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Vážení spoluobčania,
Opäť je tu čas Vianoc, koniec roka a s tým spojená
príležitosť zrekapitulovať tento aktuálny , takmer už minulý
rok. Isto s nami budete súhlasiť, že to bol rok, ktorý sa od
predchádzajúcich rokov v mnohom líšil. Pandémia a najmä
snaha ochrániť sa pred ňou zasiahla všetky sféry nášho
života, správania sa, ale aj práce a bežných každodenných
činností.
S tvrdením, že ešte takto koncom minulého roka by sme
niečo také nepredpokladali, sa nedá nesúhlasiť.
Takže aj my v našej obci sme museli na takýto vývoj
situácie zareagovať. Prvou reakciou obce bola najmä
snaha, ešte pri prvej vlne pandémie v jari, o zabezpečenie
ochranných rúšok, ktoré obec pri ich akútom nedostatku
začala aktívne produkovať pre našich občanov. Následne sme
museli aplikovať v bežnom živote a v prevádzke obce všetky
protipandemické opatrenia. Okrem bežných, ako najmä
obmedzenie kultúrnospoločenských akcií, na ktoré sme si
zvykli a považujeme ich za dobrú tradíciu v našej obci. Z
väčších akcií sa preto podarilo zorganizovať iba Sačurovský
traktor a Sačurovskú 15-memoriál Helenky Slukovej.
Avšak napriek vyššie uvedenej nepriaznivej situácii v
priebehu roka, pokračovali aktivity obce v jej rozvoji a
napredovaní. Projekt odkúpenia Svadobky s predpokladom jej
budúcej rekonštrukcie bol úspešne dotiahnutý do stavu, kedy
máme podpísané kúpnopredajné zmluvy s Arcibiskupským
úradom Košice a po vyplatení dohodnutej sumy 12.320 .- EUR
prejde objekt do vlastníctva obce. Predpokladáme, že k tomu
dôjde začiatkom budúceho roka.
Po stavebnej stránke bol dokončený objekt hygienického
centra na ul. Davidovskej. Potrebné je ešte osadiť zariaďovacie
predmety a vyriešiť otázku prevádzkovania objektu.
V rámci projektu výstavby novej ulice medzi ulicou
Davidovskou a Domom nádeje, ktorá zatiaľ dostala
pracovný názov „Cintorínska“, je podaná na VSE projektová
dokumentácia na realizáciu 20 ks elektrických prípojok.
Prebieha tam aj výkup častí parciel za účelom vytvorenia
súvislej uličnej čiary, ktorý je komplikovaný mnohými
užívacími právami už nežijúcich osôb alebo vlastníkov, ktorí
žijú v zahraničí .
Do majetku obce boli odkúpené dve nehnuteľnosti –
rodinné domy s pozemkami v tesnom susedstve Prevádzkarne
obecného úradu - z oboch jej strán. Môže sa tým vytvoriť
priestor na vytváranie ďalšej ulice pre plánovanú výstavbu za
záhradami ulíc Dargovskej a Lesnej zo strany od futbalového
ihriska v zmysle územného plánu obce.
Pokračovali aj aktivity pri riešení nájomného bývania v
centre obce.
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Obec sa tiež zapojila do výzvy na výstavbu elektrických
nabíjacích staníc pre prevádzku elektromobilov, kde sa v
súčasnosti pripravujú podklady na vyhlásenie súťaže na jej
dodávateľa.
Získali sme aj príspevok na rekonštrukciu verejného
amfiteátra vo výške 20.000.- EUR.
V budúcom roku by sa v priestoroch bývalého obecného
úradu mala rozbehnúť prevádzka lekárne.
Pri súčasnom vývoji výberu poplatkov a nákladov obce
pri vývoze TKO ako aj stočnom, obec musela pristúpiť ku
navýšeniu poplatkov v týchto položkách. Náklady obce pri
výbere TKO ako aj pri stočnom, prevyšujú výber poplatkov
viac ako dvojnásobne. Preto dôjde v budúcom roku k úprave
poplatku za TKO z doterajších 10 EUR/os/rok na 13 EUR/ os
/rok a pri stočnom k navýšeniu poplatku z doterajších 18.EUR os/rok na 20.- EUR os/rok. Navýšenie poplatku za stočné
musí ešte potvrdiť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví .
Po veľmi dlhom čase obec musela pristúpiť aj k úprave
daní z nehnuteľností – pozemkov a stavieb. Tieto dane sa
v našej obci nenavyšovali od roku 2009 (okrem drobných
dielčích úprav vyplývajúcich z legislatívy). Ich navýšenie
nebude zásadné a prinesie zdroje do rozpočtu obce, ktoré
budú použité na jej ďalší rozvoj v rámci kapitálových výdajov.
Môžeme ale skonštatovať, že napriek týmto úpravám, ku
ktorým obec bola nútená pristúpiť je celková výška poplatkov
v porovnaní s inými obcami na nižšej úrovni.
V závere tohto príspevku nám dovoľte Vážení spoluobčania
popriať Vám pokojné a láskou naplnené prežitie vianočných
sviatkov ako aj úspešný nový rok 2021. Nech rozžiarené
betlehemské svetlo symbolizuje príchod lepšieho roka ako
bol rok tento.
S úctou –
Peter Barát – starosta obce
		
