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Pozvánka na folklórne popoludnie
Srdecne Vás pozývame na folklórne slávnosti
dna 15. septembra 2016 o 15.00 hodine
na miestnom amfiteátri pri kultúrnom
dome v Sacurove.

Úcinkujúci:
Spevácke duo Ivanovci
Jožko Jožka
Sacurovské nevesty
Cimbalová hudba Primáš
FS Vargovcan

Spolufinancované Ministerstvom kultúry SR a Prešovským samosprávnym krajom.
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Prehľad kultúrnych a športových
podujatí za 1. polrok 2016
Fitness Kardio
cvičenie

Od 13.1.2016 sa v kultúrnom dome začali schádzať
všetky ženy a dievčatá, ktoré chcú byť nielen pekné
ale aj zdravé. Pod dohľadom odbornej lektorky pani
Adely Mikitovej sa každú
stredu zišli, aby si rozcvičili telo a upevnili zdravie.
V dovolenkovom období sa
cvičenie prerušilo, ale v jesenných mesiacoch budeme opäť pokračovať.
Buď silná, buď odvážna, buď lepšia ako včera“
je ich mottom.

Ples Jednoty
dôchodcov

V sobotu 16. 1. 2016 sa
už po tretíkrát stretli členovia
Jednoty dôchodcov Slovenska
v Sačurove na Fašiangovom
plese. Pri dobrej muzike a v
dobrej spoločnosti sa všetci
poriadne zabavili a tak sa pripravili na dlhé obdobie pôstu.

12. Fašiangový
maškarný ples

Medzi najobľúbenejšie kultúrne akcie v našej obci patri
nesporne aj maškarný ples,
ktorý má už dlhoročnú tradíciu. 6. februára tohto roku sa
konal už po 12 krát.

Dlho pred tým si už každý,
kto sa tohto plesu zúčastnil,
chystal masku. Tak ako po minulé roky sa na tanečnom parkete zvŕtali rôzne rozprávkové
postavičky, filmové postavy a
akční hrdinovia. Fantázii sa
medze nekladú a tak bol výber masiek naozaj rozmanitý.
Dobrá hudba, výborné jedlo, krásne ceny a bohatá tombola prilákali veľa účastnikov.
Porota to mala naozaj
veľmi ťažké, veď vybrať spomedzi toľkých masiek, tie najkrajšie naozaj nebolo ľahké.
Pri promenáde v maskách
nám pred očami defilovali:
Medveď a Máša, slnečnica,
Aladin, mimóni, väzni, krhlička
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a kvietok, upíri, piráti, čarodej- Sačurovský
nice a rôzne zvieratka. 1. miesvolejbalový turnaj
to zaslúžene získali manželia
Komisia pre kultúru, šport
Furcoňovci s maskou „Kráska
a vzdelávanie v minulom roku
a zviera“.
obnovila tradíciu Volejbalového uličkového turnaja. 19.
Medzinárodný deň
marca sa opäť zišli priaznivci
tohto druhu športu vo veľkej
žien
Jediný deň v roku, keď si telocvični Základnej školy v
každý muž spomenie na ženu Sačurove. Aj keď organisvojho života, priateľku, dcérku, zátori nečakali veľmi veľkú
mamu, babku či dobrú známu. účasť, vzhľadom na to, ako
V tento deň si každá žena bez je už dnes samozrejmosťou,
ohľadu na vek zaslúži pozornosť že väčšina občanov pracuje
a kvietok k svojmu sviatku. U mimo nášho kraja alebo štánás v Sačurove sa tento svia- tu, napriek tomu sa turnaja
tok slávil 13. marca v Kultúrnom zúčastnili 4 družstvá. Na naše
dome, kde starosta obce pozval prekvapenie si s nami Sačuvšetky ženy. V príjemnej atmo- rovčanmi zahrala aj skupina
sfére si všetci prítomní pozreli, mladých ľudí z okresu Huvystúpenie detí MŠ a folklórnej menné, ktorí sa o turnaji dozvedeli z facebooku.
skupiny Tarnavčan.
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V skvelej športovej atmosfére
si družstva zahrali vo vzájomných zápasoch.
Najviac vyhratých zápasov a
teda 1. miesto získala Dlhá ulica.

