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Z činnosti Obecného zastupiteľstva
a obecného úradu za I. polrok 2015
Začiatok roka 2015 sa niesol v znamení nástupu do
práce novozvolených funkcionárov obce, ktorí dostali
dôveru občanov v novembrových voľbách do orgánov samosprávy. Do funkcie
starostu obce bol opätovne
zvolený p. Peter Barát a do
deväťčlenného poslaneckého zboru Obecného zastupiteľstva sa dostali 5 poslanci
so skúsenosťami z minulých
volebných období a 4 poslanci sú v tejto sfére nováčikmi.
Činnosť Obecného zastupiteľstva a starostu obce sa riadi
platnými zákonnými predpismi. Poradnými orgánmi týchto
inštitúcii sú komisie Obecného
zastupiteľstva, ktoré tvoria poslanci a radoví občania so skúsenosťami z poslaneckej činnosti, resp. majú blízky vzťah
alebo skúsenosti s problematikou, ktorou sa predmetná
komisia zaoberá. Na správny
chod Obecného úradu v súlade so zákonom dozerá kontrolórka obce, ktorá sa zúčastňuje
aj zasadnutí Obecného zastupiteľstva a podľa potreby aj
zasadnutí jednotlivých komisií.
V priebehu I. polroka 2015
sa uskutočnilo päť zasadnutí
Obecného zastupiteľstva, a
podľa potreby riešenia problémov, a prípravy rôznych akcií
zasadali aj jednotlivé komisie.
Predsedovia týchto komisii,
ako aj jednotliví poslanci následne nanášali pripomienky

a dotazy občanov k riešeniu
na zasadnutia zastupiteľstva.
Každý podnet, pripomienku a
námet sa snaží Obecné zastupiteľstvo riešiť k spokojnosti
všetkých občanov obce. Nie
všetko sa podarí zabezpečiť
včas. Niektoré veci sa podarilo
už zrealizovať, niečo je rozpracované, ďalšie sú v štádiu
riešenia, a hľadajú sa najvhodnejšie cesty ich realizácie,
či už formou dotácii od štátu
alebo čerpaním eurofondov.
Za hodnotené obdobie sa
riešil stav chodníkov v obci,
podmienky
sprístupnenia
detského ihriska, činnosť a
účelovosť Rómskych hliadok,
využívanie priestorov a kuchyne v Kultúrnom dome, zlý
stav oceľových konštrukcií na
cestných mostoch cez miestny potok, možnosti opravy
chodníka pozdĺž štátnej cesty,
znečisťovanie odtokových rúr
povrchovej vody pod mostom
výkalmi a rôznymi odpadkami
rómskymi občanmi, odchyt
voľne sa pohybujúcich psov
v obci, nepokosené a neudržiavané pozemky v intraviláne
obce, vedenie a činnosť naších futbalových mužstiev, a v
neposlednom rade aj príprava
všetkých kultúrnych a športových akcií v obci v roku 2015.
Okrem hore uvedených
aktivít Obecný úrad zabezpečoval realizáciu priorít, ktoré
Obecné zastupiteľstvo schválilo na rok 2015. Jednalo sa o

opravu miestnej komunikácie
na ulici Družstevnej a Záhradnej (položenie asfaltového koberca), dokončenie Komunitno
spoločenského centra, rekonštrukcia ČOV-ky, zrealizovanie
stavebných prác pri výstavbe
zberného dvora, oprava interiéru a exteriéru Domu nádeje,
úprava parkoviska na cintoríne, dokončenie priestorov kuchyne v KD.
Zrealizované projekty cez
eurofondy s 5% spoluúčasťou
obce:
Spoločensko
komunitné
centrum bude oficiálne otvorené 30.08.2015.
Zberný dvor sa doposiaľ
nezačal realizovať pre problémy s verejným obstarávaním.
Predpokladaný termín ukončenia je 30.10.2015.
Rómske občianske hliadky,
kde sa vytvorilo 7 pracovných
miest na obdobie 1 roka.
Vďaka dobrému hospodáreniu v roku 2014 sa zrealizovala I. etapa rekonštrukčných
prác na ČOV-ke (oprava dúchadla a prítokovej šachty), a
položil sa asfaltový koberec na
ulici Družstevnej a Záhradnej.
Všetky činnosti, akcie a
plány sa vždy odvíjajú od reálnych financií, ktoré obec má k
dispozicií. Prvoradou snahou
je, aby problémy obce a jej
občanov boli podľa možnosti
vždy a včas vyriešené. Okrem
hore uvedených činnosti obec
za I. polrok zrealizovala aktivi-

