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Aktivity obce v 1. polroku 2017
Rokom 2017 sme vstúpili do
tretieho roka aktuálneho volebného obdobia, v ktorom je našou prvoradou snahou naďalej pokračovať v realizácii úloh,
ktoré pozitívne prispejú k celkovému estetickému vzhľadu
obce, čiastočne vyriešia problémy a vytvoria ďalšie predpoklady k spokojnejšiemu životu
občanom našej obce. V duchu
týchto zámerov bola v priebehu I. polroka smerovaná celková činnosť Obecného zastupiteľstva, jednotlivých komisií,
pracovníkov obce, ako aj záujmových organizácií, ktoré v
obci pracujú. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz
sa okrem najdôležitejších plnení úloh v pracovno-ekonomickej oblasti, nezabúda na organizovanie spoločenských akcií rôzneho zamerania, ktoré

prispievajú k spestreniu života
jednotlivým generáciám nášho
obyvateľstva.
Obecné zastupiteľstvo sa
na svojich zasadnutiach popri riešeniu dôležitých úloh týkajúcich sa otázok ďalšieho rozvoja obce zaoberá aj aktuálnymi podnetmi a požiadavkami občanov. Za dôležitú prioritu si však v súčasnom období
kladie predovšetkým využívanie možnosti čo najväčšieho sa
zapájania do projektov, ktorých
realizáciou sa zlepší celkový
vzhľad obce, a v neposlednom
rade aj podmienky života občanov. Ešte v roku 2016 boli stanovené priority, na splnenie
ktorých od začiatku tohto roka
obec zamerala svoju činnosť.
- Jednou z nich bolo pokračovať v rekonštrukcií ČOV. Po
predložení cenovej ponuky na

vypracovanie projektovej dokumentácie od firmy Ekoservis
Veľký Slávkov na ďalšie rozšírenie oprav ČOV, sa práce zrealizovali v mesiaci júl, kde sa
zrekonštruovalo prevzdušňovanie, rozvod vzduchu a dodávka miešadiel.
- Ďalšou prioritou boli rekonštrukčné práce v KD, ktoré sa budú realizovať v mesiacoch september – október
2017. Pre splnenie tejto úlohy obec predložila požiadavku
na vypracovanie projektovej
dokumentácie opravy elektrického vedenia, protipožiarnej ochrany, plynofikácie a vyhlásila verejné obstarávanie
na realizáciu týchto prác. Ďalšie práce v KD budú zamerané na obnovenie omietok, zníženie stropu, výmenu dlažby,
zavedenie vzduchotechniky a

vybudovanie schodiska na prepojenie sály a balkóna. Na realizáciu týchto prác OZ schválilo
žiadosť obce o čerpanie úveru v max. výške 150 000 EUR.
Z úveru sa budú čerpať finančné prostriedky podľa skutočne
vystavených faktúr na základe
verejného obstarávania.
- V oblasti projektovej dokumentácie ktoré dala obec vypracovať boli jednotlivé žiadosti zamerané na:
- Technológiu zberného dvora vo výške 20 000 €,
- Rozšírenie kamerového
systému o ďalších 15 ks, ktoré sú už namontované a plnia svoj účel. Ďalšie 3 kamery sa umiestnili v rámci projektu aj na zberný dvor.
- Žiadosť na zberný dvor č.2 (
prevádzkareň) – vybetónovanie, oplotenie, zberné stojis-
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ká, auto s mechanickou rukou,
ktorú má obec úž schválenú.
- Žiadosť na terénnych a komunitných
pracovníkov
a
na pedagogických asistentov MŠ. Svoju činnosť od 1.
8. 2017 začal projekt TSP.
- Žiadosť na ďalšie multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ vo výške.
- Žiadosť na výmenu starých
koaxiálnych kamier za optické.
- Žiadosť podaná o nenávratný finančný príspevok s
názvom Miestne občianske poriadkové služby v obci.
- Žiadosť na rekonštrukciu
polyfunkčného objektu SKC na
Ulici davidovskej.
- Ku skvalitneniu činnosti dobrovoľných hasičov by
mala prispieť aj finančná suma
vo výške 1 400 € na doplnenie techniky a taktiež podaná
žiadosť o dotácia na výstavbu a obnovu hasičských staníc vo výške 30 000 €, ktoré by obec použila na výstavbu garáže pre dve autá. Obec
predložila požiadavku aj na
pridelenie hasičského auta.
Zo strany starostu obce sú pozorne sledované aj ďalšie výzvy na jednotlivé projekty. Nie
vždy je však možné sa do vyhlásených projektov zapojiť,
nakoľko stanovené podmienky
sú často pre našu obec neprijateľné a ekonomicky nevyhovujúce.
- V rámci rekonštrukčných
prác v budove ŠK Sačurov
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sa opravili sociálne zariadenia
pre hráčov a rozhodcov. Zakúpila sa nová práčka a
opravila sa čelná strana terasy.
V rámci projektu, ktorý bol vyhlásený Slovenským futbalovým zväzom, bolo obci schválených 15 000 €. Predmetné finančné prostriedky budú použité na realizáciu zariadenia
k zavlažovaniu hracej plochy.
- Na splnenie priority výmeny oplotenia starého cintorína
bol vypracovaný projekt a následne vyhlásené verejné obstarávanie. Táto úloha bola
podľa plánu už zrealizovaná.
- Obci ešte v roku 2016 bola
schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok MV SR
– Inklúzia marginalizovaných
Rómskych komunít, operačný
program Ľudské zdroje na projekt „Intenzifikácia MŠ v Sačurove (vytvorením 2 tried rekonštrukciou a nadstavbou hospodárskeho pavilónu)“ vo výške
max. 468 822,43 €. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác
bolo uskutočnené a práce sa
už realizujú. Termín ukončenia
je stanovený na 6/2018.
Mimo spomínaných priorít
a zapojenia sa do vyhlásených
projektov sa zrealizovali, resp.
realizujú aj neplánované úlohy, a to :
- Zamestnanie dvoch pracovníkov od januára 2017 cez
Úrad práce – chránená dielňa, ktorí z kancelárskych pries-