Maroš Roman - zástupca starostu obce
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Milí spoluobčania, prežite aj tento rok vianočné
sviatky plné lásky, porozumenia, spokojnosti a
srdečnosti. Deti nech si nájdu pod stromčekom
všetky vysnívané darčeky. Pri príležitosti týchto
Božích sviatkov chcem zvlášť pozdraviť našich
chorých a osamelých občanov, či už sú medzi
najbližšími alebo v nemocniciach. Nech ich
povzbudí odkaz betlehemského dieťaťa, nech ho
príjmu do svojich rodín, do svojich sŕdc, aby mohli
prežiť krásne, požehnané a milostiplné Vianoce.
Svoje miesto majú v tento čas aj spomienky
na našich blízkych, po ktorých zostala pri
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štedrovečernom stole prázdna stolička a
neporušený príbor. Aj o tom sú Vianoce, že
majú v sebe tú magickú silu, ktorá nás prinúti
rozmýšľať nielen o sebe, o vlastných radostiach
a vlastnom šťastí, ale aj o tom, čo tu po sebe
človek zanechá. Želám Vám všetkým príjemné
milostiplné vianočné sviatky, veľa-veľa pevného
zdravia, ľudského porozumenia, pokoja a
svornosti v rodinách, potešenia z najbližších.
Prežite ich v príjemnej atmosfére a s pokojom
na duši.
Peter Barát, starosta obce

Vianoce ako dar.

Aké budú tohoročné Vianoce?
Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. V mysli sa nám vynárajú rôzne úvahy, ovplyvnené udalosťami ktoré prežívame v posledných týždňoch
– mesiacoch. Ale cez to všetko nezabúdajme, že Vianoce siahajú oveľa ďalej a hlbšie. Vianoce sú predsa pre nás
veľkým darom, kedy sa nám daruje
Dieťa – Ježiš.
Známy spisovateľ Carlo Carretto vo
svojej knihe Myšlienky to vyjadril takto: „
Keďže sa Boh stal dieťaťom, položeným
tam na slame v jaskyni, potom mi už nič
nenaháňa strach. Strach môžem mať z
čohokoľvek, ale nie z dieťaťa. Boh sa
vtelil. Ďaleké sa stalo blízkym. Teraz už
nemám strach.“
Darujme sa aj my jeden pre druhého.
Vyprosujem Vám požehnané a pokojné sviatky, plne radosti z narodeného Dieťatka.
Marek Džurbala, farár
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V plnosti času, Boh poslal svojho Syna.
Vianočný čas je bezpodmienečne spojený s
novým životom. Konkrétne božím životom, lebo
Boh, ako Emanuel prichádza do sveta ľudí, aby
ľudstvo vstúpilo do nového začiatku, nového života a to v Božom mene.
Túto pravdu umocňuje aj čas končiaceho sa
občianskeho roka a príchod nového roka, keď si
všetci ľudia želajú a prajú
úspešný začiatok a štart
do ďalších 365 dní, ktoré
sa pred nami zračia. My,
kresťania tieto dni slávime s vďakou za prežitý
rok a s prosbou a želaním
božieho požehnania pre
budúci rok.
Každý deň počúvame,
pri našich prácach a udalostiach: prečo nie dnes,
ale zajtra, už včera bolo
neskoro. Alebo, to je náhoda, stalo sa to len náhodou. Koľko je v tomto
svete neporiadku, naháňania sa a bláznovstva.
Najprv nám nevyhovujú
podmienky, ľudia, čas a
keď sa stane niečo, neočakávane a nepredvídané, tak je to neskutočná náhoda. A pritom nič
nie je náhoda. Všetko so
všetkým súvisí. Narodenie Spasiteľa sa udialo

