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mala znášať obec. Obec na takéto riešenie nemá finančné 
krytie

- V projekte rekonštrukcie centrálneho zdroja tepla pre 
ZŠ nám boli prekvalifikované nové neoprávnené výdavky 
vo výške cca 40.000.- eur, preto sme zrušili zrealizované 
verejné obstarávanie a vyhlásili nové

- Obec odkúpila časť pozemkov, na ktorých sa organizuje 
podujatie Sačurovský traktor

- Pokračujeme v projekte realizácie ciest a chodníkov 
(ulice Davidovská, Cintorínska a Školská)

- Podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
na modernizáciu budovy Polície – zateplenie, fasádu a 
strechu

- Ďalej sme podali žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na opláštenie a novú techniku na Zberný dvor

- Obec vo verejnej súťaži odpredala starý báger a 
kupuje nový (už používaný).

- Zrealizuje sa fasáda a zateplenie celej budovy starého 
Obecného úradu

- V časti ulice Staničná sa zrealizuje dažďová kanalizácia 
a asflatová cesta

- Obec rozbehla verejné obstarávanie  na projektovú 
dokumentáciu „Spoločenský dom – polyfunkčný objekt“ – 
rekonštrukciu budovy Svadobky

Aj na základe vyššie popísaných aktivít vidíme, že 
v obci sa neustále snažíme o neustále zveľaďovanie a 
zhodnocovanie obecného majetku. 

 Teší nás tiež skutočnosť, že napriek nepriaznivému 
obdobiu sme v záverečnom účte roka 2021, mohli už 
tradične skonštatovať veľmi dobrú finančnú kondíciu obce, 
ktorej hospodárenie skončilo s vyššími prebytkami ako v 
roku 2020. Prebytok bežného a kapitálového hospodárenia 
obce za r. 2021 vo výške viac ako 40.000.- eur a kladné 
saldo finančných operácií obce za rok 2021, vo výške viac 
ako 203.000.- eur, boli v súlade s legislatívou pridelené  
do rezervného fondu obce, z ktorého sa môžu financovať 
kapitálové výdavky.

 Vážení spoluobčania, záverom tejto rubriky nám 
dovoľte popriať Vám pekný zbytok leta ale taktiež pevné 
zdravie a veľa spokojnosti do budúceho obdobia.

Peter Barát – starosta obce
Maroš Roman – zást.starostu obce

Z obsahu:

Prehľad aktivít obce za 1. polrok 2022
Ani sme sa nenazdali a neúprosný a nezastaviteľný 

stroj času odkrojil prvú polovicu roka 2022. Dovoľte nám 
prosím, aby sme Vás tak ako to už tradične zvykneme na 
tomto mieste, poinformovali o aktivitách v obce za uplynulé 
obdobie. 

Začiatkom roka, keď ešte neutíchli ťaživé dosahy 
pandémie, nastala na východ od nás ďalšia pohroma vo 
forme otvorenej vojny na Ukrajine. Po počiatočnom šoku 
a následnom zorientovaní sa v novej realite, sme aj my 
v obci pomohli niekoľkým ľuďom najmä ženám a deťom, 
ktorí utekali pred nástrahami vojny a poskytli im dočasné 
útočisko aby sa následne mohli po niekoľkých mesiacoch, 
keď to už situácia umožňovala, naspäť  vrátiť do svojich 
domovov. 

Avšak do slova a do písmena jedna pohroma vystriedala 
druhú a v kumulácii obe znamenajú zhoršenie ekonomickej 
situácie vyjadrenej najmä enormnou infláciou, ktorá veľmi 
nepriaznivo, tak ako na všetkých jednotlivcov, dopadá aj 
na obec. Sme v období, keď inflácia láme rekordy a hádam 
najviac zo všetkého negatívne ovplyvňuje situáciu v 
stavebníctve, spojenú s veľkým nárastom cien stavebného 
materiálu. To má okrem iného aj veľmi nepriaznivé 
následky najmä na investičné aktivity našej obce. Avšak 
aj v tomto neľahkom období vedenie obce ako aj obecné 
zastupiteľstvo realizujú aktivity a opatrenia, ktoré posúvajú 
verejné priestranstvá, obecný majetok, vybavenie a 
celkový život v našej obci na stále vyššiu úroveň. 