XXI . ročník
Sačurovská 15 X. ročník Memoriálu
Helenky Slukovej

20. marec 2016 bol zapísaný
v bežeckom kalendári ako“ Sačurovská pätnástka. Už 11 rokov
si na 15 km trati merajú bežci zo
Slovenska, ale aj zo zahraničia
svoje sily. V tomto roku sa na
štart hlavného behu postavilo
151 bežcov, z toho 23 žien. Hlavnému behu predchádzali súťaže
pre deti predškolského veku a
pre deti ZŠ. Bola radosť pozerať
na to, že dnešná generácia detí
vie aj poriadne behať a nielen
sedieť pri počítači. Počasie nám
vyšlo a tak bolo pri štarte aj v
uliciach Sačurova dosť divákov.
Skôr než začal hlavný beh sa na
miestnom cintoríne konal pietny
akt kladenia venca k miestu posledného odpočinku našej bežkyne Helenky Slukovej.
Ako prvý dobehol do cieľa
1. Sahajda Tibor Dach prod. Sk
- 00:48:28
2. Starodubtsev Viktor JM
Demolex Bardejov - 00:49:26
3. Vyšňovský Patrik MBO

Strážske - 00:50:33
4. Tugyi Levente Miškolc
- 00:50:45
5. Malyy Anatoliy Golal marat.
Team - 00:50:50
Farby Sačurova hájili títo bežci : Ambroz Jozef
Sluka Anton
Andrejko Tomáš
Baran Andrej
Začo im patrí veľká vďaka.
Najmladší účastník behu bol
narodený v roku 1999 a najstarší
v roku 1942.
Hlavným rozhodcom bol Peter Buc, ktorý bravúrne zvládal aj
komentovanie celej akcie.
Dovidenia na trati v roku
2017.

Krížová cesta

Za účasti rímskokatolíckych
a gréckokatolíckych veriacich
sa 25. 3. 2016, na Veľký piatok,
konala krížová cesta, ktorá viedla z Gréckokatolíckeho kostola
do Rímskokatolíckeho kostola.

Deň Rómov

Už po tretíkrát sa v našej obci
konala oslava „Dňa Rómov“, aj
keď kvôli počasiu, sme toto podujatie preložili až na 30. 4. Naši
rómski spoluobčania sa na tento deň veľmi tešili, veď už celý
mesiac pred tým, pracovníčky
komunitného centra pripravovali
deti z osady na vystúpenie.

strana 3

SAČUROVSKÉ noviny

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

Ako všetci vieme, Rómovia Uličkový futbalový
majú vzácny dar, skoro všetci
turnaj
vedia pekne spievať a tancoV sobotu 9. 7. 2016 sa na
vať a tak sme o deti s talentom
miestnom futbalovom ihrisku
nemali núdzu. Ako hosťa prov Sačurove zišli všetci priazgramu, pozval starosta obce
nivci futbalu.
Rómsky súbor „Kesaj Tchave“ z
Komisia pre vzdelávanie,
Kežmarku.
kultúru a šport privítala na
ihrisku naozaj pekný počet súDeň matiek
ťažiacich, ale aj divákov. Aj keď
nám počasie zo začiatku veľmi
Mama
neprialo, keď sa cez ihrisko
Nesiem Ti ruže, mamička moja
prehnala letná búrka a neskôr
lebo dnes veľký sviatok máš,
Keď sa nám oči po tichu spoja, opäť zapršalo, na perfektných
výkonoch to naozaj neubralo.
želanie bez slov rozoznáš.
Na začiatku sa vytvorili
Takéto a ešte oveľa krajšie družstvá, ktoré boli síce z rôzslová si určite zaslúži každá nych uličiek, ale mali spoločný
matka. Veď čo by sme boli bez názov.
Hrali Dlhá ulica, Záhradná,
nich, pretože nikto na svete
nevie tak ľúbiť a odpúšťať ako Jarková a Družstevná vo vzájomných zápasoch dvakrát po
mamička.
Tento krásny sviatok sme 15 minút.
Zdravá športová rivalita, ale
8. 5. 2016 oslávili aj spoločne
v Kultúrnom dome. Plnú sálu aj výborná atmosféra trvali pomamičiek privítal starosta obce, čas celého turnaja.
Palmu víťazstva si odniesla
poprial im všetko najlepšie a potom už mali slovo hostia, ľudová 1. miesto - Jarková ulica
hudba Cifra, ktorá rozohriala 2. miesto - Záhradná ulica
3. miesto - Dlhá ulica
všetky srdcia.
V závere si poslanci a staros- 4. miesto - Družstevná ulica.
Najlepším strelcom jedeta obce, ešte uctili matky kvetom.
nástok sa stal Juraj Maxim.

