-
chan) a pod.

V priebehu 90. rokov 20. storoèia napriek rôznym, najmä finanèným prob-
lémom pokraèovalo vedenie obce v neustálom zlepšovaní životných
a pracovných podmienok obyvate¾ov obce.V novembri 1992 zaèala výstavba
kanalizácie v obci. Rok predtým bol z budovy požiarnej zbrojnice pres�ahova-
ný obecný úrad do nových priestorov, v ktorých sídli dnes. V budove  terajšie-
ho obecného úradu je od roku 1991 zriadená aj policajná stanica. Význam-
ným momentom v dejinách obce bola jej plynofikácia. Zapoèatá bola v marci
1992 napojením na vetvu pri Dlhom Klèove, ukonèená v októbri 1994
v celkovom náklade 10 miliónov korún. K zlepšeniu zásobovania obyvate¾stva
prispelo aj otvorenie nákupného strediska vo februári 1993 v budove bývalej
materskej škôlky na Davidovskej ulici.V súkromnom sektore sa objavili pre-

Z výstavby novej materskej školy v polovici 80. rokov 20.
storoèia
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dajne KES N.Truchanovej, DUO  Hatalu. Športoví fanúšikovia urèite
s nadšením privítali otvorenie nového futbalového ihriska a pri¾ahlej budovy
v auguste 1994. V rámci zlepšovania životného prostredia bola vo februári

1994 zapoèatá výstav-
ba èistièky odpado-
vých vôd,  pokraèova-
la výstavba kanalizá-
cie. V polovici 90. ro-
kov sa Drobná pre-
vádzkáreò, ktorej sa
vcelku darilo, stala
obecným majetkom.
Roène tu pracovalo
priemerne sedem
¾udí. Prevadzkáreò
mala vo svojej správe
nákupné stredisko,
pneuservis, kaderníc-
tvo. Zaèiatkom mája

1998 bola slávnostne otvorená prevádzka benzínového èerpadla firmy UPRA-
KO. Z investièných akcií v 90. rokoch realizovali  v obci výstavbu Domu smútku
a èistièky odpadových vôd.

24. septembra 2000 bol slávnostne odovzdaný do užívania Dom smútku -
Dom nádeje v obci. Najskôr sa uskutoènila vysviacka tejto stavebnej dominan-
ty obce, ktorej sa zúèastnili vikári grécko- a rímskokatolíckej cirkvi, okresní
štátni predstavitelia a delegácia z po¾skej družobnej obce Pisarowce. Po viac-
roènom stavebnom úsilí (od roku 1996), na ktorom sa podie¾alo viacero sta-
vebných firiem a mnoho obyvate¾ov obce tu odpracovalo nemálo hodín,  sa
odovzdala do užívania stavba v hodnote takmer štyri milióny korún. Dom ná-
deje je murovanou stavbou s drevenou krovovou konštrukciou nad obradnou
sálou, na ktorú bola použitá bridlicovoèierna strešná krytina. Na riešení inte-
riéru stavby a úprave jej okolia mal nemalý podiel saèurovský rodák Ing. arch.
¼ubomír Naòák ako jej spoluprojektant. Dominantu interiéru Domu nádeje
tvorí drevená plastika ukrižovaného Ježiša Krista, ktorú vytvoril saèurovský
rodák Jozef Paulo. Svojim dielom k dokonèeniu stavby najviac prispeli obèa-
nia Saèurova, ku ktorým patria Jozef Èalfa (zhotovil lavice), Ján Bundzák (zho-
tovil kríž), Michal Fedor, Pavol Truchan, Ing. Pavol Va¾ovèin, Bartolomej Šan-
drej, Vincent Frický, Mikuláš Bilý a iní. K najaktívnejším brigádnikom patrili
Mária Ïurková, Ján Šalata, Pavol Jendrušèák, Mikuláš Grošík, Milan Guman.
Na túto novú dominantu Saèurova prispeli jeho obyvatelia sumou vyše 167
tisíc korún. Na organizácii zbierky sa najviac zaslúžili èlenovia kurátorských
zborov rímsko a gréckokatolíckej cirkvi. Želaním Saèurovèanov, ktorí sú na

Nové benzínové èerpadlo
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Z interiéru nového Domu smútku - Domu nádeje

stavbu Domu nádeje hrdí, je, aby sa stala “nebeskou bránou pre všetkých tých, ktorí
nás predídu do veènosti”. Uvedené slová odzneli pri slávnostnom otvorení stavby.

V priebehu roku 2001 sa uskutoènili ešte ïalšie stavebné akcie v obci.
V máji bol uložený  živièný  koberec na prístupovej ceste a parkovisku
k Domu nádeje,  v novembri prebehla rekonštrukcia a rozšírenie sekun-
dárnej elektrickej siete na Staniènej ulici.

Mesiac máj 2001 bol mesiacom, kedy v Slovenskej republike prebehlo
sèítanie obyvate¾stva. Na základe výsledkov sèítania vieme, že v Saèurove
žilo 1 962 obyvate¾ov, z nich bolo 972 mužov a 990 žien.

VZNIK A VÝVOJ JEDNOTNÉHO RO¼NÍCKEHO DRUŽSTVA

V roku 1949 bola IX. zjazdom Komunistickej strany Èeskoslovenska navrh-
nutá a prijatá myšlienka socializácie dediny, teda kolektivizácia s vytváraním
jednotných ro¾níckych družstiev (JRD). Vo Vranovskom okrese sa už v tomto
roku zaèali tvori� družstvá 1. typu. V Saèurove ešte znaèná èas� obyvate¾stva
pracovala na vlastnej pôde, ku ktorej mala silné vlastnícke puto. Súkromní
ro¾níci tu výrazne odmietali myšlienku kolektívneho hospodárenia napriek
tomu, že v prvej fáze kolektivizácie sa nieko¾ko prihlášok do JRD v obci objavi-
lo. Od zaèiatku 50. rokov 20. storoèia prebiehal v obci výkup obilia. Každá
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ro¾nícka domácnos� odvádzala štátu povinné dávky na verejné zásobovanie. V
roku 1951 vykúpené obilie skladovali v priestoroch jednej uèebne miestnej
strednej školy. V januári 1952 prebiehala v Saèurove presvedèovacia akcia na
splnenie štvrtého roku prvej pä�roènice. Druhá polovica 50. rokov bola v ce-
lom Vranovskom okrese poznaèená rozsiahlymi agitaènými akciami zamera-
nými na zakladanie JRD.

V obci Saèurov je zaèiatok spoloèného hospodárenia spojený s dátumom 14.
február 1957, kedy sa v miestnom agitaènom stredisku konala ustanovujúca
schôdza èlenov, ktorí podpísali prihlášky do JRD. Rozhodli sa hospodári� na
menšinovom JRD III. typu. Za predsedu zvolili Jána Bálinta, ktorý vo funkcii
zotrval do roku 1959. Èlenmi družstva sa stali hlavne bezzemkovia. Ïalší, aj súk-
romne hospodáriaci ro¾níci, prijali myšlienku kolektívneho hospodárenia až
neskôr. Menšinové JRD hospodárilo v zaèiatkoch na farských a židovských pozem-
koch a na tých, èo vlastnili drobní ro¾níci, èlenovia JRD (spolu ich bolo 20).

Prvé predstavenstvo družstva tvorili: predseda Ján Bálint, úètovníèka Viera
Demeterová, vedúci živoèíšnej výroby Juraj Vasilenko, skupinár rastlinnej vý-
roby Pavel Hric a skladník Andrej Franko. V zaèiatkoch obhospodarovali plo-
chu cca 150 ha pôdy. Po sústredení dobytka mali 20 kráv, 90 ošípaných a dva
páry koní. Pôdu im upravovala strojnotraktorová stanica vo Vranove, nako¾ko
oni sami vlastnili iba jeden traktor. Dobytok bol spoèiatku ustajnený u ro¾ní-
kov. Nemali totiž spoloènú mašta¾. V roku 1958 bola pre kravy vybudovaná
drevená mašta¾, o rok murovaná a kurín.

V rámci ïalšej agitácie v prípade, že dotyèný ro¾ník so vstupom do JRD
nesúhlasil, z obce ho vys�ahovali a majetok zabrali. Medzi takých patril Pavol
Truchan narodený v roku 1919, ktorého vys�ahovali z obce až do Èertižného a
v jeho dome gazdovalo JRD. Do Želiezoviec, èasti Ve¾ký majer, bol vyvezený
ro¾ník Juraj Kaèur s rodinou, ktorý nechcel podpísa� vstupnú prihlášku do
družstva v rokoch 1952 - 1953.

V roku 1959 bolo v obci už väèšinové JRD. Stalo sa tak po vstupe 42 stred-
ných ro¾níkov, èím sa rozsah užívanej pôdy zvýšil z pôvodných 280 hektárov na
cca 500 hektárov. Jeho predsedom sa stal Andrej Kaèur (až do roku 1962). Po
òom vykonával funkciu predsedu  JRD Juraj Vasilenko. V roku 1966 družstvo
obhospodarovalo 522 ha po¾nohospodárskej pôdy, z toho 476 ha ornej. Ani v
nasledujúcich rokoch sa rozsah pôdy ve¾mi nemenil. V rastlinnej výrobe sa
zameriavali na pestovanie obilnín, èiastoène olejnín a okopanín. V živoèíšnej
výrobe na chov hovädzieho dobytka, najmä kráv, jalovíc a jatoèných zvierat,
ošípaných, èiastoène oviec. Takéto zameranie hospodárenia bolo zhruba v 60.
rokoch 20. storoèia. V roku 1967 bola prevedená rekonštrukcia budovy oší-
párne. V spomínanom roku pracovalo na družstve 61 ¾udí, z toho 42 žien.
Koncom 60. rokov došlo na JRD k vylepšeniu agrotechniky. V roku 1969 dosa-
hovalo dobré výsledky v odchove prasníc, vo výkrme kaèíc, aj v odstave jahniat
na 100 bahníc (oviec).
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Ing. Jozef Kasarda, predseda JRD Saèurov (stojí vpredu), medzi brigádnikmi pri žatve
v roku 1984

Hektárové výnosy obilnín

R o k 1967      1969     1975      1978      1978      1994
Pšenica       24,7       28,5        -       31,3      45,9       46,8
Raž          -       27,6     30,3       30,7      31,2          -
Jaèmeò       20,4       30     12.3       35,3      39,1       29,5
Ovos       14,9       18,5       5,7          -         -          -
Zemiaky          -       50    122,3      102,8         -          -

V roku 1971 viedol JRD Saèurov Andrej Kozák. V tomto roku bolo v obci
ešte 15 jednotlivo hospodáriacich ro¾níkov. Na družstve v tom èase poci�ovali
nedostatok pracovných síl, a tak v roku 1972 došlo k rozšíreniu èlenskej zá-
kladne družstva. V rámci intenzifikácie po¾nohospodárskej výroby došlo k 1.
máju 1973 k zlúèeniu JRD Saèurov s JRD Kamenná Poruba. Predsedom tohto
spoloèného družstva s názvom JRD Saèurov sa stal Jozef Tkáè, dovtedy predse-
da v Kamennej Porube. Hospodárenie spoloèného družstva v roku 1974 po-
znaèilo zlé poèasie, s dôsledkom nižších hektárových úrod u všetkých pestova-
ných plodín. V roku 1974 na družstve pracovalo 286 ¾udí, o rok neskôr 259. V
rámci ïalšej koncentrácie po¾nohospodárskej výroby sa k družstvu Saèurov
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pridalo od 1.1.1976 aj JRD Davidov a to znovu pod spoloèným názvom JRD
Saèurov. Spolu obhospodarovali 2 538 ha po¾nohospodárskej pôdy, z toho 1
871 ha ornej, 562 ha pasienkov, 4,1 ha lúk, 58 ha ovocných sadov, 6 ha záhrad.
V nasledujúcich rokoch sa v hospodárení zamerali hlavne na pestovanie obil-
nín, kukurice na zrno, cukrovej repy, zemiakov a výrobu krmovín pre živo-
èíšnu výrobu, ktorá sa sústreïovala na chov dojníc, odstavèiat a výkrm ošípa-
ných. K JRD patril ovocný sad v Kamennej Porube, zameraný hlavne na pesto-
vanie jabloní, broskýò a èiernych ríbezlí.

V druhej polovici 70. rokov 20. storoèia sa hospodáreniu nedarilo. Až po
výmene predsedov družstva, keï do funkcie nastúpil Jozef Kasarda, sa v roku
1983 podarilo splni� stanovené ciele, hlavne v rastlinnej výrobe. Stanovené
priority v druhu pestovaných plodín sa od 70. rokov nezmenili. Darilo sa v
pestovaní ovocia a plodín. V spomínanom roku bola daná do užívania aj šes�-
bytová družstevná jednotka.

V 80. rokoch 20.
storoèia aktívne hos-
podáril aj úsek pri-
druženej výroby zame-
raný na servis Akuma,
urèený na opravu štar-
tovacích a trakèných
batérií, drevovýrobu,
kovovýrobu a jednot-
ka pracujúca pre JAS
Bardejov s prevažným
zastúpením pracujú-
cich žien.

V roku 1986 stúp-
la úžitková dojivos� na
vyše 3 500 l na dojnicu. V porovnaní so 70. rokmi 20. storoèia, kedy bola prie-
merná dojivos� v rozsahu od 2 500 do 2 700 l, sa družstevníkom na tomto úseku
naozaj darilo. Do strojovej vybavenosti družstva v roku 1988 patrilo 30 koleso-
vých traktorov, 3 kusy pásových traktorov, 19 nákladných áut. V tomto roku sa
prvýkrát zaèal používa� na uskladnenie sena mechanizovaný senník. V roku
1989 sa na JRD chovala aj jatoèná hydina.

Po novembri 1989 zaèalo JRD pracova� v trhových podmienkach. V roku
1991 po¾nohospodári pocítili dôsledok spoloèensko-politických zmien v ži-
voèíšnej výrobe, kde v predchádzajúcich rokoch mali vysoké zisky a teraz straty
v dôsledku prudkého poklesu výkupných cien ošípaných a hovädzieho mäsa.
Zároveò museli zlikvidova� chov oviec, ktorý bol v minulosti ukážkou dobrej
plemenárskej a zootechnickej práce, hlavne z dôvodov nízkych výkupných
cien vlny. Okrem tržieb na družstve klesali aj platy. V roku 1992 sa relatívne

Z výroènej èlenskej schôdze JRD v r. 1983
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darilo v držaní úrovne úžitkovosti zvierat napr. roèná dojivos� bola 3 678 l na
dojnicu, jednoznaène najvyššia v okrese Vranov. V roku 1993 došlo k zmene
názvu JRD na Po¾nohospodárske družstvo a zároveò medzi priority patrila aj
jeho postupná privatizácia. Zaèala sa na úseku mechanizácie prenájmom trak-
torov a nákladných áut. V prenájme boli aj hospodárske dvory v Kamennej
Porube a v Davidove. Tieto opatrenia sa prejavili v zlepšenej ekonomike.

Základným pilierom ekonomiky družstva zostala rastlinná výroba so zame-
raním na pestovanie hustosiatych obilnín, repky olejnej a cukrovej repy. V
živoèíšnej výrobe došlo k radikálnym zmenám v dôsledku prenájmov hospo-
dárskych dvorov. Zvieratá na nich však ostali majetkom družstva. Hlavným kri-
tériom spomínanej výroby sa stala výroba a realizácia mlieka.

Na úseku ovocinárskom sa v polovici 90. rokov neve¾mi darilo, nako¾ko
nepriali poveternostné podmienky. Zároveò prebiehala rekonštrukcia sadu.

Vo februári 1996 sa novým predsedom družstva stal Ing. Ján Košèík. V
tomto roku tu pracovalo 165 pracovníkov. Na družstve sa po prvýkrát zaèala
pestova� slneènica. Koncom 90. rokov 20. storoèia hospodárilo družstvo aj
napriek zmeneným ekonomickým podmienkam vcelku úspešne, bez toho,
aby sa rozèlenilo na samostané hospodárske družstvá, ako sa stalo v iných JRD
v podmienkach okresu Vranov.

Predsedovia JRD (od roku 1957) a PD Saèurov (po roku 1993) dodnes:

Ján BÁLINT
Andrej KAÈUR
Juraj VASILENKO
Andrej KOZÁK
Jozef TKÁÈ
Martin TOMKO
Jozef KASARDA
Michal OLŠAVSKÝ
Ján KOŠÈÍK

Z CIRKEVNÝCH DEJÍN

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Na prelome 14. a 15. storoèia sa spomína v Saèurove drevený kostol s
vežou. Katolícki kòazi v òom pôsobili do druhej polovice 16. storoèia. Potom
ho prevzali evanjelici, ktorí ho užívali až do prvej polovice 18. storoèia. Na
prelome 17. a 18. storoèia boli v dedine už dva drevené kostoly - rímskokato-

Predseda PD Ing. Ján Košèík na porade s agronómami
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lícky a pravdepodobne gréckokatolícky. Pod¾a niektorých zdrojov vznikla rím-
skokatolícka farnos� v Saèurove v roku 1739. Iné historické pramene uvádzajú
vznik farnosti v roku 1769. Pod¾a kanonickej vizitácie z roku 1773 patrili k
tejto saèurovskej farnosti fílie Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Lom-
nica, Vechec a Èemerné. Fília Vechec sa vznikom samostatnej farnosti Vechec
v roku 1820 od Saèurova odèlenila. Èemerné ešte naèas zostalo fíliou Saèuro-
va, ale v roku 1845 tu už nepatrilo. Matriky sú na fare vedené od roku 1770.

V roku 1769 bol vybudovaný nový murovaný kostol s murovanou vežou a
dvoma starými zvonmi. Fara mala tiež novú budovu. Bohoslužobná reè bola
slovenská. Patronátne právo nad farnos�ou mala spoèiatku rodina Almášiov-
cov, z ktorej Michal Almáši sa finanène výrazne podie¾al na postavení miestne-
ho kostola. Patronát potom prešiel na rodiny Forgáè, Okolièáni, Klobušický,
Šóš, Nemthy a Lehocký. Zaèiatkom 20. storoèia podporovali kostol Péchyovci,
potomkovia Štefana Gábora a èas� gazdov zo Seèovskej Polianky, ktorí sa stali
majite¾mi pozemkov po zemanoch Lehockých a Nemthyových.

Rímskokatolícky kostol z roku 1769, murovaný, postavený z lomového ka-
meòa bol pôvodne zasvätený svätému Mikulášovi biskupovi. Neskôr zasvätený
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu (dodnes). Toto patrocínium trvá dodnes.
Kostol mal tri oltáre, ale celé vnútorné zariadenie sa èasom nato¾ko poškodi-
lo, že v roku 1883 boli pri väèšej rekonštrukcii oltáre odstránené. Namiesto
nich dala Klára Oèkayová postavi� jednoduchý, tzv. doèasný oltár sv. Mikuláša
biskupa. V roku 1888 pribudol v kostole organ, socha lurdskej Panny Márie a
sv. Hrob. V roku 1895 bol postavený nový oltár s piatimi sochami v pseudoro-
mánskom slohu a bol zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu.

Rímskokatolícky kostol pred opravou z roku 1937

Veža rímskokatolíckeho kostola po oprave z roku 1939
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Rímskokatolícky kòaz A. Kazimír s farníkmi v Saèurove pred opravenou bránou do
kostola v roku 1939

V máji 1937 bol vo farnosti Saèurov privítaný nový kòaz Alexander Kazimír.
V tomto èase bol miestny rímskokatolícky kostol a farská budova vo ve¾mi zlom
stave. Kostol bol zo stavebného h¾adiska v nevyhovujúcom stave a potreboval
opravu. Farská budova sa stala 6. júla 1936 obe�ou ve¾kého požiaru, ostali z nej
trèa� iba holé múry. Okolité, pôvodne drevené maštale zhoreli úplne. Zostala
len pivnica a stodola. Nový kòaz A.Kazimír sa rozhodoval da� všetky objekty v
krátkom èase do poriadku. Mala sa stava� nová farská budova, a to pri samot-
nom kostole. Pozemky v jeho okolí však patrili štyrom židovským vlastníkom,
ktorí ich získali ešte z predaja pechyovských majetkov. Pozemky tvorili štyri
èiastky vo vlastníctve J. Schwarza zo Seèoviec a saèurovských obèanov -
H.Schwarza, S.Kellera a V.Friedmana.. Na pozemku J.Schwarza stála budova,
ktorú užívali ako koèiareò a sýpka, pôvodne súèas� pechyovského kaštie¾a.
Táto stavba mala priestranné okná, ktoré však boli zamurované valkami. Na
ostatných pozemkoch tiež stáli objekty, v ktorých bývali spomínaní židovskí
majitelia a mali pri nich aj stajne. Toto všetko bolo súèas�ou pôvodne rozsiah-
leho areálu pechyovského kaštie¾a.