Z významných aktivít obce spomeňme:
- projekt prístavby hygienického centra ku budove 

Polície na ul.Davidovskej. Po stavebnej stránke je 
ukončený, nemáme ale kolaudačné rozhodnutie, 
nakoľko nám hasiči pri kolaudačnom konaní nariadili 
opatriť podhľadovú časť strechy protipožiarnym 
náterom a firma ho doteraz nezrealizovala napriek 
viacerým urgenciám

- V projekte novej ulice Cintorínskej stále riešime 
problémy s vysporiadaním časti parciel od jednotlivých 
pôvodných vlastníkov. Je to komplikovaný proces, ktorý 
sťažuje veľa bremien na jednotlivých parcelách

- Od projektu jednoduchých pozemkových úprav 
sme odstúpili, nakoľko si ako jednu z možností stanovil 
obvodný úrad aj finančnú náhradu za pozemky, ktorú my 

Vážení spoluobčania,
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Sačurovská pätnástka
XXVII. ročník Sačurovskej pätnástky a XVI. ročník Memori-

álu Helenky Slukovej sa v tomto roku opäť konal v tradičnom 
čase a to 27.3.2022.  Marcové počasie nám prialo a napriek ve-
tru nám svietilo slniečko. Organizátori opäť pripravili výborné 
podmienky pre účastníkov behu. O 12 tej hodine boli odštarto-
vané žiacke kategórie na tratiach od 50 metrov do 1000 metrov. 
Pred hlavným behom sa účastníci behu poklonili pamiatke He-
lenky Slukovej na miestnom cintoríne.

Na hlavný štart  o 13 tej hodine sa postavilo  116 účastníkov 
behu na 15 km. Pre miestnych a začínajúcich bežcov bol pripra-
vený  5 km okruh. Trať bola vyznačená na štátnej ceste I. a III. 
triedy a obecných komunikáciách. Bežali sa tri okruhy obcou. 
Traťový rekord z roku 2014 – Matviychuk Vasyľ – 0:44:56, síce 
nebol prekonaný, ale všetci bežci zo seba vydali čo mohli a celý 
beh sa konal v športovo férovom duchu.

V kategórii A – muži do 39 rokov:
1.m – Marek  Galajda  - Snina        0:57:27                                                              
V kategórii B-  muži 40 - 49 rokov:
1.m – Tomáš Kamas  - Spišská nová Ves  0:55:15
V kategórii C – muži 50 - 59 rokov:
1.m - Csaba Németh – Sáros                     0:57:31
V kategórii D – muži 60 - 69 rokov:
1m. Mikuláš Vrábeľ – Vranov n/T          0:58:57
V kategórii E – muži 70 a viac rokov:
1m. Ján Čigáš - Košice                         1:11:44
V kategórii F – ženy do 39 rokov:
Jarmila Vitovičová – Čergovrun                 0:58:45
V kategórii G – ženy 40 - 49 rokov:
Petra Šamuláková – Košice                       1:10:07
V kategórii H – ženy 50 - 59 rokov:
Mahuliena Krištanová – Vranov n/T        1:05:26
V kategórii I -   ženy 60 a viac rokov:
Zlatka Semanová -  Košice                    1:18:16
Všetky výsledky si môžete vyhľadať na webovej stránke 

obce.

Zo žiVota obce
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Medzinárodný deň žien
Po čiastočnom uvoľnení covidových opatrení sme mohli 

usporiadať pre nás všetkých, ale hlavne pre všetky naše ženy, 
v nedeľu 13. 3. 2022, posedenie z príležitosti MDŽ. Starosta 
obce obdaroval ženy pekným kvetom, ale aj krásnym kultúrnym 
programom. Kyticu uvitú z krásnych ľudových piesní venovala 
FS Oblík z Hanušoviec. 

„Ach ženy, dievčatá, babky či mamy, všetky ste krásne, to 
srdce vraví mi.

