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Z činnosti Obecného zastupiteľstva a Obecného úradu

- Na budove požiarnej
zbrojnice bola zrealizovaná
výmena okien a dverí. V najbližších dňoch sa začína aj so
zateplením a opravou fasády.
- Na pozemku medzi starým a novým cintorínom boli
zrealizované práce na odvedenie dažďovej vody, kde sa
v blízkej budúcnosti bude realizovať parkovisko a prístupová cesta na tieto cintoríny.
- Finančné prostriedky
z Eurofondov, ako aj z rozpočtu obce boli použité na
obnovu fasády komunitného
centra a kultúrneho domu. V
dokončovacích prácach na
komunitnom centre sa následne pokračuje.
- Finančné prostriedky z
EÚ máme schválené na vybudovanie zberného dvora a
na zakúpenie nového trakto-

ra, veľkokapacitných kontajnerov, ako aj smetných nádob na separované komodity
do domácnosti.
- K bezpečnosti a spokojnosti občanov by mali prispieť aj Rómske občianske
hliadky. Výberové konanie na
obsadenie miest v týchto hliadkach , ako aj ich činnosť je
plánovaná v najbližších mesiacoch.
- Aj keď čistička odpadových vôd je v správe obce,
súčasný stav prevádzky nespĺňa požadované normy.
Preto sa obec rozhodla zmeniť prevádzkovateľa, ktorý
vypracoval projektovú dokumentáciu na postupnú rekonštrukciu havarijného stavu
čističky. S prácami I. etapy
opráv by sa malo začať ešte
v tomto roku.

- Po odkúpení a následnom zbúraní rodinného domu
vyrastie v centre obce nové
detské ihrisko, ktoré bude
slúžiť nielen pre deti z MŠ,
ale aj mamičkám s malými
deťmi a všetkým občanom
našej obce.
- (NE) šťastné WC v rómskej osade. Na zakúpenie
týchto prenosných WC a

automatických pračiek do
zriadenej práčovne nám boli
poskytnuté finančné prostriedky z úradu splnomocnenca
vlády pre rómske komunity p.
Petra Polláka. Snaha o zlepšenie životných podmienok
tejto komunity obec nestala
žiadne finančné prostriedky,
avšak nepriniesla ani očakávaný výsledok.

Komunálne voľby 2014
Kto sa chce vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014
uchádzať o miesto poslanca alebo starostu,
musí 55 dní pred dňom volieb, teda najneskôr
21. septembra doručiť miestnej volebnej
komisii kandidátnu listinu.
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Významné udalosti za I. polrok 2014
Silvestrovský ples
Prvý deň nového roka 2014
privítali občania obce ohňostrojom pred KD a už tradične na
3.reprezentačnom Silvestrovom
plese, ktorý sa konal pod záštitou
starostu obce P. Baráta. Prvé hodiny roka 2014 sa niesli v znamení
dobrej nálady, príjemnej zábavy,
tanca a bohatej tomboly.
Po prvý krát sa varilo v novej kuchyni, ktorá vznikla rekonštrukciou
bývalých priestorov miestnej knižnice.

Prvý ples Jednoty
dôchodcov
Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov usporiadala dňa 11.
Januára 2014 pre svojich členov a občanov obce Fašiangový
ples. Po kultúrnom programe deti
rímskokatolíckej farnosti a folklórnej skupiny Sačurovské nevesty

fašiangový ples. Plná sála kultúrneho domu bola naplnená do posledného miesta. Všetci , ktorí sa
vedia dobré zabaviť, majú fantáziu
na prípravu a výrobu masiek si nenechali ujsť túto akciu. Veľkým lákadlom bola dobrá hudba v podaní skupiny DOMINO, výnimočne
bohatá tombola a zaujímavé ceny
pre víťazné masky. Porota to naozaj nemala ľahké, a tento rok si
palmu víťazstva odniesli manželia Švarbalovi za masku ,,Zajace
z klobúka“. O atraktívnosti akcie
svedčí aj účasť masiek v celokrajskom meradle.