ty a činnosti ako:
- Zakúpenie 3 ks nových
dverí do Kultúrneho domu ,
- oprava a rekonštrukcia
izieb, kuchynky a spoločenskej
miestnosti na ubytovanie v KD,
- príprava kúpno - predajných zmlúv na miestnu komunikáciu – ulica Staničná,
- rekonštrukcia sociálnych
zariadení v MŠ - financovaná
z dotácie úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity,
- podanie žiadosti o NFP v
rámci opatrenia 2.2 OP KaHR
na realizáciu projektu ,,Verejné osvetlenie v obci Sačurov“
s 5% spoluúčasťou obce,
- na podnet poslancov OZ
sa zamerali pozemky, ktoré
budú v budúcnosti využité na
výstavbu bytov nižšieho štandardu pre rómskych občanov,
a to v prípade, ak bude na výstavbu vyhlásená výzva.
- vyhlásenie verejného obstarávania na zakúpenie, nainštalovanie a následnú výmenu
meradla na meranie prítoku a
odtoku odpadovej vody v objekte ČOV-ky,
- predloženie žiadosti splnomocnencovi vlády pre rómske komunity p. P. Pollákovi
o finančnú dotáciu na deratizáciu a dezinfekciu v rómskej
osade,
- zakúpenie päť kameninových rúr na odvádzanie vody,
zabetónovanie lievika a vyrovnanie povrchu na novom
parkovisku pri cintoríne,
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- vybudovanie chodníka pozdĺž cestnej komunikácie na
ulici Školskej,
- schválenie finančných
prostriedkov na doplnenie kamerového systému v obci vo
výške 12 000 €,
- zakúpenie lavičiek a smetných košov do areálu detského ihriska.
- obnovenie náteru strechy
na celej budove KD,
- výstavba betónového
oplotenia miestneho ihriska,
- napojenie budovy v areáli

miestneho ihriska na verejnú
kanalizáciu,
Mimo spomínaných aktivít obec obdržala osobné
motorové vozidlo Škoda Fabia ako dar od Ministerstva
vnútra SR, ktoré sa bude
využívať pre potreby obce.
Svoju prácu od 01.04.2015
začalo Komunitné centrum,
kde pracujú štyria zamestnanci. O jednu pracovníčku
bol doplnený aj projekt terénnych sociálnych pracovníkov.

Tak, ako aj v bežnom živote každého z nás, nie všetko sa darí realizovať podľa
predstáv, ktoré človek má. Aj
v našej obci je stále množstvo
vecí a problémov k riešeniu.
Nie všetky z úrovne vedenia
obce a poslancov dokážeme
registrovať, a preto uvítame
každý jeden podnet, názor a
námet od občanov.
Vážení občania, so svojimi
pripomienkami sa obracajte
na poslancov, ktorým ste dali
v posledných voľbách dôveru,

a ktorí to ďalej posunú na rokovania príslušných komisií a
Obecného zastupiteľstva, alebo ich môžete podať priamo
pri návšteve obecného úradu. Len takýmto spôsobom
môžeme spoločnými silami
vytvárať dobré podmienky pre
život v našej obci.
Peter Barát
starosta obce
Anna Kozáková
zástupkyňa starostu

Spolufinancované Ministerstvom kultúry SR a Prešovským samosprávnym krajom.