Na veku vôbec nezáleží, krása ženy, každej z Vás prináleží.“

Deň matiek
Všetko čo sme dostávali a dostávame od našich mami-

čiek, či to bola výchova, pokarhanie, dobré jedlo, ale hlavne 
nekonečné more lásky, berieme ako samozrejmosť, až kým 
sa nestaneme sami rodičmi. A práve preto je tu deň, na kto-
rý by sme nemali zabúdať  a je to Deň matiek. V tento deň 
by sme mali obdariť svoje mamy darčekom, ale hlavne vy-
znaním aké sú pre nás dôležité. Ani vedenie obce nezabúda 
na tento pekný sviatok a tak sme oslávili tento deň, v nedeľu 
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Po dvojročnej, pandémiou vynútenej prestávke sa v 
našej obci, počas víkendu 9. 7. – 10. 7. 2022, uskutočnilo 
ďalšie podujatie rozvoja cezhraničnej spolupráce obcí  
Pisarowce – Sačurov – Rozsochy. Táto cezhraničná 
spolupráca bola založená v roku 2008 vtedajšími 
vedeniami týchto obcí a nás teší, že ďalej funguje a 
úspešne napreduje. V rámci nej vznikli, stále pretrvávajú 
mnohé osobné priateľstvá a účastníci z jednotlivých obcí 
majú stále dôvod stretnúť sa, porozprávať sa a spoločne  
stráviť príjemné chvíle.

Naši priatelia z poľských Pisarowiec (okrem futbalového 
mužstva) a z českých Rozsoch, k nám pricestovali v sobotu 
9.7. 2022, v popoludňajších hodinách. Po ubytovaní hostí 
z Rozsoch vo Vranove (internát SOŠ drevárskej; priatelia 
z Pisarowiec boli ubytovaní v miestnom kultúrnom dome) 
sme usporiadali spoločenský večer v našej sále, kde 
sme si pripomenuli 70. výročie sačurovského futbalu. 
Tento spoločenský večer bol spestrený veľmi zaujímavou 
projekciou z archívnych fotografií, ktorá chronologicky 
mapovala historickú cestu Sačurovského futbalového 
klubu. Jeho súčasťou bolo aj ocenenie viacerých 
ľudí, ktorí pre sačurovský futbal odviedli alebo stále 
odvádzajú kus poctivej práce. Ako bolo prezentované, 
k najvýznamnejším úspechom nášho futbalového klubu 
patrí účasť v IV. lige, v druhej polovici 90-tych rokov, keď  
najväčšiu zásluhu na tomto, okrem hráčov, mali najmä p. 
J. Onuško, vtedajší starosta obce a Ing. Arch. Ľ. Naňák, 
vtedajší prezident klubu, ktorí pre sačurovský futbal 
odviedli v tejto dobe veľký kus poctivej práce. 

Po časti večera, ktorý bol spojený s pripomenutím si 
okrúhleho výročia futbalu v našej obci nasledovala voľná 

Ďalšie kolo ceZhraničnej SPoluPráce Družobných 
obcí PiSarowce – SačuroV – roZSochy.

zábava, ktorá pokračovala do neskorých nočných hodín.
V nedeľu, 10.7.2022 boli ráno v kultúrnom dome pre 

hostí prichystané raňajky, následne sa niektorí účastníci 
stretnutia presunuli do rímskokatolíckeho kostola na 
nedeľnú svätú omšu. Po omši nasledoval obed aj s 
futbalistami z Pisarowiec, ktorí pricestovali k nám až v 
tomto čase a potom presun na futbalové ihrisko, kde o 
14:00 začal futbalový turnaj v systéme zápasov každý 
s každým. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo našej 
obce na druhom mieste skončili Pisarowce a na treťom 
Rozsochy. 

Po futbalovom turnaji sa všetci účastníci družobného 
stretnutia presunuli do kultúrneho domu, kde bola 
prichystaná večera a nasledovalo opäť spoločenské 
posedenie. Priatelia z Pisarowiec odchádzali v nedeľu 
večer, priatelia zo vzdialených Rozsoch ešte prenocovali 
z nedele na pondelok a odišli po raňajkách v pondelok 
ráno. 

Na zorganizovaní tohto príjemného družobného 
podujatia, v tomto roku u nás, majú najväčšiu zásluhu 
najmä starosta obce p. Peter Barát ako aj súčasný 
prezident nášho futbalového klubu p. Slavomír Béreš, za 
čo im právom patrí srdečné poďakovanie. Toto  podujatie 
bolo jedným z tých, ktoré reprezentovalo našu krásnu 
obec na vysokej spoločenskej, ale aj športovej úrovni.

Tak ako už bolo vyššie spomenuté, teší nás, že táto 
družobná spolupráca pretrváva, funguje, že ju nenarušila 
ani dvojročná prestávka vynútená pandémiou a už 
teraz sa tešíme na budúcoročné kolo, ktoré by sa malo 
uskutočniť v českých Rozsochách. 