Medzinárodný deň
žien

popoludnie ukončil svojim spevom druhé kolo voľby prezidenta
náš nový spevácky talent Viktória Slovenskej republiky sa konalo
v sobotu 29. marca 2014. PreziŠamková.
dentom SR na nové volebné obdobie sa stal nezávislý kandidát
Deň učiteľov
Andrej Kiska.
Presne v deň sviatku učiteľov 28. marca prijal starosta
obce P. Barát na Obecnom
úrade spolu s riaditeľkou ZŠ v
Sačurove Mgr. Marianou Bančanskou 5 učiteľov, ktorí sa
pričinili v danom školskom roku
o rozvoj našej školy. Ocenení
boli učitelia: Mgr. Marianna Baranová, Mgr. Ivan Baran, Mgr.
Dominika Čechová, Bc. Tatiana

Maškarný ples
Prvého marca tohto toho roku
sa konal jubilejný 10. maškarný

Už po 19 krát sme 30. marca
v uliciach Sačurova privítali bežcov zo Slovenska, ale aj z blízkych susedných krajín. Slnečné
počasie, ktoré nám v tomto roku

Nedeľa 9. marca patrila v Sačurove všetkým ženám, ktoré sa
spoločne stretli v slávnostne vyzdobenom kultúrnom dome na
programe pri príležitostí MDŽ. V

Mikčová a Mgr. Jana Zorvanová. Nielen im, ale všetkým učiteľom patrí veľké poďakovanie
za ich nie vždy ľahkú prácu pri
výchove

začala ozajstná zábava. K príjemnej atmosfére prispela aj dobrá hudba a chutné občerstvenie.
Bolo až prekvapujúce, aký úspech
mal tento ples u občanov obce.

Sačurovská 15-tka,
Memoriál Helenky
Slukovej

úvode sa predstavili naši najmilší
a zároveň najmladší účinkujúci,
deti z MŠ. Básničkami, spevom
a tancom tak vyslovili svoje poďakovanie nielen svojím mamičkám a babičkám , ale aj všetkým
prítomným ženám. Neskôr patrilo
javisko folklórnej skupine z Nižného Hrabovca a ich veselému
spevu a tancu. Príjemné sviatočne

Voľba prezidenta
Slovenskej republiky
Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa konala v sobotu 15. marca 2014. Keďže ani
jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezískal
nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov oprávnených voličov,

naozaj prialo, privítalo rekordný
počet 157 bežcov a bežkýň. V
úvode prví na trať vybehli žiaci
MŠ, hneď po nich žiaci ZŠ v 4
kategóriách chlapci a dievčatá.
Po pietnom akte pri hrobe našej rodáčky a bežkyne Helenky
Slukovej a slávnostnom sľube
športovcov sa o 13,00 hodine
začal hlavný beh. Pretekári podali naozaj špičkové športové
výkony. Svedčí o tom aj fakt, že
po 18 rokoch Sačurovskej 15-tky
bol prekonaný traťový rekord, a
to zásluhou zahraničného účastníka z Ukrajiny Matviychuka
Vasyla z JM Demolex Bardejov

strana 3

SAČUROVSKÉ noviny
s časom 0:44:56. Prvá žena s
časom 0:59:08 dobehla Cower
Sophia zo Slávie TU Košice. Prítomní bežci, ale aj diváci vysoko ocenili organizáciu a priebeh
tohto športového podujatia.

Deň Rómov
Aj keď deň Rómov je určený
na deň 8. apríla, v našej obci
sme si tento deň pripomenuli
kultúrnym vystúpením na miestnom amfiteátri dňa 1. mája v
dvoch častiach. V prvej časti
celá rómska komunita v našej
obci sa tešila nielen na vystúpenie skupiny GIPSY-ČAVE z Topolčian a Gipsi Terni Čhajori zo
Soli, ale hlavne na miestne talenty z rómskej osady. Dievčatá
pod vedením TSP si pripravili, a
v peknom trblietavom oblečení
zatancovali dva tance. Chlapci z osady pri doprovode gitary
zaspievali
cigánske piesne.
Rómsku hymnu zaspieval talentovaný spevák Gejza Lukáč.
Druha časť prvomájového popoludnia bola venovaná všetkým
občanom našej obce, kde na
miestnom amfiteátri na počúvanie a do tanca hrala skupina
MOMENT.

Posedenie pri ohni
Ďalšou nie menej zaujímavou akciou Jednoty dôchodcov
bolo posedenie pri ohni 8. mája,
v deň 69.výročia víťazstva nad
fašizmom, na miestnom ihrisku.
Akciu zorganizovali v spolupráci
MS SČK. I napriek chladnejšiemu
počasiu si prítomní občania obce
posedeli pri ohni, opiekli klobásu a
zaspievali naše slovenské ľudové
piesne.

Otvorenie
posilňovne
Pre občanov našej obce, ktorí
si chcú svoje telo a zdravie udržiavať v dobrej forme, bola začiatkom
mája otvorená v budove požiarnej zbrojnice nová posilňovňa. V

priestoroch sa nachádzajú dve
miestnosti, z ktorých jedná je náradím a zariadením prispôsobená
na cvičenie pre mužov a druhá
pre ženy. Otvorená je denne v popoludňajších hodinách za poplatok
0,50 € za 1 hodinu. Poplatok, ktorý
sa vyberá bude slúžiť na doplnenie posilňovne o nové zariadenia.