torov prostredníctvom kamier
monitorujú život v obci.
- Pozastavilo sa zasypávanie doliny pri Rogovských, nakoľko sa pracuje na realizácii
projektovej dokumentácie. Zakúpili sa ďalšie odvodňovacie
rúry v počte 54 ks. Po ukončení zemných prác v danej lokalite je v pláne realizácia chodníka k Domu nádeje.
- Obec v spolupráci so ZŠ
obnovila asfaltový koberec v
areáli školy. Súčasne sa opravil asfaltový koberec aj na parkovisku pred Domom nádeje a
na Ulici davidovskej.
- V auguste sa zrealizuje
výmena elektrického vedenia
k verejnému osvetleniu na Ulici dlhej.
- Obec dala vypracovať
projektovú dokumentáciu na
osvetlenie starého cintorína v
počte 6 svietidiel až po starú
studňu, kde sa práce už začali realizovať.
V stručnosti sme Vám vážení spoluobčania priblížili to
najdôležitejšie čo sa podarilo,
resp. na čom sa v našej obci
pracuje. Určite je mnoho iných
vecí, ktoré by možno bolo treba riešiť. Preto z Vašej strany
privítame každý podnet a námet, ktorý nám môžete odovzdať prostredníctvom poslancov obce, telefonicky alebo
osobnou návštevou obecného
úradu. Privítame každý názor
ako aj radu, ktorá prispeje pre

dobro a v prospech obce a jej
občanov.
V závere by sme chceli požiadať občanov obce Sačurov,
aby nezabudli a prekontrolovali
si zaplatenie poplatkov za dane
z pozemkov, poplatkov za stočné a komunálny odpad za rok
2017.
Zároveň Vás prosíme o dodržiavanie postupu ohlasovania
drobnej stavby, ktorú chcete na
svojom pozemku realizovať, a
ktorý sme zverejnili v Sačurovských novinách v roku 2016.
V neposlednom rade Vás
žiadame o udržiavanie trávnatých plôch počas vegetácie
vo vašom vlastníctve na území obce Sačurov, a majiteľov
psov o kontrolu ich pohybu, nakoľko svojvoľným túlaním po
obci ohrozujú občanov.
Vzhľadom na pribúdajúce
sťažnosti občanov obce Vás
upozorňujeme, a zároveň žiadame, aby ste v prípade akéhokoľvek narušenia bezpečnosti, ohrozovania domovej
slobody a podozrenia na páchanie trestnej činnosti volali na bezplatné telefónne číslo
polície 158, kde sa každý hovor
zaznamená a bude vyslaná policajná hliadka na prešetrenie.
Anna Kozáková
zástupkyňa starostu obce
Peter Barát
starosta obce