Maroš Roman – zástupca starostu obce

8.5.2022 v kultúrnom dome v Sačurove. Sála bola doslova 
preplnená nielen mamičkami, ale aj rodičmi detí Materskej 
školy v Sačurove, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenie svo-
jich ratolestí. Učiteľky MŠ opäť prekvapili nádherným kultúr-
nym programom, ktorý všetkých prítomných nie len pobavil, 
ale aj dojal. Na záver  tohto krásneho popoludnia ešte priši-
el zlatý klinec programu v podaní ĽH Stropkoviani.

„Život je ako krásna ruža : vonia, dýcha, aj pichá. Pros-
to ťa skúša.

   No v tomto živote je jedna mana: Láska, ktorú ti dáva 
tvoja mama.“

Deň detí
Zabudnúť na naše deti, ratolesti, sa nedá nikdy a to 

zvlášť v „Deň detí“, keď si  detičky obzvlášť zaslúžia našu 
pozornosť. Krásne počasie, ktoré bolo v nedeľu 5. 6. 2022 

prilákalo veľa rodín na plochu pred Základnou školou v 
Sačurove. Nafukovací hrad, vláčik, cukrová vata či detské 
pesničky už zďaleka vábili tých najmenších občanov našej 
obce. Spolu s rodičmi si mohli aj zasúťažiť, či dať si po-
maľovať tvár. Tí najmenší sa mohli povoziť na rôznych od-
ražadlách, či si maľovať na chodník. Veľkým lákadlom boli 
aj požiarnici, ktorí sa priviezli na krásnom požiarnom aute 
a predviedli nám ukážky hasenia. Neskôr už mali plné auto 
detí a rozvážali ich po obci. Okrem týchto atrakcií dostáva-
li deti ešte baličky plné sladkostí.
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V školskej kronike z roku 
1947 sa píše: „Po vojnovej 
víchrici, ktorá zúrila v celom 
Zemplíne a veľmi poškodila aj 
obec Sačurov, požiadali obča-
nia spolu so susednými obcami 
o zriadenie školy. Povereníctvo 
školstva a osvety v Bratislave 
ich žiadosti vyhovelo 24. mája 
1947. Prvá základná škola v 
Sačurove bola založená v júli 
1947 ako Štátna obvodná meš-
tianska škola v Sačurove. Sláv-
nostne ju otvorili 7. septembra 
1947. Umiestená bola v dome 
s číslom 165. Mala 3 učebne, 
zborovňu, malý kabinet a byt 
pre riaditeľa. Otváracie sláv-
nosti začali bohoslužbou, po-
kračovali posvätením škol-
ských priestorov. Potom nasle-
dovali uvítacie príhovory hostí. 
Poslednú reč mal prvý riaditeľ 
školy Ján Dráč. Slávnosť bola 
ukončená spevom piesne „Kto 
za pravdu horí“ a pohostením. 
Do školy nastúpilo 158 žiakov. 
Prvými učiteľmi v našej ško-
le boli: Eva Bölónyiová, Štefan 
Michalka, Oľga Breznoščáko-
vá a Ján Dráč. Náboženstvo v 
škole vyučovali kňazi: otec Ale-
xander Kazimír a otec Jozef 
Petrášovič.“

Čo charakterizuje našu ško-
lu po 75 rokoch od založenia?

Máme peknú zrekonštru-
ovanú budovu. V nej veľké 
množstvo modernej techni-
ky, ktorú sme získali vlastným 
úsilím z rôznych projektov. Aj v 
tomto školskom roku sme do-

kov jedinečná aktivita TEDx ZŠ 
Sačurov. 

Tohtoročná DOČ mala za 
patróna slovenského vedca 
Pavla Čekana. Konferencie sa 
zúčastnilo 19 prezentujúcich 
žiakov 4. - 9. ročníka v troch 
kategóriách. V 1. kategórii: Ko-
leso zvíťazili - Natália Tkáčo-
vá, Alex Hric, Tobias Goš. V 2 
kategórii: Prelomové vynále-
zy v histórii ľudstva boli najlep-
ší: Sára Baranová, Adriana Gu-
regová a Michaela Dargajová. 
V 3. kategórii: Mars - ľudstvo 
objavuje červenú planétu boli 
ocenení: Filip Hric, Karin Kozá-
ková a Olívia Belasová. Cenu 
sympatií od detskej poroty zís-
kal Roman Balog. Blahoželá-
me! 