Deň detí

Ani v tomto roku sme nezabudli na našich najmenších
obyvateľov a tak sa v nedeľu
12. 6. 2016 rozliehal na futbalovom ihrisku, šťastný, detský
smiech. Z príležitosti „Dňa detí“
sa futbalové ihrisko zmenilo na
jednu veľkú detskú herňu. Malých divákov k sebe lákal nafukovací hrad, cukrová vata, koníky,
štvorkolka, ale aj množstvo súťaží, ktoré pripravila komisia pre
kultúru, šport a vzdelávanie. Aj
keď sme očakávali trochu väčšiu účasť, predsa nám urobilo radosť, že môžeme potešiť našich
najmenších. Tešíme sa na nich
na budúci rok.

Jozefína Tancošová
23.12.2015
Štefan Šmatár
26.12.2015
Matej Uhrín
4.1.2016
Klára Gumanová
5.1.2016
Ružena Šmatárová
5.1.2016
Marek Tancoš
16.1.2016
Nikola Plachetková
25.1.2016
Dominika Šmatárová
19.1.2016
Gabriel Šmatár
2.1.2016
Martin Tancoš
26.1.2016
Michaela Lukáčová
19.1.2016
Ján Šmatár
18.2.2016
Michal Lukáč
21.2.2016
Alex Maďuran
9.3.2016
Matúš Žotani
15.3.2016
Ján Šmatár
11.3.2016
Mária Tancošová
1.4.2016
Peter Barát
4.4.2016
Jakub Guman
15.5.2016
Alexander Guman
27.5.2016
Magdalena Maďuranová 31.5.2016
Michal Truchan
31.5.2016
Ela Maženská
1.6.2016

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

Peter Rešetár
a Jana Jankovičová
Zdeno Piršč
a Daniela Zubeková
Ing. Daniel Janok
a Mgr. Lucia Boľanovská

9.4.2016
28.5.2016
11.6.2016

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

Ján Klacik
Mikuláš Sidor
Martin Tancoš
Mária Zubková
Mária Ďurková
Helena Švedová
Ján Doroš
Mária Truchanová
Mária Čekľovská
Mária Klaciková
Matúš Žotani
Mária Kurimska
Ján Čekľovský
Zuzana Zubková
Vladimír Hric

27.12.2015
22.01.2016
26.01.2016
02.02.2016
11.02.2016
14.02.2016
22.02.2016
05.04.2016
04.04.2016
15.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
01.05.2016
05.05.2016
08.05.2016
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OZNAMY
Buriny

V našej obci sa nachádza veľa zaburinených pozemkov, preto vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a
správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom
stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným
odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Parkovanie

Nakoľko ani po opakovaných oznamoch vo verejnom
rozhlase nedochádza k náprave, opätovne prosíme všetkých občanov, ktorí parkujú svoje autá na chodníkoch, alebo miestnych komunikáciach, aby si z dôvodu bezpečnosti
cestnej premávky parkovali svoje autá v dvoroch, pri rodinných domoch.

