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Prehľad aktivít v priebehu I. polroka 2018
Rokom 2018 sme vstúpili do posledného roka práve
prebiehajúceho volebného obdobia. Zo strany vedenia obce
boli už v závere roka 2017 podnikané potrebné kroky k tomu,
aby realizácia úloh, ktoré prispejú k zlepšeniu života občanov a k celkovému vzhľadu
obce bola v maximálnej miere
zabezpečená aj v ďalšom období nielen po technickej, ale
aj finančnej stránke. Tento zámer významnou mierou prispel k tomu, že aj pri vstupe do
roka 2018 sa bez väčších problémov pokračovalo v nastúpených prácach. O tom, čo všetko sa v priebehu I. polroka zrealizovalo, alebo je v štádiu rozpracovania, prináša stručný
prehľad aktivít pre lepšiu informovanosť nielen našich občanov, ale aj návštevníkov našej
obce: Úspešné zapojenie sa do
projektov podaných ešte v roku
2017, pričom ich schválenie
a realizácia prebiehala, resp.
prebieha v roku 2018:
- Dobudovanie systému triedeného zberu a vybudovanie
stojísk pre umiestnenie zberných nádob na TKO – zberný
dvor č.2 , pričom ciele projektu boli v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce.
V týchto dňoch sa dokončili
stavebné práce - vybetónovanie, oplotenie, zberné stojiská
a bolo dodané aj technologické vybavenie zberného dvora.
- Kladné stanovisko bolo obdŕžané aj pri žiadosti o finančné prostriedky so spoluúčasťou

obce prostredníctvom výzvy
číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR s názvom: Dvojgaráž na umiestnenie požiarnej techniky. Požiadavka bola predložená aj o pridelenie hasičského autá.
- Z finančných prostriedkov
ministerstva vnútra SR sa zrealizovala obnova kamerového
systému v obci, a to výmenou
starých koaxiálnych kamier za
optické.
- Za podpory Slovenského
futbalového zväzu so spoluúčasťou obce sa realizujú práce
v rámci projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ v areáli ihriska, ako aj budovy ŠK. Prioritou
realizovaných prác bude zavlažovací systém hracej plochy.
- V rámci projektu s názvom
„Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných
odpadov v obci Sačurov“ bude
do každej domácnosti dodaný
kompostér.
- Od decembra 2017 na základe výberového konania fungujú v obci v rámci projektu
Miestne občianske poriadkové
služby.
- Z poskytnutého nenávratného finančného príspevku MV
SR – Inklúzia marginalizovaných rómskych komunít, operačný program Ľudské zdroje na intenzifikáciu MŠ v Sačurove - za spoluúčasti obce
sa ukončila v mesiaci jún 2018

nadstavba hospodárskej časti MŠ, čím vznikli ďalšie triedy
pre zaškoľovanie deti v predškolskom veku.
Obec sa neúspešne pokúšala o získanie finančnej podpory na realizáciu potrebných
záležitosti aj prostredníctvom
ďalších projektov, a to :
- V projekte Rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične s názvom: Rekonštrukcia
elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru.
Obci neboli schválené finančné prostriedky, ktoré žiadala na
opravu elektrického vedenia a
rozvodov v telocvični ZŠ.
- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
s názvom - Rekonštrukcia komunitného centra v obci Sačurov( zateplenie, oprava strechy
– budova na Ul. davidovskej).
- Neúspešná bola aj žiadosť na SFZ o finančné prostriedky, za ktoré by sa zrealizovala
oprava šatne pre žiakov a dorast v budove ŠK Sačurov.
- Žiadosť na Úrad vlády SR
v oblasti športu na vybudovanie ihriska s umelou trávou v
areály školy so spoluúčasťou
obce.
V rámci novo vyhlásených
projektov sa obec snaží o získanie finančných dotácii :
- Cez eurofondy na rekon-