Začiatkom júna sme poču-
li v našej škole „myšlienky hod-
né šírenia“ v podaní skvelých 

75 rokov od založenia školy v Sačurove... oslava učenia
stali granty na projekty, ktoré 
pripravili zástupkyne riaditeľky 
školy: projekt doučovania Spo-
lu múdrejší 3 a projekt recyklá-
cie odpadu v škole Enviropro-
jekt 2022. 

Máme 37 pedagogických 
zamestnancov, ktorí pripravujú 
pre našich žiakov rôzne vzde-
lávacie aktivity, ako sú: Deň 
vody, ľudovej rozprávky, Zeme, 
lesov, zdravia, tanca, mlieka, 
vtákov, matiek, Slnka, kvetov... 
Aj tohto roku, poznačeného 
pandémiou Covid-19, pripravili 
a zorganizovali naši učitelia pre 
prvostupniarov školu v príro-
de v Demänovskej doline a pre 
druhostupniarov lyžiarsky kurz 
vo Vyšných Ružbachoch, ba aj 
koncoročné vlastivedné výle-
ty v Bardejovských kúpeľoch a 
Zádielskej tiesňave a exkurzie 
do Pavloviec a Humenného. 

Nová moderná a vlastným 
úsilím z projektov a za finanč-
nej pomoci aj Rodičovského 
združenia a Klubu priateľov 
školy zrekonštruovaná knižnica 
je jedinečným priestorom, ktorý 
vzbudzuje obdiv po celom Slo-
vensku aj na ministerstve škol-
stva. Vytvára miesto pre vyu-
čovanie, čítanie a požičiavanie 
si kníh, no aj pre projekty ako 
sú Mamky nám čítajú, Čitateľ-
ský maratón, Číta celá škola, 
Hviezdoslavov Kubín, Ruské 
slovo.

K imidžu našej školy patrí už 
pätnásť rokov DOČ – Detská 
odborná činnosť a aj deväť ro-

rečníkov. Sára Baranová nám 
rozprávala o činnosti školské-
ho parlamentu. Reč Alexandry 
Romanovej bola o živote mla-
dej gymnastky. Tretiaci Bian-
ka Baranová, Lucia Dargajová, 
Natália Dudášová, Ján Man-
dula a Bianka Takáčová sa 
nám pochválili, že po celoroč-
nej práci na projekte Osmijan-
ko nakoniec získali ocenenie a 
dostali sa do jednej z Osmijan-
kových osmičiek. Štvrtáci Nela 
Gulová, Simona Chmeliarová 
a Tomáš Litavec nám ukáza-
li, ako sa im darilo na 1. stup-
ni našej školy. Úspešná repre-
zentantka školy v dejepisnej 
olympiáde Adriana Guregová 
rozprávala o svojej láske k his-
tórii. Úspech vo futbale sprevá-
dza piataka Alexa Hrica už od 
predškolských rokov. Michae-
la Dargajová a Beáta Olexová 
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nás presvedčili, že čítanie kníh 
je koníček, ktorý vedie detí aj k 
úspešnému zvládnutiu vzdelá-
vacieho procesu. Deviataci Ro-
man Balog, Chiara Hricová a 
Olívia Kováčová rozprávali o 
projektoch z našej histórie, aj 
o tej jej časti, na ktorú nie sme 
práve hrdí. Ali je obľúbený pes, 
ktorého ôsmačka Ema Jachy-
mová už niekoľko rokov cvičí a 
on sa jej odmeňuje poslušnos-
ťou a výbornými umiestneniami 
v súťažiach. No a v závere de-
viataci Ema Berešová a Matej 
Dobranský spomínajú na úspe-
chy, ktoré zažili v našej škole... 
Vytvorili videotablo, v ktorom 
zverejnili svoje „prezývky“, ba 
aj často používané frázy a ešte 
trochu zo svojich emócií. Skve-
lý výkon však podali aj mode-
rátori - deviataci Alex Nemčík 
a Marek Vaľko. Sme na vás 
všetkých hrdí! 