Deň matiek
Máj nie je len najkrajším mesiacom v roku, ale aj mesiacom, kedy
sa chceme poďakovať našim najdrahším mamám za lásku a starostlivosť. Nebolo to inač ani tohto
roku, keď sme sa 11. mája stretli v
miestnom kultúrnom dome. Kultúrny program , v ktorom vystúpil detský folklórny súbor Oľšavka, Sačurovské nevesty a folklórny súbor
Vranovčan, spríjemnil všetkým
mamkám toto krásne sviatočne
popoludnie. V závere každá žena
obdŕžala od starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
symbolickú kytičku.

Prechod Slanským
pohorím
Klub slovenských turistov v
Sačurove dňa 11. mája zorganizoval tradičný turistický prechod Slanským pohorím. Trasa
viedla z Dargova – Ružový sad
cez Lazy, Mošník a Mazolín do
Cabova. Pre rodiny s deťmi a
starších turistov bola pripravená
aj menej náročná trasa. V cieli
turistickej trasy bolo pre účastníkov akcie pripravené občerstvenie. Príjemné pocity zo zaujímavej akcie si odniesol každý
účastník pochodu.

Voľby do Európskeho
parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu
(Eurovoľby 2014) sa
uskutočnili 24. mája 2014. Na
území Slovenskej republiky sa do
Európskeho parlamentu volilo 13
poslancov.

Deň detí
Každoročne sa sačurovské detí tešia na športovosúťažne
popoludnie,
ktoré
sa pri príležitostí Dňa deti na
miestnom ihrisku organizuje
pod záštitou obecného úradu.
Dňa 1. júna sa celé popoludnie
nieslo v duchu športového súťaženia a zábavy. Detí sa oboznámili s prácou dopravnej polície
a povozili sa na policajných autách. Nie menej zaujímavý bol
malý aj veľký nafukovací hrad,
cukrová vata od starostu obce,
ale aj vozenie na štvorkolke. I
keď tento rok počasie akcii nie
veľmi prialo, detí prežili príjemné popoludnie spolu so svojimi
rodičmi.

Miss Baby a Boy
O niečo neskôr ako po minulé roky sa 29. júna konala
obľúbená akcia Miss Baby a
Boy. Do súťaže sa prihlásilo
12 malých detí zo Sačurova,
Sečovskej Polianky, Kamennej Poruby a Vranov -Lomnica.
V kategórii mladších detí od
4 do 6 rokov zvíťazila Adelka
Baranová z Lomnice a v kategórii od 6 do 8 rokov Kristínka
Popaďáková zo Sačurova. Z
chlapcov boli úspešní Radko
a Vilko Tomčkovi a Nicolas Mikloš z Lomnice.

Zmeny v rímskokatolíckej farnosti
Z dôvodu odchodu kaplána
Mgr. Jána Stanka na nové pôsobisko do obce Ruskov, sa dňa 31.
júna s nim rozlúčil starosta obce P.
Barát, poslanci OcZ, ako aj veriaci rímskokatolíckej cirkvi.
Zároveň sme v kostole Božského srdca Ježišovho privítali dňa 5.
júla nového kaplána Mgr. Jána
Vaľka, ktorý je rodákom z Košickej Novej Vsi. Všetci im želáme
hojnosť božích milostí, aby sa im
na novom pôsobisku páčilo a Pán
Boh viedol ich kroky.

Stretnutie
cezhraničnej
spolupráce
V dňoch 12. a 13.7.2014 sme v
našej obci privítali delegácie a športovcov družobných obci Pisarowce
z Poľska a Rozsochy z ČR. V sobotu večer sme v kultúrnom dome po
spoločnej večeri aj s našimi športovcami vyhodnotili futbalovú sezónu a
započúvali sa do príjemnej hudby v
podaní hudobnej skupiny Moment.
Stretnutie obci vyvrcholilo v nedeľu
futbalovými turnajom na miestnom
ihrisku ŠK. Lákadlom pre našich
hostí aj občanov obce boli nielen
výborné futbalové výkony, ale aj
súťaž požiarnikov a zaujímavá tombola. Víťazstvo si tento rok odniesli
futbalisti z Poľska.
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Vyžrebovanie
JESENNÁ ČASŤ “A MUŽSTVA”
1. kolo: 		
10.8.2014
o 16.30
		