Prehľad kultúrnych a športových
podujatí za 1. polrok 2017

kultúrnom dome v Sačurove opäť zišli priaznivci maškarných plesov. Ani v tomV sobotu 25. februáto roku nechýbala pre všetra 2017 o 19. hodine sa v
kých zúčastnených bohatá

13. fašiangový
maškarný ples

tombola, zábavný program
a výborná hudobná skupina
Moment. Plesu sa zúčastnili mladí aj starší občania
Sačurova, ale aj niekoľko

detí. To, že fantázii sa medze nekladú, dokázali účastníci plesu aj teraz. Na parkete sa predvádzali úžasné
masky v podobe zvierat, fil-
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mových postáv, postavičky
z rozprávok, piráti a mnoho
iných zaujímavých masiek.
Výborná zábava trvala až
do skorých ranných hodín.
Organizátori aj v tomto roku
potvrdili vysokú úroveň tohto plesu.

Medzinárodný
deň žien

V nedeľu 12. marca 2017
prijali pozvanie od vedenia
obce všetky ženy, dievčatá, mamky a babky zo Sačurova. Ani v tomto roku sa
nezabudlo na sviatok našich lepších polovičiek. Príjemné posedenie spestrilo vystúpenie detí z materskej školy a ľudová hudba
Dribna z Prešova. Po príjemnom posedení poslanci OcZ so starostom obce
odovzdali všetkým ženám
na znak úcty a vďaky kvet a
sladkú drobnosť.

Stolnotenisový
turnaj

Priaznivci stolného tenisu sa po roku dňa 18. marca 2017 opäť zišli v priestoroch telocvične Základnej školy v Sačurove. Záujem o tento šport vôbec neupadá, ale dá

sa povedať, že každým rokom
sa počet účastníkov zvyšuje. Komisia pre kultúru, šport
a vzdelávanie preto aj tohto
roku zorganizovala túto zaujímavú akciu. Po vzájomnom
zápolení všetkých účastníkov
sa nakoniec zo 17 hráčov dostali do finále traja najlepší. Na
3. mieste skončil Samuel Zorvan, na 2. mieste sa umiestnil
Peter Hric a na 1. mieste najmladší z účastníkov Adam Mezej. Príjemné športové popoludnie si všetci pochvaľovali a
sľúbili sme si navzájom, že na
budúci rok sa stretneme opäť.

XXII. ročník
Sačurovká pätnástka
a XI. ročník Memoriál
Helenky Slukovej

tovci poklonili pamiatke našej bežkyne a spoluobčianky
Helenky Slukovej. Hlavného
behu sa zúčastnilo 137 bežcov. Ako prvý dobehol do cieľa
Viktor Starodubtsev, Ukrajina,
s časom 0:50:17.
2. miesto: Orest Babjak,
Ukrajina, s časom 0:50:46
3. miesto: Anatoliy Malyy,
Ukrajina, s časom 0:51:17
Zo žien sa najlepšie umiestnila Mariya Gudak z Ukrajiny s
časom 0:59:52. Farby Saču-

Deň učiteľov

Z príležitosti osláv Dňa učiteľov pozval dňa 31. marca
2017 starosta obce učiteľov
našej základnej školy, ktorí sa
najviac pričinili o rozvoj vzdelávania a výchovy našich detí.
Pozvaní boli: RNDr. Marta Megyesiová – zásputkyňa školy, PaedDr. Jana Humeníková,
Ing. Veronika Šeligová, Mgr.
Iveta Šaffová, Mgr. Darina
Bartková a riaditeľka ZŠ Mgr.
Mariana Bančanská.