v určitom čase a všetko
podľa dokonalého Božieho plánu. V ňom máme
miesto my všetci. Mudrci z východu rozpoznali znaky času a išli sa pokloniť Kráľovi, lebo uvideli jeho hviezdu. Mária
a Jozef sa ocitli v Betleheme, lebo bolo vyhlásené sčítanie ľudu. Boží anjeli všetkým ľuďom dobrej
vôle zvestovali najradostnejšiu správu. Pre pastierov sa práve táto noc stáva neskutočným dobrodružstvom a zážitkom.

Koľko ľudí túto výnimočnú noc prežíva tak ako
každú inú. A predsa je
táto noc veľmi výnimočná. Dnes nastala plnosť
času pre príchod Spasiteľa. Dnes, nie zajtra alebo niekedy inokedy. Boh
skutočne koná a všetko
sa deje presne v čase.
Tento milostiplný čas je aj
pre nás.
Boh chce byť s nami!
Chce nás uistiť, že nás
nenechá v prázdnote,
v hriechu alebo chaose
tohto sveta. Túto výni-

močnú chvíľu si nedajme
nikým a ničím ukradnúť.
Nech naše každodenné
začiatky sú sprevádzané božou prítomnosťou.
Nech v našich životoch je
pevne a v hojnosti prítomné Božie Slovo a Kristove
sviatosti.
Všetkým v tomto milostiplnom čase Vianoc
a príchode Nového roka
2021 v našej obci Sačurov žehnám a vyprosujem
hojnosť Božích milostí.
o. Andrej

Nie vo všetkom, do čoho vstupujeme s elánom,
dosiahneme úspechy, aké by sme predpokladali, ale tešíme
sa z každej maličkosti, ktorú sa podarí zrealizovať pre Vás
občanov a našu obec Sačurov. A či sa nám v uplynulom
roku podarilo z mozaiky maličkostí vytvoriť prospešné
dielo, dokážete posúdiť práve vy, občania.
Peter Barát, starosta obce
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Školský rok v znamení dištančného vzdelávania
Školský rok 2020/2021
sa začal 2. 9. 2020 v núdzovom režime, ktorý mal trvať
do 20.9.2020. Neučili sme v
telocvičniach, ani v odborných učebniach. Do škôl zavítal nový pojem „semafor“. U
nás dlhú dobu svietil na zeleno. Aj keď sme sa učili v núdzovom režime, obmedzene
cvičili, nespievali, informatiku učili bez počítačov, všetci sme robili, čo bolo najviac
možné a mali sme dobrý pocit z toho, že sú žiaci v škole. Netrpezlivo sme očakávali
20. september, pripravili sme
bezpečnostné opatrenia, ako
začneme používať odborné
učebne a telocvične. Radosť
a všetky prípravy boli zbytočné. Nielenže sme nič nezačali používať, no ešte nám odišli žiaci druhého stupňa domov na dištančné vzdelávanie, ktoré realizovali naši učitelia zo školy podľa špeciálneho rozvrhu.
Napriek tomu, že sme boli
v obmedzujúcich podmienkach, snažili sme sa žiť aspoň trochu bežný školský život a realizovať tie aktivity a
projekty, ktoré tvoria imidž
našej školy.
Hneď v úvode septembra sa naši žiaci zo školského parlamentu zapojili do finančnej zbierky „Biela pastelka“. Je to verejná zbierka, ktorá podporuje ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom zbierky je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Sme
jednou z partnerských škôl
tohto projektu. Spojili sme
sa a prejavili 18. septembra našu solidaritu s ľuďmi so
zrakovým znevýhodnením.
„Ľudská pomoc neobohacuje len toho, kto ju dostáva,
ale aj toho, kto ju poskytuje.“ (Václav Havel)