Spoločenské, kultúrne a športové aktivity
v našej obci
domu“. Po kultúrnom programe folklórnej skupiny ,,Sačurovské nevesty“ začala ozajstná zábava. K dobrej atmosfére
Miestna organizácia Jedno- prispela aj príjemná hudba a
ty dôchodcov pozvala dňa 17. občerstvenie.
januára 2015 svojich členov
„Na fašengy do kultúrnoho

Na fašengy do
kultúrnoho domu

Maškarný ples

Turistický oddiel Sačurov v
spolupráci s obecným úradom
zorganizoval 14. februára 2015
už 11. fašiangový maškarný
ples. Sála kultúrneho domu
bola naplnená do posledného
miesta. Štatút dobrej nálady,
hudby, príjemnej atmosféry
plesu, bohatá tombola a zaujímavé ceny pre víťazné masky
prilákal do KD všetkých, ktorí
sa vedia dobré zabaviť. Fantázia pri výrobe masiek ani teraz
nikomu nechýbala. Tento krát
zvíťazil p. J. Štempák ml. za
masku ,, Pračlovek“.
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Medzinárodný deň žien
Nedeľa 08.03.2015 patrila k
tým vzácnym dňom, keď majú
sviatok všetky ženy. V slávnostne vyzdobenom Kultúrnom
dome sa zišli deti z Materskej
školy a mužská skupina RUSINIJA z Humenného, aby spevom a tancom vyjadrili svoje
poďakovanie všetkým mamám,
babkám, ale aj všetkým prítomným ženám. Starosta obce
spolu s poslancami Obecného
zastupiteľstva odovzdal prítomným ženám malý darček.

Farby Sačurova reprezentovali Mgr. Ľuboš Hric, Mariana Ečegiová a Andrej Baran.
Najmladším účastníkom bola
Mikitová Lenka r. 1999 a najstarším účastníkom bol Semaník
Ján r. 1942.

turnaja bol poznamenaný zápalom, elánom, nadšením a bojovnosťou súperov. Turnaj trval štyri
hodiny a na záver nechýbal ani
tradičný guľáš a občerstvenie.
Umiestnenie družstiev
1. miesto ul. Dlhá
Deň učiteľov
2. miesto ul. Osloboditeľov
3. miesto ul. Družstevná
27.03.2015 prijal starosta
4. miesto ul. Jarková
obce Peter Barát na obecnom
úrade učiteľov, ktorí sa v tomto
školskom roku pričinili o rozvoj Deň Rómov
našej Základnej školy - Mgr.
Katarína Baňasová, Bc. LenUž po druhýkrát sa 01.05.
2015 v našej obci konali oslavy „Dňa Rómov“. Spočiatku
organizátori počítali s tým,
že sa celé podujatie uskutoční na miestnom amfiteátri.
Počasie nám však neprialo, a
tak sme sa museli premiestniť
do nášho Kultúrneho domu.
Kultúrny program zabezpečili Materská škola Sačurov,
pracovníčky
Komunitného
centra, Terénni sociálni pracovníci a hlavným lákadlom
pre všetkých prítomných bola
rómska kapela KAMORO.
ka Barátová, PaedDr. Vincent
Burda, Mgr. Katarína Migaľová
Deň matiek
a Lenka Podbehlá.

XX . ročník Sačurovskej
pätnástky a IX . ročník
Memoriálu Helenky
Slukovej
Uličkový volejbalový
V nedeľu 22.03.2015 sa už turnaj

tradične konala Sačurovská
15-tka. Pekný deň a v neposlednom rade perfektná organizácia
prilákali v tento deň 128 bežcov,
ktorí štartovali v hlavnom behu.
Predchádzali im behy pre žiakov Materskej školy a Základnej
školy. Hlavným rozhodcom bol
mnohým známy Peter Buc.
1. miesto - Starodubsev
Viktor, JM Demolex Bardejov
00:49:46
2. miesto - Raschopkin
Sergii, ŠK Banské 00:50:41
3. miesto Vyšňovský Patrik,
MBO Strážske 00:51:30