Pozemky boli cirkvou vykúpené v rokoch 1938-1939. Èas� budov bola re-
konštruovaná na potrebu fary, kde sa nas�ahoval farár A. Kazimír. V roku 1939
sa uskutoènila rozsiahla rekonštrukcia kostola. Bol postavený nový železobe-
tónový krov, potom rozšírený a zvýšený vchod do kostola a urobená nová kostol-
ná brána. Vchod do sakristie bol zväèšený a opatrený ve¾kými sklenenými
dverami. Zvonku a zvnútra bol kostol opravený, omietnutý, vyma¾ovaný a zave-
dený elektrický prúd. 10. decembra 1939  bol kostol vysvätený. Oprava stála
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vyše 36 tisíc korún. V roku 1941 bol v kostole postavený nový boèný oltár
Sedembolestnej Panny Márie v cene 4 100 korún od firmy A.Rusnák z Barde-
jova. Poèas oslobodzovacích bojov na sklonku roku 1944 bol kostol aj farské
budovy znaène poškodené. Škody boli vyèíslené až do výšky 1,6 milióna ko-
rún. Hneï po oslobodení boli budovy opravované, prièom sa nadstavovala aj
kostolná veža.

Po tzv. nežnej revolúcii v roku 1989 sa cirkevný život v Saèurove stal oproti
minulému obdobiu socializmu ove¾a živší. Po dlhom èase sa 10.októbra 1993
uskutoènila v rímskokatolíckom kostole v Saèurove slávnos� birmovania. Pre
vyše 300 birmovancov zo Saèurova, Dlhého Klèova a Vranova-Lomnice tento
akt vykonal pomocný biskup košickej diecézy Msgr. Bernard Bober.

Z architektonického h¾adiska patrí kostol k neskorobarokovým stavebným
nehnute¾ným pamiatkam. Jednoloïový, pilastrami èlenený priestor prechádza
do presbytária konvexno-konkávovým èlenením a je zaklenutý pruskými klen-
bami a medziklenbovými pásmi, ktoré dosahujú na štylizované hlavice pilastrov.
Polygonálne uzatvorené presbytárium má na severnej strane vchod do pristava-
nej sakristie a je zaklenuté pruskou klenbou. Nad vchodom do sakristie je
barokovo orámovaný výklenok s kamenným erbom Michala Almášiho. Exteriér
kostola je zdôraznený i na polkruhovo zakonèených oknách so štukovými šam-
bránami a na vstupnom prieèelí predstavanej veže, ktoré je po výšku dolného
okna zosilnené nároènými dvojstupòovými opernými piliermi. Vnútorné zaria-
denie pochádzalo pôvodne z druhej polovice 19. storoèia. Rokoková kazate¾ni-
ca pochádzala z èias výstavby kostola. Kostol bol renovovaný v rokoch 1883 a

Biskup J. Èársky v strede medzi dietkami v Saèurove v roku 1945
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1910. Poèas druhej svetovej vojny bol však znaène poškodený a následne opra-
vený. V roka 1968 bol objekt nanovo omietnutý a vnútorne vyma¾ovaný figurál-
nou a ornamentálnou ma¾bou od L. Berecza. V roku 1969 bola pred vstupom do
objektu pristavená moderná predsieò, spredu èlenená troma vchodmi a rozšíre-
ná sakristia. Opravy a rekonštrukcia kostola prebehli aj v 90. rokoch 20. storoèia.

Súèas� inventára kostola tvorili hnute¾né kultúrne pamiatky - oltárny obraz
sv. Mikuláša biskupa signovaný Vojtechom Klimkovièom z roku 1868 a kalich.
V prípade obrazu sa jednalo o olejovú ma¾bu na plátne rozmerov 180 x 120 cm.
Obraz pôvodne tvoril súèas� oltára, ale po revízii pamiatok v roku 1972 už tam
nebol. Zachytil ho tu ešte súpis pamiatok z roku 1965. K pamiatkam radíme aj
kalich neskorobarokový z pozlátenej medi s tepaným rokajovým dekorom na
nohe, na drieku aj na vysokom koši. Na okraji kupy má dva punce (výška 28 cm).

Rímskokatolícki kòazi vo farnosti Saèurov 1769 - 2002:

Jozef KOVÁÈ 1769
Boldižár SOKVARY 1770-1792
Jozef BIMSER 1792-1793
Štefan ROZVACKÝ 1793-1800
Štefan RÁCZ 1800-1811
Štefan KACVINSKÝ 1811
Pavol JÁNOŠI 1811-1813
Michal BARNA 1813-1814
Ignác SKOPEC 1814-1815
Ján TAPOLÈÁNI 1815-1838
Štefan FÜZESSERY 1838-1840
Karol NÁTAFALUŠI 1840-1873
Ján HUSOVSKÝ 1873-1878
Alexander MITTERMANN 1878-1879
Neobsadené 1879-1882
Štefan BARTAY 1882-1899
Július ŠEFÈÍK 1899-1936
Alexander KAZIMÍR 1937-1948
Ján ZBOJOVSKÝ 1948-1952
Michal JACKO 1952
Štefan TKÁÈ 1952-1955
Ján GLINSKÝ 1955-1956
Peter ADAMÈÁK 1956-1957
Valentin PAVLÍK 1958-1968
František MARTON 1968-1991
Ján DEMETER 1991-1995
Vincent BURDA 1995-dodnes
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V súèasnosti ku farnosti Saèurov patria fílie Cabov, Davidov, Kamenná Po-
ruba, Vranov-Lomnica a od roku 1929 Dlhé Klèovo.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

V starších schematizmoch gréckokatolíckej cirkvi sa uvádza, že v Saèurove už
v minulosti nachádzala starodávna farnos�. V roku 1708 bola pravdepodobne
znovuobnovená. Matriky sú vedené od roku 1790. O rok neskôr, v roku 1709,
postavili veriaci murovaný
kostol. Predtým nábožen-
ské obrady uskutoèòovali v
drevenom kostole.

Nový kostol zasvätený
Panne Márii bol postave-
ný v klasicistickom štýle.
Mal jednoloïový priestor
s polkruhovým uzáverom
zaklenutý pruskými klen-
bami. Na severnej strane
sa nachádza sakristia, na
západnom prieèelí je
predstavaná veža so vstup-
ným portálom, nad ktorým
je ve¾ký segmentovo za-
konèený štít. Hladká fasá-
da je èlenená iba oknami,
veža má nárožné pilastre s
hlavicou. Na klasicistic-
kom hlavnom, pôvodne
baldachýnovom oltári, je
obraz Madony od Beregiho (1927). Pôvodný ikonostas bol urobený v pseudo-
klasicistickom slohu zo zaèiatku 20. storoèia. Gréckokatolícky chrám je v sú-
èasnosti zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodièky.

Z èias výstavby kostola pochádza kamenná klasicistická krstite¾nica. V
19. a 20. storoèí bol kostol viackrát opravovaný a zariaïovaný. Donedávna slú-
žiaca murovaná budova fary postavená v roku 1913, bola v èase 2. svetovej vojny
znièená. V druhej polovici 90. rokov 20. storoèia bola veriacimi postavená
nová, moderná farská budova, ktorej výstavba zaèala v marci 1994.

Vo výbave interiéru kostola sa nachádzajú bohoslužobné predmety, ktoré sú
evidované v zozname hnute¾ných kultúrnych pamiatok. Patria k nim dva kalichy.

Gréckokatolícky kostol v Saèurove
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Odtlaèok cirkevnej peèate
gréckokatolíckej farnosti v Sa-
èurove z roku 1881

Cínový barokový kalich z roku 1710, má na plášti
kupy dedikaèný nápis „BODNAR Mathias - Micha-
el SLATNIK 1710“. Noha kalicha je okrúhla, driek
s dvoma prstencami a gulièkovým nodusom. Kupa
je zdobená rytým dekórom.

Druhý z kalichov, rannobarokový zo zaèiatku 18.
storoèia, je z tepaného striebra. Má šes�laloènú
nohu s dekórom kartuší, na drieku vázovitý orech a
prelomovaný košík s páskovým ornamentom a sera-
fínskymi hlavièkami, v ktorých je hladká kupa.  Do
farnosti Saèurov v súèasnosti patria fílie Dlhé Kl-
èovo a Vranov-Lomnica.

Gréckokatolícki kòazi vo farnosti Saèurov 1708-2002:

Ján STAVROVSKÝ 1708-1763
Ján ILKOVIÈ 1763-1785
Jozef DEMJANOVIÈ 1785-1810
Ján BARANKOVlÈ 1810-1820
Ján JASENÈÁK 1820-1822
Anton DEMJANOVIÈ 1822-1831
Ján DEMJANOVIÈ 1831-1833
Ján BOVANKOVIÈ 1833-1834
Georgius DUBAY 1834-1854
Mikuláš BALOGH 1854-1870
Július MUS�ANOVlÈ 1870-1878
Augustín HEGEDÜS 1878-1900
Alexander SABOV 1900-1910
Augustín HEGEDÜS ml. 1910-1942
Jozef PETRAŠOVIÈ 1942-1951

Obdobie nútenej pravoslávie 1951-1968

Michail KRNAŠEVIÈ 1951-1958
Vasi¾ DOVHUN 1958-1963
Ján SZABO 1963-1968
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Veriaci pred gréckokatolíckym chrámom

Po roku 1968:

Jozef PETRAŠOVIÈ 1968-1976
Ján KRLIÈKA 1976-1993
Valér ÈONKA 1993-dodnes

EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURGSKÉHO VYZNANIA

Poèet veriacich tejto cirkvi bol v Saèurove po rekatolizaènom procese,
ktorý na Zemplíne prebiehal v prvej polovici 18. storoèia, ve¾mi nízky. Aj
dnes sú v obci iba málopoèetne zastúpení. Výnimkou bolo iba obdobie
reformácie, keï miestni evanjelici prevzali od druhej polovice 16. storo-
èia pôvodne drevený rímskokatolícky kostol do svojho vlastníctva a užívali
ho až do polovice 18. storoèia. Pod¾a vizitácie z roku 1666 existovala v
Saèurove evanjelická matkocirkev (v zmysle farnos�) s kostolom, oltárom a
troma zvonmi. Súèas�ou bohoslužobných predmetov bol pozlátený mede-
ný kalich a železo na peèenie oblátok. Pod¾a vizitácie v tomto èase mal zbor
a miestny kòaz pekné príjmy. K známym evanjelickým kòazom, ktorí v Sa-
èurove pôsobili patrili Juraj Megyessinus, Martin H. Prevedensis, Samuel
Bodorovini (bol v Saèurove ešte v roku 1719). Po vydaní toleranèného
patentu panovníkom Jozefom II. v roku 1783, boli saèurovskí evanjelici
ako fília zaradení k so¾anskej farnosti a jej súèas�ou boli ešte aj v 19. a 20.
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storoèí. V súèasnosti patria saèurovskí evanjelickí veriaci a. v. do pôsobnos-
ti farnosti Vranov.

ŽIDOVSKÁ (IZRAELITSKÁ) CIRKEV

Židovské etnikum sa na území Zemplína vo väèšom množstve objavilo v 18.
storoèí. Vykonávali práce spojené s po¾nohospodárstvom a drobným obcho-
dom. Bohatší z nich si prenajímali obchody, pozemky, mlyny, krèmy, liehovary.
V Saèurove sa v roku 1800 stretávame s konkrétnymi menami židovských aren-
dátorov-nájomcov pôdy, ku ktorým patrili: Samuel Hungerleider, Moses Weis-
man, Herško Klein, Leizer Tratner, Salam Moškoviè, Leizer Abrahamoviè a
ešte devä� ïalších.

Zo súpisu židovských rodín v Solianskom okrese z rokov 1836 - 1837 vyplý-
va, že v Saèurove v tom èase žilo 29 židovských rodín, chudobnejších aj bohat-
ších. Niektoré mali sluhov a slúžky, svoje gazdovstvo, na ktorom sa venovali
ro¾níèeniu. K najbohatším patrili M.Jusko (dvaja sluhovia, jedna slúžka, na
hospodárstve tri kravy, jeden kôò, 40 oviec), M.Moškoviè (jeden sluha, jedna
slúžka, na hospodárstve-jeden kôò, jedna krava, 60 oviec). V prvej polovici 19.
storoèia a neskôr sa medzi saèurovskými židmi najèastejšie objavovali priezvis-
ká Lichtenstein, Friedman, Begenstein, Gutman, Ehrlich, Gelb, Moškoviè,
Münczman, Salamonoviè, Groszman. Kedže v Saèurove prebývalo pomerne
znaèné množstvo vyznávaèov izraelitského náboženstva mali vlastnú synagógu
„bužòu“, ktorá stála v strede obce. Cirkevne boli zaradení do rabinátu vo Vra-
nove. Medzi ich najvýznamnejších rabínov od 18. storoèia patrili Móses Lich-
tenstein /1785/, Abraham Špira /1825/, Šom Vechster, Dávid Schück, Le-
charja Špira a iní.

Židovskí obyvatelia si v Saèurove pomerne spokojne nažívali až do 2. sveto-
vej vojny, keï v Nemecku už pred jej zaèiatkom sa konali židovské pogromy.
Vznikom vojnového slovenského štátu sa protižidovská politika zaèala uplat-
òova� aj na našom území. Keï v rámci Viedenskej arbitráže bolo obsadzované
odstupované slovenské územie maïarským vojskom, zaèali sa prvé akcie na-
mierené proti židovským obèanom. V Saèurove žila rodina Kronovièovcov, ktorá
bola bytom trvalé hlásená do zaberaného územia. Táto osemèlenná rodina sa
však musela pod¾a nariadenia vyhosti� do Maïarska. Takým spôsobom sa zaèal
znižova� poèet židov aj na celom Slovensku. Vrcholom likvidácie židov mala
by� ich deportácia mimo Slovenska, najèastejšie priamo do koncentraèných
táborov. Už nestaèilo ich sústreïovanie v pracovných táboroch (napr. v Èemer-
nom), likvidácia ich majetkov, èi osobné ponižovanie. V kapitole o histórii
obce sme spomenuli, že židia boli zo Saèurova vyvezení  už v máji 1942. Pred-
tým viacerí z nich mali tzv. doèasné legitimácie, ktorými sa naèas mohli vyhnú�
odvleèeniu. Patrili k nim Samuel Keller - zberaè odpadkov pre firmu Surovi-
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ny Bratiskava, Vítezoslav Hájek - obchodník, ale pri zostavovaní transportného
zoznamu v roku 1942 výnimky pre nich už neplatili a boli vyvezení do koncen-
traèného tábora. Deportácia z mája 1942 teda tvrdo postihla aj saèurovských
židov. Z celého okresu Vranov bolo pri nej jednorazovo vyvezených 1 113 ži-
dov, èiže 62 % židov v okrese, hlavne detí a starších ¾udí. Prežilo ich len ve¾mi
málo.

V Saèurove sa okrem synagógy nachádzal aj samostatný židovský cintorín v
lokalite zvanom „Pod úbrežom“, alebo „Úbrež.“

Tabu¾ka o poètoch veriacich jednotlivých cirkví v Saèurove v rokoch 1773 - 2001

 R o k 1773 1804 1845 1851 1880 1891 1900 1910 1938 1991 2001

Rím.kat.  170  457  382  330  549  526  525  546  681  880  981

Gr.kat.  400  600  300  301  397  558  527  551  684  621  682

Ev.a.v.   20   53   26   26   20   16   11    7    5    3    8

Židia -   85 -  167 -   54   44   36   37    -    -

ŠKOLSTVO

Ak chceme hovori� o histórii a vývine školstva v obci Saèurov, musíme si
uvedomi�, že z obdobia stredoveku  o stave škôl na území terajšieho východ-
ného Slovenska sú bádate¾om k dispozícii len ve¾mi skromné zmienky. Tro-
chu bohatšie informácie prinášajú maïarskí historiografi 19.storoèia. Èerpa-
júc informácie z bývalých župných archívov prinášajú  konkrétnejšie správy o
vidieckych farských školách 17. a 18. storoèia  Hutný súhrn informácii èerpá-
me až zo školských kroník, ktoré sa zaviedli po vzniku I. Èeskoslovenskej
republiky (ïalej ÈSR) v roku 1918.

Najstarší údaj o škole v Saèurove  je z roku 1666, keï sa tu uvádza platený
uèite¾, èo svedèí o dobrom postavení obce. Táto protestantská škola sa pravde-
podobne po búrlivých èasoch reformácie a protihabsburských povstaní
v období následnej rekatolizácie pravdepodobne pretransformovala na kato-
lícku cirkevnú školu. Podpísanie Užhorodskej únie v roku 1646 malo zaiste
vplyv na vznik gréckokatolíckych cirkevných škôl. Maïarský školský historik
Dudas Gyula v Adalekok Zemplén vármegye torténetéhez uvádza, že
v Saèurove bola gréckokatolícka farská škola už v roku 1708. Tento autor po-
tvrdzuje školu aj v r.1772. Zo župného súpisu prevedeného Pálom Soósom
v r.1773 vyplýva, že obec mala v r.1772  v rímskokatolíckej škole iba štyroch
žiakov.  Na margo gréckokatolíckej školy poznamenáva, že ju navštevuje iba
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nieko¾ko žiakov na Turice. Obe tieto školy – rímskokatolícka i gréckokatolíc-
ka – si kontinuitu udržali až do zaèiatku 20. storoèia.

Po vzniku I. ÈSR v roku 1918 sa aj v Saèurove
zaèína výuèba žiakov v rodnom, slovenskom jazyku.
Hoci sa z pozície vládnych orgánov bola deklarova-
ná nutnos� podielu obcí na vylepšení školskej do-
chádzky, rodièia žiakov sa iba �ažko prispôsobovali
pravidelnému zasielaniu detí do školských lavíc.
Na vidieku – a to sa týkalo aj Saèurova – bolo
v popredí záujmu gazdovských rodín pasenie do-
bytka a práca na poli, ktorej podriaïovali všetko.
Preto deti v jarnom až jesennom období školskú
dochádzku zanedbávali. Do školy chodievali iba
v zime, v období vegetaèného pokoja. Na rímsko-
katolíckej cirkevnej škole pôsobil ešte z èias Ra-
kúsko-Uhorskej monarchie uèite¾ Ján Radak, pro-
ti ktorému školský inšpektorát  v školskom roku 1921/22 nariadil disciplinárne
vyšetrovanie. Na základe toho bolo uèite¾ovi Radakovi odòaté právo vyuèova� na
dobu 8 mesiacov. Uèite¾ Radak verný duchu monarchie ukonèil v Saèurove peda-
gogickú èinnos� v roku 1926 po 43-roènom pedagogickom pôsobení na tomto
mieste. V školskom roku 1926/27 nastupuje nový správca školy Vojtech Tuhrin-
ský. Od školského roku 1931/32 sa pre nieko¾koroèný ve¾ký poèet žiakov stáva
škola z jednotriedky dvojtriedkou.

Na gréckokatolíckej cirkevnej škole pôsobil dlhé obdobie ako správca
uèite¾ Andrej Breznošèák. V školskom roku 1932/33 došlo skúšobne
k spoloènému pôsobeniu rímsko- aj gréckokatolíckej školy. Keïže nie kaž-
dá nová myšlienka je prijatá s pochopením, odrazilo sa to aj na negatívnom
postoji gréckokatolíckej školskej stolice k spoluúèinkovaniu oboch škôl. A
tak v nasledujúcom školskom roku sa obe školy opätovne rozdelili.

Zlepšenie podmienok v školských laviciach prinieslo zavedenie elek-
trického osvetlenia v októbri 1933.

Už v 30. rokoch 20. storoèia sa na stránkach školskej kroniky objavujú
prvé zmienky o problémoch s cigánskymi de�mi,  ktoré sa z rôznych dôvodov
tiahnú  až po súèasnos�. Pre šírenie nákazlivých chorôb a ohrozovanie zdra-
via iných detí boli po celý školský rok 1935/36 vylúèené z verejného vyuèo-
vania. V nasledujúcom školskom roku bola v Saèurove zriadená ako poboè-
ka rímskokatolíckej školy “èisto cigánska trieda so 42 žiakmi.” Keïže nákla-
dy na udržanie tejto triedy znášali obèania, bola v roku 1938 táto trieda zru-
šená.

V období 2. svetovej vojny bolo na oboch školách mnoho chudobných
žiakov. Školodozorný úrad Vranov im z tohoto dôvodu poskytol žiacke potre-
by (perá a ceruzky). V roku 1941 bolo žiakom na základe obežníka Školodo-

Odtlaèok peèate gréckokatolíckej
cirkevnej školy v Saèurove v
období monarchie
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zorného úradu umožnené požadova� po¾nohospodársku dovolenku, èo vy-
plývalo z vojnového stavu.

Z údajov nadobudnutých v školskej kronike získavame preh¾ad o poète
žiakov rímskokatolíckej cirkevnej školy od roku 1918 až do r. 1941. V vojnovom
období totiž vyuèovanie na školách bolo v znaènej miere umàtvené.