Máme 447 žiakov. Mnohí z 
nich reprezentujú svoju školu 
na olympiádach a súťažiach. 
V tomto školskom roku máme 
úspešných žiakov v matematic-
kej olympiáde (Beáta Olexová), 
v Pytagoriáde (Ema Janoková, 
Beáta Olexová, Sára Barano-
vá), v Dejepisnej olympiáde 
(Sára Baranová, Adriana Gure-
gová, Zuzana Barkovciová, Pe-
ter Čonka, Filip Hric, Marek Pa-
čuta, Matej Dobranský, Nicolas 
Berta), v Geografickej olympiá-

de (Matej Dobranský, Sára Ba-
ranová, Hana Baranová, Adria-
na Guregová, Karin Gonoso-
vá, Beáta Olexová), ba aj v sú-
ťažiach Hviezdoslavov Kubín 
(Ema Janoková), Čítačka s pí-
sačkou (Lenka Kebová), Dúha 
(Kristína Popaďáková). Už nie-
koľko rokov majú naši žiaci po-
predné umiestnenia v celoštát-
nych súťažiach Ypsilon – slovi-
na je hra, Všetkovedko, iBobor. 
Osobitnú pochvalu si zaslúžia 
aj futbalové družstvá mladších 
žiačok a žiakov. Tohto roku ob-
sadili obidve družstvá pod ve-
dením nášho telocvikára Mgr. 
Ľuboša Hrica druhé miesto v 
okrese. 

Naši starší žiaci, ktorých 
charakterizuje aj charitatívna 
činnosť, získali aj tohto roku od 
organizácie UNICEF titul „Ško-
la priateľská k deťom“ a tretia-
ci si vysúťažili miesto v jednej z 
Osmijankových osmičiek. 

Oslava učenia pokračuje...
Od 24. mája zameriavame 

väčšinu aktivít na pripomenutie 
si 75. výročia založenia školy v 
Sačurove. Vyzdobili sme ško-
lu, zdigitalizovali kroniky, vytvo-
rili videopozdravy aj pozdrav-
né karty, rozhlasové okienko, 
oslavné básne. Priaznivci ško-
ly zasielajú videoblahoželania, 
za čo sme veľmi vďační. Spo-
ločne pripravujeme prezentač-
ný banner, výstavu starých fo-

tografií, prezentačné videá, 
brožúrky, nástenky, ba i ulo-
ženie časovej schránky na 25 
rokov, či slávnostné otvorenie 
školského roka spojené s aka-
démiou. Spolu s obecným úra-
dom a starostom obce plánu-
jeme aj stretnutie súčasných i 

bývalých zamestnancov školy.
Oslávime učenie spoločne...

Autorky článku: RNDr. Mar-
ta Megyesiová, PaedDr. Jana 

Humeníková, 
zástupkyne riaditeľky školy

Zdroj fotografií: https://zssa-
curov.edupage.org
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A je to tu! 
Blíži sa koniec školského roka a nám ostávajú už len krásne 

spomienky. Každý mesiac bol naozaj bohatý na rozprávanie zá-
žitkov a rôznych príjemných akcií pre deti. Poďme si na ne spo-
lu zaspomínať.

V marci sa v našej materskej škole uskutočnil karneval, kde 
sa deti vyšantili, vytancovali, súťažili a hlavne sa nám všetkým 
predviedli vo svojich obľúbených maskách. Veľmi sa všetci teši-
li a snažili sa o to, aby ich maska bola najkrajšia. No úžasní boli 
aj tak všetci. 

Prekvapením bola tiež „ASTRO-SHOW“, kde si deti moh-
li prezrieť prenosné planetárium a spoznať vesmír, ktorý prišiel 
za nimi. Vychutnali si úžasné dobrodružstvá vesmíru, prírody a 
zvierat.

Mesiac marec obohatilo tiež divadielko s rozprávkou „Zlatá 
rybka“ z Prešova. 

Nesmieme zabudnúť aj na „Sačurovskú 15-tku“  i jej XXVII. 
ročník cestného behu a XVI. ročník memoriálu Heleny Slukovej, 
je každoročne veľkou udalosťou obce Sačurov, kde samozrejme 
nechýbala ani naša  materská škola. Deti behali s veľkou rados-
ťou a úsmevom na tvári. Každý dostal medailu a tí najlepší aj pre-
kvapenie od obce. 

Oslávili sme aj „Deň učiteľov“, ktorý nám učiteľom naozaj prí-
jemne pripravil pán starosta Peter Barát, ktorému touto cestou 
chceme veľmi pekne poďakovať. 