Dňa 28.03.2015 komisia
pre kultúru, šport a vzdelávanie
v spolupráci s Obecným úradom
v Sačurove usporiadala akciu,
ktorá mala v predošlých rokoch
veľa priaznivcov – volejbalový
uličkový turnaj. Vo veľkej telocvični Základnej školy sa zišli
štyri družstvá športovo zanietených občanov našej obce, ktorí
majú blízko k športu a hlavne k
volejbalu. Turnaja sa zúčastnili
družstvá z ulíc Družstevná, Dlhá,
Jarková a ulica Osloboditeľov.
Jeho začiatok aj celý priebeh

Je to deň, keď všetci bez
rozdielu veku chceme poďakovať tým, ktoré sú nám najdrahšie „mamám“. Na Deň

matiek 10.05. sme nezabudli
ani v našej obci. Kytičku piesní
a tancov pripravili v kultúrnom
programe účinkujúci – deti z
Materskej školy v Sačurove,
Detský folklórny súbor Oľšavka zo Sačurova a folklórna
skupina Parchovianka z Parchovan.
Všetky mamičky odchádzali
domov s dobrým pocitom na
srdiečku a kvetom od pána
starostu.

Jarný prechod cez
Slanské vrchy
Ani Klub turistov Slovenska
v našej obci nezáhaľa . Okrem
veľmi obľúbeného silvestrovského „Výstupu na Mazolín“
sa 17.05.2015 konal Jarný
prechod cez Slánske vrchy.
Trasa viedla z Dargova Ružový sad cez Lazy a Mošník
do Cabova.

Deň detí
01.06.2015 ožilo futbalové
ihrisko v Sačurove nebývalým ruchom. Tento deň patrilo deťom. V celom areáli boli
rozmiestnené rôzne lákadlá
pre našich najmenších obyvateľov obce – nafukovací
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hrad, cukrová vata, koníky a
štvorkolky. Veľkou zmenou
oproti minulému roku bol aj
nový sponzor tohto podujatia
Poisťovňa Generali, ktorá pre
deti pripravila rôzne darčeky a
maskota, ktorý sa páčil hlavne
tým najmenším.
Celé popoludnie sa deťom
venovali členovia Komisie pre
kultúru, šport a vzdelávanie,
pracovníci z Komunitného
centra a Terénni sociálni pracovníci. Rôzne športové hry
prilákali nielen deti, ale aj ich
rodičov. Za snahu boli všetci
odmenení rôznymi darčekmi a
sladkosťami.
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Komisia pre kultúru, šport
a vzdelávanie sa rozhodla,
že to opäť skúsi. A podarilo sa. 21.06.2015 sa v telocvični Základnej školy zišlo
18 priaznivcov tohto športu.
Všetci zúčastnení sa pekne
rozhýbali, a bolo vidieť naozaj dobrý stolný tenis. Absolútnym víťazom sa stal Anton
Škvarkovský.

„Priateľstvo bez hraníc“ sa
tento rok nezúčastnil poľský
partner z obce Pisarowce.
Na návšteve v obci Rozsochy sme prežili priateľské stretnutia, pri ktorých
sme si zmerali šikovnosť
a rýchlosť v súťaží dobrovoľných hasičských zborov,
kde sme vo veľkej konkurencií obsadili 3. miesto.
Nedeľňajšie predpoludnie
sme vyplnili účasťou na
bohoslužbe v kostole sv.
Bartolomeja. Popoludní sa
uskutočnil futbalový turnaj,
ktorého sa zúčastnili štyri družstva: Rozsochy „A“,
Rozsochy „B“, Sačurov a
mužstvo z obce Vír. Umiestnili sme sa na peknom 2.