štrukciu kanalizácie a ČOV v
obciach nad 2 000 obyvateľov.
- Na základe ponuky z Gminy Sanok o financie z projektu v Poľsku v oblasti rozvoja cezhraničnej spolupráce pod
názvom ,, Dve kultúry - jedno
dedičstvo“. Projekt by sa mal
zamerať na oblasť kultúry: - Oblečenie, zvyky, remeslá..., - Prekrytie amfiteátra, - Manažment,
- Ozvučenie, - Vytvorenie izby
ľudových tradícii, - Kino, - Stoly a stoličky do KD, - Publikačná činnosť.
Mimo spomínaných aktivít
obec pokračuje v rozpracovaných prácach:
- na rekonštrukcii chodníka
na Ul. dlhej a družstevnej,
- na rekonštrukcii priestorov
dolných tried, výstavbe oplotenia a úprave okolia MŠ,
- na úprave doliny Rogovských s uložením kanalizačných betónových rúra v ďalších rokoch s postupnou výstavbou chodníka, - na vypracovaní projektovej dokumentácie prístupovej komunikácie
k budovám MŠ a ZŠ, - na postupnom vykupovaní pozemkov pre výstavbu bytov nižšieho štandardu.
Popri tom obec získala finančné dotácie :
- Od vlády SR na rekonštrukciu verejného rozhlasu v
obci.
- Na deratizáciu v rómskej
osade,
- Od nadácie z USA, ktorá finančne podporuje rôzne projekty na zlepšenie životných
podmienok sociálne slabých
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občanov. Bolo dohodnuté, že
finančná dotácia sa použije na
vybudovanie sociálneho zariadenia ( sprchy) pri budove Polície na Ulici davidovskej.
- Finančne sa podieľala so
spoločnosťou „Združenie za
práva zvierat“ na odchyte , zaočkovaní, začipovaní, kastrácii
a kompletnej evidencii psov v
rómskej osade.
Z úrovne vedenia obce sa
riešili aj otázky spolunažívania
rómskej komunity s ostatnými
občanmi. Obec aj rómsku osadu navštívil splnomocnenec
vlády pre rómske komunity p.
Ábel Ravasz, ktorý ponúkol pomoc pri riešení životných pod-
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mienok rómskych spoluobčanov. Na jeho podnet sa uskutočnilo už prvé stretnutie zástupcov tejto vládnej inštitúcie
so zástupcami obce. Tieto rokovania by mali pokračovať aj
v ďalšom období.
Pracovné stretnutie k predmetnej otázke sa konalo aj na
úrovni starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva
so zástupcami MV SR, okresným riaditeľom PZ, riaditeľom
obvodného oddelenia polície vo Vranove nad Topľou,
príslušníkmi policajnej stanice
v Sačurove ohľadom bezpečnosti občanov obce, ktorého
iniciátormi boli občania žijúci na

Ulici davidovskej. Účelom stretnutia bolo na základe sťažnosti občanov nájsť spoločné riešenie dlhotrvajúcich nezhôd pri
spolunažívaní majoritnej a minoritnej časti obyvateľstva. Vedenie obce sa pritom spolieha
aj na to, že v činnosti existujúcich miestnych občianskych
poriadkových hliadok dôjde k
postupnému zlepšovaniu a aktívnejšiemu riešeniu problémov, čím sa bude predchádzať
rôznym konfliktným situáciám
medzi občanmi obce.
Z predchádzajúcich riadkov je zrejme každému zainteresovanému čitateľovi, že je
spomínaná hlavne hospodár-

ska činnosť obce. Aj keď nie sú
spomínané všetky sféry života obce, obyvatelia sú informovaný o aktuálnych veciach nielen prostredníctvom verejného
rozhlasu, ale aj telekomunikačných zariadení, mobilných a internetových aplikácii. Nachádzame sa v letnom, a školopovinný aj v prázdninovom období. Preto buďme v prvom rade
ostražitý a navzájom ohľaduplný, aby každý z nás toto obdobie prežil v pokoji, v zdraví, a
tak ako doposiaľ sa podľa možnosti zúčastňoval akcií, ktoré
sú organizované obecným úradom, spoločenskými a záujmovými organizáciami.