Už týžden pred nedeľou
19.marca 2017 žila naša obec
nezvyčajným ruchom. Čistili sa
ulice, verejné priestranstvá a
cesty, aby sme sa dôstojne pripravili na najdôležitejšiu športovú akciu – Sačurovskú pätnástku. V bežeckom kalendári je tento beh na 15 km už veľ- rova hájili Jozef Kulik, Tomáš
Sačurovský
mi obľúbenou bežeckou akci- Hudák, Jozef Ambróz a Anton
Sluka.
volejbalový turnaj
ou. Hlavnému behu predchádĎalšou veľmi obľúbenu
zali bežecké súťaže detí z mašportovou akciou u nás v Saterskej a základnej školy. Skôr, Otvorenie jarnej
čurove je Sačurovský volejbaako začal hlavný beh, sa špor- sezóny
lový turnaj. Komisia pre kultúKlub slovenských turistov
ru, šport a vzdelávanie obnoSačurov zorganizoval dňa
vila tradíciu volejbalového ulič25. marca 2017 regionálnu
kového turnaja pred
akciu: Otvorenie jarnej sezó2 rokmi. Priaznivci tohto
ny. Účastníci turistického podruhu športu sa zišli v sobotu 8.
chodu sa stretli v Cabove na
apríla 2017 vo veľkej telocvičskládke dreva. Asi 15 km dlhá
ni Základnej školy v Sačurotrasa viedla po zelenej značve. Napriek tomu, že sa turnake do sedla Parustan, cez Bija zúčastnili iba tri družstvá, po
ely vrch k Onderkovým skacelý čas vládla výborná športolám, späť do sedla po hrevá atmosféra a nadšenie. Po
beni Urviska na skládku drevzájomných zápasoch sa jedva, kde na všetkých turistov
notlivé mužstvá umiestnili takčakalo občerstvenie a výborto: 1. miesto: ul. Dlhá, 2. miesný guláš.
to: ul. Záhradná a 3. miesto: ul.
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Jarková. Dúfame, že na budúci rok, ak im to pracovné povinnosti dovolia, sa turnaja zúčastí oveľa viac družstiev.

Deň matiek

Pri príležitosti osláv Dňa matiek vedenie obce pozvalo v nedeľu 14. mája 2017 do sály Kultúrneho domu v Sačurove všetky
mamy, mamičky, babky a babičky na príjemné posedenie s kultúrnym programom. V príjemnej
atmosfére najväčšiu radosť urobili svojim kultúrnym programom
deti z Materskej školy v Sačurove. Ľudovými piesňami a tancami rozveselili prítomných divákov folklórne skupiny.

Jarný prechod cez
Slánske vrchy

V nedeľu 14. mája 2017
Klub slovenských turistov Sačurov pozval svojich členov na
„Jarný prechod cez Slánske
vrchy“. Turistická trasa viedla
z Dargova cez Lazy a Mošník
do Cabova.

Deň detí

Ďalšou veľmi vydarenou
akciou Komisie pre kultúru,
šport a vzdelávanie bolo skvelé popoludie plné súťaží, programov pre deti a mládež z
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príležitosti osláv Dňa detí, ktorá sa konala dňa 3. júna 2017.
Veľkou zmenou oproti minulému roku bolo to, že oslavy
sa konali v centre našej obce
pri novom obecnom úrade a
v priestoroch základnej školy. Pre deti bolo pripravených
veľké množstvo atrakcií ako
maskoti rozprávkových postavičiek, nafukovací hrad, autodrom, cukrová vata a rôzne iné
pochúťky. Deti si mohli vybrať
z rôznych súťaží – streľba na
bránu, skákanie vo vreci, hod
na cieľ, preťahovanie lanom a
rôznych iných spoločenských
hier.

Slávnostná rozlúčka

Dňa 22. júna 2017 sa konala slávnostná rozlúčka s ThLic.
Tiborom Závadskym, kanonikom a správcom našej rímsko-katolíckej farnosti. Náš
duchovný pasier nastúpil na
miesto správcu 5. júna 2012.
Počas svojho pôsobenia cítil
potrebu venovať sa duchovnu
a vyzýval veriacich k aktívnej
spolupráci na ceste duchovného dozrievania a vkladal dôveru do úprimnej úcty k Božskému srdcu Ježišovmu spolu so
všetkými veriacimi našej farnosti. My veriaci mu pri odchode do dôchodku prajeme pev-

né zdravie a hojnosť Božích nom dome sa všetci zúčastmilostí.
není rozlúčili a dohodli na
ďalšom stretnutí v roku 2018
v obci Rozsochy.
Cezhraničná

spolupráca

V rámci cezhraničnej spolupráce medzi obcami Sačurov, Rozsochy a Pisarowce
sa v dňoch 1. a 2. júla uskutočnilo stretnutie zástupcov
týchto obcí a futbalový turnaj. V sobotu večer sme v
kultúrnom dome pri spoločnej večeri spolu s našimi
futbalistami prehodnotili futbalovú sezónu, aj pospomínali, čo sa udialo za tri roky
od nášho spoločného stretnutia v Sačurove. Stretnutie
obcí vyvrcholilo v nedeľu na
miestnom futbalovom ihrisku
ŠK Sačurov futbalovým turnajom družobných obcí. Vo
vzájomných súbojoch vládla zdravá rivalita a športové nadšenie. Tento futbalový
turnaj prilákal aj veľké množstvo divákov. Vyhrávajú vždy
najlepší a v tomto roku to
boli naši športovci a zaslúžene získali 1. miesto. Na 2.
mieste sa umiestnili hráči z
poľskej obce Pisarowce a na
3. mieste futbalové mužstvo
z českej obce Rozsochy. Po
večernom posedení v kultúr-