Výlet do Vysokých
Tatier
Klub slovenských turistov
v Sačurove dňa 11. júla 2015
zorganizoval zájazd do Tatier
na Štrbské Pleso. Účastníci
zájazdu prežili príjemný deň.
Pri dobrom počasí a nenáročnej túre spoznávali krásy chránenej prírody Vysokých Tatier.

Futbalový uličkový
turnaj
O tom, že futbal patrí medzi najobľúbenejšie skupinové športy, nesporne svedčí aj
vysoká účasť na uličkovom
futbalovom turnaji, ktorý sa konal 01.08.2015 na miestnom

,,Priateľstvo bez
hraníc“ - pokračuje

V dňoch 27.06. - 29. 06.
2015 delegácia poslancov
OZ, vedenia ŠK a futbalistov „A“ mužstva obce
Stolnotenisový turnaj Sačurov navštívila v rámci
cezhraničnej
spolupráce
Patrí medzi športové ak- družobnú obec Rozsochy v
cie, ktoré medzi časom za- Českej republike. Stretnutia
mieste. Večerné priateľské
nikli z dôvodu malej účasti.
posedenie s funkcionármi a
občanmi hostiteľskej obce
nám spríjemňovali pesničky
v podaní hudobnej skupiny
„Eminent“. Spoločné stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére a príjemnom
prostredí, za čo patrí úprimné poďakovanie vedeniu
obce Rozsochy. Tešíme sa
na opätovné stretnutie partnerských obci v roku 2016,
ktoré by sa malo uskutočniť
v Poľsku.

futbalovom ihrisku. Turnaja sa
zúčastnili 4 družstvá, ul. Jarková, ul. Záhradná, ul. Dlhá
a ul. Družstevná. Dobrá nálada, bojový zápal, ale aj slušné
športové správanie prispeli k
tomu, že celý turnaj dopadol
na výbornú. Palmu víťazstva
si odnieslo družstvo z ulice Záhradnej, na druhom mieste sa
umiestnila ul. Dlhá, na treťom
mieste ul. Jarková a na štvrtom ul. Družstevná. Dobrá nálada trvala aj po vyhodnotení
s dobrým guľášom a pečenou
klobásou.
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O činnosti MS SČK v Sačurove
Náš miestny spolok SČK
v Sačurove pracuje v obci
už 86-ty rok.
V jeho začiatkoch to bolo
osvojovanie si základných hygienických návykov, poriadku,
poskytovania základnej prvej
pomoci, výchovy pre pomoc
iným ľuďom, vzájomnej znášanlivosti, vlastenectva, priateľstva a zodpovednosti.
V ďalších rokoch sa aktivity viac upierali na zdravotnícku osvetu v oblasti hygieny a
prevencie. V súčasnom období sa činnosť zameriava predovšetkým na darcovstvo krvi.
Výzvami sa pozývajú darcovia
krvi, ale aj ostatní mladí ľudia,
aby sa zapojili do spoločných,
ale aj individuálnych odberov.
Teší nás tá skutočnosť, že
mladí ľudia si uvedomujú, aká
vzácna a potrebná je ľudská
krv. Nikto z nás nevie, kedy a
v akom množstve ju bude potrebovať. A ako veľmi dobre
vieme, v nejednom prípade
zachráni to, čo je najcennejšie,
ľudský život.
V súčasnosti je evidovaných 161 bezpríspevkových
darcov krvi, v tomto roku už
máme aj 4 nových prvodarcov.
Sú to: Eva Baranská, Miroslava Hricová, Matúš Rec a Norbert Marcinčin. Trinásti darcovia sú držiteľmi zlatej plakety
prof. Jánskeho, striebornú plaketu má 43 a bronzovú plaketu
71 darcov.
Doposiaľ sa v tomto roku
odberu zúčastnilo 32 darcov.
Nimi sú: Lukáš Bajer, Juraj
Baňas, Katarína Baňasová,
Jozef Baran, Eva Baranská,
Matúš Bereščík, Milan Demčák, Ing. Milan Gazda, Jozef Goš, Tomáš Guľak, Júlia
Hlaváčová, Miroslava Hricová, Jozef Karchňák, Marián
Karchňák, Eva Kičová, Pavol
Kočiš, Martin Kovář, Katarína
Kuliková, Peter Macuga, Jozef
Marcinčin, Tomáš Marcinčin,
Norbert Marcinčin, Ľubomír
Miškanin, Anna Onušková,
Peter Polák, Matúš Rec, Tibor
Sárossy, Ján Sukovský, Peter Takáč, Anna Truchanová,
Jana Weltschmidtová a Jozef
Zubko.
Sme presvedčení, že do
konca roka sa počet darcov