FK Humenné – Sačurov
2. kolo:
17.8.2014
o 16.00
		
Sačurov – Hanušovce
3. kolo:
24.8.2014
o 16.00
		
Sedliská – Sačurov
4. kolo:
31.8.2014
o 16.00
		
Bystré – Sačurov
5. kolo:
7.9.2014
o 15.30
		
Sačurov – N.Hrušov
6. kolo:
14.9.2014
o 15.30
		
Breznica – Sačurov
7. kolo:
21.9.2014
o 15.00
		
Sačurov – Vyš. Mirošov
8. kolo:
28.9.2014
o 15.00
		
Kochanovce – Sačurov
9. kolo:
5.10.2014
o 14.30
		
Sačurov – Kamenica n/C
10. kolo:
12.10.2014
o 14.30
		
Čierne n/T – Sačurov
11. kolo:
19.10.2014
o 14.00
		
Sačurov – Soľ
12. kolo:
26.10.2014
o 14.00
		
Udavské – Sačurov
13. kolo:
2.11.2014
o 13.30
		
Sačurov – Stakčín

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

Zber komunálneho
a separovaného odpadu
August

11.8.2014 25.8.2014 27.8.2014 -

komunálny odpad
komunálny odpad
zmiešané plasty a pet fľaše

September

8.9.2014
22.9.2014
23.9.2014
30.9.2014

-

komunálny odpad
komunálny odpad
pet fľaše
elektroodpad a kovové obaly

Október

6.10.2014
8.10.2014
20.10.2014
29.10.2014

-

komunálny odpad
papier
komunálny odpad
zmiešané plasty a pet fľaše

November

3.11.2014
17.11.2014
24.11.2014
25.11.2014

-

komunálny odpad
komunálny odpad
sklo
pet fľaše

December

1.12.2014
15.12.2014
17.12.2014
29.12.2014

-

komunálny odpad
komunálny odpad
pet fľaše
komunálny odpad

Spoločenská kronika
Narodení:
Nadišla tá krásna chvíľa,
keď matka dieťa porodila.
Vietor odvial všetky chmáry,
zostal úsmev, radosť v tvári.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jakub Bano
Monika Goroľová
Ondrej Horňanský
Michaela Tancošová
Jozef Lukáč
Viera Kotranová
Nikola Gumanová
Michal Šmatár
Valéria Gumanová
Mária Maďuranová
Patrícia Maďuranová
Rozália Maďuranová
Marcel Goroľ
Miroslav Goroľ
Petra Šmatárová
Liliana Matiová
Martina Goroľová
Martina Lukáčová
Izabela Tancošová
Martina Tancošová
Timotej Uličný
Angelika Lukáčová
Andrea Maďuranová
Dominika Gumanová
Peter Tancoš
Zdena Banová
Bianka Šamková
Charlotte Balická
Michal Migaľ
Andrej Tancoš

3.1.2014
3.1.2014
7.1.2014
21.1.2014
23.1.2014
24.1.2014
10.2.2014
11.2.2014
19.2.2014
21.2.2014
28.2.2014
4.3.2014
21.3.2014
5.4.2014
9.4.2014
28.4.2014
3.5.2014
3.5.2014
9.5.2014
13.5.2014
14.5.2014
21.5.2014
1.6.2014
9.6.2014
10.6.2014
13.6.2014
2.7.2014
14.7.2014
15.7.2014
29.7.2014

Sobáše:
Hľadali sme šťastie
a našli sme seba! ( J. Lenon )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pavel Musil a Martina Porubanová
Ing. Jaroslav Bedri a Ing. Oľga Nikolajevna Brukhal
Ondrej Košč a Monika Frická
Marek Rec a Martina Porubanová
Juraj Mati a Henrieta Slivová
Patrik Kňaz a Marta Foltínová
Marián Danko a Jana Micišínová
Bc. Marcel Šoltés a Mgr. Ľudmila Chmeliarová

1.2.2014
22.2.2014
22.2.2014
1.3.2014
26.4.2014
21.6.2014
28.6.2014
12.7.2014

Zomrelí:
Doznel tlmený akord života,
stíchla jeho tichučká pieseň,
hmla studená padá na polia
a nám do sŕdc bolestná tieseň.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Etela Kokyová
Vladimír Šmatár
Mikuláš Pešta
Mária Banová
Alžbeta Lengelová
Mária Pipová
Mária Fedáková
Ján Tkáč
Michal Guman
Michal Kmec
Miluša Gumanová

31.1.2014
6.2.2014
7.2.2014
6.3.2014
30.3.2014
17.5.2014
29.5.2014
3.6.2014
11.7.2014
16.7.2014
7.8.2014
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