Pálenie

Prosíme všetkých obyvateľov našej obce, aby nepálili
plastové fľaše, zmiešané plasty, komunálny odpad, konáre stromov, ako aj ostatný domový odpad na svojich
pozemkoch pri rodinných domoch. Pri takomto konaní
škodíte nielen sebe, ale aj ostatným občanom v obci. Pri
nerešpektovaní oznamu môžete byť pokutovaní podľa
zákona.

Psy

Prosíme všetkých majiteľov psov, nech si svoje zvieratá
zabezpečia tak, aby sa nemohli voľne pohybovať po obci.

Hrobové miesta

Prosíme všetkých občanov, ktorí majú svojich blízkych
pochovaných na novej časti cintorína, aby si hrobové miesta
upravili podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia, to znamená, nech sú dobre prístupné na kosenie a najmä, nech sú z nich odstránené kamene.

Poplatky

Vážení občania uplynul 1. polrok roku 2016 a mnohí
občania si doposiaľ neuhradili povinné poplatky voči obci:
• poplatok za psa
• poplatok za hrobové miesta
• poplatok za TKO
• poplatok za daň z nehnuteľnosti
• poplatok za stočné (kanalizácia)
Preto Vás žiadame, aby ste si skontrolovali, či máte všetky poplatky vyplatené a ak nie, aby ste ich uhradili čo najskôr. Bohužiaľ sa v našej evidencii nachádzajú aj neplatiči,
ktorých dlh musí obec vymáhať cestou exekúcie. Veríme, že
aj títo občania pristúpia k plateniu dlhov zodpovedne a svoje
nedoplatky uhradia.

Zber separovaného odpadu

Oznamujeme Vám, že od 01.07.2016 budú občanom
doručené igelitové vrecia, do ktorých sa budú zbierať „tetrapaky“ - obaly od mlieka a džúsov, plechovky od piva a
energetických nápojov a obaly od konzerv, ktoré však musia
byť raz umyté.

Rozhodnutie
Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva
vo Vranove nad Topľou
Oznamujeme Vám, že na základe
Rozhodnutia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva vo Vranove
nad Topľou zo dňa 21.07.2016 sa v
našej obci zakazuje vykonávanie
všetkých hromadných, športových
a kultúrnych podujatí, z dôvodu
výskytu žltačky v rómskej osade.

Rozpis zápasov ŠK Sačurov - V. liga V-D
sezóna 2016/2017 - JESEŇ (Dospelí)
Kolo

Dátum

Čas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

07.08.2016
16.30
14.08.2016
16.00
01.09.2016
16.00
28.08.2016
16.00
04.09.2016
15.30
11.09. 2016
15.30
18.09.2016
15.00
25.09.2016
15.00
02.10.2016		
09.10.2016
14.30
16.10.2016
14.00
23.10.2016
14.00
30.10.2016
14.00
06.11.2016
13.30

Zápas

Poznámka

TJ Ptava Ptičie - ŠK Sačurov
FK Soľ - ŠK Sačurov
TJ Jasenov - ŠK Sačurov
ŠK Sačurov - TJ Družs.N. Hrušov
OFK Hencovce - ŠK Sačurov
ŠK Sačurov - FK Kochanovce/Brekov
OFK Agrifop Stakčín - ŠK Sačurov
ŠK Sačurov - OFK Tatran Bystré
voľno
ŠK Sačurov - FK Kamenica nad Cirochou
FK Sedliská - ŠK Sačurov
OcŠK Sečovská Polianka - ŠK Sačurov
ŠK Sačurov - TJ Tvarona Ulič
ŠK Sačurov - TJ Ptava Ptičie

odohrané - stav 2 : 0 ( 0:0 )
hrá sa v Soli- výmena zápasov
zmena termínu z 21.8.2016
hrá sa v Dlhom Klčovom

odstúpené TJ Šimonka Čierne

predohrávka 1. kola jarnej časti
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