Školský rok Poèet žiakov
s p o l u chlapcov dievèat

1918/1919 70 42 28
1919/1920 76 45 31
1920/1921 78 47 31
1921/1922  25 14 11
1922/1923 65 36 29
1923/1934 44 24  20
1924/1925 32 22 12
1925/1926 37 19  18
1926/1927  54 29 25
1927/1928 neuvádza sa
1928/1929  74 neuvádza sa neuvádza sa
1929/1930 94 neuvádza sa neuvádza sa
1930/1931 97 50 47
1931/1932 103 55 48
1933/1934 116 neuvádza sa neuvádza sa
1934/1935 neuvádza sa
1935/1936 neuvádza sa
1936/1937 neuvádza sa
1937/1938 neuvádza sa
1938/1939 neuvádza sa
1939/1940 101 neuvádza sa neuvádza sa
1940/1941 98 neuvádza sa neuvádza sa

Po 2. svetovej vojne obe cirkevné školy zanikli a bola zriadená národná
škola. Jej riadite¾om sa stal Andrej Breznošèák.

V roku 1947 požiadala obec Saèurov vtedajšie povereníctvo školstva a
osvety v Bratislave o zriadenie meštianskej školy. Ich žiadosti bolo vyhovené,
keï k 24.5.1947  bola zriadená Štátna obvodná meštianska škola Saèurov.
Pod obvod tejto školy spadali aj obce Dlhé Klèovo, Davidov, Kamenná Poru-
ba a Lomnica..

Meštianska škola bola umiestnená v budove, ktorú obec pre tieto úèely
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kúpila od Jána Truchana. V budove boli k dispozícii tri miestnosti, ktoré
slúžili ako triedy pre žiakov,  jedna miestnos� ako zborovòa. Okrem toho sa
tu nachádzali priestory pre byt riadite¾a školy. Po vystavení novej školy sa
plánovalo, že táto budova bude slúži� ako kultúrny dom. Obec do všetkých
tried dala urobi� tabule, stoly, zariadenie pre zborovòu. Školské lavice vypo-
žièali zo štátnej ¾udovej školy v Majerovciach a Štátnej meštianskej školy
v Poprade. Do budovy školy zaviedli elektrinu, i školský rozhlas.
K slávnostnému otvoreniu školy došlo 7.septembra 1947. Prvým riadite¾om
školy sa stal Ján Dráè. Prvými uèite¾mi na škole boli O¾ga Breznošèáková,
Štefan Michalkov, Eva Bolónyiová.

Na základe prípisu Povereníctva školstva a osvety v Bratislave sa od 1.
9.1948 úradný názov meštianskej školy zmenil na Stredná škola v Saèurove.

O presadzovaní zmien vnútropolitických podmienok v republike po roku
1948 svedèia záznamy v školskej kronike. Kým pri zahájení školského roku
1949/50 sa ešte konali bohoslužby v rímskokatolíckom i gréckokatolíckom
kostole, v septembri 1950 už išli žiaci manifestova� spevom a prevolávaním
hesiel po dedine.

Do roku 1950 vyuèovali náboženstvo na školách správcovia rímskokato-
líckej i gréckokatolíckej farnosti. V školskom roku 1950/51 sa uvádza, že na
škole sa už vyuèuje pravoslávne náboženstvo, èo súviselo s potlaèovacími opat-
reniami voèi gréckokatolíckej cirkvi i jej duchovenstvu.

V období 50. rokov 20.storoèia  sa na školách zaèínajú robi� nábory žiakov
do škôl, ktoré vychovávali odborníkov pre rozvoj priemyslu, najmä baníctva a
hutníctva. Záujem žiakov o jednotlivé študijné odbory vystihuje citát zo škol-
skej kroniky: “Do prioritných zamestnaní sa prihlásilo 6 chlapcov do baníc-
tva, 4 do hutníctva, 6 chlapcov a 9 dievèat na štúdium do gymnázia a 3 chlap-

Žiaci školy s uèite¾om.
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ci do pôdohospodárskej školy. Nesplnil sa plán pri náborovej akcii u diev-
èat, keïže rodièia temer všetky chcú ponecha� v domácnosti a uè. zboru
nepodarilo sa ich dostatoène presvedèi� o dôležitosti ich zaèlenenia do
priemyslu.”

Šk.rok Poèet žiakov Národnos� Náboženstvo
spolu chlap. diev. slov. iná r.k. gr.k. práv. ev.a.v. iné

1947/48  158    83    75 158 - 89 68 -     1     -

1948/49   195   108    87 195 - 112  82 -     1     -

1949/50   252   128  124 252 - 141  110 -     1     -

1950/51   231   121  110 231 - 121 - 110     -     -

1951/52   228   121  106 228 - 133 - 95     -     -

1953/54   298   164  134  298 - neuvádza sa

1954/55  289   154  135 neuvádza sa neuvádza sa

1955/56  279   140  139 neuvádza sa neuvádza sa

1956/57  286   138  148 neuvádza sa neuvádza sa

1957/58  315   158  157 neuvádza sa neuvádza sa

1958/59  294   150  144 neuvádza sa neuvádza sa

1959/60  320   169  151 neuvádza sa neuvádza sa

1960/61  364   196  168 neuvádza sa neuvádza sa

1961/62  416     neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa

1962/63  412   213  199 neuvádza sa neuvádza sa

1963/64  378   205  173 neuvádza sa neuvádza sa

Od školského roku 1952/53 sa náboženská príslušnos� žiakov už ne-
uvádza.

Súèasne poènúc týmto školským rokom sa vyuèovanie náboženstva až
do šk.r.1990/91 stalo nepovinným. Ako sa uvádza v školskej kronike, “žiak
bude náboženskú výchovu navštevova� dobrovo¾ne, so súhlasom rodièov”.
V tomto období prihlášky podpísalo:

55 žiakov na rímskokatolícku náboženskú výchovu
  6 žiakov na pravoslávnu náboženskú výchovu
Na základe zákona è. 31/1953 Sb. zo dòa 24.apríla 1953 o školskej

sústave a pod¾a vládneho nariadenia è. 32/1953 Sb. o premene doteraj-
ších škôl, Povereníctvo školstva a osvety výnosom zo dòa 29.8.1953 è.69032/
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53 zriadilo v Saèurove osemroènú strednú školu s vyuèovacím jazykom slo-
venským s platnos�ou od 1.septembra 1953. Škola vznikla zlúèením národ-
nej a strednej školy a niesla úradný názov Osemroèná stredná škola
v Saèurove. V školskom roku 1953/54 mala táto škola 9 základných tried a
2 poboèky.

K 1.9.1957 sa novým riadite¾om saèurovskej školy sa stal Július Parká-
nyi, bývalý riadite¾ Osemroènej strednej školy v Dúbrave, okr. Snina. K ïalšej
zmene na poste riadite¾a došlo 1.9.1959, keï do tejto funkcie nastúpil
Jozef Kaša.

Poèas letných prázdnin v roku 1958 sa pre nedostatok priestorov uro-
bila na škole prístavba, v ktorej sa zriadila riadite¾òa a zborovòa.

Od prelomu 40. a 50. rokov 20. storoèia pracuje na saèurovskej škole
aktívne divadelný krúžok, ktorý spolu s taneèným a speváckym krúžkom
patria už koncom 50.rokov k ve¾mi aktívnym. S nacvièenými divadelnými
hrami vystupovali žiaci aj po okolitých dedinách.

V roku 1961 získala škola na základe výnosu ministerstva školstva nový
názov: Základná devä�roèná škola v Saèurove.

V školskom roku.1962/63 sa novým riadite¾om školy stal Marek Ko¾.
V tomto školskom roku sa v rámci života školy zaèala aj ukonèila výstavbu
ihriska pre hádzanú a volejbal. O dva roky neskôr bola zahájená generálna
oprava školskej budovy. Zároveò opätovne vyplával na povrch problém
s rómskymi žiakmi: “Vzh¾adom k tomu, že v tunajšej obci je 42 detí spoluob-
èanov cigánskeho pôvodu, ktorí doposia¾ neboli zaškolení, ONV – odbor
školstva a kultúry v Michalovciach zriadil osobitnú triedu na ich zaškole-
nie… Trieda je oznaèovaná ako 1.b. Žiaci, ktorí po krátkom èase preukážu
vedomosti, budú poèas školského roka preraïovaní do vyšších roèníkov.”

Žiaci školy mali možnos� stravovania v školskej jedálni, správu ktorej
1.októbra 1965 prevzala  materská škola.

Dòom 1.9.1966 boli žiaci z Davidova, Lomnice a Kamennej Poruby pre-
radení zo saèurovskej školy na Základnú devä�roènú školu v Èemernom..

Ako sa ve¾mi struène uvádza v kronike, zahájenie školského roku 1968/
1969 bolo ve¾mi vzrušené a poznaèené udalos�ami v mesiaci august: “
21.VIII.1968  našu republiku obsadili vojská SSSR, Po¾ska, NDR, Maïar-
ska a Bulharska. Túto akciu urobili bez vedomia predstavite¾ov štátu a
strany. Vedúcich èinite¾ov štátu internovali (Dubèek, Smrkovský, Èerník a
ïalší) pod¾a správ tlaèe zo septembra 1968.  Ako to bolo v obci: Obyvatelia
obce prejavili naprostú jednotu. Poèas prvých dní, keï bol vyhlásený štrajk
v obci, huèala siréna a v kostole zvonili zvony. ¼udia poèas toho (ženy) sa
v kostole modlili, za Dubèeka a Svobodu. Mimo toho bola v obci podpísaná
akcia za vedúcich èinite¾ov a za odchod vojsk z nášho územia. Mená Dub-
èek, Svoboda, Smrkovský, Èerník sa stali symbolom slobody a samostatnos-
ti.”
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Školský rok Poèet žiakov
Spolu chlapcov dievèat

1964/65 428 229 199
1965/66 406          neuvádza sa
1966/67 368 198 170
1967/68 395 215 180
1968/69 401 215 186
1969/70 399 221 178
1970/71 400 216 184
1971/72 418 233 185
     1972/73  až  1978/79            neuvádza sa
1979/80 535 267 268              Z celkového poètu rómski žiaci

Spolu  chlapcov    dievèat
1980/81 514 240 274 107 46 61
1981/82 481 240 241  107 50 57
1982/83 467 231 236 110  51 59
1983/84 473 234 239 111 48 63
1984/85 459    Dokumentácia neúplná 95      dokumentácia neúplná
1985/86 497    Dokumentácia neúplná 115 52 63
1986/87 493 neuvádza sa 104 neuvádza sa
1987/88 501 neuvádza sa 91 neuvádza sa
1988/89 485 neuvádza sa 75 neuvádza sa
1989/90 478 neuvádza sa 71 neuvádza sa
1990/91 495 neuvádza sa 73 neuvádza sa
1991/92 487 neuvádza sa 76 neuvádza sa
1992/93 509 268 241 93 neuvádza sa
1993/94 522 269 253 109 neuvádza sa
1994/95 523 264 259 124 neuvádza sa
1995/96 516 253 263 133 neuvádza sa
1996/97 496 244 252 n e u v á d z a   s a
1997/98 487 253 234 145 neuvádza sa
1998/99 480 243 237 147  neuvádza sa
1999/00 526 269 257 164 neuvádza sa
2000/01 495 241 254 165 neuvádza sa

Nadšenie augustových udalostí 1968 rýchlo vyprchalo pod vplyvom tzv.
normalizácie, ktorá si v spoloèenských i politických pomeroch èeskosloven-
ského štátu  vyžiadala svoje obete. A to aj z radov uèite¾ov: “Za hrubé porušenie
pracovného poriadku na škole bol s uèite¾om Osifom ONV-odborom školstva
vo Vranove dòom 26.9.1970 rozviazaný pracovný pomer. Uèite¾ Osif bol týmto
dòom prepustený zo školských služieb.”
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Život v škole si aj poèas pohnutého obdobia rokov 1968 a 1969 žiadal rieše-
nie aktuálnych, najmä priestorových problémov. A tak 18.novembra 1969 bola
slávnostne zahájená výstavba novej 18-triednej budovy Základnej devä�roènej
školy v Saèurove, aby sa na škole odbúralo dvojsmenné vyuèovanie.

V šk. r. 1973/74 zaèali saèurovskú školu navštevova� žiaci z Dlhého Klèova,
ktorí predtým spadali pod  ZDŠ v Nižnom Hrabovci.

19. novembra 1973 uèitelia a žiaci opustili priestory starej, nevyhovujúcej
školy a pres�ahovali sa do novej modernej budovy. Už “nemusí sa kúri� do starých
a dymiacich pecí.” Výstavba novej školy stála 26 miliónov Kès. 30.apríla 1974
bolo slávnostné otvorenie novej školy za úèasti ministra Sabolèíka.

Keïže problém rómskych žiakov bol v Saèurove sústavne viac ako aktuálny,
vôbec neprekvapuje, že na miestnej škole sa 12. novembra 1977 uskutoènila
okresná “konferencia o cigánskych žiakoch. Úèastníci konferencie si prezreli
výstavku prác cigánskych žiakov a pomôcky, ktoré sa využívajú pre cigánskych
žiakov.” Rómske deti navštevujúce 1.-3. roèník v poète 32 žiakov boli od novem-
bra 1978 zaradení do školského stravovania bezplatne. Od 5. januára 1979 bolo
na škole pre tieto deti zriadené dokonca  III. oddelenie družiny mládeže.

Saèurovská škola za svoje rozsiahle pedagogické aktivity bola na sklonku 70.
rokov 20. storoèia zo strany oficiálnych štátnych orgánov odmenená  štátnym
vyznamenaním – Èestným uznaním Vlády ÈSSR a Ústrednej rady odborov. Toto
vyznamenanie prevzal vtedajší riadite¾ školy Marek Ko¾ v júni 1979.

V roku 1982  bol na škole vytvorený spevácky zbor pod vedením uèite¾a
Rovòáka, ktorý vystupoval pri rôznych slávnostiach. Hneï v úvode svojej èin-
nosti získal na okresnej sú�aži 1.miesto, v krajskom kole sú�aže - 2. miesto.

V šk. roku 1989/90 z celkového poètu 478 žiakov sa v školskej jedálni stra-
vovalo 370 žiakov. Školskú družinu navštevovalo 80 žiakov, z toho rómskych 20

Budova ZŠ Saèurov
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žiakov. Celospoloèenské zmeny po novembri 1989 nabrali rýchly spád aj na
saèurovskej škole: 18.januára 1990 sa konali vo¾by nového riadite¾a školy. Zú-
èastnili sa ich všetci uèitelia. Poradie po sèítaní hlasov bolo nasledovné: R.
Jevin, M. Ko¾ a Š. Kajla. Nako¾ko sa prví dvaja kandidáti vzdali, novým riadite-
¾om sa stal Štefan Kajla. V tejto funkcii  ho v roku 1996 vystriedal  Ján Popaïák,
až do marca 1999. V priebehu 90. rokov minulého storoèia sa zmeny na poste
riadite¾a školy uskutoènili ešte raz. Na základe výberového konania v marci
1999 sa riadite¾kou školy stala Mária Kaèurová, ktorá je vo funkcii dodnes.

V roku 1991 v literárnej èinnosti sa žiaci základnej školy pod vedením uè.
Gulikovej prepracovali svojimi prácami až do celoslovenského kola.

V roku 1992 na školu v dôsledku politickej situácie v Juhoslávii mno-
ho ¾udí odtia¾ v snahe zachráni� si život zutekalo do okolitých štátov. Do
Saèurova, do rodiny p. Pavla prijali juhoslovanskú rodinu s dvomi de�mi,
ktorá prišla o celý majetok. Dcéra Irma bola v tom èase 2-roèná. Rodièia ju
dali do materskej škôlky kvôli osvojeniu si slovenského jazyka. Syn Damír
Kuèkoviè zaèal navštevova� 7.B triedu  základnej školy. Žiaci ho medzi seba
prijali v snahe pomôc� mu pri prekonávaní jazykovej bariéry i na vyuèova-
cích hodinách s osvojovaním uèiva jednotlivých predmetov.

Od školského roku 1999/2000 vydáva saèurovská škola obèasník KVAP-
KA.  Svoje literárne príspevky tu prezentujú žiaci i uèitelia školy pod vedením
uèiteliek M. Megyesiovej, J. Humeníkovej a ilustrátorky H. Èiškovej. Pod ná-
zvom “Projekt Dezider” sa zasa ukrýva malý kurz ruèných prác a varenia pre
rómske žiaèky 7. a 8.roèníka, ktorých uèitelia chceli aj takouto formou pripra-
vi� na praktický život v rodine. V podobnom duchu sa niesla aj realizácia “Pro-
jektu Dezider II.”

Èo sa týka predškolského zariadenia, v júli 1946 bola v obci zriadená det-
ská opatrovòa s tým, že si obèania sami uhradia vykurovanie a osvetlenie. Jej
slávnostné otvorenie bolo už 10.októbra 1946. Opatrovòa bola umiestnená
v prepožièanej súkromnej budove p. Medveïa, ktorá danému úèelu nevyho-
vovala. Z uvedeného dôvodu sa ešte v tom istom roku zaèalo s výstavbou novej
budovy pre tento úèel. Prvou opatrovate¾kou sa stala p. Kolárová.

10. júna 1948 sa detská opatrovòa v obci premenovala na Materskú školu v
Saèurove. Jej  riadite¾kou sa stala Elena Lazengová. V školskom roku 1949/50
ju vo funkcii vystriedala Alžbeta Košická, po nej Helena Krupová a vzápätí
Margita Osifová. 15.septembra 1949 sa s predškolskou výchovou saèurovských
detí zaèalo v novej budove materskej školy. Dnes v tejto budove sídli Obecný
úrad Saèurov.

Margita Osifová vo funkcii riadite¾ky materskej školy  zotrvala 20 rokov. Po
odchode do dôchodku  ju v roku 1969 vo funkcii vystriedala Agnesa Kasardo-
vá. V r.1975 sa riadite¾kou stala Anna Banèanská.

Pôvodne jednotriedna materská škola sa v školskom roku 1973/74 rozši-
ruje o ïalšiu triedu. V roku 1977 ju navštevuje 75 detí. Z celkového poètu je
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20 rómskych detí.
V máji 1983 sa

v Saèurove otvorila
materská škola pre
rómske deti. Jej ria-
dite¾kou sa stala Jola-
na Hricová. Táto škôl-
ka po novembrových
udalostiach  v roku
1989 hneï v  nasledu-
júcom  roku zanikla.
Navštevoval ju nízky
poèet detí, nako¾ko
rómske rodiny nejavi-
li adekvátny záujem o
využitie škôlky pre
svoje deti.

 22. októbra 1987 v Saèurove slávnostne odovzdali do prevádzky novú mo-
dernú budovu Materskej školy. Od roku 1991 je riadite¾kou Materskej školy
Anna Sobotová.

KULTÚRA

Do vzniku Èeskoslovenskej republiky v roku 1918 správy o kultúrnych
aktivitách v Saèurove nemáme. Pod¾a dostupných informácii z denníka Slo-
venský východ však vieme, že v 20.rokoch 20.storoèia sa na vranovskej kultúr-
nej scéne ako výborný huslista prejavoval saèurovský rímskokatolícky farár Jú-
lius Šefèík. Približne v tomto období zaèali nadobúda� výrazné obrysy aj kul-
túrne aktivity v samotnej obci Saèurov. Azda v najväèšej miere to bolo ochot-
nícke divadlo.

Pred rokom 1918 v Saèurove pravdepodobne ochotnícke divadlo neexis-
tovalo. Prvá zmienka o uvedení divadelnej hry v Saèurove je z  26. decembra
1926. Hra sa volala “Strašidlo” a nacvièili ju školské deti v predvianoènom
období.  Až do vojnových rokov sa amatérski divadelníci - z radov školopovin-
ných detí, mládeže i užšej skupiny “vyšòanských parobkov” – pomerne pravi-
delne stretávali na nácvikoch. Žiactvo oboch cirkevných škôl pod vedením
Andreja Breznoèšáka, Vojtecha Tuhrinského a neskôr aj ïalších režisérov
nacvièovali divadelné hry najmä vo vianoènom a fašiangovom období. Miestna
inteligencia si totiž uvedomovala, že získava� mládež pre kultúrnu èinnos�
v obci je ve¾mi dôležité z toho dôvodu, aby sa neoddávala spoloèenským nedu-

Z výstavby materskej školy z¾ava: Stanislav Kozák,
Ing.  Ján Bidlenèík, Ján Onuško, Andrej Vavrek
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hom, ku ktorým na východnom Slovensku aj v minulosti vo ve¾kej miere patril
alkoholizmus. V. Tuhrinský na schôdzke osvetovej komisie za prítomnosti
obèanov, najmä mládeže, v roku 1930 sa vyjadril, že obec musí by� povznesená
nielen na poli hospodárskom, ale aj kultúrnom.

Po vyhlásení mobilizácie v septembri 1938 došlo k ochromeniu ochotníc-
kej èinnosti. Aj keï v priebehu nasledujúcich vojnových rokov vo vianoènom
alebo fašiangovom období bolo v obci divadelné  predstavenie, kronikár spomí-
na, že v dôsledku vojnových udalosti sa hrávalo bez nadšenia.