Druhá polovica septembra sa niesla v duchu „Európskeho dňa jazykov“. Jazykári spolu so žiakmi realizovali
rôznorodé aktivity a natáčali
z nich videá. Naši šiestaci sa
pod vedením Mgr. Márie Dudášovej venovali na hodine
anglického jazyka zaujímavej
aktivite. Využili ešte posledný
slnečný septembrový piatok
na súťaženie a svoje jazýčky
si potrápili pomocou „tongue
twisters“. Ich úlohou bolo povedať zadaný jazykolam trikrát po sebe.
Pri učení sa jazykov je
dôležitá aj zábava. Deviataci sa rozhodli spestriť Deň jazykov rozprávaním vtipov v
anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.
A naši siedmaci? Tí sa vyobliekali do tričiek s rôznymi
anglickými nápismi a zahrali si jazykový kvíz. Zaujímavá aktivita, no bolo ozaj náročné rozpoznať 22 jazykov
a o jednom z nich ani nemali tušenia. Počuli ste už o okcitánčine?
Uhádnete, v ktorých jazykoch vedia štvrtáci povedať:
,,Ahoj, volám sa...“? Touto zaujímavou aktivitou sa
na hodine anglického jazyka
pod vedením Mgr. Kataríny
Baňasovej vzájomne zoznámili a zároveň oslávili Deň
jazykov 2020 žiaci 4.A triedy.
Navrhnúť vlastné tričko
nie je také jednoduché. Ba
dokonca je to aj časovo ná-

ročné! Presvedčili sa o tom
aj ôsmaci, pretože pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si vyrábali vlastné tričká. Rozdelili sa do dvoch
skupín. Chlapci sa zamerali na frázy v troch jazykoch
a kreslenie vlajok, dievčatá
zas nakreslili typické symboly reprezentujúce Anglicko
a vyobrazili aj svoje obľúbené prirovnanie – as cool as a
cucumber“.
No a netradičnú atmosféru oslavy Dňa jazykov zažili
aj tretiaci. Spoločne so svojou pani učiteľkou Mgr. Mariannou Dargajovou si pozreli
obľúbenú rozprávku Tri prasiatka v anglickom jazyku.
No nezostali iba pri pozeraní. Šikovne si vyrobili makety
domčekov a zvieratiek a rozprávku si na konci hodiny aj
nacvičili.
Koncom septembra sme
realizovali v našej škole Týždeň matematiky. Bol
tematicky zameraný na finančnú gramotnosť. Finančná gramotnosť je schopnosť
využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne
riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej
domácnosti. Druháci a tretiaci sa vybrali na nákupy
do obchodu, štvrtáci si v zábavnom kvíze preverili svoje
vedomosti o financiách. Žiaci 5. ročníka zažili radosť

z financií prostredníctvom
interaktívnych pracovných
listov na webovej stránke
www.zlatka.in/sk/.
Šiestaci vytvorili projekt: Nákup
pre rodinu za 50 eur z rôznych hypermarketových letákov. Siedmakom sme zrealizovali zážitkové vyučovanie na vzdelávacom portáli Fenomény sveta - Peniaze. Žiaci si prešli jednotlivými expedíciami, pozreli si video so známym youtuberom
J. Bačom, video od BBC a
vyriešili kvíz. Okrem tímovej spolupráce či kritického
myslenia sa zdokonalili aj
v matematických kompetenciách. Žiaci ôsmeho ročníka pracovali s úlohami, ktoré boli plné dlhov, kreditov,
debetov a iných finančných
pojmov. Deviataci získavali nové poznatky zo sveta financií vo vedomostnej zábavnej hre Vyhraj milióny.
Druhý mesiac školskej dochádzky je pre našich prvákov veľmi dôležitý. Čaká ich
akási imatrikulácia – teda prijímanie do cechu našej školy. Táto chvíľa je čarovná, a
tak trochu plná očakávania.
Zostali kvôli pandemickým
opatreniam v triede so spolužiakmi a pani triednou učiteľkou. Ukázali, čo si už za
mesiac a pol školskej dochádzky osvojili – básničky
a pesničky. Po sľube prvákov
sa odtlačkom prsta zapísali
do školskej kroniky. Prajeme
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im veľa úspechov a chuti do
školskej práce.
Nezabudli sme ani na aktivity Týždňa zdravej školy,
aj keď bez našich kamarátov
zo ZŠ Davidov a ZŠ Dlhé Klčovo. Vytvorili sme spoločnú
výstavkovú stenu plnú rúšok,
ktoré sa stali naším každodenným spoločníkom. Naši
deviataci absolvovali v rámci prípravy na povolanie online exkurziu v U. S. Steel Košice. Deti z prvého stupňa realizovali zaujímavé projekty:
Moja rodná obec a O zdravej
výžive.
V našej škole realizujeme
už druhý rok projekt na rozvoj čitateľskej, matematickej
a prírodovednej gramotnosti Budeme úspešnejší. Počas zavretej školy boli aktivity projektu pozastavené,
no od septembra v ňom pokračujeme ďalej. Žiaci 3. – 6.
ročníka majú naviac extra
hodiny matematiky, slovenského jazyka a prírodovedy.
V škole fungujú tri kluby učiteľov zamerané na jednotlivé gramotnosti, v ktorých
sa učitelia dvakrát do mesiaca stretávajú a vzájomne
zdieľajú príklady dobrej praxe. V súčasnej dobe dištančného vzdelávania je to veľmi významná činnosť, ktorá
posúva učiteľov vpred a slúži zároveň aj pre žiakov. Dištančné vzdelávanie realizujú
naši učitelia predovšetkým
prostredníctvom online hodín v prostredí Microsoft Teams. Učitelia zvládli pomocou vzdelávajúceho sa kolektívu, webinárov a samoštúdia množstvo programov
a aplikácií, aby sa mohli žiakom plnohodnotne venovať aj na diaľku. Používanie