Prehľad kultúrnych a športových
podujatí za 1. polrok 2018

Maškarný ples
K radostnému prežívaniu fašiangovému času v obci Sačurov už dlhé roky nesporne
patrí aj „Maškarný fašiangový ples“. Tohtoročný ples
sa konal 10. februára v kultúrnom dome. Usporiadate-

lia, ktorými sú Obecný úrad
a Klub slovenských turistov
v Sačurove, nenechali ani
teraz nič na náhodu, pretože toto podujatie má už tradíciu a dobrý ohlas nielen
u nás, aj v širokom okolí.
Všetci, ktorí sa tohto plesu
zúčastnili, sa naň dôkladne

pripravovali už dávno pred
tým. Keď niektoré masky
potrebovali na výrobu nielen veľkú dávku fantázie ale
aj zručnosť a veľa materiálu. Pri promenáde masiek
sa bolo ozaj na čo pozerať.
Okrem strašidiel, rozprávkových bytostí, filmových po-

stáv tu boli aj unikátne masky, za ktorými bolo vidno
veľa práce. Pre tvorcov masiek boli prichystané pekné ceny aj bohatá tombola.
Palmu víťazstva si nakoniec
odniesli postavičky „Lego a
Alza“ za ktorými sa skrýval
Milan Goš s priateľkou.
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Divadelné
predstavenie

Sačurovský stolnotenisový turnaj

Možnosť príjemne stráviť deň mali občania Sačurova aj 25. februára, kedy
sme privítali v našej obci
Ukrajinské divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova. Predstavili sa nám s divadelnou hrou autora Venedikta Jerofejeva pod názvom „Moskva – Petušky“.
Samotný príbeh je o ceste
Vanečku, ktorý sa po prepitej noci rozhodne cestovať
za svojou láskou do Petušky. V tejto inscenácii nechýbal bláznivý rozmar, ruský
pátos a mrazivý ruský humor.

V sobotu 10.marca sa v telocvični Základnej školy v Sačurove konal stolnotenisový turnaj, ktorého usporiadateľom bola komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie. Turnaja sa zúčastnilo 12 priaznivcov tohto športu. V príjemnej športovej a priateľskej
atmosfére si zahral každý a
tak spolu strávili veľmi pekné
popoludnie. Je veľmi pekné,
že sa do tohto športu zapájajú aj mladí ľudia, o čom svedčí aj víťazstvo Adama Mezeja, na 2. mieste sa umiestnil
Peter Hric a na 3. mieste Ladislav Dudáš.

Medzinárodný
deň žien
Na nežnejšiu polovičku
ľudstva naša obec nezabudla ani tohto roku, pretože 11. marca sa v našom kultúrnom dome konali oslavy MDŽ. Pozvanie od
starostu obce a poslancov
OcZ prijalo veľa žien, tak
sme v tento deň mali úplne obsadenú sálu. V programe vystúpili deti MŠ,
folklórna skupina Omladzina a sačurovská novovzniknutá FS Oľšava. Po
krásnom kultúrnom zážitku
všetci odchádzali šťastní a
s kvetmi v rukách

XXIII.ročník
Sačurovská 15
XII. ročník Memoriálu
Helenky Slukovej
Mesiac marec je pre všetkých Sačurovčanov nielen
predzvesť jari, ale aj mesiac keď sa u nás koná Sačurovská 15. tka. V tomto roku sa konala 25. marca a aj keď počasie nebolo
na beh ideálne aj tak sa na
preteky prihlásilo 161 bežcov. Novinkou z roku 2017
bolo to, že sa behalo aj na
5 km. Tohto behu sa zúčastnilo 14 bežcov a hlavného
behu na 15 km sa zúčastnilo
147 bežcov. Pred hlavným
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Základnej školy dosť málo
priaznivcov tohto športu.
Zišli sa hráči zo všetkých
uličiek Sačurova a tak sa
menili vo vzájomných zápasoch. Tak sa stali víťazmi všetci a hlavne strávili krásne popoludnie vo
skvelej športovej a družnej
atmosfére.