V obci Saèurov v medzivojnovom období okrem amatérskych divadelníkov
nachádzame aj informácie o èinnosti spevokolu. Spevokol  tu existoval už
v roku 1930. V školskej kronike sa uvádza, že v tom roku úèinkoval na oslavách
60. narodenín T. G. Masaryka. Okrem iných piesní sa spevokol na oslavách
predviedol zaspievaním èeskoslovenskej hymny Kde domov môj a Nad Tatrou sa
blýska štvorhlasne. Tento fakt svedèí aj o urèitej vyspelosti spevokolu.. Avšak na
základe nasledujúcich kronikárskych záznamov sa domnievame, že išlo iba o
spontánne vyformovanie speváckeho zboru. Na zasadnutí osvetovej komisie,
ktoré sme spomínali v súvislosti s vytvorením divadelného krúžku, sa totiž
prítomní spoloène dohodli aj na zriadení organizovaného spevokolu pod
vedením Vojtecha Tuhrinského. Do spevokolu sa prihlásilo 42 èlenov z radov
dospelých. Spevokol svoju oficiálnu èinnos� zahájil 15. júna 1930. Pravdepo-
dobne snahy zo strany vedúceho spevokolu viedli ku dosiahnutiu kultivova-
ného speváckeho prednesu najmä u mladých ¾udí, nako¾ko v priebehu  febru-
ára 1931 tu prebieha vyuèovanie mládeže s pesnièkou.

Pôvodný saèurovský spevokol sa v priebehu nasledujúcich rokov pravde-
podobne rozpadol, nako¾ko kronikár hovorí o opätovnom založení spevokolu
16.januára 1936. Spevokol tvorilo 30 èlenov. Pri nacvièovaní repertoáru sa
schádzali dvakrát v týždni. Spevokol v obci vystupoval nielen pri rôznych sláv-
nostných príležitostiach, ale aj pred uvádzaním nových divadelných hier.

Prostredníctvom divadelných predstavení, spoloèenských veèierkov a iných
zábavných podujatí získavali organizátori podujatí finanèné prostriedky,
z ktorých si hradili výdavky na èinnos�, resp. peniaze venovali obci alebo škole
na konkrétny úèel. Napríklad  v roku 1930 èistý zisk 268 Kès z divadelnej hry
“Až lipa zakvitne” v réžii Vojtecha Tuhrinského poslúžil na zakúpenie “uš¾ach-
tilých hier, aby mládež nemusela navštevova� krèmu.”

Zárodky inštitucionálnej bázy v oblasti kultúry sa vytvorili zriadením škol-
skej knižnice v školskom roku 1922/1923. V tom èase boli pre potreby žiakov
zakúpené prostonárodné slovenské povesti v množstve 18 zväzkov. Napriek
tomu, že dopåòanie knižného fondu v priebehu nasledujúcich rokov bolo
skromné, knižnica mala podiel nielen na výchovno-vzdelávacom, ale aj kul-
túrnom rozvoji uèite¾stva, žiactva i ostatných obèanov. Pôsobenie oboch škôl
v obci, osvetová a divadelná èinnos� i šírenie tlaèe boli  po roku 1918 živnou
pôdou pre zriadenie obecnej knižnice. V roku 1925 bol vydaný výnos minis-
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terstva školstva a národnej osvety ÈSR, na základe ktorého mali by� v obciach
do konca roka 1925 založené obecné knižnice. No k založeniu knižnice
v Saèurove pravdepodobne došlo až v priebehu 30. rokov 20. storoèia. Svedèia
o tom aktivity uèite¾a Tuhrinského, ktorý v tomto období usporadúva pred-
nášky zamerané na zdôvodnenie nutnosti a osvetlenie významu obecných
knižníc.

Zo zápisnice zasadnutia obecného zastupite¾stva 20. decembra 1935 sa
dozvedáme o revíznom náleze okresného úradu vo Vranove, v ktorom sa
uvádza, že v obci Saèurov nie je dodržané zákonné nariadenie è.430/1919
o povinnosti obce ma� zriadenú knižniènú radu. Na základe toho bola
uznesením obecného zastupite¾stva è.26/1935 zvolená obecná knižnièná
rada v zložení: Andrej Košè, Andrej Kasarda, Štefan Janok a Michal Tru-
chan. Táto rada bola zo zákona  poradným a dozorným orgánom obecnej
knižnice, ktorá síce v obci ešte zriadená nebola, avšak zastupite¾ský zbor
v èele s vtedajším starostom  Jánom Janokom musel v tomto zmysle rozhod-
nú�. Ako uvádza kronikár, knižnica striedavo zanikala a znovu sa obnovova-
la. Záležalo to vždy od aktivity obecných funkcionárov a miestnej inteli-
gencie.

Podobne ako v iných regiónoch, aj v Saèurove v období I. Èeskoslovenskej
republiky sa do širokej osvety vidieckeho obyvate¾stva  zapájali najmä uèitelia.
Uèili ¾ud novým hospodárskym metódam najmä v ovocinárstve a vèelárstve.
Pre obyvate¾ov Saèurova zorganizovali ¾udové náukobehy a kurzy, usporadúva-
li prednášky rozoberajúc rôzne zaujímavé témy, dokonca uèili starších obèa-
nov spisovný jazyk – slovenèinu.

V marci 1929 bol v Saèurove zriadený dorast Èeskoslovenského èervené-
ho kríža s 25 žiakmi. Snahou uèite¾ov  bolo prostredníctvom žiakov a mládeže
vnies� do života prostých obyvate¾ov obce základné hygienické návyky, pouká-
za� na význam telovýchovy pre zdravie apod. Okrem toho mali ambíciu nauèi�
dedinský ¾ud nielen hospodáreniu a jednoduchému úètovníctvu, ale vplýva�
aj na ich spôsob a štýl života. O takom širokom ponímaní osvety v obci Saèurov
svedèí výber niektorých podujatí i prednášok z obdobia I.ÈSR:

- november.1928  - kurz slovenèiny (zúèastnilo sa ho 5 prihlásených),
- október 1929 – prednáška  “V zdravom tele zdravý duch”,
- november 1931 – prednáška  o sadení a pestovaní ovocných stromov,
- december 1932 – prednáška “O význame jednoduchého úètovníc-

tva”(Vysokai),
- november 1933 – prednáška  “Rodina a škola” (zorganizoval osvetový

zbor),
- február 1934 – prednáška “Práce v domácnosti” (výpomocná uèite¾ka.

Tolinová),
- október 1934. – prednáška “Vzorné riadenie izieb” (uè. Moskalová),
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- november 1934 – prednáška “O èistote v domácnosti” (uè. Moskalová),.
- poènúc 3.aprílom 1938 bol školou usporiadaný týždeò starostlivosti o zdra-

vie “venkova”, v rámci ktorého sa usporiadali zdravotné prednášky, pred-
náška o úprave dedín a dedinských bytov, prednášky pre ženy a dievèatá, o
zdraví detí, nebezpeèí pre èloveka pri styku  so zvieratami apod.

Žia¾, pri mnohých podujatiach sa uvádza slabá návštevnos�, ktorá bola spô-
sobená pravdepodobne nezáujmom zo strany Saèurovèanov. Z dátumov pred-
nášok je totiž zrejmé, že sa konali mimo hospodárskeho roka, teda v èase keï
je na poliach k¾ud. Úspech však malo premietanie filmov Jánom Skotákom
z Ružomberka  v dòoch  9. - 10.februára 1934, ktorého sa poèas oboch dní
zúèastnili cca 200 osôb..

Podobne ako divadelná, aj široká osvetová èinnos� ochabuje po vyhlásení
mobilizácie v roku 1938.

V povojnovom období, zvláš� po roku 1948, sa charakter kultúry, resp. kul-
túrnych podujatí v obci Saèurov oproti medzivojnovému obdobiu znaène zme-
nil. Vojnou znièená a neskôr urèitými nepokojmi súvisiacimi s kolektivizáciou
po¾nohospodárstva poznaèená obec sa postupne zviechala zo svojich  �ažkostí.
Kultúra v miestnych podmienkach naberala všeobecné prvky kultúry  socia-
lizmu. Znamená to, že zvláš� v 50. rokoch 20. storoèia prebiehali tzv. kultúrne
úderky. Boli sprievodným javom rozsiahlej presvedèovacej kampane za založe-
nie jednotného ro¾níckeho družstva. Zúèastòovali sa ich aj školopovinné deti
pod vedením svojich uèite¾ov. V tomto období sa na pôde školy znovuobnovu-
je aj ochotnícka èinnos� saèurovských amatérskych divadelníkov. S nacvièenými

Èlenky SÈK v pol. 20. storoèia
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divadelnými hrami sa
predstavovali nielen
domácemu publiku,
ale s úspechom na-
vštevovali i okolité
obce, v období 70. a
80. rokov  boli viackrát
úspešní na okresnej
sú�aži vo Vranove. Na
škole  pracovali spe-
vácky a taneèný krú-
žok, ktoré svojou
èinnos�ou patri l i
k najaktí vnejš ím.
13.novembra 1954 bolo v Saèurove slávnostne otvorené kino. Ako prvý bol
premietnutý film “Rodná zem”.

Od prelomu 50. a 60. rokov 20. storoèia zaèína do Saèurova prichádza� pro-
fesionálna, tzv. dovozová kultúra. Èastým hos�om v Saèurove bolo Ukrajinské
národné divadlo z Prešova, v neskoršom období populárne  hudobné skupiny
a speváci. Je potešite¾né, že zriadením osvetového zariadenia sa postupne
vytváral èoraz väèší priestor pre vlastné tvorivé aktivity Saèurovèanov. V tomto
smere boli výdatne nápomocné aj spoloèenské organizácie, najmä ženský zväz
a mládežnícka organizácia. Svoju funkciu v miestnych podmienkach plnil
v troch etapách aj miestny odbor Matice slovenskej. K jeho založeniu došlo na
ustanovujúcom valnom zhromaždení 3.marca 1936  v priestoroch gréckokato-
líckej cirkevnej školy. Predsedom sa stal V. Tuhrinský, podpredsedom E. Ko-
va¾. V tomto období sa uèitelia v rámci matiènej práce podie¾ali predovšetkým
na zbere ¾udových piesní v rámci celonárodného výskumu. K znovuobnoveniu
matièného odboru došlo v roku 1969. Predsedom sa stal J. Mitro. V rokoch
normalizácie však jeho èinnos� zanikla. Posledná etapa histórie Matice slo-
venskej sa zaèala písa� v roku 1990, keï na valnom zhromaždení sa už po
druhýkrát znovu obnovila matièná èinnos�.

Široký rozmach tvorivosti zaèína v 70. rokoch 20. storoèia. Okrem spevác-
keho zboru pod vedením stredoškolského uèite¾a Chovanca a kolektívu ochot-
níkov, ktorí každoroène nacvièili novú divadelnú hru, zaèína v obci pracova�
fotokrúžok, ktorý v roku 1978 obsadil v okresnej sú�aži prvé miesto. Dva roky
neskôr boli niektoré práce vybrané dokonca do krajskej sú�aže Cassovia i
ïalšej sú�aže Vysoèina v Karlových Varoch. Medzi vybranými 30 fotografmi
z celého Èeskoslovenska reprezentoval okres Vranov  Ján Kaèur. Èlenovia fo-
tokrúžku sa zúèastnili sympózia Fotofórum Ružomberok 1980
s medzinárodnou úèas�ou.

V roku 1980 zaèal pracova� filmový krúžok, a to ako jediný v okrese Vranov.

Divadelný krúžok (rok 1960)
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Filmový a fotografický krúžok (J. Kaèur a M. Truchan r. 1984)

V prvom roku èinnos-
ti natoèili èlenovia
krúžku dva filmy: “Zo
života obce” a  “Prvá
láska”. V ïalších ro-
koch saèurovskí “fil-
mári” natáèali krátke
filmy zo života obce,
ktoré premietali pri
rôznych oslavách.

Ocenenia získava-
li aj èlenovia miestne-
ho ochotníckeho diva-
dla. V roku 1981 vystú-
pili saèurovskí herci

na okresnej prehliadke vo Vranove  s hrou A. Musseta “Na niè neprisaha�”, kde
získali  ocenenie za najlepší mužský herecký výkon (Marián Babej), najlepší
ženský herecký výkon (Jarmila Bálintová) a za pôsobivú interpretáciu hry. Ve¾ký
úspech tejto hry dokazuje rekordných 15 vystúpení v okolitých obciach .

Mikuláša Truchana, ktorý zastával post vedúceho osvetového zariadenia
od roku 1978,  v roku 1985 vo funkcii vystriedal Ján Dutkoviè.

V roku 1988 sa uskutoènila rekonštrukcia suterénnych priestorov kultúr-
neho domu, kde bol zriadený Klub mladých. O rok neskôr prístavbou ku
kultúrnemu domu sa rozšírili priestory obecnej knižnice.

V roku 1989 vznikla pri miestnom kultúrnom stredisku 34-èlenná folklór-
na skupina, ktorá sa v roku 1992 zredukovala  na 12 èlenov.  Skupina nesie
názov Nevesty. Zakladate¾kou i dlhoroènou vedúcou skupiny je Zuzana Sidoro-
vá. Prvý hlas vedie Má-
ria Peštová, na akor-
deóne skupinu spre-
vádza Štefan Šamko.
Táto folklórna skupi-
na ve¾mi rýchlo vstúpi-
la do povedomia nie-
len  nášho, ale i širšie-
ho regiónu východné-
ho Slovenska. Neves-
ty spevom, tancom,
prezentáciou tradiè-
ného zvykoslovia i
vtipným ¾udovým slo-
vom  rozdávajú na pó- Skupina Nevesty
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diách rados� z krásy
autentického saèu-
rovského folklóru.
V rámci svojho reper-
toáru ponúkajú  ¾udo-
vé pásma pod názvom
Priadky,  Svadba, Krs-
tiny, Praòe na jarku,
Vinki, Veèar vi¾ijovi,
Jánske piesne, i mno-
hé iné. V roku 1997 sa
zúèastnili folklórneho
festivalu vo Východ-
nej, odkia¾ ich v pria-
mom prenose vysielal

Slovenský rozhlas. V roku 1999 bol s Nevestami zrealizovaný nápad vyda� tejto
nesporne ambicióznej folklórnej skupine CD i magnetofónovú pásku. Oficiálna
slávnostná prezentácia oboch zvukových nosièov sa konala  v kultúrnom dome
26.júna 1999. V tom istom roku zví�azila zakladate¾ka Neviest – Zuzana Sidorová –
vo svojej kategórii na regionálnej sú�aži Zemp¾in œpiva a hutori v Humennom. Po
druhýkrát sa laureátkou tejto sú�aže stala v roku 2000.

V roku 1991 zaèala vo funkcii riadite¾ky miestneho kultúrneho strediska
pracova� Katarína Sidorová. Jej zanietenie pre rozvoj a prezentáciu mnohostran-
ných kultúrnych aktivít  v obci prinieslo ovocie v podobe mnohých prehlia-
dok a sú�aží, ktoré
v poslednom desa�ro-
èí sa už stali tradièný-
mi. Vïaka širokej šká-
le organizovaných
podujatí nielen obec-
ného, ale aj okresné-
ho charakteru, èi nad-
regionálneho cha-
rakteru sa Saèurov
podstatne zvidite¾nil.

V rámci mnohých
prehliadok organizo-
vaných v saèurovskom
kultúrnom dome sa
od roku 1992 usporadúva Saèurovská krídlovka. Na podujatí sa každoroène –
s výnimkou roku 1998 – stretávajú milovníci dychovej hudby. Táto sú�ažná
prehliadka  sa zrodila s ambíciou vytvára� podmienky pre zvýšenie úrovne

Prezentácia CD 26. júna 1999

Vedúca oddelenia kultúry
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spevákov ¾udových
piesní dychových hu-
dieb a podnieti� tvor-
bu, ktorá èerpá
z inšpirujúcich zdro-
jov našej národnej
kultúry a tradície.
Sú�aží sa v kate-
góriách: sólo-ženy,
sólo muži a duo-trio.
Podujatie si získalo
mnoho priaznivcov.
Na sú�aži sa každo-
roène striedajú dve
dychovky – dychová
hudba Vranovèanka a dychový orchester mesta Vranov nad Top¾ou, bývalá
Ropovanka. Táto sú�ažná prehliadka je výnimoèná tým, že v terajšom Prešov-
skom a Košickom kraji neexistuje podujatie podobného druhu. Z tohoto dô-
vodu je dôležitou súèas�ou našej národnej kultúry, lebo prezentuje žáner,
ktorý je v rámci kultúrneho života našej spoloènosti mnohokrát opomínaný.

Saèurovská krídlovka je nosnou akciou oddelenia kultúry. Patrí k najob¾ú-
benejším. Každoroène sa jej aktívne zúèastòujú aj obyvatelia obce Saèurov, ako
napríklad Helena Žulkovièová, Mária Kurimská, Jozef Nemèík, Ján Onuško
ml., Anna Ïurková, Ondrej Begala, Michal Frický, Zuzana Sidorová. V roku

Saèurovská krídlovka

Uvítanie detí do života
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2001 bolo podujatie po prvýkrát v jeho histórii zatraktívnené rozospievaným
sprievodom prechádzajúcim obcou.

Ve¾mi zaujímavé podujatie sa uskutoènilo v marci 1996. Prehliadku šies-
tich folklórnych skupín pod názvom “Veniec krásy vekmi uvitý” pripravilo
miestne kultúrne stredisko. V tom istom roku sa na pôde kultúrneho domu
uskutoènila 1.výstava ¾udových remesiel. Na výstave sa svojimi prácami každo-
roène prezentujú zruèní majstri, ku ktorým nesporne patria  drevorezbár Mi-
lan Truchan (v roku 1998  na krajskej sú�aži v Starej ¼ubovni získal za svoje
rezbárske práce 1.cenu), amatérski výtvarníci J. Paulo, A. Naòák, a M. Štempá-
ková, výšivkárka M. Klaciková i mnohí ïalší. Andrej Koèiš, 80-roèný bývalý obecný
pastier,  vo chví¾ach oddychu vyrába z kože pastierske kapsy, tzv. canistry i krás-
ne vypletané bièe, z prútia pletie opálky. Ponúkanú príležitos� na prezentá-
ciu svojej zruènosti využívajú aj niektorí zo susedných obcí.

V rámci ediènej èinnosti vychádzali od roku 1994 Ozveny obce, ktoré v roku
1997 zmenili svoj názov na Saèurovské noviny. Súèasníkov informujú  o všetkých
aktivitách, ktorými obec žije. Noviny vychádzajú ako obèasník, ich vydavate¾om
je Obecný úrad Saèurov.

V období posledných rokov sa každoroène usporadúva prehliadka gréc-
kokatolíckych speváckych zborov pod názvom “Spevom k Bohu” . Prvý roèník
prehliadky sa uskutoènil v roku 1998. Silu duchovnej piesne tu prezentujú
spevácke zbory zo Saèurova i blízkeho okolia.

Bohaté skúsenosti i kontakty vedúcej saèurovských Neviest zúžitkovalo
vedenie miestneho kultúrneho strediska pri organizovaní ïalšieho zaujíma-

Gu Zužoj na diškurki - uvádza K. Sidorová
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vého podujatia. V roku 2000 sa totiž prvýkrát uskutoènila prehliadka ¾udo-
vých rozprávaèov, ktorá sa niesla pod názvom Gu ZuŸoj na diškurki. Umenie
¾udového rozprávaèa totiž ve¾mi dobre ovláda aj Zuzana Sidorová. V roku 2001
sa konal druhý, zatia¾ posledný roèník tejto prehliadky. Prehliadky sa zúèast-
òujú ¾udoví rozprávaèi zo susedných okresov.

Kultúrny dom v Saèurove je ve¾mi dôležitou inštitucionálnou  zložkou
v obci Saèurov. Roène ho v priemere navštívi 16 tisíc návštevníkov. Táto vysoká
návštevnos� je aj vïaka ïalším podujatiam, ku ktorým urèite patria mládežníc-
ke diskotéky, silvestrovský a fašiangový, tzv. Ženáèsky ples. Ob¾úbenými sa stali
tiež regionálne sú�ažné prehliadky “MISS BABY A BOY”, karnevaly základnej
a materskej školy, oslavy Dòa matiek, Dòa úcty k starším, ukážky zdobenia
kraslíc vo ve¾konoènom období, aranžovanie vianoèných ikebán. Oddelenie
kultúry pre žiakov základnej školy pravidelne organizuje besedy
s psychologièkou o škodlivosti drogových závislostí (“Biele hroby”).
K športovým podujatiam , ktoré sú organizované oddelením kultúry, patria
ulièkový volejbalový turnaj, šachový turnaj a stolnotenisový turnaj.

