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Čo sa udialo v druhom polroku 2013

Folklórne 
slávnosti 
V nedeľu 1. septembra 

opäť ožil náš amfiteáter ľudo-
vými piesňami a veselou mu-
zikou. Už od skorých ranných 
hodín pripravovali organizá-
tori tohto krásného podujatia, 
amfiteáter a jeho okolie na prí-
chod hostí a divákov.

Pre divákov bol pripravený 
pestrý kultúrny program  rôz-
ne atrakcie pre tých najmen-
ších, bohatá tombola aj výbor-
ný guľáš.                   

Počasie nám veľmi neprialo  
a už od začiatku podujatia sa 
nad hlavami účinkujúcich a di-
vákov zbiehali mraky. Ako prví, 
vystúpili Michalovské nevesty 
a beťare, spolu so svojou ľu-
dovou rozprávačkou a po nich 
javisko obsadili nám už dobre 
známi, Heligonkári z Vranova 
nad Topľou.

Na vystúpení nechýbali ani 
naše Sačurovské Nevesty s ľu-
dovou rozprávačkou Katarínou 
Kulikovou. Hneď po ich vystúpe-

ní sa však počasie pokazilo a 
každý utekal pred prudkým leja-
kom do kultúrneho domu. 

 Netrvalo dlho a kultúrny 
dom sa zaplnil do posledné-

ho miesta, pretože divákov 
ešte čakalo vystúpenie zna-
mej skupiny Kollárovci. Nád-
herné ľudové piesne v ich 
podaní tak zohriali našich 

zmoknutých divákov. Ako sa 
hovorí, koniec dobrý - všet-
ko dobré a my organizátori 
sa už tešíme na budúce let-
né slávnosti v lete 2014.

Vianoce sú keď rozlúskneme orechovú škrupinku 
a pod tanier si dáme z kapra šupinku.
Keď na oblátky rozdáme si med,
keď máme vieru, že bude krajší svet.
Keď do daru dáme si lásku, pohodu,
keď sa na seba usmievame a máme dobrú náladu.
Keď svetlo sviec rozjasní nám dom
a ten čas vianočný všetci blízki prežívajú v ňom.
Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad 
z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežité v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj 
do Vášho domu.

Nádherné vianočné sviatky, plné radosti, 
pokory a odpúšťania, k tomu veľa spokojnosti, 
šťastia, zdravia zo srdca želá
                                        

                                               starosta obce Peter Barát
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Deň úcty 
k starším
Nedeľa 20. októbra 2013  

patril k sviatkom, keď si 
chceme uctiť svojich starších 
spoluobčanov, svojich rodi-
čov, babky a dedkov. Staros-
ta obce pozval na toto milé 
posedenie všetkých jubilan-
tov, ktorí v tomto roku oslavi-
li svoje okrúhle životné jubile-
um od 65 do 90 rokov.

V kultúrnom programe ne-
smeli chýbať ani tí najmenší, 
deti Materskej školy v Sačurove.
Všetkých prítomných potešilo aj 
vystúpenie gospelovej skupiny 
duchovného otca Petra Milen-
kyho.

Aranžovanie 
vencov
25.10.2013
Už tradične, usporiada-

lo oddelenie kultúry a vý-
bor MS SČK v Sačurove, 
spoločnú akciu pre rómske 
ženy – aranžovanie vencov 
ku „Pamiatke zosnulých“.  

O prípravu materálu na 
výrobu vencov sa postarali 
sociálni pracovníci. Vyrobili 
sme okolo 40 vencov, ktorý-
mi ženy ozdobili hroby svo-
jich drahých zosnulých.

Voľby
Dňa 9. novembra 2013 sa 

v kultúrnom dome v Sačuro-
ve konali voľby do zastupi-
teľstva Prešovského samo-
správneho kraja a voľby na 
primátora Prešovského sa-
mosprávneho kraja.

Vo volebnom obvode sa 
volilo 6 poslancov z celko-
vého počtu 61 kandidátov 
a 1 kandidát na primátora, 
z celkového počtu 9 kandi-
dátov.

Slávnostné otvorenie 
Denného stacionára 
Domu sv. Simeona 

Dňa 4. novembra 2013 sa 
konalo slávnostné otvorenie 
novej služby Denného stacio-
nára Domu sv. Simeona v Sa-
čurove.

 V kultúrnom programe vy-
stúpili deti materskej školy. Sláv-
nostný príhovor predniesol riadi-
teľ GKCH  Prešov PhDr. Peter 
Valiček.