Forms, Sway, Alf, Edupage,
DocsGoogle, LearningApps,
Flippity, Wordwall či Padlet a
mnohých ďalších aplikácií a
programov je vlastné nielen
učiteľom, ale aj žiakom. Dištančne tvoríme po triedach
vo formáte Sway školský občasník miniKvapka a pustili
sme sa už aj do tvorby „únikových hier“ pre zaujímavé
online opakovanie učiva.
Hoci nás celá táto pandemická doba posunula do ešte
nedávno nepredstaviteľných
výkonov a porástli sme profesionálne, aj napriek tomu
by sme učili všetky deti oveľa
radšej prezenčne, denne sa
s nimi stretávali, počúvali o
ich radostiach aj starostiach,
dopriali im sociálny kontakt a
kamarátov.
Autorky príspevku:
RNDr. Marta Megyesiová,
PaedDr. Jana Humeníková
Zdroj fotografií: https://
zssacurov.edupage.sk
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Veselé dni malých škôlkarov.

Prázdniny sa pominuli,
začína sa školský rok. Dosť
bolo v júli modrých dní i týždňov bezstarostných hier.
Leto je preč a na dvere
nám zaklopal mesiac september. Naša materská škola nedočkavo nás všetkých
už volá.
Druhý septembrový deň
bol začiatkom nového školského roka 2020-2021 a
naše triedy zaplnilo 90 detí.
Tento deň bol pre mnohých
rodičov veľkým míľnikom v
živote. Z ich malých ratolestí
už vyrástli škôlkari a prvýkrát
ich so slzičkami v očiach
viedli do materskej školy.
Na prvom rodičovskom
združení sme okrem iného
rodičov oboznámili s denným režimom a s jednotlivými týždennými témami, vďaka ktorým sa detičky mnoho nového dozvedia a naučia. Vzhľadom na aktuálnu
situáciu Covid-19 sme rodičov informovali o opatreniach našej materskej školy. V tejto neľahkej situácii
sme dbali na zvýšenú hygienu detí a ak nám počasie
prialo, trávili sme čo najviac
času vonku na čerstvom
vzduchu. V septembri sme
si ešte na školskom dvore užívali teplé lúče slniečka a navzájom sme sa spoznávali. Čas strávený vonku sme využili naplno, oboznámili sme sa s okolím na-

šej materskej školy a obce.
V spolupráci so zriaďovateľom sme prijali pozvanie na
25.ročník Memoriálu H.Slukovej- Sačurovská 15-ka,
kde sa naši najmenší úspešne umiestnili.
Na konci mesiaca nám
veľkú radosť na tvári vyčarilo spoločné fotenie našich
usmievavých škôlkarov. Veríme, že rovnakú radosť
mali rodičia aj starí rodičia
pri prezeraní fotiek svojich
detí.
Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej
kráse jesenných farieb zaujal svoje miesto. Október je
mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou
úcty k všetkým starším ľuďom. Ako bolo zvykom po
minulé roky, naše detičky si
pri tejto príležitosti pripravili pestrý program pre svojich starých rodičov, ktorí sa
s radosťou prišli pozrieť na
svoje vnúčatká. Žiaľ, kvôli prísnym opatreniam sa
tento školský rok besiedka pre starých rodičov konať nemohla. Naši škôlkari,
ale na svojich starých rodičov nezabudli a obdarovali
ich krásnymi darčekmi, ktoré vytvorili spolu so šikovnými pani učiteľkami.
Jeseň je čarovné obdobie bohaté na rôzne aktivity, kreatívne tvorenie a
my v materskej škole sme