ŠPORT

Poèiatky organizovanej telovýchovy v obci môžeme datova� od polovice 30.
rokov 20. storoèia, keï zásluhou vtedajšieho riadite¾a rímskokatolíckej školy
Vojtecha Tuhrinského sa v obci zaèali pestova� rôzne druhy športu. Ob¾úbe-
nou hrou bol volejbal, ktorý hrávali každý druhý podveèer a každú nede¾u.
Volejbalu sa zúèastòovali aktívne, alebo ako fanúšikovia, všetci saèurovskí žiaci
a èlenovia miestnej žandárskej stanice. Ïalšou ob¾úbenou hrou bol stolný
tenis, v zimnom období sa mladí korèu¾ovali na zamrznutom potoku. Športu
sa v tomto èase aktívne venovali Kaèur Pavol, bratia Vasi¾ovci, Guzovièovci,
Anna Hrehová, sestry Borianové, Eèegiová Iluša, Princová Anna, Vojtech
Tuhrinský s manželkou, i mnohí ïalší.

Je však potrebné konštatova�, že najob¾úbenejším športom v obci  sa stal
futbal. Saèurovèania sa stretávali s futbalistami z okolitých dedín v priate¾ských
zápasoch obyèajne na pasienku zvanom Brežo. V zaèiatkoch chodievali na
zápasy peši, bicyklami alebo vozom �ahaným koòmi. Náklady spojené
s organizáciou stretnutí si športovci hradili sami.

V pamäti niektorých skôr narodených  zostalo “medzištátne” stretnutie
s mužstvom nemeckej armády. V rokoch 1943-1944 bola totiž v Saèurove dlho-
dobo lokalizovaná špeciálna ženijná rota technikov, inžinierov, ktorí mali za
úlohu rekonštrukciu a opravárenské práce bojovej techniky. Boli umiestnení
pod vtedy existujúcimi vàbami za grécko-katolíckou školou, dnešným zdravot-
ným strediskom. V júli 1944 sa v popoludòajších hodinách rozohralo stretnu-
tie medzi futbalistami obce Saèurov a mužstvom vytvoreným zo ženijnej roty
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nemeckej armády pôsobiacej v Saèurove. Zápas sa uskutoènil za železniènou
tra�ou na Friedmanovej lúke. Nemci postavili bránky, vytýèili ihrisko a prinies-
li loptu. Zápas spoèiatku prebiehal nerušene, ale v druhom polèase bol pre-
rušený náletom ruského lietadla, pred ktorým úèastníci stretnutia boli núte-
ní sa ukry� vo ved¾ajšej kukurici. Po ukonèení náletu lietadla na idúci vlak od
Seèovskej Polianky v stretnutí pokraèovali. Koneèný výsledok znel 1:2 pre ne-
mecké mužstvo, v radoch ktorého boli toho èasu, ako sa uvádza na stránkach
saèurovskej kroniky, aj dvaja futbaloví reprezentanti predvojnového Nemec-
ka. Za Saèurov okrem iných nastúpili Miroslav Breznošèák, Mikuláš Kasarda,
Goldbach Jozef, Šimko Loli, Naòák Anton, Kostur Gustáv.

V povojnovom období futbal zaznamenal silný vzostup. Ve¾kým športovým
aktivistom v Saèurove bol Kozák Michal. Po štúdiách v Èechách priniesol so
sebou športové poznatky a skúsenosti. Odovzdával ich domácim priaznivcom
futbalu. Okolo seba združil mnohých zanietencov, ktorí futbal hrávali pravi-
delne popoludní každú nede¾u. V tomto èase bol ako ihrisko využívaný priestor
na záhrade bývalého farára Šefèíka, na mieste starej materskej školy. Hracia
plocha bola z jednej strany obkolesená múrom hospodárskej budovy, ktorá
slúžila ako mantinel. Po Michalovi Kozákovi prevzal vedenie telovýchovy v obci
Anton Naòák, ale ani on vo funkcii nezostal dlho.

Športová èinnos� v Saèurove bola organizovaná najprv v širšom meradle
v rámci Prešovského kraja, neskôr v rámci okresu Vranov nad Top¾ou. V roku
1958 bola saèurovská telovýchovná jednota Sokol premenovaná na Telový-
chovnú jednotu Družstevník .

Ekonomická situácia telovýchovy v tom období nebola ve¾mi priaznivá. Fi-
nanèné dotácie zo strany krajského vedenia pre èinnos� Jednoty nepostaèova-
li. Avšak poskytnutím vecného príspevku vo forme nieko¾kých párov lyží a
hokejovej výstroje, vznikol podnet prihlási� sa do hokejovej sú�aže. Saèurovskí
hokejisti hrávali na klzisku vo Vranove so súpermi zvuèných mien ako Hu-
menné, Giraltovce a Svidník. Saèurovèania Giraltovce a Svidník porazili, ale
zdolalo ich Humenné. Keïže hokej aj pred polstoroèím bol šport nároèný na
potrebu finanèných prostriedkov, k jeho rozvoju  v saèurovských  podmien-
kach v ïalšom období nedošlo. V kolektíve hokejistov pôsobili: Michal Pešta,
Ján a Michal  Madejovci, Mikuláš Hanèák a ïalší.

Základy organizovaného futbalu boli v obci položené v 50. rokoch 20. storo-
èia. Okrem Michala Kozáka a Antona Naòáka oddanými a pre tento druh špor-
tu ve¾mi zanietenými funkcionármi boli Gustáv Kostur a Kaèur Pavol. Menovaní
funkcionári už v tomto èase dokázali podchyti� futbalové talenty, poskytnú� im
finanènú i materiálnu výpomoc a da� im možnos� rozvíja� svoj talent na ihrisku.
K skúseným hráèom vo futbale v tom èase patrili Michal Miškaniè, Mikuláš Kòaz,
Štefan Hotovèin, Juraj Hric, Juraj Kaèur a Bartolomej Hric.

Po odchode vekovo starších hráèov i tých, ktorí reprezentovali farby Saèuro-
va dochádzajúc sem z iných dedín, rozšírili rady hráèov  mladé futbalové talenty
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Saèurovské futbalové mužstvo z roku 1958 - 1959

z domácej liahne. Patrili k nim: Juraj Kozák, Juraj Kurimský, Juraj Bilý, Ján Tru-
chan, MUDr. Mikuláš Kuruc, Ing. Mikuláš Hanèák, Ján Bálint, bratské trio Juraj,
Michal a Andrej Hricovi a bratské duo MUDr. Ján Madej a Michal Madej. K tejto
zostave zo staršej generácie aktívnych futbalistov patrili Mikuláš Kòaz a Ján Hric.

Zaèiatkom 60. rokov 20. storoèia farby obce Saèurov hájili také futbalové
osobnosti, akými boli Juraj Kasarda, Jozef Trella, Michal Hric, Pešta a Ivan
Mitro. Ich rady dopåòali ïalší mladí talentovaní futbalisti.

V tom èase, ale aj v nasledujúcich rokoch, pracoval výbor v zložení Andrej
Goš, Mikuláš Sidor, Juraj Vysokay, Pavol Hric a Ján Hric, ktorí na futbalovom
poli urobili ve¾ký kus práce.

Jedným z najvyrovnanejších kolektívov, èo do kvality, morálno-bojových vlast-
ností i vekovej a vzrastovej štruktúry, bol kolektív, ktorý reprezentoval Saèurov
v rokoch 1965 – 1972. Základy tohoto kolektívu boli vytvorené už na základnej
škole uèite¾om Vojtechom Lukáèom, ktorý bol všestranným športovcom a
v športovom duchu viedol aj školskú mládež. Toto mužstvo svojou bojovnos-
�ou  si získalo nielen prirodzený rešpekt, ale ako sa v obci traduje, svojim
súperom naháòalo strach. Bol to kolektív, ktorý sa vedel v prevažnej väèšine
zápasov vyburcova� k výhre nielen na domácom ihrisku, ale aj ihriskách súpe-
rov. V tomto kolektíve ako brankár pôsobil Ján Prušek, v obrane Milan Kòaz,
Jozef Trella, Michal Kozák, Ján Gu¾ak, Peter Osif, Jozef Obrin, Štefan Tomko,
v strede po¾a Pavol Spišák, Juraj Molèán, Ján Onuško, Karol Tokár, v útoku
Michal Trella, Rudolf Osif, Štefan Obrin, Bartolomej Kasarda, Gustáv Zubko,
Jozef Marcinèin, Jozef Hotovèin, Michal Bartko a dvojica bratov Šamkovcov.
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O miesto v “A” mužstve dospelých bojovali a neskôr si ho svojimi výkonmi
aj vydobyli dorastenci Michal Makšin, Pavol Hric ml., Marián Mitro, Mikuláš
Truchan, Slavomír Džavoronok, Mikuláš Hric, Jozef Babjak a ïalší. Výraznou
osobnos�ou v tomto kolektíve bol Jozef Ïurko, ktorý svojimi výkonmi upozor-
nil na seba aj trénerov dorastencov Východoslovenských železiarní (ïalej VSŽ)

Futbalové mužstvo dorastu 1968-1970, ktoré reprezentovalo Saèurov v krajskej sú�aži

Futbalové mužstvo v sú�ažnom roèníku 1970-71
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Košice. Zaujal nato¾ko, že neskôr pod vedením viacerých trénerských osob-
ností  obliekal dres II. ligového mužstva dospelých VSŽ Košice.

V 2. polovici 70. rokov 20. storoèia došlo k rozpadu telovýchovného výboru,
èo spôsobilo , že èinnos� futbalového oddielu na obdobie nieko¾kých rokov
stagnovala.

Futbalisti v sú�ažnom roèníku 1975-76

Futbalové mužstvo TJ Družstevník Saèurov v roku 1986



82

 Zaèiatkom 80. ro-
kov 20. storoèia v obci
aktívne pôsobili od-
diely iných športov.
Karate viedol Bilý Du-
šan, ktorý v roku 1980
bol vyhodnotený ako
najlepší športovec
okresu. Šachový od-
diel, ktorý evidoval
v roku 1983 spolu 12
èlenov, nieko¾kokrát
usporiadal šachové
turnaje. K aktívnym
šachistom patrili

MUDr. Jozef Barnaš, Ing.arch. ¼ubomír Naòák,  Jozef Jakubek, Andrej Pavlík a
ïalší.

V roku 1984 bola na miestnom ihrisku zhotovená strelnica, kde sa uspo-
radúvali rôzne strelecké sú�aže. Zaslúžili sa o to najmä Jozef Žulkoviè, Ján
Ferik a ïalší.

Priaznivcov si získal aj turistický oddiel pod vedením Milana Kaèura, ktorý sa
zapojil do celoslovensky organizovaných turistických podujatí.

K zatraktívneniu športového diania v obci urèite prispela sú�až v parkúre
a vozatajských pretekoch v roku 1987. Hlavným organizátorom tejto sú�aže bol
Ladislav Mitro. Žia¾, sú�až v nasledujúcich rokoch nepokraèovala.

Telovýchovná jednota  v spolupráci s funkcionármi obce v roku 1988 uspo-
riadala  I. roèník cestného behu Saèurovská pätnástka. Hneï v úvodnom roèní-
ku sa behu zúèastnilo
245 pretekárov v 11
kategóriách. Táto sú-
�až, èasto aj  s  medzi-
národnou úèas�ou, sa
každoroène konala
ešte ïalších 11 rokov.
Cestný beh bol v roku
1995 zaradený do Ve¾-
kej ceny vytrvalcov Ko-
šíc a III. roèníka celo-
slovenskej bežeckej
sú�aže. V roku 1989
rekord trate zlepšil
Pavol Madár, rodák zo

Turistický krúžok r. 1989, cez tri Slánske sedlá

Výstup na Rozsutec
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susednej obce Seèovská Polianka, štartujúci v košických farbách èasom 48:26
min. Dovtedajší ženský rekord trate v roku 1992 prekonala Zlatica Semanová
z VSŽ Košice èasom 58:59 min. Poèas VI. roèníka Saèurovskej pätnástky bol
zaznamenaný rekordný poèet bežcov v hlavnej kategórii, a to 113 úèastníkov.
V tomto roèníku bol prekonaný ïalší ženský rekord bežkyòou Annou Usovou
z Užhorodu èasom 57:10 min. Kyjevèan Alexander Ševèenko prekonal v roku
1994 dovtedajší mužský rekord èasom 46:42 min., ktorý vydržal iba dva roky.
Jeho krajan Viktor Vichristenko štartujúci za Bardejov, vytvoril doteraz platný
mužský rekord na tejto trati èasom 46:26 min. Od roku 1999 sa preteky
z ekonomických dôvodov zredukovali  na Jarný beh obcou, ktorého sa zúèastòu-
jú žiaci základnej školy.

Nový vietor do života telovýchovnej jednoty (ïalej TJ), a teda i futbalu,
priniesli vo¾by do orgánu TJ konané v roku 1987. Do èela organizácie bol
zvolený mladý ambiciózny predseda, Ing. arch. ¼ubomír Naòák. Spolu
s ïalšími èlenmi výboru dokázal telovýchovnému hnutiu v obci vráti� starono-
vú podobu.

“Zelenú” opä� dostal tak populárny šport, akým je futbal. Futbalové muž-
stvo zložené zväèša z domácich hráèov zaèínalo športové zápolenie od posled-
nej, tretej triedy okresu. Prebojova� sa do vyššej sú�aže v rámci okresu, teda do
okresnej ligy, sa podarilo až v roku 1993 po urputnom boji na domácej pôde,
keï pomerom 2:0 zdolali Saèurovèania mužstvo Hermanoviec.

Novozvolený výbor pod vedením Ing. arch. Naòáka si dal za cie¾ vybojova�
lepšiu pozíciu v okresnej sú�aži a postupne urobi� všetko pre to, aby sa futbalo-
vé mužstvo dostalo do krajskej sú�aže. To sa stalo skutoènos�ou v júni 1994, keï
saèurovskí futbalisti vybojovali postup do I. triedy krajských majstrovstiev. Napl-
nenie tohoto cie¾a bolo možné iba zabezpeèením materiálno-finanènej i kád-
rovej zložky. Pomocnú roku po všetkých stránkach tu podal Obecný úrad na
èele s vtedajším i terajším starostom Jánom Onuškom. Významnou mierou pri
zabezpeèovaní úloh sa podie¾ali aj èlenovia výboru: Pavol Truchan ml., Ján
Ivanèo, Pavol Koèiš, Peter Princ, Marta Dutkovièová, Ján Dutkoviè a Milan Ka-
èur. Spoloène odviedli ve¾ký kus práce aj pri získavaní a upevòovaní hráèskeho
kádra pre vyššiu a teda aj nároènejšiu sú�až.

Z uvedených dôvodov bolo nutné rekonštruova� hraciu plochu a postavi�
primeraný stánok, ktorý by svojimi priestormi slúžil najmä ako šatne futbalis-
tov. Na túto èinnos� sa podujala firma Po¾nostavby zo Seèoviec. Najviac práce
tu odviedol zamestnanec tejto firmy a zároveò saèurovský obèan Milan Jenèík.
Zatrávnenie hracej plochy vykonala firma Boroš z Vranova.

Obe menované firmy sa svojich úloh zhostili dobre. Hracia plocha pod¾a
vyjadrenia odborníkov i samotných hráèov bola na podujatia pripravená kva-
litne. Vyriešil sa problém tribúny, šatní pre domácich i hos�ujúcich hráèov,
kabíny pre delegátov a rozhodcov, sociálne zariadenia na oèistu hráèov a roz-
hodcov po ukonèení stretnutí. Nutné bolo vystava� aj studne, sprchy a WC, èo
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si vyžiadalo nemalý finanèný náklad. A to aj v tom prípade, že podstatná èas�
prác sa vykonala v rámci svojpomocnej výstavby.

Riadiacim a súèasne kontrolným orgánom pri zabezpeèovaní týchto prác
bol starosta obce Ján Onuško, ktorý spolu  s investièným dozorom v osobe otca
a syna Naòákovcov, sa spolu s ostatnými èlenmi výboru vrchovatou mierou
prièinili o zdarné zavàšenie všetkých prác na futbalovom štadióne.

Vytvorením lepších podmienok pre futbal sa postupne dosahovali aj lep-
šie futbalové výkony. Ví�azstvom nad mužstvom Hrabovèíka v roku 1996 postú-
pili saèurovskí futbalisti do IV. ligy krajských majstrovstiev, v ktorej zotrvali do
roku 2001. V tomto èase sa saèurovskí futbalisti dostali do povedomia široké-
ho okruhu fanúšikov v rámci regiónu v takom rozsahu, že hráèov na domácom
ihrisku prišlo poèas zápasu podpori� až 400 divákov.

K najväèším úspechom domácich futbalistov nesporne patria ví�azstvá
v Poprade, Bardejovskej Novej Vsi, Snine. Za svoje výkony sa nemuseli hanbi�
ani v Kežmarku, Sabinove, Giraltovciach, Medzilaborciach, Starej ¼ubovni,
Spisšskej Starej Vsi, Ve¾kom Šariši a ïalších ihriskách, kde bojovali o majstrov-
ské body.

Dobré meno saèurovskému futbalu  v poslednom období robili hráèi: Da-
niel Fekete, Jozef Kovalèin, Martin Fedor, Peter Novický, Ján Streòo, ¼ubomír
Dulovec, Tibor Panyko, Vladimír Kaòuch, Michal Ihnát, Eduard Janoško,
Dobranský Peter, Polák Peter, Martin Trella, Jozef Marcinèin, Slavomír Bereš
a Marek Truchan. Okrem èlenov výboru podiel na dobrých výsledkoch muž-

Ulièkový volejbalový turnaj (rok 2001)
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stva mali zaiste aj tréneri Pavol Rusnák, Štefan Kalafa a Štefan Ondo, vedúci
mužstva Jozef Marcinèin, v neposlednom rade lekári MUDr. Jozef Barnáš a
Štefan Èeremšák.

Po ukonèení sú�aže roèníka 1998/1999 došlo k rozpadu úspešného fut-
balového výboru. V júli 1999 bol za predsedu TJ zvolený Mikuláš Hric, ktorý vo
funkcii zotrval jeden rok. Vo futbalovej sezóne 2000/2001 ho na predsedníc-
kom poste vystriedal Milan Kòaz.

V súèasnosti futbalisti pôsobia v piatej lige krajských majstrovstiev, kde do-
sahujú priemerné výsledky. Z pôvodného družstva, ktoré úspešne bojovalo vo
IV. lige, zostalo iba nieko¾ko futbalistov. Saèurovský futbalový káder bol dopl-
nený najmä vlastnými odchovancami, ktorí majú ambíciu znovu obnovi� úspeš-
nú tradíciu domáceho futbalu.

V oblasti športu  z terajších obèanov obce najvyššie méty dosiahol Anton
Sluka. Ako bežec – vytrvalec so zrakovým postihnutím sa zúèastòoval nielen
mnohých športových sú�aží na Slovensku, ale výrazne zabojoval aj na troch
paralympijských hrách. V španielskej Barcelone v roku 1992 získal na mara-
tónskej trati striebornú medailu, o štyri roky neskôr v americkej Atlante do-
konca zlato. Na maratónskej trati XI. Paralympijských hier 2000 v Sydney zo-
pakoval svoj barcelonský úspech, keï èasom 2:38:21 si pripísal na svoje konto
už tretiu, opätovne striebornú medailu. Spolu s manželkou Helenou vzorne
reprezentujú nielen obec Saèurov, ale aj našu republiku na rôznych medziná-
rodných sú�ažiach.

¼UDOVÁ KULTÚRA

V obci Saèurov sa tunajšie obyvate¾stvo oddávna živilo najmä po¾nohospo-
dárstvom. Pestovali sa tu predovšetkým zemiaky, fazu¾a, hrach a kukurica, zo

zrna pšenica, raž,
jaèmeò a ovos.
Z technických plo-
dín sa pestovali ko-
nope, ktoré si sami
spracovávali až do fi-
nálnej podoby ko-
nopnej priadze. Z
nej tkali domáce
plátno, z ktorého
šili rôzne èasti ode-
vov.

V letnom obdo-
bí chodili do Saèu-Obyvatelia Saèurova sa oddávna zaoberali po¾nohospodárstvom
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rova k ve¾kým gazdom na výpomoc k po¾nohospodárskym prácam na poli –
žatve – tzv. kopòici.  Prichádzali sem zïaleka, spod Tatier, t.j. z neúrodných
krajov severného Slovenska. Pomáhali nielen pri kosení, ale niekedy, ak ich
gazda zdržal, aj pri mlátení obilia na mašiòe. Títo pomocníci dostávali plácu
v naturáliách alebo peniazoch.

Mužská èas� obyvate¾stva v období Slovenského štátu zaèiatkom 40. rokov
20. storoèia nachádzala prácu pri výstavbe železnice z Prešova do Strážskeho:
Caòistroèka s ch¾ebom na p¾ecu a na pešo až do Hanušoviec. Ženy chodievali robi�
na majer na Ortaše, ktorý sa nachádzal za obcou Lomnica.

V Saèurove na rozdiel od mnohých iných dedín, kde si pasenie statku
zabezpeèovalo každé gazdovstvo samostatne, mali obecného pastiera, ktorý
mal dvoch pomocníkov. Súviselo to so skutoènos�ou, že pastviská sa nachádza-
li ïaleko od obce za riekou Top¾a. Zvláš� v prípade nepriaznivého poèasia
bolo ve¾mi nebezpeèné preháòa� dobytok cez rieku. Zriedkavo sa stalo aj to,
že pastieri so statkom nocovali v neïalekých jelšinách. Ïalším nebezpeèným
miestom prechodu statku bola železnièná tra�.