krvi ešte navýši za čo im všetkým vopred veľmi pekne
ďakujeme.
Prvodarcov a držiteľov Jánskeho plakety každoročne oceňujeme na výročnej členskej
schôdzi. Inak tomu nebolo ani
v tomto roku.
Ocenení boli ako prvodarcovia: Dominika Antušová,
Pavol Ečegi, Marián Karchňák, Simona Peštová, a Jana
Weltschmidtová.
Držiteľom striebornej plakety prof. Jánskeho za 20-násobný odber sa stal Matúš
Bereščík a držiteľom bronzovej plakety prof. Jánskeho za
10-násobný odber sa stal Ľubomír Miškanin.
Na našej výročnej členskej
schôdzi vo februári tohto roku
sme zhodnotili činnosť za minulý rok čo sme splnili, no ale
aj kriticky poukázali na nedostatky v našej práci.
Súčasne sme si naplánovali nové úlohy, ktoré sa snažíme
počas roka plniť.
Spomeniem aktivity, ktoré
sme doteraz vykonali.
Vo februári sme sa zúčastnili spomienky na sv. Simeona
v dennom stacionári pri gréckokatolíckej farnosti, ktorý nesie názov po tomto svätcovi.
Každoročne pri behu Sačurovskej pätnástky vykonávame zdravotnícku službu pri
behu tých najmenších. Bolo to
tak aj v tomto roku.
Pred veľkonočnými sviatkami pre skrášlenie našich
domácností sme sa zúčastnili
maľovania kraslíc a aranžovania veľkonočných ikebán.
V prvých májových dňoch
sme si v rozhlasovej relácii
pripomenuli Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorý sa každoročne
oslavuje 8. mája.
Ďalšou našou aktivitou, na
ktorú je zameraná naša činnosť je organizovanie zbierok obnoseného šatstva. Naša
organizácia sa snaží tento
humánny čin realizovať v čo
najväčšej miere, pre niekoho
už nepotrebného, no na druhej
strane veľmi užitočného šatstva. Zbierka bola vykonaná
v mesiaci jún pre občianske
združeníe DIAKONIE Brou-

mov. Tejto zbierky sa zúčastnilo 28 rodín, čo nás veľmi teší.
V práci organizácie sa nezabúda ani na športovo – pohybovú aktivitu v rámci turistických pochodov. Spolu s
turistickým oddielom sme sa
zapojili na pochod Slanským
pohorím z Dargova do Cabova
na vrch Mazolín.
V oblastí kultúrno-spoločenských aktivít sme nezaháľali ani my a v spolupráci
s Úniou dôchodcov sme zrealizovali vatru pri príležitosti
ukončenia II. Svetovej vojny
na novozriadenom detskom
ihrisku v centre obce. Táto akcia môže byť právom kladne
hodnotená, nakoľko sa na nej
stretli účastníci rôznych vekových kategórií.
Učiteľky materskej školy v
rámci výchovno - vzdelávacieho procesu uplatňovali prvky zdravotnej výchovy či už v
hrách : „Keď Evička ochorela“, alebo v edukačných aktivitách na tému ,,Moje telo“ a
to: ako sa chrániť pred chorobami, o dôležitosti krvi pre
ľudský organizmus, o častiach ľudského tela a funkciách jednotlivých orgánov a v
neposlednom rade o kultúrnohygienických návykoch, ktoré
sú základom pre ďalší zdravý
rozvoj detí.
Súčasťou výchovy v MŚ je
aj výchova k zdravej životospráve. Deti to všetko veľmi
zaujíma a sú v tejto oblasti
veľmi aktívne.
V rámci sociálno - osvetovej práce v spolupráci s komunitnými pracovníkmi sme