si to užili. Pri pobyte vonku sme pozorovali čo všetko môžeme vidieť v záhrade a na poli. Všímali sme si
ako sa nám krásne mení príroda, ako krásne sa sfarbuje
lístie. Zbierali sa listy, gaštany a rôzne iné plody jesene, z ktorých sme si počas
vzdelávacích aktivít vytvárali veľmi zaujímavé a pekné práce.
Oboznamovali sme sa
tiež s ovocím a zeleninou,

ktorú si deti s veľkou radosťou prinášali do materskej
školy a vytvorili si krásnu jesennú výstavku. V novembri v rámci zdravej výživy sa
hravou formou učili ako sa
staráme o zúbky, čo je pre
nás zdravé a nezdravé. V
hre na kuchárov si zdokonaľovali matematiku pri pečení pizze.
Najočakávanejším
mesiacom pre deti je december. V piatok 4.12.2020 do
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našej MŠ zavítal sv. Mikuláš s pomocníkom anjelikom
a prišiel dokonca aj čert. Mikuláš potešil deti krásnymi balíčkami. Detičky sa Mikulášovi poďakovali básničkami, pesničkami a niektoré
dokonca nakreslili aj pekný
obrázok.
Tento školský rok sme nemohli potešiť rodičov a pria-

teľov MŠ vianočným programom, kvôli aktuálnej situácii Covid- 19. Aj napriek tomu
veríme, že im skromný darček
od detí vyčaril úsmev na tvári.
My sme sa na príchod Vianoc
veľmi tešili a vianočnú náladu
sme si v triedach vytvorili zdobením vianočného stromčeka, vystrihovali sme si vianočné vločky, počúvali vianoč-

né koledy s pocitom radosti a
úsmevom na tvári sme sa pobrali na vianočné prázdniny.
V mene celého kolektívu MŠ prajeme všetkým deťom, rodičom a priateľom
našej školy krásne Vianoce
plné lásky, pokoja, radosti a
šťastný Nový rok.
Sabína Hudáková
učiteľka v MŠ
trieda predškolákov
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Aktivity komunitného centra

Aj napriek týmto neľahkým časom sme ani my nezaháľali. V druhom polroku
sme našu činnosť odštartovali účasťou na futbalovom zápase v športovej hale v Humennom, kde si náš tím zmeral sily s KC Jastrabie a 2
družstvami z KC Humenné.
Leto sa nieslo opäť v športovom duchu organizáciou futbalových zápasov. Novinkou
v tomto roku boli aj prvé tímy
dievčat. Naše pozvanie prijalo KC Humenné, kde sa voči

sebe postavili prvýkrát v histórii KC nielen chlapci, ale aj
tímy dievčat. Obe naše družstva nás potešili víťazstvom a
putovným pohárom. Ako zdravotníčka sa o drobné zranenia postarala naša APZ p. Tokárová. Na oplátku ich čakalo malé občerstvenie a chutná pizza. Pre obmedzenia sa
nám viac zápasov zorganizovať nepodarilo.
Ani naše životné prostredie nám nie je ľahostajné,
preto sa aj my snažíme pri-
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spieť k jeho ochrane a to pravidelným upratovaním okolia.
Aj vďaka uvoľneniu nariadení v letných mesiacoch
sme za spolupráce OÚ a koordinátora pre prácu s rodinou p. Frickej zorganizovali komunitnú aktivitu – Ope-

kačku, na ktorej sa zúčastnili
celé rodiny. Dopoludnie sme
si okrem opekania spríjemnili športovými aktivitami a hudobno-pohybovými hrami.
Naše komunitné centrum
nezabúda ani na vzdelávanie. Pravidelne organizuje

doučovanie detí a predškolský klub (v malých skupinkách s dodržaním všetkých
nariadení). V týchto neľahkých časoch aktívne spolupracuje aj s miestnou základnou školou. Snažíme sa
byť nápomocní najmä v oblasti dištančného vzdeláva-