 Slávnostného otvorenia sa 
zúčastnili aj  duchovní otcovia 
farností a starostovia okolitých 
obcí.

Po príhovoch zúčastnených 
sa konala prehliadka zariadenia.  

Slávnostná posviacka 
obnoveného interiéru 
gréckokatolického 
chrámu a denného 
stacionára

Deň 24. novembra 2013 bol 
slávnostným dňom pre všet-
kých gréckokatolických veria-
cich. Konala sa slávnostná po-
sviacka obnoveného grec.kat. 
chrámu a denného stacionára 
sv. Simeona v Sačurove,ktorú 
vykonal Prešovský pomocný 
biskup Milan Lacho.

Stretnutie občanov 
s europoslancami

V sobotu 30. novembra 
sa v KD v Sačurove kona-
lo stretnutie občanov s euro-
poslancami Monikou Smol-
kovou, Eduardom Kukanom, 
poslancom NR SR Jánom 
Hudackym a zástupcom pod-
nikateľov Europského parla-
mentu Vladimírom Chlebom.

Diskusia sa konala na 
tému „Voľby do Európskeho 
parlamentu 2014“
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Túžobne očakávaný všetkými 
malými aj veľkými. Každý rok veľ-
mi podobný a predsa iný, ale vždy 
krásny, neopakovateľný. Atmosfé-
ru Vianoc žiadna iná nenahradí. 
Mnohí z nás si pamätajú, ako sme 
si v detstve nedočkavo počítali dni 
do Vianoc, ako sme písali listy Je-
žiškovi, či posielali odkazy po rodi-
čoch. Vianoce sú typicky detským 
sviatkom a aj naše detičky z ma-
terskej školy dokážu mať z príprav 
čakania i darčekov tú najväčšiu ra-
dosť. Všetko sa to začalo už prvé-
ho decembra, kedy sme si vychys-
tali triedy a prostredie v našej MŠ. 
Vyzdobili sme si vianočný strom-
ček, povešali  mikulášske čižmičky 
a počítali dni do príchodu Mikuláša. 

Na deň sv. Mikuláša do našej 
materskej školy zavítal Sv. Miku-
láš, tak ako to robí už veľa, veľa 

ranskej školy v prírode si prinies-
li množstvo nezabudnuteľných zá-
žitkov. 
Týždeň zdravej školy

Druhý októbrový týždeň je v 
našej škole venovaný zdraviu, 
zdravej výžive a zdravému život-
nému štýlu. V tomto školskom 
roku triedne kolektívy súťažili v 
tvorbe šarkana pomocou rôznych 
techník (látkový, papierový, z lís-
tia, živý, sci-fi, ovocný, zeleninový, 
z odpadu...). Najviac sa deťom pá-
čil šarkan 1. A triedy. Druháci sa v 
rámci svojho ročníkového projektu 
Zdravá výživa stretli s rovesníkmi 
z obvodových škôl – Dlhé Klčovo a 
Davidov. V zážitkovom vyučovaní 
si zmerali sily vo vedomostiach o 
zdravej výžive a vitamínoch a za-
žili kopec zábavy. 

Európsky deň 2013 – 
Osobnosť Európy 

Viete, čo majú spoločné Mária 
Terézia, Pavol Dobšinský, Hans 
Christian Andersen, Jurij Gagarin, 
Krištof Kolumbus, Ján Pavol II., 
Cyril a Metod, Leonardo da Vin-
ci, Isaac Newton či Ján Hus? Ne-
viete? Nič vás nenapadá? Všetci 
boli 15. októbra 2013 v našej ško-
le. Mali sme Európsky deň rodi-
čov a škôl a témou bola "Európska 
osobnosť". Naši žiaci pod vede-
ním svojich učiteľov zase raz uká-
zali, akí sú šikovní a tvoriví. Len 

škoda, že rodičia si nenašli čas, 
aby si to prišli pozrieť. Možno na-
budúce...
Detská odborná 
činnosť 2013