dy a nádherné stroje. Možnosť ich vidieť v plnej paráde mali v nedeľu 5. mája
aj Sačurovčania. Motorkári z Košického kraja mali
deň predtým zraz v Trebišove, ale radi prijali pozvanie
od nášho starostu a dorazili
aj k nám. Prekrásne motorky rôznych značiek prilákali
veľa divákov a hlavne muStretnutie priaznivcov žov. Aby to nebola len prehmotoriek “Bikers on liadka strojov, starosta zapojil motorkárov aj do rôzthe streets“
nych súťaží. Súťažili v pití
piva /samozrejme nealko/,
Pri slove motorkári si hádzali na cieľ, či skúšali
každý z nás predstaví tvr- svoju silu v preťahovaní ladých chlapov, kožené bun- nom. Dokonca vymenili svo-

štartom prebiehali súťaže
detí MŠ a ZŠ a slávnostný akt kladenia venca našej zosnulej spoluobčianke
a uznávanej bežkyni Helenke Slukovej. Ako prvý dobehol do cieľa Timashov Volodimyr z Ukrajiny s časom
0:48:11, ako druhý Raschupkin Sergij z Ukrajiny s
časom 0:48:20 a ako tretí
Vyšňovský Patrik zo Strážskeho. Ako prvá zo žien dobehla do cieľa Krištanová
Mahuliena z Košíc s časom
1:04:57. Farby Sačurova v
behu na 15 km hájili Sluka
Anton, Truchan Tomáš, Hric
Ľuboš, Hudák Tomáš, Pavlík Peter a Kulik Jozef. V
behu na 5 km za Sačurov

behali Zorvan Samuel, Bereš Slavomír, Chmeliar Štefan, Zorvan Jozef, Dobranský Daniel, Romanová Marína, Sluková Antónia a Baran
Andrej.

Sačurovský volejbalový turnaj
Komisia pre kultúru, šport
a vzdelávanie usporiadala 21. apríla, tak ako každý rok, volejbalový turnaj.
Vzhľadom na to, že veľmi veľa našich občanov a
hlavne mladých ľudí pracuje ďaleko od domova,
alebo v zahraničí, v tomto roku sa zišlo v telocvični
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je krásne motorky za fúriky
a so spolujazdcom absolvovali slalom medzi prekážkami. Po úspešnej akcii sme
našich milých hostí samozrejme aj pohostili.

Sačurovský traktor
Okolie našej rieky Topľa
už od 10.mája ožilo nevídaným ruchom. Pracovníci obecného úradu tam totiž pripravovali trať na našu
novú, úžasnú akciu „Sačurovský traktor“. Dňa 19.
mája sa už od 9 tej hodiny pred budovou obecného úradu začali registrovať majitelia traktorov, malotraktorov, terénnych áut

a štvorkoliek. Po registrácii
sa všetci presunuli „spanilou kráľovskou jazdou“ cez
obec za železničnú trať.
Súťažilo sa v týchto disciplínach: prejazd prekážkovou traťou, jazda zručnosti, silová skúška a šprint.
Súťažilo 23 súťažiacich. 1.
miesto v súťaži terénnych
aut získal – Marián Fečo,
Vlača. 1. miesto v súťaži
traktorov – Ján Štempák,
Sačurov. 1. miesto v súťaži malotraktorov – Marián Fečo, Vlača. 1.miesto v
súťaži štvorkoliek nad 500
cm3 – Miloš Hudák, Košice. 1. miesto v súťaži štvorkoliek do 500 cm3 – Michal
Gula, Dlhé Klčovo. Toto po-

dujatie získalo veľký ohlas
nielen u domácich, ale aj
divákov z okolitých obcí.

Deň matiek
Dňa 27.mája sme v kultúrnom dome v Sačurove oslávili spoločne Deň matiek.
Plná sála mamičiek sa už
tešila na pestrý kultúrny
program. Veľkým lákadlom
totiž boli „Rusínske holosy“, ktorých sme už v našej obci raz privítali. Ich vystúpenie bolo úchvatné, ale
rovnako prítomných potešilo aj vystúpenie detí zo Základnej školy v Sačurove.
Táto kytica uvitá z prekrásnych piesní korunovala tento sviatok.