Sačurovský uličkový
turnaj vo futbale

Ďalšou oslavou futbalového športu bolo stretnutie našich sačurovských futbalistov na Uličkovom turnaji, ktorý sa konal v sobotu 22. júla
2017 na miestnom futbalovom ihrisku. Turnaja sa zúčastnili tri mužstvá z ulíc
Dlhej, Jarkovej a Záhradnej.
Aj keď mužstvá niesli niesli názvy ulíc, nešlo o to, kto
je z akej ulice, ale o to, aby
sa stretli priatelia a zahrali si
dobrý futbal. Zdravá športová rivalita a nadšenie trvali
počas celého turnaja. Palmu
víťazstva si odniesla ul. Jarková za 1. mesto, na 2. mieste sa umiestnila ul. Záhradná a na 3. mieste skončila ul.
Dlhá. Finále 11-ky 2017 vyhral Marek Tkáč z Dlhej ulice. Družnú atmosféru turnaja ešte viac zvýraznilo posedenie pri dobrom guláši a pečenej klobáse. Športu zdar a
futbalu zvlášť.
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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 poľnohospodárke a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným,
dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Udržiavajme
si čisté pozemky, robíme to pre seba a
pre naše deti.

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

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.
Spaľovaním plastov a komunálneho odpadu sa do ovzdušia uvoľňujú nebezpečné a zdraviu škodlivé látky, ktoré dýchame
všetci. Pri nerešpektovaní oznamu môžete byť pokutovaní podľa zákona.

Psy
Prosíme všetkých majiteľov psov, aby si
svoje zvieratá zabezpečili tak, aby sa nemohli voľne pohybovať po obci.
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Ako postupovať
pri ohlasovaní
drobnej stavby
Ak ste sa rozhodli pustiť do stavby oplotenia,
garáže, prístrešku alebo záhradného domčeka, budete musieť ohlásiť stavbu stavebnému
úradu (Obecný úrad Sačurov), pretože spadajú do skupiny tzv. Drobných stavieb. Drobné
stavby plnia vzhľadom k hlavnej stavbe len doplnkovú funkciu a predpokladá sa tak, že svojim využívaním a účelom nebudú mať možnosť ovplyvňovať kvalitu životného prostredia.
Drobná stavba je prízemná stavba, ktorej
zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5m. Ak sa jedná o podzemnú stavbu napr.
o pivnicu, jej zastavaná plocha nesmie presiahnuť 25 m2 a hĺbku 3 m.
Okrem už spomínaných, sa medzi drobné
stavby radia aj prípojky pozemkov a stavieb.
Uskutočnenie drobnej stavby ste povinný
ohlásiť príslušnému stavebnému úradu (Obecný úrad Sačurov) vopred a to písomnou formou
a stavať môžete začať až po obdŕžaní písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá
proti stavbe výhrady. Ak stavený úrad neurčí
inak, mali by ste súhlas obdržať do 2 mesiacov
od dátumu doručenia ohlásenia drobnej stavby.
Čo potrebujete k ohláseniu:
– tlačivo na ohlásenie drobnej stavby,
– doklad, ktorým preukážete vlastníctvo,
alebo iný právny vzťah k pozemku,
– ak nie ste jediným vlastníkom pozemku,
potrebujete súhlas ostatných vlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
– situačný výkres,
– stavebné riešenia a technický popis stavby (odborne spôsobilá osoba),
– vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu potrebných prípojok,
– ak stavbu realizujete svojpomocne, potrebujete vyhlásenie kvalifikovanej osoby,
– ak sa stavba uskutočňuje na poľnohospodárkej pôde, je potrebné vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu. O všetkých náležitostiach týkajúcich sa danej problematiky pojednáva zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov
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Úspešný rok za nami
Školský rok 2016/2017
bol jedným z tých, o ktorých
budeme hovoriť ako o veľmi úspešných rokoch. Darilo sa nám vo výchovnovzdelávacom procese, naši žiaci
boli úspešní v okresných, ba
aj krajských kolách predmetových olympiád a súťaží. Už
tradične sme mali úspech na
okresnom kole Biologickej
olympiády. Náš žiak z 9 .B Ľudovít Širák získal 2. miesto v časti Geológia a nesklamal ani na krajskom kole. V
12. ročníku súťaže Junior Internet projekt nášho deviataka Kristiána Valča KristianDESIGN – Photo manipulation vybrala porota na po-