Moderné hračky, stroje okolo 
nás, no aj vynálezy, lietadlá, po-
norky, lode, raketoplány, vzdu-
cholode, vesmírne stanice i ďa-
lekohľady sa 15. novembra 2013 
skloňovali v našej škole v každom 
páde. Absolvovali sme so žiakmi a 
hosťami 8. ročník DOČ - Detskej 
odbornej činnosti. Zúčastnilo sa jej 
28 žiakov a máme aj víťazov. V pr-
vej kategórii sú to: Juliána Matio-
vá, Karin Matiová a Samko Paču-
ta, v druhej kategórii to boli: Júlia 
Danková. Martin Šaffa a Ľudko Ši-
rák a z najstarších porota vybrala: 
Kristínu Fejkovú, Daniela Bančan-

ského a Andreu Vargovú. Detská 
porota udelila svoju cenu sympatie 
Kristíne Fejkovej. Videli sme veľmi 
hodnotné prezentácie v každej ka-
tegórii. Pochvala patrí predovšet-
kým žiakom, ale aj ich učiteľom. 
Vedenie školy zorganizovalo pre 
všetkých účastníkov DOČ krásny 
filmový zážitok – navštívili sme 3D 
kino v Prešove.
Záložka do knihy 
spája školy

Dňa 6. septembra 2013 vyhlá-
sila Slovenská pedagogická kniž-
nica v Bratislave v spolupráci s 

Vianočný čas 
v materskej škole ...

rokov. Privítali sme ho, ako sa na 
dobré deti patrí - recitovali, spie-
vali, tancovali a potešili ho svojimi 
túžbami, aby nezabudol čo nám 
má priniesť znova o rok. Nikto z 
nás sa nebál a každý mu pekne 
poďakoval. 

 Ako aj po iné roky aj tento rok 
sme boli pozvaní do základnej 
školy, kde sme  spolu s  kamarátmi 
prváčikmi vítali Vianoce. V posled-
né predvianočné dni sme potešili 
pána starostu, naše tety kuchárky, 
tety predavačky, poštárky a mno-
hých iných vianočnými koledami. 

Deti sa na Vianoce tešili čoraz 
viac a preto sme písali list Ježiško-
vi ako veľmi sa na neho tešíme, čo 
mu prajeme a čo by sme si chceli 
nájsť pod vianočným stromčekom. 
Každý z nás si čosi prial, či sa nám 
to splní to ukážu Vianoce  ...

Nech si každý nájde darček pod vianočným stromčekom,
nech ma ryba málo kostí a najeme sa jej do sýtosti,
nech koláčiky voňajú a anjelici pri tom spievajú,
radosť, šťastie nech k Vám letí, to Vám prajú vaše deti..:)

                                                                           
Napísala uč. Mgr. Anička Onušková

MODERNE, ZÁBAVNE A HRAVO V NAŠEJ ŠKOLE
Môj rodný kraj

Počas teplých septembrových 
dní spoznávali žiaci I. stupňa spo-
lu s tretiakmi v rámci ich ročníko-
vého projektu krásy rodného kra-
ja. Navštívili obec Juskovu Voľu, 
prešli nenáročným chodníkom 
„Bučí laz“ a pomocou GPS prístro-
ja našli poklad – svoju prvú kešku. 
Hravo s technikou

19. septembra 2013 bolo v sa-
čurovskej škole opäť hravo a zau-
jímavo! Nadácia Volkswagen pod-
porila náš projekt Tvorivá dielňa 
techniky a my sme vďaka získa-
nému grantu zorganizovali pre na-
šich žiakov malú technickú olym-
piádu. Mladší žiaci naprogramova-
li a roztancovali včielky BEE BOT 
a tancujúce roboty zo stavebnice 
LEGO Mindstorms, ktoré vytvorili 
a naprogramovali starší žiaci, roz-
tancovali aj naše deviatačky. Všet-
ky triedne kolektívy si s priprave-

nými úlohami hravo poradili a veľ-
mi zaujímavo ich odprezentovali.
Týždeň matematiky

Týždeň od 30.9. do 4.10 bol v 
našej škole v znamení čísla, čís-
lice, cifry - zaujímavej matemati-
ky. Vyučujúci matematiky druhé-
ho stupňa pripravili pre všetkých 
žiakov školy Týždeň matematiky. 
Riešili sme zaujímavé úlohy, hla-
volamy, hrali logické hry a pomá-
hali princeznám, lienkam a iným 
hrdinom riešiť úlohy na interaktív-
nej tabuli. Deti šiesteho ročníka 
nám v tom veľmi zdatne pomoh-
li - plnili si svoj ročníkový projekt. 
Škola v prírode

Začiatkom októbra sa žiaci I. 
stupňa zúčastnili týždenného po-
bytu vo Vysokých Tatrách. Na po-
tulkách Tatrami im počasie prialo. 
Obdivovali krásy našich veľhôr, 
nadviazali nové priateľstvá, na-
vštívili Ľubovniansky hrad. Z tat-
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Narodení :