Deň detí
Na našich najmenších obyvateľov obce sme nezabudli ani tohto roku, pretože pre
nich obecný úrad 9. júna zorganizoval skvelé popoludnie.
V priestoroch areálu školy boli
pre detičky pripravené rôzne
súťaže, kreslenie na chodník,
maľovanie na tvár, odrážadlá, autíčka a iné hračky. Najväčším lákadlom pre deti bol
Tomáš Truchan „Tomík“, ktorý na chodúľoch, pre deti vyrábal rôzne rozprávkové postavičky z balónov a zároveň
ich očaroval obrovskými bublinami. Nechýbal ani nafukovací hrad, autodráha a veľké
množstvo sladkostí. Detičky
máme Vás radi.
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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. Každý pes by mal mať známku s číslom.

Hrobové miesta

Prosíme všetkých občanov, ktorí majú svojich
blízkych pochovaných na novej časti cintorína,
aby si svoje hrobové miesta upravili podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia, to znamená, nech sú dobre prístupné na kosenie a najmä, nech sú z nich odstránené kamene.
Zároveň žiadame všetkých občanov, aby domový odpad nevyhadzovali na miestny cintorín a
neznečisťovali tak miesto posledného odpočinku
svojich blízkych.

Zber separovaného odpadu

Upozorňujeme občanov, že odpad je potrebné
dôsledne separovať podľa inštrukcií, ktoré obdržala každá domácnosť a odpad nemiešať.
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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 poľnohospodárskej 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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Priateľstvo bez hraníc

V dňoch 23. - 25.06. 2018 sa uskutočnilo v ČR v obci Rozsochy
stretnutie poslancov, športovcov a občanov hostiteľskej obce,
zástupcov Poľska z Pisarowiec a Sačurova v rámci cezhraničnej
spolupráce. Veľkým a milým prekvapením zo strany českých
partnerov bola prezentácia, v ktorej sme si všetci zúčastnení pripomenuli začiatky a naše stretnutia počas 10 ročnej spolupráce.
V rámci spomínaného projektu sa nám darí úspešne prehlbovať vzájomnú spoluprácu s družobnými obcami z Českej a Poľskej republiky, so spoluúčasťou na jednotlivých projektoch v rôznych oblastiach. Každoročné stretnutia prispievajú nielen k výmene skúsenosti a poznatkov z práce samosprávnych celkov,
ale aj k upevneniu priateľstva. Popri pracovných stretnutiach,
nechýbajú aj kultúrne a spoločenské podujatia, avšak všetci sa
tešia na futbalový turnaj , kde každé zo zúčastnených mužstiev
sa snaží umiestniť na prvom mieste. V tomto roku môžeme poďakovať za vzornú reprezentáciu obce naším futbalistom, ktorí
predviedli peknú hru v rámci fair play a odniesli si pomyselný
vavrín víťazstva.

Folklórna skupina „OĽŠAVA“ ako sme začínali...
Kolektív
novovznikajúcej
speváckej skupiny v jej začiatkoch formovali p. Anna Kozáková, zástupkyňa starostu obce, Mgr. Katarína Baňasová, učiteľka ZŠ v Sačurove a p. Ľubica Bereščíková,
predsedníčka MS SČK v Sačurove. Prvé stretnutie začínajúcej skupiny sa uskutočnilo 13.08.2017. Nasledujúcich stretnutí, ktoré už boli vo
forme nácviku a zosúladenia
spevu sa postupne zúčastňovali ďalšie ženy, z ktorých
niektoré ostali a stali sa členkami skupiny. Dňa 31. 08.2017
sa členovia speváckej skupiny
dohodli na spoločnom názve
– Folklórna skupina ,,Oľšava“
zo Sačurova. Skupina týmtooficiálne začala svoju činnosť v
nasledujúcom zložení : Vedenie speváckej skupiny: organizačná časť -Anna Kozáková, spevácka časť - Mgr. Katarína Baňasová, harmonikár
– Matúš Jakubko, inštrumen-