Ak pastieri ustriehli, že na severe pršalo, vedeli, že v priebehu nieko¾kých
hodín sa zaène hladina Tople výrazne dvíha�. V takom prípade hnali statok na
pastvisko Brežo.

Pastieri vyháòali statok na pašu od jari, do jesene, spravidla od mája do
novembra. Medzi kravami boli teliatka, dojky i jalovice. S dojkami prichádzali
na obed do dediny, aby ich gazdiné mohli podoji�, potom sa vracali spä�.
Jalovice ostávali na pastvisku. Ak pre nepriazeò poèasia ostali pastieri s kravami
v jelšine, prichádzali gazdinky alebo gazdovia podoji� ich sem. Poèas pasenia
museli pastieri dáva� pozor, aby kravy nezašli do pri¾ahlej kukurice, alebo zrna
a tak nenarobili gazdom ve¾ké škody. Pri práci im pomáhali pastierske psy.
Statok pásli do ôsmej hodiny veèernej. Každá krava vedela sama potrafi� do
svojho dvora..

Za prácu dostávali pastieri od gazdov aj plácu. Keï prvýkrát vyháòali doby-
tok na pastvu dostali pastieri z každého domu korýtko múky, dve vajcia a desa�
korún ako obuvné na topánky. Okrem toho od každého kusa kravy dostali
korec zrna a jeden chlieb. Chleby dostávali postupne každý deò poèas celého
roka vždy z nasledujúceho domu. Okrem toho na turièné sviatky im z každého
domu dávali osúch, teda koláè plnený lekvárom alebo tvarohom. Niektoré
gazdinky po dohode s pastiermi upiekli osúchy na odpustovú slávnos�, resp.
dali pastierom peniaze. Pastieri sa medzi sebou so všetkým rozdelili v spra-
vodlivom pomere. Ak naraz dostali ve¾a osúchov, predali ich chudobnejším
¾uïom alebo Cigánom, zvyèajne jeden kus za 5 korún. Za utàžené peniaze
mohli manželky pastierov kúpi� so¾, cukor, resp. iné veci potrebné pre do-
mácnos�.

Posledným saèurovským obecným pastierom bol Andrej Koèiš.
S pastierstvom zaèínal ako 12-roèný pri svojom otcovi. Skoro ráno vyprevadil
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statok na pole a potom
išiel do školy. K veèeru od-
chádzal znovu na pastvis-
ko, aby pomohol prihna�
statok do dediny. Pastier-
sku palicu nadobro pre-
vzal po smrti svojho otca
v roku 1945. Tejto práci sa
venoval do roku 1956,
pokia¾ v obci nevzniklo
družstvo. Po ôsmich ro-
koch, kedy pracoval
v èemernianskej tehelni,
sa vrátil spä� do Saèurova,
ku kravám v družstevnej
mašta¾ni, o ktoré sa staral
až do odchodu na dôcho-
dok.

Andrej Koèiš pri svo-
jej pastierskej práci používal pastiersku trúbu a biè, jedlo si nosil v tanistre.
V ruke držal kyjak, ktorým sa cestou podopieral, resp. používal na zahna-
nie statku. Krásne vypletaný biè a koženú tanistru, ako sám hovorí – gombiè-
kovanu – si vyrábal vlastnoruène. Tejto èinnosti sa záujmovo venuje do-
dnes. Jeho interesantné remeselné výrobky potešili oko návštevníkov nie-
ko¾kých výstav konaných v období posledných rokov v saèurovskom kultúr-
nom stredisku.

¼UDOVÉ ZVYKOSLOVIE

Výroèné zvykoslovie

Tradièné zvykoslovie sa pod¾a Saèurovèanov udržiavalo v obci ešte aj v 50.
rokoch 20. storoèia, po združstevnení. Zo života obyvate¾ov sa starodávne obyèaje
zaèali vytráca� s príchodom televíznej obrazovky. Odvtedy sa ¾udia menej stretávali
a viac sa uzatvárali doma vo svojom súkromí. Avšak tí skôr narodení si ešte
pomerne dobre pamätajú obdobie, keï na dedine hrali saèurovskí hudaci, keï
veèerami sa ponad strechy domov niesol krásny spev dievok i parobkov.
S nostalgiou v srdci spomínajú babièky na chvíle, keï prišla jeseò a ženy i dievky
sa stretali na priadkach. Za chyžu, kde priadli, platili gazdinej v naturáliách.
Chyže prenajímali predovšetkým chudobné gazdiné, ktoré mali ve¾a detí a
slabú úrodu. Ak si nevesty chyžu neprenajali, dohodli sa, že budú chodi� na

Posledný saèurovský pastier A. Koèiš na svoju pastiersku
službu  už iba spomína
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redi, tj. vždy po týždni do druhej z nich. Nevesty poèas priadok zvykli robi� hostinu,
na ktorú napiekli predovšetkým rôzne domáce koláèe. Dievky z niektorého
dvora ukradli tzv. kopaòice, vyrobené z dreva na spôsob sánok, ktorými sa zvážalo
drevo z lesa. Vytiahli ich na briežok, odkia¾ sa spúš�ali dole. Navzájom sa pretekali,
až sa poniektorým dievkam sukne úplne rozsipa¾i (potrhali). Na takýchto sánkach
išli z vyšného konca na nižný – popribira¾i œe – a chodili po kúde¾ných chyžiach,
kde ich hostili sušenými slivkami. Pribirance spievali:

Priš¾i do nas pribirance, ma¾i bile pipki, kolo košu¾, kolo gaè, višivane èipki.
Priš¾i do nas pribiranci, òezna¾i tancovac, mi za òima s pomijami, zaèa¾i fig¾ovac…

Vo vianoènom období parobci do kúde¾nej chyže naznášali slamu, po ktorej
kormaca¾i œe, huncuctvo robi¾i, fig¾e fše¾ijake - vystre¾ovali kúdele, zhasínali lampy.

Poèas priadok zvykli robi� hostinu i dievky. Upiekli koláèe, navarili poliev-
ku, pripravili plnenú kapustu i tzv. ridku kapustu. Úlohou mládencov, ktorí
sem prišli, bolo zabezpeèi� pálenku a Cigánov, lebo poèas hostiny si dedinská
mládež aj zatancovala.

Po ukonèení priadok sa vretená zvarja¾i – vyluhovali v popole. Pri tejto
práci, vždy jedna zo žien dávala pozor, aby sa náhodou nablízku neukázala
Cigánka. Tradovala sa totiž povera, že pradená sa v takom prípade nevybielia,
ale zostanú èierne ako ona.

Na Andreja chodila dedinská mládež po dedine a hádzala do okien kuku-
ricu volaním: Andriju, Andriju, œviòe ci bandurki riju. Okrem toho lepili dievky
na Andreja pirohy.. Každá dievka tri. Do pirohov dali lístoèky s mužskými

Tradièné obydlia boli zväèša pokryté slamou
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menami. Ktorý z pirohov vyplával na po-
vrch prvý, takého mena mala dievka do-
sta� muža.

Na sviatok Lucie chodili dievky ve-
èer ko¾iki èitac. Obrátene odrátavali: “Òe
dzevec, òe oœem… òe jeden. Na posledný od-
rátaný kolík uviazala dievka handru a po-
vedala: Takoho muža budzem mac.  Keïže
ploty boli drevené, každý z kolíkov mal
iný tvar. Na druhý deò sa išli dievky po-
zrie�, aký ko¾ik si vybrali – niektorý bol
krivý, iný malý, ïalší vysoký. Smiali sa,
akých mužov dostanú. Okrem toho sní-
mali spred dvorov bránièky a hádzali ich
do priekopy.

V tento deò niektorí muži zaèali
s výrobou stolèeka. Každý deò pokroèili na òom  nato¾ko, aby jeho výroba bola
ukonèená na Vianoce, na Štedrý deò. Verili, že ak takto vyrobený stolèek vezmú
na polnoènú omšu do kostola, uvidia všetky bosorky, ktoré sú v dedine. Ne-
smeli však ostatným prezradi� ich mená, lebo vraj bosorky by ich boli na kríž-
nych cestách zmárnili.

Na sv. Mikuláša ženy gréckokatolíckeho vierovyznania nosili v minulosti
dary “Mikolajoj”. Do cerkvi niesli v košíkoch sliepky, maslo, jabåèka. Po ukon-
èení liturgie to všetko odovzdali popovi.

Vianoce. Ráno Štedrého dòa zaèínalo na dedine spravidla vinšovníkmi,
ktorými boli malí chlapci. Za vinšovanie im zaplatili drobnými mincami.

Keï matka upiekla boba¾ki, prvú ktorú vzala do ruky, dala dievke do slova-
mi: Ic vonka a sluchaj, dze psi brešu. Tam œe oddaš.” Keï pes brechal na záhumní,
verili, že sa dievka vydá do druhej dediny. Obdobným zvykom bolo posla�
dievku, ktorá bola súca na vydaj, k studni na vodu. Aj v tomto prípade mala
dievka poèúva�, odkia¾ breše pes, vraj sa v tú stranu vydá. Tesne pred zasadnu-
tím za stôl, musela dievka vyzameta� chyžu choè jake œmecko bulo. Všetci sa pou-
mývali v lavóre vody, do ktorého predtým vhodili kovové mince –drobòaèki, aby
boli stále pekní. Kto išiel posledný, ten si peniaze zobral.

V niektorých rodinách skôr, ako zasadli k stolu, si pok¾akli, a spoloène sa
pomodlili. V iných rodinách sa modlili postojaèky. Potom otec rodiny vyšiel
vonku pre slamu, doniesol ju dnu a deti sa po nej vá¾ali, robili kotrmelce.  Po
veèeri sa opätovne pomodlili a deti opätovne na slame šantili. Na vianoèný
stôl spravidla všetky rodiny dávali oblátky - oštije, med – ním sa na spôsob kríže
potrelo èelo prítomných, huby a opekance –boba¾ki s makom, ale aj s tvarohom,
èi dokonca s kyslou kapustou. Huby sa varili so š�avou z kyslej kapusty – s jušku.
Do nej sa pridala osobitne uvarená cestovina – sciranka.  V minulosti sa na stôl

Na priedomí
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položil aj koláèik kraèun, alebo kraèuòik, ktorý sa upiekol z toho istého cesta
ako opekance, avšak sa jedol až na Nový rok, resp. na Tri krále. Pod neho sa
dalo seno. Do misky položili fazu¾u, i kukuricu.

Pod stôl dali sekeru, aby im v budúcom roku nezasiahol úrodu ¾adovec.
Nohy stola obtoèili železnou re�azou, na ktorú si všetci domáci pri sedení
vyložili nohy, aby v budúcnosti boli chránení od všetkého nepokoja, od rôz-
nych neš�astí. Pod stôl položili nakoniec aj žochtar. Do neho pozhàòali všetko,
èo sa zvýšilo od veèere. Ráno to rozdelili statku, psovi… Riad po veèeri  poskla-
dali do ve¾kej nádoby – mošova. Umývali ho až na druhý deò.

V deò Božieho narodenia sa však nesmelo doma ustie¾a�, alebo žehli�.
Taktiež nikto nevaril, všetci jedli to, èo bolo pripravené k štedroveèernému
stolu. Zo slamy, ktorá bola v chyži, sa nakoniec uvili povriesla. Nimi sa ovíjali
ovocné stromy, aby v budúcej sezóne dobre rodili.

Deti, i dievky poèas Vianoc chodili spieva� popod okná. Z každého domu
ich gazdiná  ponúkla koláèom, sušeným ovocím, po�ažne obdarovala peniazmi.

Na sviatok sv. Štefana chodievali od domu k domu betlehemci –jaœ¾ièkare.
V každej rodine dostali za návštevu nejaký peniaz. Na Nový rok nebolo zvykom

chodi� po návštevách, ale zdržiava�
sa iba doma. Dedinský farár
v minulosti každoroène absolvoval
po príbytkoch svojich veriacich troj-
krá¾ovú koledu.

K najveselším obdobiam v roku
patrili fašiangy. Dedinské veselice
v predpôstnom období podporoval
predovšetkým ten fakt, že ani mlá-
dež, ani dospelí neboli za�ažení rôz-
nymi pracovnými povinnos�ami tak,
ako v letnom období na poli. Zába-
vy zaèínali v nede¾u po popoludòaj-
šej pobožnosti v kostole – po veèur-
òi. Dievky sa utekali najprv prezliec�
domov, lebo na zábavu nikdy nešli
v tom, èo do kostola. Pri cigánskej
hudbe na sipanej draŸe tancovali naj-
mä tie chudobnejšie zvyèajne vyzu-
té, lebo o topánky bola núdza. Ak
nebolo muzikantov, vytvorili dievèa-
tá karièky a tancovali pri vlastnom
speve.

Posledný deò pred zaèiatkom
ve¾kého pôstu (u gréckych katolíkov

Saèurovské dievky v tradiènom obleèení (okolo
r. 1920)
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v nede¾u, u rímskych
katolíkov v utorok pred
popolcovou stredou)
sa v Saèurove konali tzv.
zapuœèki – hostina, na
ktorú sa napiekli šišky
a uvarila kapusta
s klobásou.

V období pôstu sa
v minulosti spravidla
v rímskokatolíckych i
gréckokatolíckych ro-
dinách mäso vôbec
nekonzumovalo. Vyvr-

cholením pôstneho obdobia je posledný týždeò pred Ve¾kou nocou. V tento
týždeò na Zelený štvrok azda v každej dedine vranovského okresu, teda aj
v Saèurove, varili pirohy. Bolo to pravdepodobne kvôli tomu, aby sa všetci
deò pred prísnym pôstom výdatne najedli. Poèas Ve¾kého piatku, sa totiž
veriaci zdržiavali a dodnes zdržiavajú nielen mäsa, ale jedla všeobecne.
Niektoré staršie ženy zvykli v tento deò posti� úplne a pi� iba vodu.
K ve¾kopiatoèným obyèajom patrilo umývanie v jarku, ktoré chápali ako
oèistenie od chorôb tela. Pritom sa hovorilo: Pochva¾eni JeŸiœ Kristus, jordan-
ska vodièko. Zmivaš rinèe i kameòe, zmi i zos mojoho cela bo¾eòe. Potom sa krátko
pomodlili a odišli domov.

Na Ve¾ký piatok išla mládež drža� stráž do kostola k Božiemu hrobu tak u
rímskych, ako aj u gréckych katolíkov. Dievky boli vyobliekané celé v bielom,
mládenci v hasièských uniformách. Mládenci stáli v pozore, dievèatá  k¾aèali.
Dva páry sa striedali vždy v urèitých èasových intervaloch, spravidla po jednej
hodine,  deò aj noc, až do Vzkriesenia.

Na Bielu sobotu bolo zvykom vari� cestovinu zvanú sciranka so sladkým
mliekom, aby vraj sliepky niesli ve¾a vajec. Okrem toho sa v tento deò varili a
dodnes varia všetky ve¾konoèné poživatiny, ktoré gazdinky chystajú do košíka
na svätenie.

Ve¾ká noc. V minulosti niesli ženy k posväteniu do kostola na drieku
v obrúsku - partku ve¾konoèný koláè - pasku. V košíku mali šunku, doma varený
vajcový syr, vajíèka, slaninu. Doma sa pripravovala aj tzv. pulòina, ktorá v tomto
prostredí na ve¾konoènom stole nesmela chýba�. Na rozdiel od iných dedín
sme tu zaznamenali aj to, že do košíka s ve¾konoènými jedlami dávajú sväti�
zápalky a kriedu. Zápalkami zapa¾ovali hromnièné sviece v èase ohrozenia
živelnými pohromami. Kriedu používali na ohranièenie obydlia po obvode
zvonku. Boli presvedèení, že týmto úkonom bránia pôsobeniu síl zo záhrobia
v prípade domnelého ohrozenia.

Rodina Barnová (okolo roku 1922)
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S posväteným ve¾konoèným košíkom bežali gazdinky èo najrýchlejšie do-
mov, aby sa im kravy nezatúlali, ale èo najskôr z po¾a domov vrátili. Po príchode
domov obišli s posväteným košíkom celé obydlie, aby sa v dome nechytil po-
žiar. Škrupinky zo svätených vajec nevyhadzovali, ale zakopali do zeme, resp.
k sväteniu niesli olúpané vajíèka.

Mládenci chodili spievajúc po dedine  v skupinách v poète až do 15 parob-
kov. Dievèatá oblievali vodou, zväèša iba hrnèekom, niekedy aj vedrami. V každej
rodine ich pohostili pálenkou i domácimi ve¾konoènými jedlami. Parobci
z bohatých rodín vraj niekedy obišli chudobnú dievku. Èím väèší poèet oblie-
vaèov  prišiel k dievke, tým väèší honor mala v dedine medzi rovesníèkami.

Poèas Turíc sa prizdobovali obydlia zelenými vetvièkami z brezy popod
drevený strop – padlaš. Na sviatok Božieho tela chodila  procesia po dedine
v èele s kòazom okolo štyroch oltárikov. Dievèatá boli obleèené celé v bielom,
dokonca aj mladé nevesty si na tento sviatok obliekali svoje svadobné biele
šaty. Veriaci si zo stromèekov zdobiacich oltáriky, okolo ktorých sa konala pro-
cesia, brali domov brezové vetvièky. Dali ich na pole medzi konope, aby vraj
lepšie rástli. V dome tento konárik vraj ochránil od zásahu bleskom.

Jánske zvyky. Jánske ohne každoroène pálili za obcou na takom mieste,
odkia¾ nehrozil pre obec požiar. Poznášali sem slamu, po zapálení ju preska-
kovali. Dievky išli spievajúc valalom: Idzeme sobotki pa¾ic, budu nas òevesti chva¾ic.

 Ak niektorá z nich svojej kamarátke chcela polichoti�, pred jej rodièov-
ským domom zaspievala:

Dievky pri tanci (80. roky 20. storoèia)
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A pred (uviedla meno kamarátky – pozn.) vimeceno, bo tam dzivka jak vreceno.
Ak sa navzájom hnevali, vtedy jedna z nich zaspievala:

A pred … kopa œena, bo tam dzivka roztreœena.
Dievèatá pri pálení jánskych ohòov spievali:
A na Jana, na Janièka, kupala œe lastovièka.
Kupala œe, topila œe, a na Jana volala œe.
Poc, Janièku, daj mi ruèku, bo œe topim u jaroèku.
Vo svätojánsku noc chodievali zbiera� ženy bylinky. Vraj všetky zeliny zbiera-

né v tú noc mali èarovnú moc. Ako povedala jedna z informátoriek: Vono œe
samo oziva: “I ja Ÿe¾e, i ja Ÿe¾e!”

V júni, k sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho, sa viaže odpustová slávnos�
rímskokatolíckych veriacich. U gréckych katolíkov je odpust v októbri na svia-
tok Pokrovnej Panny Márie. Najmä v minulosti bolo v obci poèas odpustu plno
šiatrov. Mládenci tu svojim frajerkám kupovali predovšetkým ve¾ké medovní-
kové srdcia.

Ak mali mládenci 16-17 rokov, uznali ich starší za súcich parobského stavu.
Dovtedy sa na zábave nesmeli ukáza�. V èase keï hrala na dedine muzika,
v hociktoré roèné obdobie – okrem adventu a pôstu – chytili starší parobci
niektorého z nich a trikrát ho vyzdvihli hore. Mládenec im za to musel kúpi�
pálenku. Nakoniec si zatancoval s niektorou dievkou. Od toho èasu mal nový
parobok prístup na zábavy. V Saèurove sa ich zúèastòovali nielen mladí ¾udia,
ale aj nevesty. Tieto sa do krèmy chodili na tancujúce páry pozera�.

Parobok už mal urèité privilégiá. Jedným z nich bolo, že mu dievka nesme-
la odmietnu� tanec. Ak sa tak predsa len stalo, šiel za cigánmi, ktorí hrali dal
im za husle peniaze, aby ju vihra¾i. Za zvukov hudby potom parobok odviedol
dievku k dverám a surovo ju vyhodil von. V ten deò sa do krèmy už vráti�
nesmela.

Výroèné obyèaje, okrem tých, ktorých tradíciu podporuje cirkev (Vianoce,
Ve¾ká noc, Božie telo) sa postupne v druhej polovici 20. storoèia vytratili zo
života tunajšieho obyvate¾stva. Na rozdiel od nich sa viacej udržali rodinné
obyèaje súvisiace s narodením, svadbou a smr�ou èloveka. Niektoré prvky
v týchto zvykoch sa vytratili úplne,  niektoré pretrvali v pôvodnej alebo modifi-
kovanej podobe.