 1. Pavol Trella                 26.6.2013
 2. Karol Pačuta          1.7.2013
 3. Patrik Danko               3.7.2013
 4. Alžbeta Baranská      3.7.2013
 5. Andrej Tancoš            5.7.2013
 6. Marko Maďuran     16.7.2013
 7. Peter Nanár           21.8.2013
 8. Kristián Guman     12.9.2013
 9. Slavomír Roman   13.9.2013
 10. Alex Šmatár          1.9.2013
 11. Ignác Tancoš         20.9.2013
 12. Marek Šmatár         21.9.2013
 13. Klaudia Lukáčová   23.9.2013
 14. Alex Lukáč            11.10.2013
 15. Vladimír Lukáč    11.10.2013
 16. Tomáš Šmatár       22.10.2013
 17. Peter Macuga       25.10.2013
 18. Svetlana Tancošová   12.11.2013
 19. Adrián Guman          21.11.2013                 

Sobáše:

              
 1.  Mgr. Milan Bereščík a Mgr. Miroslava Vasiľová    13.7.2013 
 2.  Marek Sidor a Soňa Dobolyová                         17.8.2013 
 3.  Viktor Novák a Dana Kušnírová                   7.9.2013
 4.  František Urban a Bc. Nikola Iľková              7.9.2013
 5.  Michal Migaľ a Lucia Kukuncová                       21.9.2013  
 6.  Martin Horňanský a Jana Stolárová         28.9.2013
 7.  Vladimír Šrojta a Mária Fedáková             12.10.2013
 8.  Ján Karchňák a Nikola Karchňáková          26.10.2013
 9. Ing. Martin Moravec a Ivana Paulová           26.10.2013
 10. Jozef Nemčík a Gabriela Ištoková  26.10.2013

Zomrelí:

  1.  Ján Koščo          23.7.2013
  2.  Juraj Bančanský      6.8.2013  
 3. Valéria Adamová     11.8.2013
  4.  Mária Kočišová      3.10.2013
  5. Anna Kašická        24.10.2013
  6.  Mária Lačná         4.11.2013
  7. Cyril Balog             14.11.2013
  8.  Andrej Tomkovič    20.11.2013
  9.   Pavol Koščo         8.12.2013
  10.   Juraj Kurimský      11.12.2013     
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Spoločenská kronika

Doznel tlmený akord života,                                                                                                                                          
 stíchla jeho tichučká pieseň,                                                                                                                             
hmla studená padá na polia                                                                                                                                            
a nám do sŕdc bolestná tieseň.

Hľadali sme šťastie 
a našli sme seba!  ( J. Lenon )

Nadišla tá krásna chvíľa,                                                                                                                                          
keď matka dieťa porodila.                                                                                                                                        
Vietor odvial všetky chmáry,                                                                                                                                          
zostal úsmev, radosť v tvári.

Národným pedagogickým múze-
om a knižnicou J. A. Komenské-
ho v Prahe pri príležitosti Medzi-
národného mesiaca školských 
knižníc 2013 pre základné školy 
4. ročník česko-slovenského pro-
jektu Záložka do knihy spája ško-
ly: Namaľuj mi svojho obľúbeného 
literárneho hrdinu. Zapojili sa aj ži-
aci našej školy. 
Rebríček škôl

Začiatkom decembra 2013 In-
štitút pre ekonomické a sociál-
ne reformy zverejnil rebríček zá-
kladných škôl, stredných odbor-
ných škôl a gymnázií. Hodnote-
nie je pre každý typ školy osobit-
né, do úvahy sa berú výsledky za 
ostatné štyri roky. Pri základných 

školách to sú Testovanie 9 a mi-
moriadne výsledky žiakov. Pa-
tríme medzi 15% najlepšie hod-
notených škôl v celoslovenskom 
rebríčku - naši žiaci sa umiestni-
li na 154. mieste z 1069 testova-
ných škôl.
Vianočné LIP DUB

V minulom školskom roku sme 
počas Noci v škole natočili vlastné 
video LIP DUB 2013, ktoré je na-
šou veľkou pýchou. Zážitky z tvor-
by a natáčania videa natoľko oslo-
vili žiakov aj učiteľov našej školy, 
že sme sa pred Vianocami roz-
hodli natočiť krátke vianočné LIP 
DUB so živým betlehemom.

RNDr. Marta Megyesiová
PaedDr. Jana Humeníková