Obohatením mesiaca bol rovnako preventívny program „Cos-
mo“, ktorý sa realizoval po celý mesiac v triede predškolákov. 

V apríli nás navštívila dentálna hygienička, ktorá všetkým de-
ťom ukazovala a vysvetľovala ako sa správne starať o zúbky a 
ako si ich správne umývať. 

Apríl bol dôležitým mesiacom hlavne pre našich šikovných 
predškolákov, ktorí  sa veľmi tešili a poctivo pripravovali na „zápis 
do 1. ročníka základnej školy“.

„Deň Zeme“, tak ako každý rok, aj tento rok si naša materská 
škola deň 22.4. 2022  pripomenula oslavou „Dňa Zeme“, ktorá sa 
oslavuje po celom svete. Pani učiteľky si pre deti prichystali za-
ujímavé aktivity počas celého dňa. Oboznamovali sa s prírodou, 
rastlinami a s tým, ako sa máme správať, aby bola naša planéta 
Zem „zdravá“, prečo je dôležité triediť odpad a šetriť vodou. Na-

koniec sme si spolu zaspievali pieseň  „Naša Zem je  guľatá“ a 
zatancovali na rôzne detské pesničky. 

Máj bol najkrajším mesiacom v roku pre mamičky a ich de-
tičky. Všetky pani učiteľky spolu s deťmi pripravili prenádherný 
program pri príležitosti „Deň matiek“, ktorí predviedli v kultúrnom 
dome pre svoje mamičky. Bol to nádherný zážitok a potlesk pa-
tril všetkým deťom. 

Ďalším prekvapením bol „Farebný týždeň“, kde sa deti každý 
deň obliekli do inej farby. 

Radosť bola i z pánov policajtov, ktorí nás prišli pozdraviť so 
svojimi psíkmi a porozprávali sa o všetkom, čo deti chceli vedieť. 

MaterSká škola
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V závere návštevy nám dovolili vyskúšať si takmer všetky svo-
je nástroje, ktoré pri práci policajti potrebujú, vrátane majákov, či 
policajnej vesty. 

Veľkou radosťou bol 1. jún- „Deň detí“. Sviatok všetkých detí 
po celej zemi.  Celý deň sa niesol v radostnom duchu. Kolektív 
materskej školy sa postaral deťom  o hostinu, súťaže, darčeky i 
diskotéku- kde prevládala veselá nálada. 

Prekvapením bol tiež výlet na „Deň detí“, ktorý bol skutočne 
úžasný. Navštívili sme „ZOO“ v Stropkove a „Loď Bohemia“ na 
Domaši.  Pripojili sa k nám i rodičia, ktorí si to taktiež užívali spo-
lu so svojimi ratolesťami.

Posledný týždeň pred letnými prázdninami v našich sr-
diečkach zanechá milú spomienku „Rozlúčky s predškolá-
kmi“, ktorí sú našou alfou i omegou. Začínali v triede malič-
kých „Žabiek“, kde sa pevne držali húseničky, učiac sa krá-
čať v rade, sa zrazu stali usilovné a šikovné „Včielky“, kto-
ré nás museli objať na rozlúčku a pripraviť sa na dlhú trať 
veľkých školákov. 

S radosťou a úsmevom budeme spomínať na školský rok 
2021/2022, kde výsledkom celoročnej spoločnej práce a snahy, 
je úsmev a spokojnosť dieťaťa i rodiča. 

napísala p.uč. Mgr.Jana Majzerová
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Sobáše:

	 1.		Bc.	Marko	Vrábeľ		a	Mgr.	Erika	Balintová				 22.1.2022
	 2.		Martin	Ivanič	a	Mgr.	Zuzana	Jackaninová	 2.4.2022
	 3.		Marcel	Chromý	a	Beáta	Pirková																		 23.4.2022
	 4.		Denis	Hric	a	Michaela	Jacková																						14.5.2022
	 5.		Pavol	Tokár	a	Lenka	Švarbalová																			 21.5.2022
    

Zomrelí :