nili okresného kola Dejepisnej olympiády. Júlia Haňová
získala 2. miesto a úspešnými riešiteľmi boli aj Adriana
Petríková a Marcel Nemčík.
Potešilo nás, že naši malí
aj veľkí futbalisti a futbalistky nás veľmi úspešne reprezentovali. V okresnom kole
v malom futbale McDonald
Cup sa umiestnili deti druhého až štvrtého ročníka na
3. mieste. Staršie žiačky dokonca získali v malom futbale 2. miesto. družstvá chlapcov a dievčat našej školy zúčastnili okresného kola v atletike. Chlapci získali ako
družstvo 4. miesto. Individuálne umiestnenia: 1. mies-

ronika Dudášová a obsadila
1. miesto v behu na 300 m.
Nie je nám cudzia žiadna inovácia. Našou snahou
je rozhýbať žiakov a ukázať im čaro športu a hier. Po

hra na svete, v ktorej súťažia tri družstvá. Najdôležitejšie však je, že ju môžu hrať
všetci bez rozdielu výšky a
váhy. Je zábavná, motivujúca a podporuje spoluprá-

stup do finále súťaže Junior
DESIGN. Zúčastnili sme sa
aj okresného kola Chemickej olympiády a naša žiačka
9.B triedy Ema Truchanová
bola úspešnou riešiteľkou.
Žiaci našej školy sa zúčast-

úspešných školských pretekoch School Kids Race sme
sa rozhodli zakúpiť „veľkú
loptu“. Žiadna nuda, žiaden
stres, zakrič „Omnikin“ a lopta vzduchom leť! S takouto „megaloptou“ sa zoznámili
aj naši piataci na hodine telesnej výchovy. Čím väčšia
lopta, tým je väčšia radosť
detí z pohybu. Učili sa loptu
chytať, prenášať, odpaľovať,
ba dokonca do hry zapojili aj
matematiku. Naučili sa, že
ak vytvoria trojuholník, ľahšie udržia loptu, aby ju odpálili a ak sú tímy v obrane, musia sformovať okolo lopty štvorec. Nová netradičná kolektívna loptová hra
to a postup na krajské kolo Kin-ball, ktorá vznikla v Kav hode kriketovou loptič- nade, spája pohyb a myslekou - Alan Šmatár, 3.miesto v behu na 1000 m Damián Keba a 3.miesto v skoku
do diaľky René Keba. Z dievčat bola veľmi úspešná Ve-

cu chlapcov a dievčat. Ukážkovú hodinu v športovej hre
Kin-ball pre deti a učiteľov
nám v našej škole sponzorsky predviedol podpredseda
Slovenskej kin-ballovej federácie a slovenský rozhodca
Mgr. Aurel Bitter. Ďakujeme!
Tento školský rok sa niesol v znamení rozvoja čitateľskej gramotnosti. Okrem
pravidelných aktivít sme napríklad zaviedli vo vstupnej
chodbe koly „čitateľskú búdku“, naši žiaci sa zúčastnili v rámci akcie „Celé Slovensko číta deťom“ besedy
s detskou spisovateľkou Gabikou Futovou, vydávali sme
náš občasník Kvapka a každý ročník vytvoril jedno číslo
mesačníka Minikvapka. Viac

nie, vylepšuje obratnosť, bu- o akciách venovaných rozduje sebavedomie a nevyža- voju čitateľskej gramotnosti
duje športový talent. Jediná sa dočítate v elektronických
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školských novinách: http://
kwapka.skolskenoviny.sk/
Aj tohto roku sme oslávili Deň detí veľkou školskou
šou a nocovaním v škole.
Začali sme natáčaním nového školského videa, pokračovali hymnou školy a módnou prehliadkou. Za krásneho počasia sme absolvovali
na školských ihriskách Šporťáčík aj Tancáčik. Za prítomností mnohých rodičov a priateľov školy sa naši žiaci
prezentovali ako deti, ktorým
rozhodne nechýba talent. No
a Veľká nočná hra zakončila
dvanásty ročník „Noci v ško-