Rodinné obyèaje

Obdobie pred a po narodení die�a�a. Tehotnej žene v Saèurove, podobne
ako v okolitých obciach, hovorili hruba. Budúca mamièka, hoci vydatá, svoj
požehnaný stav pred  okolím tajila dovtedy, pokia¾ sa neprejavili vidite¾né
znaky. Tej, ktorá mala visoko bruch vraveli, že porodí chlapca, ktorá peknú tvár –
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dievèa. K pôrodom volali pôrodnú babièku, tzv. valalsku babu. V 30.rokoch
20.storoèia túto èinnos� vykonávala v obci  p. Štecová, neskôr Mária Gazdová.
V istom období do Saèurova prichádzala k pôrodom babica zo Seèovskej Po-
lianky. Poslednou pôrodnou babièkou zo Saèurova bola Mária Kršeková

V minulosti rodièky po pôrode odde¾ovala kutna plachta. Aby mali dobré
mlieko, dávali im pi� pálenku. K matke do postele i novorodencovi do kolísky
zvykli položi� f¾ašu so svätenou vodou. Manžel rodièky hneï po pôrode išiel k
najbližšej rodine i susedom vola� na “radoœòik” – malé rodinné pohostenie
z príležitosti uvítania nového èlena rodiny..

Die�a�u  po narodení plienkami zaba¾ovali rúèky k telu, aby až dorastie,
nechodilo nakrivo, zhrbené.

Do dòa krstu nesmela matka novorodenca opusti� priestor domu. Týždeò,
resp. dva týždne po narodení sa konal krst. Die�a na krst niesli krstní rodièia.
Doprevádzala ich pôrodná babièka, ktorá až do tohoto dòa chodievala novo-
rodenca kúpa�. Za krstných rodièov volali parobka alebo dievku nie z èlenov
rodiny, ale cudzích. Pre volaných to bol vždy prejav ve¾kej pocty, ktorú sa ne-
patrilo odmietnu�. Ani Cigánovi.

Pred krstom die�a okúpali, potom ho krstná matka obliekla do šatôèiek,
ktoré priniesla ona i krstný otec. Ak kmotor priniesol krstòa�u koèík, kmotra,
vybavenie koèíka a naopak. Okrem toho obaja  niesli k pohosteniu “…štiri
košare zakuskou, tri torti, na dzecko jedna zajda, tri f¾aški pa¾enki, kura i dva na
po¾ivku – bars œe ve¾o noœilo.”  Po vrátení
sa domov povedali krstní rodièia ro-
dièom die�a�a: “Da¾i sce nam pohanèat-
ko a me vam priòeœ¾i krescanèatko.”

Na prelome 70. a 80. rokov
20.storoèia sa robili krstiny zväèša
za úèastí 20 až 30 hostí, pod¾a ve¾-
kosti príbuzenstva. V minulosti po
ukonèení oficiálnej hostiny volali
k veèeru susedov, takže mnohokrát
sa vtedy zišlo viacej hostí ako na sa-
motné krstiny.

Svadba. Ak nastala medzi parob-
kom a dievkou vážna známos�, išiel
parobok k rodine  budúcej nevesty
v sprievode  pytaèa na pytaèky.
V minulosti to nebola len formálna
záležitos� vypýta� dievku za nevestu
pre mladého muža, ale aj jednanie o
veno: “… ke¾o daju èastki – èi daju kra-
vu, èi daju, Ÿeme, peòeŸi ke¾o daju.”  Ne- Anna Kurimská s dcérou Helenou (r. 1932) 
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vesta darovala budúcej svokre šatku – chustku – do nej vložila ako veno penia-
ze. Stalo sa, hoci zriedka, že mladý pár sa medzitým rozišiel. V takom prípade
sa šatka spolu s peniazmi vrátila pôvodnej majite¾ke.

Ešte v 50. rokoch 20. storoèia sa v Saèurova udržiavali tradièné svadobné
obyèaje. Svadobná hostina sa robila na dvoch miestach - u ženícha, aj u nevesty.
Na svadbu sa pozývala takmer celá dedina, postupne v priebehu ïalších de-
sa�roèí poèet svadobných hostí ustupoval.

Deò pred svadbou sa u mladuchy zišli pozvané družièky. Vili svadobné
vence pokrejtki pre družbov, ktorými ich na druhý deò prizdobovali. Družiè-
ka na oplátku dostala od družbu kyticu ružových kvetov – puketu. Mladucha
mala na rozdiel od družíc bielu kyticu. Kvety kytice boli aj v letnom období
umelé. Pri vití vienkov družièky spievali:

Viber sebe Hanèo najkrajši barvenok,
Naj ci uvijeme tvuj Ÿeleni vinok…

Svadba sa zaèínala väèšinou v sobotu od samého rána. Ženích okolo obeda,
pred odchodom z domu, musel by� vipitani od svojich rodièov. Potom sa
odobral so svojou družinou, ktorú tvorili dve svatky, pytaè, starosta a mládež,
do domu nevesty. Odprosenie rodièov absolvoval ženích druhýkrát v dome
nevesty pred odchodom na sobáš. Mladucha sa pred tým, obleèená už celá
v bielom, zdržiavala v komore alebo v zadnej izbe domu. Zaèiatku vipitovaòa
predchádzal hudba a spev prítomných hostí. Slova sa najprv ujal pytaè, ktorý
slávnostnú reè zaèal biblickými motívmi. Nasledovalo odprosenie od rodièov,
súrodencov, príbuzných, družbov a družièiek. Nakoniec pytaè rozkázal, aby si
snúbenci k¾akli pred rodièov a na kolenách sa s nimi rozlúèili. Mnohým po-
èas tohoto domáceho obradu vyhàkli slzy, avšak bolo nepísanou povinnos�ou,
že najviac musela plaka� mladucha so svojimi rodièmi. Po tejto obradovej roz-
lúèke sa mladucha bozkom lúèila so všetkými svadobèanmi. Hudba jej na
dvore zahrala polku. Poèas nej postupne vykrútila všetky družièky. Týmto spô-
sobom sa rozlúèila s dievèenským stavom.

Poèet družièiek bol niekedy až tridsa�. Ko¾ko mala nevesta družíc, to¾ko
mal ženích družbov. Jedno z dievèat bolo staršou družièkou. Poèas svadby mala
organizaèné povinnosti. Podobne mal ženích staršieho družbu.

Po ukonèení tanca družièiek išiel svadobný sprievod na sobáš do kostola.
Vpredu mladucha so starším družbom, potom družièky a družbovia, za nimi
svatky so starostom a pytaèom a ženích so staršou družièkou. Zo sobáša na èele
sprievodu išiel ženích s mladuchou. Odprosovanie, cesta na sobáš a spä� boli
sprevádzané pesnièkami.

Pri odprosovaní:
Kraèaj, Marèo, kraèaj z komori do chižki,
bo tvoju mamoèku za¾ivaju slizi.

Apoèko, mamoèko, èi mi odpuœèice
mojo èeške vini èi mi prebaèice.
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Družbove, družièki, s vami œe rozluèam,
svuj Ÿeleni vinok na vas odporuèam.

K¾ikaj, Marèo, k¾ikaj, gu bilomu stolu,
prepitaj, prepitaj oca, macir svoju.

Cestou na sobáš:
Idzeme, idzeme, dze dva œvièki horja,
idzeme podurkac, èi nam òeotvorja.

Oh¾adòi œe, Marèo, na zadok, na diše¾,
èi ci starodavni òepridze na miœe¾.

Cestou zo sobáša:
Kebiœ, Marèo, znala, jak ci s òim òeœveèi,
viplakala bi œi svojo èarne oèi.

Po príchode zo sobáša bola hostina najprv u mladuchy. Po nej  išli svadob-
èania do domu ženícha, kde opä� všetci zasadli za stoly a spoloène sa hostili.
Po príchode na dvor k ženíchovi sa spievalo:

Ej, šicko œe nam baèi, ej, i œeno, i slama,
Ej, ¾em œe nam òebaèi, ej, chiža otarhana.

Ženích idúci s nevestou a sprievodom mal pri vchode do domu priprave-
nú slávobránu. Prejs� òou mohol len vtedy, ak starší družba zaplatil 100 Kès
nevestám, ktoré bránu strážili. Ak starší družba  nebol ochotný zaplati� poža-
dované “clo”, hádzali nevesty na skúpeho družbu  kukuricu. Stalo sa tiež, že
šikovný a silný družba sa dostal do domu bez zaplatenia.

V medzivojnovom období pri odchode do ženíchovho domu sa prevážala
nevestina výbava – kasna, šafareò, niekedy aj ve¾ké zrkadlo spolu s perinami a
vankúšmi – parádnym   konským povozom (“…koòe ma¾i ruèòiki pouvadzane, na
hlavoch oparadzene s pant¾ikami…”)

Èo sa týka podávania jedál, v minulosti podávali predovšetkým mäsovú
polievku, ktorú jedli
z misiek – vždy dvaja
z jednej misky. Ïalej
tu nechýbala ryža
v mlieku poliata mas-
lom a nakoniec vare-
ná kapusta. Na stole
nechýbali domáce
koláèe plnené ore-
chami, tvarohom a
makom. V 50.-60. ro-
koch 20. storoèia sa už
podávalo najprv pred-
jedlo, napr. párky, po-
tom polievka, mäso Svadba 1966 (pribirance v nede¾u)
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z polievky so zemiakmi, rezne a nakoniec plnená kapusta. Na stole nesmeli
chýba� doma peèené biele kysnuté koláèe a  torty. Každá družièka totiž na-
miesto daru doniesla okrúhlu tortu.

Jedlo, pilo a spievalo sa v sprievode muziky. Nakoniec sa išla mladucha
prezliec� do susedy. Na hlavu dostala èepiec – koò�u, ako symbol, že už sa stala
ženou. V predvojnovom období, sa svatky s družbom, ktorý prišiel pre zaèepenú
nevestu, jednali: “Chto chce mladu ženu mac, muœi za òu venovac.” Preto družba
musel najprv svatkám zaplati�, až tak mohol odvies� nevestu k svadobèanom na
vykrúcanie. Za sprievodu muziky zaèínal s òou tancova� ako prvý. Za ním
tancovali svatky, starosta, pytaè, družbovia, družièky, príbuzní a rodièia z oboch
strán. Každý za tanec musel neveste zaplati�. Niekedy to boli malé sumy 3-5
Kès, v období 80.rokov 20.storoèia už 100-ky aj 500-ky. Tento trend sa uchoval
dodnes. Mladucha držala v ruke bielu vreckovku, do ktorej si ukladala peniaze.
V súèasnosti sa peniaze ukladajú na tanier, ktorý je na stole. Na pripravenom
stole musel a dodnes musí by� najkrajší nevestin obrus, väèšinou ruène vyšívaný.
Nesmie tu chýba� ve¾ká torta upeèená zhruba zo 150 vajec a samozrejme
pálenka. Po tanci starosta alebo pytaè každého poèastoval pohárikom pálenky
a ponúkol kúskom torty. Prítomní (v súèasnosti èlenovia hudby), spievali
primerané slohy pod¾a toho, s kým nevesta tancovala:

So svokrou: Òechce¾i ju, òechce¾i, a¾e pristac muœe¾i,
bo Janèo œe na to dal a ohlaški popisal.

So svatkami: Naša mlada jak babka, zaèepila ju svatka.
A ked svatka nemože, starši družba pomože.

S pekným chlapom: A vi, baèi, skadzi sce, bo œe nam bars baèice
a i vaša podoba, bo sce šumna osoba.

S družièkami: Kamaratki me bu¾i a i sme œe ¾ubi¾i,
a¾e prišol jeden pan, ta nam kamaratku vŸal.

Žartovné: Naša mlada bars fuèi, bo jej chlapec bruch puèi,
kec òe chlapec, ta dzivèe, budzeme mac pestunèe.

Nakoniec, keï po nevestu prišiel ženích, dievèatá spievali:
Ej, chmara, chmara, belava chmara,
Popa�ce vi, dobre ¾udze, jaka to para.

V tom momente sa mladucha vytrhla a zaèala uteka�. Ženích za òou. Niekto
zo svadobèanov hodil èapicou. Ak trafil ženícha, vraj do roka porodí mladá
nevesta syna, ak trafil samotnú nevestu, porodí dievèatko. Dnes èapice do
nevesty nehádžu. Ženích si odvádza mladuchu za ruku, alebo odnesie ju na
rukách. Prestali spieva� aj družièky.

V medzivojnovom období po redovom tanci vyprevádzali svatky a star-
ší družba nevestu so ženíchom na pôjd, kde mladomanželia spali prvú noc.
Pritom im spievali:

Idze naša mlada hore drabinoèku,
ucira oèièka s hadvabnu chustoèku.
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Svadobná hostina pokraèovala na druhý deò tzv. popravkami. Príbuzní,
okrem mládeže, sa zišli tam, kde boli pozvaní. Potom sa prechádzalo od jed-
ných svadobèanov k druhým, ak svadba bola v tej istej dedine. Niekto odvážny
sa obliekol za mladuchu a ženícha - chlap do ženských šiat, žena do mužských.
Táto dvojica sa nechala preváža� na vozíku �ahanom kravou po dedine. Hosti-
na a spev trvali do veèera.

V súèasnosti je svadba na jednom mieste, spravidla v miestnej “svadobke”
alebo reštauraèných priestoroch mimo obce. Podstatne sa znížil poèet sva-
dobèanov. V období totalitného režimu boli oficiálne propagované predo-
všetkým obèianske sobáše. V súèasnosti sa mladí ¾udia slobodne rozhodujú o
spôsobe sobáša. Takmer všetky sú cirkevné.

Keï prišla mladá nevesta po svadbe s manželom prvýkrát k hudákom, vzali
ju dievky k sebe do karièky. Šatku, ktorú mala na hlave, jej poèas tanca sòali
dolu. Tento tanec bol akýmsi prejavom úcty voèi mladej neveste zo strany jej
slobodných kamarátok.

Smr�. Po smrti èloveka poumývajú a dajú do truhly, ktorú predtým posvätili
svätenou vodou. Zomrelého do šiat obliekajú nie èlenovia jeho rodiny, ale
susedia. Aby sa mal s èím vykúpi� na druhom svete, vložia màtvemu do ruky
kovové mince. Tiež vreckovku. Na jednu ruku mu ovinú ruženec.

V dome všetky zrkadlá zahalia bielymi obrusmi. V minulosti sa však na za-
stretie používali èo najparádnejšie, naj-
pestrejšie uteráky, ch¾ebovki.

Veèer sa k zomrelému schádzajú
ženy z ružencového spolku. Vymodlia
sa pri òom celý sv. ruženec a spievajú
mnohé nábožné piesne. Nakoniec
družne posedia rozprávajúc sa navzá-
jom. Domáci ich pohostia kysnutými
koláèmi i pálenkou. Susedia spravidla
sedia pri zomrelom s èlenmi blízkej
rodiny až do rána. Okrem koláèov sa
im núka saláma s chlebom. Muži sedia
pri kartách, ženy pri rozhovore, ktorý
spravidla vyústi do smiechu.
V minulosti sa tradovalo, že keï prišiel
niekto od zomrelého domov, musel sa
najprv chyti� šporáka a umy� si ruky, aby
ho umrlec nechodil straši�. K preven-
cii proti strašeniu patril aj nepísaný
zákaz  obzretia sa pri odchode
z cintorína.

Poèas pohrebu sa ešte v prvej polo-

Pred smútoèným obradom
(50. roky 20. stor.)
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vici 20. storoèia vipominalo. Znamená to, že spravidla žena, matka, dcéra alebo
sestra zomrelého silno nariekala nad màtvym, vyslovujúc pri tom kvílivým hla-
som, èo pre òu zosnulý znamenal, èo dobré za života urobil.

Prvú noc po pohrebe bolo zvykom položi� na stôl uterák s vodou v nádobe,
nako¾ko verili, že duša zomrelého sa v noci príde poumýva�.

POVERY A ¼UDOVÁ MÁGIA

Medzi ¾uïmi vládli rôzne povery. Hovorilo sa, že ak prejde popred nieko-
ho žena s prázdnym vedrom, znamená to neš�astie, podobne ako keï prebeh-
ne popred èloveka biela maèka. Ak èierna, š�astie. ¼udia verili, že ak na jar
kukuèka prvýkrát zakuká, je potrebné ma� pri sebe peniaze, aby sa èloveka
držali po celý rok. Do sviatku sv. Juraja (24.apríl) nevynášali gazdinky vonku
presúša� periny, ani nebielili natkané plátno, aby rodinu nezasiahlo neš�astie.
Na sviatok sv. Lucie (13.december) platil zákaz  prania, plákania bielizne na
potoku, lebo Lucia dri¾i do vodi. Naopak, na Štedrý deò, chodili sa ženy a
dievky poumýva� do potoka, aby boli zdravé. O mnohých ženách v dedine sa
hovorilo ako o bosorkách. V tejto súvislosti panovali povery, že bosorky odobe-
rajú kravám mlieko.

Najèastejším prejavom ¾udovej mágie v Saèurove boli poverové úkony pri
tzv. z oèi – urieknutí èloveka. Dedinské ženy využívali viaceré spôsoby na zneš-
kodnenie jeho úèinkov. Najjednoduchším spôsobom bolo tzv. sp¾úvanie. Spra-
vidla matka die�a�a si trikrát pop¾ula na opaènú stranu prstov hovoriac: Plane
s tebe, dobre na tebe,” opakujúc to trikrát za sebou. Po�ažne: “Šumni Kristuš Pan i
Pana Marija.” Keï došlo k urieknutiu die�a�a,  meta¾i uh¾iki, tj zobrali do hrn-
èeka vody a po prežehnaní sa vhadzovali doò drobné drevené uhlíky, odratá-
vajúc ich záporným spôsobom od najvyššieho èísla: Òe dzevec, òe oœem… òe jeden.
Iný spôsob bol, že pri vhadzovaní uhlíkov sa vyslovovala magická formulka:
Òechoc tu ti urik, bo ja už tam bula, bo ja svoho chlapca (svojo dzivèe) na krescansku
viru obracila, a¾e ic da¾eko na morjo, dze jedza i piju, kameni stul maju, tam na tebe
èekaju. Ic ti tam urik. Obmenou tejto formulky znie: Òerobim ja s òijakima èara-
mi, ¾em s Boskima slovami. Dze ti idzeš urek? ¼em ti urek ic tam na jordanske po¾o. Tam
jedza piju, kameni stul pred sebu maju, ¾em na tebe èekaju. Ic ti urek tam. Toto sa
hovorilo trikrát, po každom vyslovení sa vhodil jeden uhlík. Ïalšie uhlíky sa
vhadzovali poèas vyslovovania: Boh Ocec, Boh Sin, Boh Duch Svati.  Okrem toho
niektoré ženy vhadzovali ïalšie tri uhlíky, aby zistili od koho urieknutie po-
chádza – od muža, ženy alebo dievky. Hovorili pri tom: “Kedz od chlopa – pod
kalap, kedz od ženi – pod koò�u, kedz – od dzivki – pod varkoè.”  Nakoniec vodu
prežehnali a na spôsob krížika potreli òou die�a�u vonkajšou stranou ruky –
na spak ruki – najprv èielko, a tak krížom jednu nožièku a jednu ruku, potom
druhú nožièku a druhú ruku. Malému die�a�u kvapli málièko takto priprave-
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nej vody aj do úst. Väèšie sa napilo z vody samo. Uhlíkovej vody nakoniec
trochu prskli aj do kúpe¾a. Pri silnom urieknutí sa uhlíky vhadzovali do pre-
varenej vody. V istej modifikácii sú zaužívané tieto prejavy proti urieknutiu aj
v súèasnosti, ale v menšej miere. V prípade ve¾mi silného urieknutia sa
v minulosti okiadzalo die�a pálenou kožou z ježa, alebo pálením devä� dru-
hov handrièiek deviatich farieb, resp. deviatich druhov stromových listov spo-
lu s prachom vymietnutým spod prahu.

V jednom prípade sme zaznamenali aj magický úkon matky pri ukladaní
die�a�a k spánku, ktorá pri vyslovovaní: “na tebe dobre,” roztiahla palec a ukazo-
vák tak, že palec bol na brade, ukazovák na èele. Pokraèovaním: “z tebe plane,”
preložila roztiahnuté prsty krížom na obe líca die�a�a. Zopakovala to trikrát.
Tento úkon vraj používala nielen pred krstom, ale podstatne dlhšie, aby die�a
uchránila od zlého.

Zaužívaným magickým prvkom, ako prevenciou proti ob�ažovaniu duchom
zo záhrobia, bolo sypanie maku od domu na cintorín k hrobu zosnulého.
Verilo sa totiž, že pokia¾ duch zosnulého všetok mak nevyzberá, dovtedy sa do
obydlia nedostane. Ochranu proti ob�ažovaniu duchom predstavoval aj od-
strihnutý kúsok z oltárnej plachty, ktorý sa prikladal na toho, komu duša zo
záhrobia odoberala pokoj, resp. ho okiadzali pálením kúska oltárnej plachty
alebo obydlie kadidlom, aby sa zbavili domnelých “návštev” ducha..