	 1.			Angela	Maďuranová					 3.12.2021
	 2.		Štefan	Nanár																		 25.1.2022
	 3.		Veronika	Šromovská					 28.1.2022
	 4.		Eda	Tancošová																 9.4.2022
	 5.		Helena	Bančanská				 16.4.2022
	 6.		Bartolomej	Janok						 4.5.2022
	 7.		Verona	Vasiľová									 6.5.2022
	 8.		Žofia	Leškaničová					 6.5.2022
	 9.		Milan	Baník															 20.5.2022
	10.	 Ignác	Lukáč													 22.5.2022
	 11.		Anna	Belasová							 27.5.2022				

Narodení:

	 1.		 Rastislav	Dandáš								 20.12.2021
	 2.		 Oliver	Bakajsa													 7.1.2022
	 3.		 Rastislav	Roman											 23.1.2022
	 4.		 Zdenko	Maďuran									 25.1.2022
	 5.		 Dominik	Tancoš												 27.1.2022
	 6.		 Michal	Plachetka												 8.2.2022
	 7.		 Mariana	Maďuranová					 21.2.2022
	 8.		 Matúš	Terebešsy														 10.2.2022
	 9.		 Tamia	Turcovská														 1.3.2022
	10.		 Alexandra	Maďuranová		 8.3.2022
	11.		 Gejza	Tancoš				 9.3.2022
	12.		 Lejla	Nanárová					 11.3.2022
	13.		 Jozef	Tancoš									 22.2.2022
	14.		 David	Tancoš			 24.3.2022
	15.		 Eda	Tancošová							 24.3.2022
	16.		 Gabriela	Tancošová	 2.4.2022
	17.		 Simona	Janoková				 5.4.2022
	18.		 Alexandra	Goroľová		 9.4.2022
	19.		 Jozef	Maďuran												 25.4.2022
	20.		 Sebastián	Naď											 26.4.2022
	21.	 Roman	Tancoš						 8.5.2022
	22.		 Felix	Riško													 17.5.2022
	23.		 Martin	Goroľ											 17.5.2022					
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Spoločenská kronika

Obdobie pred a po narode-
ní dieťaťa. Tehotnej žene  v Sa-
čurove, podobne ako v okoli-
tých obciach, hovorili „hrubá“. 
Budúca mamička, hoci vyda-
tá, svoj požehnaný stav pred 
okolím tajila dovtedy, pokiaľ sa 
neprejavili viditeľné znaky. Tej, 
ktorá mala visoko bruch  vra-
veli, že porodí chlapca, ktorá 
peknú tvár, dievča. K pôrodom 
volali pôrodnú babičku, tzv. va-
lalskú babu. Poslednou pôrod-
nou babičkou zo Sačurova bola 
Mária Kršeková. V minulosti ro-
dičky po pôrode oddeľovala 
kutna plachta. Aby mali dobré 
mlieko, dávali im piť pálenku. K 
matke do postele i novoroden-
covi do kolísky zvykli položiť 
fľašu zo svätenou vodou. Man-
žel rodičky hneď po pôrode iši-
el k najbližšej rodine i susedom 
volať na  „radošnik“ – malé ro-
dinné pohostenie. Dieťaťu po 
narodení plienkami zabaľova-
li rúčky k telu, aby až dorastie, 
nechodilo nakrivo, zhrbené. Do 

dňa krstu nesmela matka novo-
rodenca opustiť priestor domu.  
Krst sa konal týždeň alebo dva 
po narodení. Za krstných rodi-
čov volali parobka, alebo die-
vku, ale nie z členov rodiny, ale 
cudzích. Pre volaných to bola 
veľká pocta, ktorú sa nepatrilo 
odmietnuť, dokonca  ani cigá-
novi. Pred krstom dieťa okúpa-
li, potom ho krstná mama ob-
liekla do šatôčiek, ktoré prinies-
la ona i krstný otec. Ak kmotor 
priniesol krstňaťu kočík, kmo-
tra vybavenie kočíka a nao-
pak. Okrem toho obaja prinies-
li k pohosteniu „štiri košare ko-
lačkov, tri torty, na dzecko jed-
na zajda šatov, tri fľašky palen-
ky, kura na polivku, salama i 
šunka i kompoty – bars veľo še 
nošilo.“ Po vrátení sa domov z 
krstu, povedali krstní rodičia ro-
dičom dieťaťa: „Dali sce nám 
pohančatko a my vám prinešli 
krescančatko“.

/z publikácie  z roku 2002 
– Sačurov/                                               

roDinné obyčaje – Z hiStórie 