tálny doprovod a spev – Peter Pešta a členky speváckej
skupiny - Ľubica Bereščíková,
Eva Draľová, Marianna Ečegiová, Alena Hančuľáková, Alena Peštová a Anna Urbanová.
V I. polroku 2018 doplnili skupinu nové členky, a to Viera
Stašková, Renáta Šaradinová a Viera Jakubková. Na prelome rokov 2017/2018 Obecný úrad pod vedením starostu
obce p. Petra Baráta zabezpečil ušitie jednotných kostýmov pre skupinu, ktoré tvorí
pre ženy modrá sukňa, vesta a biela blúzka doplnená ľudovým motívom, mužská časť
- čierne nohavice, biela košeľa
a modrá vesta s ľudovým motívom. Prvé verejné vystúpenie sa uskutočnilo v obci Sačurov na oslavách MDŽ dňa
11. marca. Nácviky speváckej
skupiny sa konajú 2x v týždni. Vystúpeniami chce skupina prispievať k zachovávaniu
tradícií.
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Oznámenie o konaní volieb
do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018

VÝZVA !

Vážení občania.

Uplynul I. polrok roka 2018 a mnohí z Vás si
doposiaľ nezaplatili povinné poplatky voči obci a to:
,,daň z nehnuteľnosti, daň za psa,
poplatok za hrobové miesto,
poplatok za TKO a stočné.“
Preto Vás žiadame, aby ste si skontrolovali,
či máte všetky poplatky vyplatené, a v prípade, že
ste niektoré z nich nezaplatili, aby ste tak urobili čo
najskôr.
Veríme, že splnením si svojich povinností,
obec nebude nútená pristúpiť k sankciám v
zmysle zákona a prijatých VZN.
Ďakujeme za porozumenie.

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 rodinným zaneprázdnením a že
svoju zákonnú povinnosť si riadne splníte.

Spoločenská kronika

Narodení:
Ján Maďuran
Alexander Tancoš
Adam Takáč
Samuel Štec
Sofia Štecová
Ivan Guman
Alexandra Gumanová
Laura Lukáčová
Dominik Lukáč
Zdena Tancošová
Anežka Tancošová
Valéria Vatraľová
Jozefína Gumanová
Martina Šmatárová
Anna Tancošová
JasmínaAdamová
Michal Maďuran
Alana Tancošová
Tamara Romanová
Jaroslav Roman
Dominik Tancoš
Katarína Tancošová
Zuzana Chymalová
Martin Lukáč
Michal Pužo
Damián Plachetka
Peter Goroľ
Kristián Sivák

18.1.2018
30.1.2018
8.2.2018
26.2.2018
26.2.2018
3.3.2018
7.3.2018
10.3.2018
12.3.2018
12.3.2018
21.3.2018
23.3.2018
30.3.2018
30.3.2018
5.4.2018
11.4.2018
14.4.2018
17.4.2018
26.4.2018
27.4.2018
30.4.2018
2.5.2018
2.5.2018
1.6.2018
5.6.2018
9.6.2018
12.6.2018
18.6.2018

Sobáše:
Bartolomej Guman a Iveta Maďuranová
JosefMaďuran a ŠarikaŠmatárová
Michal Baran a Marianna Mandulová
Ján Krištan a Viera Šoganičová
Peter Jenčo a Mgr. Andrea Hudáková
Vladimír Gaspar a Michaela Balintová
Marián Karchňák a Klára Kalafová
Tomáš Kňaz a Katarína Marcinčinová
Lukáš Bajer a Monika Legezová
Ing. Jozef Babjak a Júlia Hlaváčová
Jozef Kapitán a Ing. Adela Ličková
Zomrelí:
Pavel Dobaj
Emília Tokárová
Michal Kozák
Mária Truchanová
Juraj Truchan
Ján Kozák
Jozef Maďuran
Juraj Zubko
Andrej Čeklovský
Emil Tancoš
Pavol Hric
Štefan Papinčák

28.2.2018
28.2.2018
7.4.2018
7.4.2018
21.4.2018
26.4.2018
28.4.2018
5.5.2018
5.5.2018
5.5.2018
30.6.2018

19.1.2018
4.2.2018
6.3.2018
8.3.2018
8.3.2018
18.3.2018
22.3.2018
27.3.2018
17.4.2018
14.5.2018
20.5.2018
22.5.2018
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