zrealizovali stretnutia spojené s prednáškou pre rómsku
komunitu, ktorá tvorí takmer
jednu tretinu občanov obce
ktorá niesla názov:“ Naučte sa
poskytovať prvú pomoc.“ Táto
prednáška bola rozdelená do
2.častí s rôznymi termínmi.
Niektoré členky - dobrovoľníčky poskytujú pomoc ľuďom,
ktorí sú osamotení a vzhľadom na svoj vek a zdravotný
stav, na túto pomoc odkázaní.
Práca Miestneho spolku
SČK je rôznorodá a úspešnosť závisí od zanietenosti jej
členov. Úzka súčinnosť a spolupráca je aj s ostatnými organizáciami , ktoré v pôsobnosti
obce pracujú.
Je vzácnosťou a zároveň
jedinečnosťou to, že existencia činnosti SČK je založená
na dobrovoľnosti a ochote
pomôcť tým, ktorí to najviac
potrebujú a sú na to odkázaní. V tomto duchu pracuje aj
jedna z najpočetnejších organizácii vo Vranovskom regióne, čím napĺňa myšlienky
zakladateľa Červeného kríža
J. H. Dunanta.
Život je krásny, a niekedy
stačí na jeho záchranu tak
málo: Trocha pozornosti,
viac vedomosti a ochota pomôcť.
Každý môže v rámci svojich možností a schopností
urobiť niečo preto, aby pomohol a urobil tento svet
lepším.
Ľubica Bereščíková
predsedníčka MS SČK
v Sačurove
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Spoločenská kronika
Narodení:
Nadišla tá krásna chvíľa,
keď matka dieťa porodila.
Vietor odvial všetky chmáry,
zostal úsmev, radosť v tvári.

„Nemáme čas
myslieť na starobu“
Hoci tri roky v živote človeka je iba nepatrný zlomok,
v živote organizácie Jednoty
dôchodcov v Sačurove sa za
nimi skrýva množstvo rôznych
akcií, podujatí, spoločných
stretnutí. Vo svojom príspevku
chcem spomenúť akcie, ktoré
sme už uskutočnili alebo sme
sa na nich zúčastnili. Zo spomenutých akcií to boli :
• II. Fašiangový ples seniorov
• vatra 09.05.2015 – detské
ihrisko
• výročná členská schôdza
• Deň matiek
• zájazdy do Bardejovských
kúpeľov
• seniorské rekondičné pobyty
• brigády pri Dome nádeje
• jarné orezovanie stromov pri
Rímsko a grécko katolíckej
farnosti
• účasť na omši na Levočskej
hore
• okresné športové hry
• výlet na kúpalisko v Maďarsku
Činnosť organizácie dopodrobna vyhodnotil predse-

FUTBAL

Obec Sačurov reprezentujú vo futbale 3 mužstvá, mužstvo dospelých, ktoré hraje
V.ligu Vihorlatsko-dukelskú,
a dve mužstvá mládeže, dorast a žiaci, ktorí hrajú majstrovstvá okresu-dvojičiek. V
sezóne 2014/2015 sa mužstvo žiakov pod vedením