vaní, o zaujímavom dejepisnom projekte, o veľkej čiernej lopte, o tom, aká dôležitá
je pracovná atmosféra, o talente, ba aj o rozlúčke s našou školou. Táto jedinečná
aktivita nemá obdobu v žiadnej základnej škole na Slovensku.
Aj tohto roku sa naši žiaci
vybrali spoznávať našu krajinu. Uskutočnili sme niekoľko
vlastivedných výletov do blízkeho i vzdialeného okolia.
Boli sme na „výlet za odmenu“ s reprezentantmi školy v
Tatrách a v Aquacity Poprad,
piataci a šiestaci boli v Bet-

le“ na tému „Retro“. Ďakujeme všetkým ochotným a tvorivým učiteľom, ktorí venovali svoj voľný čas, energiu a
kreativitu pre úspešný priebeh tejto najobľúbenejšej akcie žiakov našej školy.
Už šiesty rok sme počas
jedinečnej školskej konfe-

liari a jaskyni Domica, siedmaci, ôsmaci a deviataci objavovali Spišský hrad, prváci
a druháci boli v Humennom a
na hrade Brekov, no a tretiaci a štvrtáci súťažili na hrade Vinné.
Naša škola je známa aj
svojimi ročníkovými projek-

rencie TEDx ZŠ Sačurov počúvali myšlienky hodné šírenia o tom, čo sme v našej škole zažili počas školského roka, o ľudovej kultúre, ale aj spomienkach starých rodičov, o návšteve náučného chodníka a ranča s
koníkmi, o netradičnej hodine hudobnej výchovy, o čitateľskej gramotnosti, o tanco-

tami. Žiaci pri nich prezentujú nielen svoj herecký talent, ale najmä množstvo vedomostí a tvorivosti. Viete,
ktorého panovníka prezývali „Ryšavá líška“, kto bol Ján
Hus, husiti, kto dal prestavať
Bratislavský hrad? My sme
sa to dozvedeli na ročníkovom projekte našich siedmakov. Zaviedli nás do búrlivé-

ho 15. storočia, obdobia vlády Žigmunda Luxemburského. Svojím vystúpením nás
poučili a potešili. No a vyučovanie sme zakončili deviatackým ročníkovým projektom z anglického jazyka: Rozprávka o veľkej repe.
Deviataci nás pobavili svojím netradičným poňatím celej rozprávky v anglickom jazyku.
V súčasnej dobe musí
každá škola participovať na
rôznych projektoch vyhlasovaných ministerstvom školstva alebo rôznymi nadáciami. V našej škole je to už nepísané pravidlo, že zástupkyniam riaditeľky školy sa
podarí každý rok získať niekoľko grantov na ich zaujímavé projekty. Takto bolo aj
tohto roku.
1. projekt: Nadácia Eductech vo svojej grantovej
schéme „Inovatívne metódy
výučby techniky“ schválila aj
náš projekt na moderné vyučovanie technickej výchovy.
2. projekt: Začiatkom júna
zasadala riadiaca rada projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a na
svojom zasadnutí schválila
zoznam škôl, ktoré budú vybavené IT Science labora-

tóriom. Medzi vybratými školami je aj tá naša.
3. projekt: Nadácia Slovenskej sporiteľne na základe odporúčania výberovej komisie grantového programu „Inovatívna základná škola 2017“ udelila grant
nášmu projektu „Matematické rozprávky“. V rámci tohtoročného grantového kola
programu Inovatívna základná škola Nadácia Slovenskej
sporiteľne dostala 97 žiadostí o podporu a z nich podporili 24 žiadostí.
4. projekt: V rámci výzvy
ENVIROPROJEKT 2017 bolo
Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR predložených spolu 131 projektov.
Z nich vybrala odborná komisia 31 a medzi nimi aj ten náš
s názvom „Úžasný svet“.
Oveľa viac zaujímavostí o našej škole môžete nájsť na našom školskom webe:
h t t p s : / / z s s a c u r o v. e d u p a ge.sk či na našom facebookovom profile alebo vašou
účasťou na našich aktivitách, kam vás srdečne pozývame. Veľmi úspešný školský rok je za nami. Dúfame,
že aj ďalšie roky prinesú aktivity, ktoré budú prispievať k
dobrému menu našej školy.
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Zájaz do Osvienčimu Spoločenská kronika
Dňa 14. júla 2017 MS SČK
v Sačurove usporiadal zájazd pre svojich členov a priateľov do Osvienčimu. Počas druhej svetovej vojny bol
v meste Osvienčim v areáli bývalých kasární vybudovaný najväčší nemecký koncentračný tábor Auschwitz I.
Vedľa neho neskôr postavili rozsiahlejší komplex, ktorý nazvali Auschwitz II - Birkenau. V tomto tábore zomrelo asi 1,1 milióna mužov,
žien a detí z rôznych kútov
Európy. Dnes je koncentrač-