nia a komunikácie s rodičmi.
V závere by som Vám
chcela zaželať v mene pracovníkov komunitného centra pokojné a požehnané
prežitie vianočných sviatkov.
OPG KC Lenka Špallerová

viská sa v predchádzajúcich súpisoch neobjavovali. Z toho dôvodu usudzujeme, že išlo o obyvateľov,
ktorí sa do Sačurova prisťahovali až neskôr. Viaceré z
dnešných priezvisk sa objavili až v počiatkoch 20. storočia, čo súviselo aj s činnosťou miestnej parnej píly,

elektrárne a mlyna, kde za
prácou prišli aj ľudia z iných
oblastí a tu sa usadili, napr.
obyvatelia s priezviskom
Sidor, Guľak a pod. Migrácia v obci však pokračovala
a pribúdali stále nové mena
a priezviská, čo je normálnym procesom vo vývoji
každého obyvateľstva.

Z histórie obce
Viete že:
- Medzi najstaršie rody a
teda aj priezviská doteraz
existujúce v Sačurove patrí HRIC a VYSOKAY – v súpise z roku 1685. V súpise usadlostí z roku 1777 sa
objavujú priezviská Kasarda, Humeník, Hric, Ďurov /
dnes Ďurko/, Roman, Pavlov /dnes Paulo/, Zubko,
Polyak /dnes Poľak/, Gos
/dnes Goš/, Tkač, Pacsut/
dnes Pačuta/. O dva roky
neskôr sa v súpise objavili priezviská Truchan a Dzurovčín. Najvyšší počet terajších priezvisk prináša
súpis z roku 1828. Patria
k nim Kačur, Paulo, Jenčo,
Koščo, Bančanský, Goda,
Kurimský, Lačný, Bilý, Hančuľak a iné. V dokumentoch k prvej katastrálnej

mape z roku 1867 sa objavili aj ďalšie priezviská
ako Belas, Čakan, Franko, Gazdov, Janok, Kovaľčik, Lemeš, Staško, Šalata,
Vaľo a iné. Uvedené priez-
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Spoločenská kronika
Narodení:

- Podľa regnikolárneho
súpisu z roku 1828 bolo v
obci 146 poddanských domácností z toho 59 sedliackých, 48 želiarských a 39
podželiarských. V obci boli
3 židovskí obchodníci. Celkovo žilo v obci 18 židovských rodín. Bolo postave-

ných 107 domov.
- V súpise z roku 1869 sa
prvýkrát spomína rómske
etnikum žijúce v našej obci.
Spomínajú sa tu aj priezviská Tancoš, Goroľ, Piskor,
Hiňar, Bugo a Sačko.
/ Použitá literatúra – kniha Sačurov z roku 2002/

Šimon Žotani
Alexandra Gumanová
Nataša Gumanová
Zoltán Kováč
Janka Ševčíková
Selim Šmatár
Vladimír Maďuran
Nikola Maďuranová
Samuel Kočiš
Sebastián Roman
Hana Peštová
Marek Hvozdík
Júlia Dobranská
Peter Danko

22.05.2020
02.06.2020
14.06.2020
15.07.2020
16.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
24.07.2020
11.08.2020
24.08.2020
03.09.2020
22.09.2020
29.09.2020
10.10.2020

Sobáše:
Igor Mišík a Soňa Hančuľáková
Imrich Palenčár a Zuzana Berešová
Šimon Zubko a Nikola Matisová
Dávid Ečegi a Klaudia Krištanová
Ing. Dávid Capík a Mgr. Lea Lukačiková
Samuel Kotran a Juliána Hromjaková

27.08.2020
29.08.2020
19.09.2020
23.09.2020
10.10.2020
24.10.2020

Zomrelí:
Michal Statník
Mária Čakanová
Helena Širáková
Anna Petríková
Lukáš Tancoš
Róbert Tancoš
Mária Pavlová
Mária Ungradyová
Anna Tomášová
Vanesa Janoková
Jozef Žulkovič
Anna Koščová
Ján Zubko
Zuzana Sidorová
Ján Kašický

23.01.2020
31.07.2020
01.08.2020
16.09.2020
18.09.2020
01.09.2020
16.09.2020
20.09.2020
22.09.2020
01.10.2020
11.10.2020
22.10.2020
14.11.2020
08.11.2020
06.12.2020
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