da pán Pavol Dobranský na
výročnej členskej schôdzi.
Dôležitosť na našich spoločenských akciách má účasť
starostu obce pána Petra Baráta, ktorý aj napriek svojej
pracovnej zaneprázdnenosti
si vždy nájde čas aj pre nás
seniorov. Preto mu aj touto
cestou chceme poďakovať
za to, že seniori v obci majú
nemalú podporu u pána starostu, od ktorého sme nikdy
nepočuli slová „nie, nedá sa“.
Podľa plánu práce nás čaká
ešte niekoľko pekných spoločenských stretnutí, na ktoré
sa spolu s organizátormi –
členmi výboru môžete tešiť.
Staroba je jednou z etáp
ľudského života, ktorú možno
prežiť spokojne, ale aj aktívne v spoločnosti svojej rodiny, priateľov a známych. Poprajme si navzájom veľa síl,
zdravia a energie pri napĺňaní
našich cieľov.
Podpredsedníčka Jednoty
dôchodcov v Sačurove –
Anna Bančanská
Ľ.Hrica umiestnilo na 7. mieste
a mužstvo dorastu pod vedením Š. Palka na 8. mieste.
Mužstvo dospelých skončilo
minulú sezónu na nelichotivom 13. mieste. Touto cestou
sa chcem poďakovať všetkým „futbalistom“ za vzornu
reprezentáciu obce a popriať
veľa šťastia v nastávajúcej
sezóne 2015/2016.
Martina Tomaškovičová

1. Mia Schneider
2. Jana Tancošová
3. Martin Maďuran
4. Štefánia Pohlodová
5. Laura Brindová
6. Anna Tancošová
7. Matej Nemčík
8. Viktor Tancoš
9. Nataša Gumanová
10. Anna Gumanová
11. Lukáš Tancoš
12. Roman Lukáč
13. Sebastián Bano
14. Rozália Lukáčová
15. Nikolas Karchňak
16. Jonáš Horňáček
17. Milan Lukáč
18. Ľubomír Maďuran
19. Jozef Guman
20. Michal Maďuran
21. Martin Goroľ
22. Laura Tancošová
23. Agáta Adamová
24. Nela Tancošová
25. Gustáv Guman
26. Irena Tancošová
27. Nikolas Bilý
28. Michaela Tancošová
29. Mikuláš Goroľ
30. Patrik Chmeliar
31. Dáša Terebeššyová
32. Marcela Lukáčová
33. Tomáš Goroľ
34. Emília Šmatárová
35. Dominika Tancošová
36. Jakub Mandula

01.07.2014
06.12.2014
11.12.2014
15.12.2014
20.12.2014
29.12.2014
02.01.2015
04.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
18.01.2015
18.01.2015
02.02.2015
03.02.2015
02.03.2015
10.03.2015
25.03.2015
30.03.2015
08.04.2015
09.04.2015
12.04.2015
17.04.2015
19.04.2015
21.04.2015
12.05.2015
14.05.2015
18.05.2015
23.05.2015
25.05.2015
31.05.2015
03.06.2015
10.06.2015
12.06.2015
13.06.2015
02.07.2015
28.07.2015

Sobáše:
Hľadali sme šťastie
a našli sme seba! ( J. Lenon )
1. Marcel Tomaškovič a Janette Bodnárová
2. Michal Veľk a Zuzana Fedáková
3. Matúš Žotani a Martina Kentošová
4. Ladislav Mitro a Simona Marjová

21.02.2015
11.04.2015
09.05.2015
06.06.2015

Zomrelí:
Doznel tlmený akord života,
stíchla jeho tichučká pieseň,
hmla studená padá na polia
a nám do sŕdc bolestná tieseň.
1. Eva Vidličková
2. Anna Hricová
3. Vasiľ Kič
4. Michal Sabol
5. Andrej Lengel
6. Ladislav Andrejanin
7. Mária Kačurová
8. Peter Bačik
9. Marek Serafin
10. Anna Klaciková
11. Dominika Tancošová
12. MUDr. Jozef Barnáš

15.01.2015
30.01.2015
19.02.2015
05.03.2015
03.04.2015
17.04.2015
09.05.2015
20.05.2015
06.06.2015
29.06.2015
11.07.2015
24.07.2015
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