ný tábor Osvienčim - Brzezinka zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.
U každého zanechal Osvienčim výraznú stopu, silný zážitok a mrazenie už pri pohľade
na vstupnú bránu s nápisom
„Arbeit macht frei“. Túto nezabudnuteľnú atmosféru dopĺňala sprievodkyňa, ktorá vyrozprávala množstvo príbehov o
ľuďoch, ktorí prežili hrôzu tohto tábora. Touto formou sa
chceme poďakovať nášmu p.
starostovi za finančnú úhradu
za autobusovú dopravu.

Milí spoluobčania

Obec Sačurov, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatky za komunálny
odpad a poplatky za stočné, týmto upozorňuje
všetkých občanov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č.
582/2004 Zb., aby si túto povinnosť splnili čo
najskôr a to zaplatením v pokladni Obecného
úradu Sačurov, alebo na účet obce.
V prípade, že dane nebudú do konca septembra riadne zaplatené, obec ako správca
dane je povinná pristúpiť k exekučnému konaniu, ktoré vykoná sama, alebo sa s nárokom
na vykonanie exekúcie obráti na Okresný súd v
Banskej Bystrici.
Veríme, že k nezaplateniu daní došlo len Vašim pracovným, alebo rodinnými zaneprázdnením a že svoju zákonnú povinnosť si riadne splníte.

Narodení
Diana Tancošová
Simon Barbora 		
Marek Adam 		
Rozália Lukáčová
Jasmína Gumanová
Mária Tancošová
Ondrej Tancoš 		
Jana Banová 		
Anna Tancošová
Martina Šmatárová
Miroslav Tancoš
Zdenko Guman 		
Matej Štempák 		
Teodor Litavec 		
Jozefína Šmatárová
Denis Tancoš 		
Miroslav Vadas 		
Martin Maďuran
Adam Hudák 		
Nikolas Maďuran
Dominik Maďuran
Laura Matiová 		
Filip Horňanský 		
Viola Gumanová
Pavol Macuga 		
Angelika Lukáčová
Martina Žotaniová
Karin Šoganičová
Barbora Adamová
Vivien Sukovská
Dominik Maďuran
Viktória Bedriová

18.01.2017
20.01.2017
05.02.2017
06.02.2017
13.02.2017
22.02.2017
22.02.2017
28.02.2017
02.03.2017
15.03.2017
16.03.2017
18.03.2017
22.03.2017
29.03.2017
02.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
07.04.2017
08.04.2017
18.04.2017
21.04.2017
25.04.2017
06.05.2017
12.05.2017
12.05.2017
14.05.2017
17.05.2017
18.05.2017
08.06.2017
22.06.2017
29.06.2017
23.07.2017

Sobáše
Marián Demeter a Jaroslava Ferencová
Peter Macura a Mária Kopečková
Bernhard Georg a Monika Antušová
Mário Štec a Monika Fecová 		
Adrian Stanislaw Ronowski
a Slavomíra Zubeková 			
Ivan Kopeček a Ing. Blanka Kislaň
Ján Pirko a Simona Bartková 		

14.01.2017
22.04.2017
29.04.2017
27.05.2017
01.07.2017
01.07.2017
22.07.2017

Zomrelí
Josef Kolacia 		
Gustáv Baran 		
Mária Truchanová
Veronika Karliková
Helena Šmatárová
Pavol Kurimský 		
Juraj Šimko 		
Martin Goroľ 		
Mária Trellová 		
Anna Hricová 		
Júlia Mandulová
Helena Fejková
Marko Koľ		
Dominika Tokárová

08.01.2017
18.01.2017
03.02.2017
17.02.2017
21.02.2017
26.03.2017
28.03.2017
15.04.2017
17.04.2017
27.04.2017
03.05.2017
29.05.2017
28.06.2017
19.07.2017
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