RÓMOVIA

Osobitnou skupinou obyvate¾stva v Saèurove sú miestni Rómovia. Ako sa
píše na predchádzajúcich stránkach knihy, najstaršie údaje o tejto etnickej
skupine v obci siahajú do roku 1771, kedy sa konal súpis Cigánov v Zemplínskej
župe. V Saèurove
v tom období boli štyri
rodiny Durkajovcov
rímskokatolíckeho
vierovyznania. Všetci
štyria otcovia rodín –
Gabriel, Adam, Štefan
a Ján sa v dedine zao-
berali kováèskym re-
meslom.

Rómovia bývali a
dodnes bývajú za ob-
cou smerom na Davi-
dov. Biedne chatrèe
boli koncom 70. rokov Na rómskej svadbe,zaèiatok 80. rokov 20. storoèia
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20. storoèia zbúrané a
na ich mieste stoja dve
šes�bytové jednotky.
Ich tradièné kováèske
remeslo, i neskorší
pracovný pomer mno-
hých tunajších Rómov
na jednotnom ro¾níc-
kom družstve v období
socialistického zriade-
nia, je dávno minulos-
�ou.  Postupne sa vy-
mieraním vytratili aj
všetci saèurovskí huda-
ci, ktorí v minulosti ne-
chýbali na žiadnej zábave, žiadnej
svadbe. Medzi rómskym obyvate¾-
stvom v Saèurove v podstate úplne
zanikla aj ich tradièná spevná a ta-
neèná kultúra, vymizli tradièné
obyèaje súvisiace s narodením,
svadbou i smr�ou èloveka. Piesne,
ktoré spievajú, sú prevzaté z médií.

Pod¾a posledného sèítania
obyvate¾stva v roku 2001 žije v obci
511 Rómov. Táto skupina patrí
v súèasnosti k najproblémovejším
v celom okrese Vranov nad Top-
¾ou.

Ešte do zaèiatku 70.rokov mi-
nulého storoèia mali saèurovskí
Rómovia svojho vajdu. Posledným
z nich bol Lukáè Gejza, ktorý
usmeròoval Rómov  v ich správa-
ní, riešil mnohé konfliktné situá-
cie v ich vzájomných vz�ahoch, v
spolupráci s predstavite¾mi obce zastupoval Rómov pri riešení ich problé-
mov. Po jeho smrti nikto z tunajších Rómov nemal v radoch vlastných takú
autoritu, aby funkciu vajdu prevzal.

V 70. a 80. rokoch 20. storoèia sa o prevýchovu Rómov snažili miestne
spoloèenské organizácie, najmä Èeskoslovenský èervený kríž a Slovenský zväz
žien. Pre ženy – matky uskutoènili viacero roèníkov školy šitia a varenia, starali

Saèurovskí Rómovia (80. roky 20.storoèia)
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sa o ich zdravotnícku výchovu, uèili ich najzákladnejším hygienickým úko-
nom. Napriek vynaloženému úsiliu ku kvalitatívnym zmenám v spôsobe života
tunajších Rómov nedošlo.

Napriek tomu, že rómske etnikum u majoritného obyvate¾stva vždy budilo
nedôveru, vzájomné vz�ahy oboch skupín v obci neboli nikdy vyhrotené v takej
miere, ako dnes. Táto skutoènos� pravdepodobne vyplýva aj zo silného naru-
šenia vzájomných vz�ahov v rámci samotnej etnickej skupiny.  Sú v nej poruše-
né najzákladnejšie morálne pravidlá. Kradnú si sami medzi sebou. Pod¾a slov
jedného z informátorov, nie je možné v osade hospodári�, lebo sliepku nedo-
chová, zeleninu nedopestuje. Všetko mu znièia alebo rozkradnú jeho vlastní
súkmeòovci. Paradoxným protipólom chatrného stavu obydlí, ošatenia i cel-
kového spôsobu života a obživy tunajších Rómov je ich vybavenos� televízormi,
rádiami a inou technikou.

V saèurovskej komunite Rómov je im pomenovanie “Róm” v podstate cu-
dzie, sami si hovoria, že sú Cigáni. Zo strany ostatných je im úplne ¾ahostajné,
èi ich pomenujú Róm alebo Cigán. Nepoznajú ani reè svojich predkov. Medzi
sebou sa zhovárajú tunajším náreèím.

V osade absentuje výchovný element. Rodièia i deti ignorujú povinnos�
školskej dochádzky. Podobne je to aj so životom v rámci cirkvi. Rómovia si
dávajú deti krsti�, ale do kostola nechodia. Na rozdiel od nábožnosti doposia¾
pretrváva medzi Rómami silná poverèivos�. Týka sa najmä posmrtného života
zosnulých, ktorí - pod¾a ich predstáv – navštevujú živých v ich obydliach  a
“robia tam bordel”.

NÁREÈOVÝ SLOVNÍÈEK

abo - alebo
baèic œe –páèi� sa
baòur – priehlbenina naplnená vodou
bizovni – istý, spo¾ahlivý
boba¾ki - opekance
bojtar – pomocný pastier
Boža mera – kadidlo
caòistra - tanistra
cinter, cmiter - cintorín
èeripki – èriepky
èort - èert
di¾e – podlaha vyrobená z drevených dosák
drut - drôt
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durkac – klopa�, búcha� (v zmysle na dvere)
faldi – plisované záhyby na sukni
fartuch – zástera
ganok - balkónik
gravèec - vrieska�
haluŸ – haluzina
harèièok - hrnèek
hudaci - muzikanti
chibovac – chýba�
ch¾ebovka – doma tkaný obrúsok používaný na uskladnenie alebo prenos po-
travín
kopòici – výpomocní robotníci pri žatve, prichádzajúci na Zemplín
z neúrodných èastí severného Slovenska
kopaòice – z dreva vyrobené primitívne sánky na zvážanie dreva z lesa v zimnom
období
kormacac œe – vá¾a� sa, robi� kotrmelce
košar - košík
koštovac - ochutnáva�
kraèun, kraèuòik – vianoèný koláè vyrobený z cesta na opekance
lac – hreši�, vulgárne sa vyjadrova�
malki – malý
mašina – 1. šporák na uhlie
                  2. mlá�aèka
mošov – nádoba na umývanie riadu
nachpati – naplnený
na utre - zajtra
òepreverchovac – neprevàši�,  nezíska� prvenstvo v hodnotových záležitostiach
òeœka – dnes
obisce – dom, obydlie
o¾ivanki – ve¾konoèná oblievaèka
oštije – vianoèné oblátky
padlaž – v dedinskom obydlí drevený strop
pajce – pozerajte
palšaki – zviazaná  žitná slama do uh¾adných “valcov”
pa¾e! – zvyèajne pri poukazovaní na nieèo, v zmysle: “Pozri! Pozrite sa!”
paœvisko - pastvisko
pipka - fajka
poèuchac - potrie�
pošterho¾ce – drevené brvná naprieè izbou, na ktoré sa pripevòovali dosky tvo-
riace dlážku,   tzv. “di¾e”. Pomedzi ne sa ako spevòujúci prvok nasypal piesok
prehribac - prehàòa�
pup – pop, gréckokatolícky farár
radoœòik – malé pohostenie príbuzenstva i susedov hneï po narodení die�a�a
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v rodine
rachovac – poèíta�, ráta�
renti - handry
rinèe – štrk
rozsipac – 1. rozsýpa� (piesok, múku)
                   2. potrha�, naruši� štruktúru látky
scelic – ustie¾a� (periny)
sciranka – druh domácky vyrobenej cestoviny
stajivne  dzivki –  urastené, statné dievky
šafe¾ – drevená nádoba na vodu
œèiro – štedro, bohato
œèiro risku Ÿejsc – s chu�ou zjes� rezeò
škarupinki – škrupinky
œòic – 1. sníva�
           2. sne� na kukurici
tak pitòe - rovnako
tako¾ – hneï, zaraz
vajt¾ik, vant¾ik – väèšia smaltovaná nádoba s dvoma uchami (na halušky)
umarti – zomrelý èlovek
vecka¾, vec – potom
veèuròa – nede¾ná popoludòajšia pobožnos� v kostole
zablukac œe –  strati� sa, zablúdi�
zabrinkac – zazvoni�
zapuœèki – fašiangová hostina, konala sa vždy deò pred Popolcovou stredou
prešibnute (prešinute) dzecko – malé die�a,  ktoré pri držaní na rukách ešte nevie
udrža� rovnováhu, sa prevráti zvyèajne dozadu alebo nabok. Die�a potom,  kvô-
li takto spôsobenej bolesti, plaèe. Z tohoto dôvodu matka s die�a�om cvièila.
Ÿe¾e – bylinka, zelina
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OSOBNOSTI

Jenkovský Augustín
- kòaz, vynálezca

n: 18.10.1833, Saèurov
z: 22.1.1923, Steblivka, ZSSR

Patril k výnimoèným osobnostiam 19. storoèia na úseku technických vynále-
zov. Stredoškolské vzdelanie získal v Užhorode a v Košiciach, teológiu ukonèil
v Užhorode v roku 1858. V 50. až 70. rokoch 19. storoèia pôsobil ako gréckoka-
tatolícky kòaz v Bobovištiach, Rakosine, Pirièi a N. Piliši. Od 80. rokov sa až po
svoj skon zdržiaval v Steblivke, kde je aj pochovaný. Svoje mimoriadne technic-
ké nadanie zúroèil pri konštrukcii neraz objavných zariadení (žací a súèasne aj
viazací po¾nohospodársky stroj). Svoje nadanie však v praxi nedokázal uplatni�
kvôli trvalým finanèným problémom. V pamäti vynálezov a patentov sa uchováva-
jú jeho dve lodné zariadenia, ktoré pre nedostatok financií si privlastnili a do
praxe uviedli americkí výrobcovia (Mac Cormic) a poèítací stroj, ktorý zvládol
základné numerické úkony. V prvom desa�roèí 20. storoèia konštruoval automa-
tickú pušku, ale predišiel ho iný vynálezca. Vynašiel pásový rušeò a dal si paten-
tova� tkáèsky stav, ktorého model vyrobili v ružomberskej textilke. Vylepšil aj
reguláciu tkáèskeho stavu. Svoje znalosti využil aj pri projektovaní leteckých
motorov, železnièných zariadení a pri sústave vèelích ú¾ov, za ktoré dostal ocene-
nie v roku 1892 na výstave v Budapešti. Bol aj filológom a vzdelancom. Zaoberal
sa tiež praktickou zdravovedou a v elektrolieèbe predbehol svoju dobu. Jeho
vylepšenia a vynálezy vznikli z potreby u¾ahèi� robotným ¾uïom prácu.

Kaèur Juraj
- ro¾ník, poslanec

n: 5.5.1890, Saèurov
z: 9.3.1983, Saèurov

V rokoch 1896-1901 navštevoval ¾udovú školu v Saèurove. Potom pracoval
ako ro¾ník, po roku 1918 ako robotník v USA. V rokoch 1945 - 1947 predseda
Miestneho národného výboru v Saèurove. V èase prvej Èeskoslovenskej re-
publiky bol prívržencom Republikánskej strany po¾nohospodárskeho a ma-
loro¾níckeho ¾udu. V èase 2. svetovej vojny èlen protifašistického obèianske-
ho odboja, po oslobodení funkcionár Demokratickej strany a v rokoch 1945 -
1948 aj poslanec za túto stranu v Slovenskej národnej rade.
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Kasarda Mikuláš
- pedagóg, básnik, prekladate¾

n: 26.7.1925, Saèurov

Študoval na gymnáziu v Michalovciach a Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave slovenský jazyk a filozofiu. Potom ako pedagóg pôso-
bil v Trebišove, Seèovciach, Medzilaborciach. Popri svojej pedagogickej práci
sa venoval básnickej tvorbe, v ktorej èasto vyznával lásku k rodnej zemi.

Dielo:
Širokými ulicami 1953
Kohútí spev 1958
Lopta na oblohe 1962
Pre teba 1963
Predletie 1974
Krajinské dažde 1982
Cesta lúkami 1985
Nížinný spev 1985

Kasarda Štefan
- uèite¾, redaktor, dramatik

n: 18.12.1935, Saèurov

Základnú školu navštevoval v Továrnom, zmaturoval v roku 1954 na gymná-
ziu v Humennom. Neskôr študoval slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej
fakulte Vyššej školy pedagogickej v Prešove. Po jej ukonèení uèil na gymnáziu
v Trebišove v období rokov 1957 - 1959. V rokoch 1959 – 1972 pracoval v
literárnej redakcii Èeskoslovenského rozhlasu v Košiciach, kde dramaturgic-
ky a redakène pripravoval programy pre deti a mládež. V rozmedzí rokov 1972
- 1982 bol pracovníkom krajského strediska Slovkoncertu v Košiciach, od roku
1982 pracovník stredného odborného uèiliš�a v Èeèejovciach. Bol autorom
psychologických rozhlasových hier, v ktorých kritizuje nemorálnos� v správaní
sa ¾udí. Debutoval hrou „Sny prichádzajú z mesta“, a to v roku 1964.

Ïalšie hry:
Štyria z cintorína 1965
Èas tvojich návratov 1966
Na samom konci opä� sám 1966



107

Deravé vrece 1969
¼udia 1971
Útek cez lúku 1971
Nie ve¾mi veselá sleèna 1991
Zánik školy v obci È 1992

Okrem toho napísal rozprávkovú rozhlasovú hru „Poves� bez mena“ (1981),
pre televíziu zdramatizoval Platonovovu poviedku „Návrat“ (1969). Pre slo-
venský rozhlas spracoval ešte viacero dramatizácií.

Kozák Milan
- vedúci hospodársky pracovník

n: 10.4.1939, Saèurov

Študoval na Vysokej škole technickej – fakulte elektrotechnickej v Bratislave,
ktorú ukonèil v roku 1963. Poèas vysokoškolských štúdií bol èlenom a neskôr
sólistom folklórneho súboru Lúènica (1959 - 1963). Po skonèení štúdia pracoval
v Západoslovenských energetických závodoch Bratislava (1963 - 1965). Neskôr
(1966 - 1967) sa podie¾al na výstavbe tepelnej elektrárne vo Vojanoch. Od roku
1967 pracoval pri budovaní prvej slovenskej atómovej elektrárne V-1 v Jaslovských
Bohuniciach. V tomto podniku zastával viaceré funkcie - od smenového inžinie-
ra, cez technického námestníka až po funkciu generálneho riadite¾a Atómových
elektrární k.p. Bohunice. V roku 1985 bol menovaný do funkcie prvého námest-
níka ministra palív a energetiky Èeskoslovenskej socialistickej republiky, v ktorej
pôsobil do roku 1990. Potom odišiel pracova� do zahranièia.

Moškoviè Jakub (Moskovits, Moskowitz)
- lekár, publicista

n: 10.12.1838, Saèurov
z: 3.11.1902, Budapest, pochovaný v Košiciach

Študoval na gymnáziu v Košiciach a na lekárskej fakulte vo Viedni. Praxo-
val na klinikách vo Viedni, v roku 1872 ako hlavný mestský lekár a riadite¾
hlavnej nemocnice v Košiciach. Zásluhy v tomto èase nadobudol v boji s cho-
lerou na východnom Slovensku. Bol prívržencom Rakúsko-Uhorského vyrov-
nania, èlen vládnej Liberálnej strany, ktorú zastupoval v mestskom zastupite¾-
stve v Košiciach od roku 1872. Bol spoluzakladate¾om a v rokoch 1872-1874
redaktorom jej miestneho tlaèového orgánu Haladás (Pokrok), v rokoch 1876-
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1877 Kassai Lapok. Zároveò bol funkcionárom košickej židovskej obce a hu-
manitných spolkov. Do výroènej župnej monografie o Abovskej župe napísal
sta� o košickom zdravotníctve.

Sluka Anton
- športovec, paralympionik

n: 23. 12. 1960, Vranov nad Top¾ou

Slovenský reprezentant v paralympijskom športe, bežec na maratónskej
trati. Èlen MŠK Vranov nad Top¾ou. Zúèastnil sa viacerých paralympijskych
hier, na ktorých získal v Barcelone 1992 striebornú, Atlante 1996 zlatú a v
Sydney opä� striebornú olympijskú medailu v maratónskom behu v kategórii
slabozrakých T 13. V súèasnosti pracuje ako masér  v súkromnom fyziatricko-
rehabilitaènom zariadení vo Vranove n.T.

Schwartz Leopold Ladislav
- protifašistický bojovník

n: 19.11.1920, Saèurov
z: ?

Pochádzal zo saèurovskej židovskej rodiny. Neskôr býval vo Ve¾kej Domaši,
zaèiatkom 2. svetovej vojny vo Vranove. Študoval v Bratislave, kde ho ešte pred
skonèením štúdií povolali do vojenskej služby. Kedže bol Žid, zaradili ho v
roku 1942 k velite¾stvu VI. pracovného práporu vo Svätom Jure. Dòa 9. augus-
ta 1944 sa stal èlenom partizánskeho zväzku Èapajev, kde bojoval a zúèastnil sa
aj bojov pri prechode nemecko-sovietskeho frontu v novembri 1944. Potom sa
stal príslušníkom Èeskoslovenského armádneho zboru. Po vojne pracoval v
hodnosti podporuèíka pechoty na ministerstve národnej obrany v Prahe.

Šóš Pavol

n: ?
z: ?

V roku 1787 hlavný slúžny Zemplínskej župy a spolumajite¾ obce Saèurov,
kde mal aj svoje sídlo.
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Truchan Ján
- protifašistický bojovník

n: 2.2.1922, Saèurov
z: 8.9.1999, Saèurov

Narodil sa v ro¾níckej rodine. Po absolvovaní ¾udovej školy pracoval doma na
po¾nohospodárskej usadlosti. Ako delostrelec slovenskej armády bojujúcej na
východnom fronte v Rusku sa v roku 1943 dostal do zajatia. V januári 1944
vstúpil do Èeskoslovenského armádneho zboru -  2. paradesantnej brigády.
Bojoval na Dukle, od septembra 1944 v Povstaní. Poèas bojov zajatý Nemcami,
väznený v Nemecku. Po oslobodení pracoval na železnici až do odchodu na
dôchodok
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VYSVETLIVKY

jutro
- oznaèované aj ako katastrálne jutro predstavuje plošnú jednotku siahovej
miery predstavujúcu plochu asi 0,575 ha

šoltýs
- vo význame zakladate¾ dediny na nemeckom (v 13.-14. stor.) a valašskom
práve (v  14.-17.  stor.). So zemepánom uzatváral písomnú zmluvu o osídlení
územia alebo opustenej osady a jemu aj osídlencom z nej vyplynuli urèité
povinnosti a výhody. Od 17. stor. sa používalo už oznaèenie richtár.

želiar
- chudobný poddaný ro¾ník za feudalizmu, ktorého postavenie a povinnosti
voèi   feudálovi urèoval právny poriadok obyèajne urbár. Delili sa na urbár-
skych  a zmluvných želiarov.  Želiari mali vlastný dom a svojmu  pánovi
každoroène odovzdávali daò jeden zlatý a odpracovali 18 dní pešej roboty.

podželiar
- poddaný, ktorý nemal vlastný dom a svojmu pánovi odrobil 12 dní pešej
roboty

bratislavská merica
-  oznaèovaná aj ako prešporská merica predstavovala v 18. storoèí plošnú
jednotku o rozlohe asi 0,2875 ha
- oznaèuje aj dutú mieru, po roku 1551 to predstavovalo obsah asi 62,39
litra

kosec
- termín spojený s oznaèením urèitej ve¾kosti plochy napr. lúk, po¾a a pod.
v tereziánskom urbári. Rozloha lúk alebo inej plochy sa udávala napr.
v urbároch, alebo v súpisoch obyvate¾stva a pôdy aj poètom koscov. Samot-
ný pojem kosec sa použil vo význame akú plochu lúky dokázal pokosi�
jeden kosec za jeden deò.
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Poh¾ad na obec Saèurov

Budova obecného úradu
v Saèurove

Gréckokatolícky chrám
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Ikonostas v grécko-katolíckom chráme

Rímskokatolícky kostol Hlavný oltár v rímskokatolíckom kostole
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Gréckokatolícka fara

Dom smútku - dom
nádeje

Z posviacky Domu
nádeje
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Plastika zmàtvychvstalého Krista v dome
nádeje (autor J. Paulo)

Z novej individuálnej výstavby v obci

Z novej individuálnej výstavby v obci
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IX. roèník Saèurovskej
krídlovky - sprievod
obcou

Nevesty

Na Dòoch regiónu
v Sedliskách (rok 2001)
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MISS BABY

Andrej Koèiš so svojimi
výrobkami

Anton Sluka (prvý spra-
va) strieborný paralym-
pionik
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Futbalové mužstvo
(r. 1995)

Futbalové mužstvo IV.
ligy (r. 1997)

Futbalové mužstvo
IV. ligy r. 1998
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Štart Saèurovskej pät-
nástky v roku 1994

Ví�azi najstaršej kate-
górie Saèurovskej pät-
nástky v roku 1994

Výstup na Mazolin
(Silvester 2001)
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