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Veľká noc
Veľká noc v katolíckej cirkvi
Veľká noc podľa katolíckej tradície sa začína vigíliou Nedele
Vzkriesenia (ktorá završuje veľkonočné triduum Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota)
a trvá päťdesiat dní až do Turíc,
slávnosti zostúpenia Ducha svätého. Prvý týždeň Veľkej noci sa
nazýva Veľkonočná oktáva. 40.
deň Veľkej noci je slávnosť Nanebovstúpenia Pána, ktorá pripomína Ježišov výstup zo zeme do
neba a jeho oslávenie u Otca.
Veľkonočné symboly
• baránok - Symbol baránka
sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. Zároveň židia na
sviatok Paschy jedia baránka ako
pripomienku svojho vyslobodenia
z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša
Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta.
• kríž - Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov,
pretože Kristus bol odsúdený na
smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.
• oheň - Veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje
víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa
sa potom zapaľujú veľkonočné
sviečky.
• sviečka - Sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako zna-

menie života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného
Krista - tento symbol pochádza
zo starovekých osláv Veľkej noci,
pri ktorých sa zapaľuje sviečka
(nazývaná tiež paškál) od ohňa.
Takto zapálená sviečka sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára do vody na krst, je ozdobená znamením kríža a symbolmi Α
a Ω, t. j. začiatku a konca vekov,
ktorými je Kristus. Táto sviečka
sa potom zapaľuje počas celého
veľkonočného obdobia až do Turíc a pri každom krste - aby sa naznačilo, že krst patrí k Veľkej noci.
Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri
kresťanskom pohrebe na znamenie toho, že zosnulý rovnako ako
Kristus, prešiel bránou smrti; a
cirkev sa za neho modlí, aby vstal
k novému životu s Bohom.
Tanier so šunkou, vajíčkom,
hrudkou a zeleninou.
• vajíčko - Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk
maľovať tieto vajíčka; dôvodom
jedenia vajec na Veľkú noc bola
zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa
nesmeli jesť v pôstnom období.
V kresťanstve sa vajce vykladá ako
symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.
• zajačik - Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly
môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari.
• korbáč - Tento v
niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy
symbol Veľkej noci má
tiež pôvod v starých pohanských zvykoch.

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov
občanom Sačurova
praje
starosta obce
a obecné zastupiteľstvo

Veľkonočné prianie
Už sa blížia sviatky jari,
už sa tešia veľkí, malí.
Dievky zas len báť sa budú,
svoje šaty sušiť budú.
Takáto je Veľká Noc,
tá má svoju čarovnú moc.
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Všeobecne záväzné nariadenie
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o udržiavaní čistoty,
ochrany a tvorby životného prostredia na území obce Sačurov.

čl. I
Všeobecné ustanovenia
1. Predmetom nariadenia je
úprava povinnosti vlastníkov /správcov, užívateľov/ pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľnosti
a iných objektov ako aj obyvateľov
a návštevníkov obce Sačurov /ďalej len obce/ s cieľom dbať o zachovanie a rozvoj príjemného životného
prostredia, čistoty a zlepšenie vzhľadu obce s cieľom zabrániť narušovaniu vzhľadu a prostredia obce a znečisteniu verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na
účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa považujú všetky
miesta, ktoré slúžia na verejné účely, resp. sú verejne prístupné a sú to
najmä:
ulica, miestna komunikácia,
chodník, parkovisko, schody, parky,
cintorín, vodné toky, areály škôl, zastávky SAD a pod.
čl. II
Zodpovednosť za čistotu
a poriadok
1. Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností zodpovedajú za
čistotu a poriadok nehnuteľností na
území obce bez ohľadu na to, akým
spôsobom k znečisteniu došlo a sú
povinní bezohľadné znečistenie alebo neporiadok odstrániť.
2. Za čistotu a poriadok podľa odst. 1 zodpovedá aj zvolávateľ
zhromaždenia.1/ Zák. č. 84/1990
Zb. o zhromažďovacom práve.
3. Za čistotu a priadok pri vykonávaní stavebných a iných podobných prác /napríklad vykopávky a
pod/ zodpovedá právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce.
4. Obyvateľ a návštevník obce
zodpovedá za konanie, ktoré spôsobuje znečistenie alebo neporiadok.
čl.III
Dodržiavanie čistoty a poriadku
na nehnuteľnostiach
1. Dvory, záhrady, ich ploty a iné
nehnuteľnosti hraničiace s verejným
priestranstvom musia byť upravené
tak, aby nečistota /blato, smetie, burina, prach/ a konáre stromov neprekážali chodcom, pri používaní verejných priestranstiev.
2. Nehnuteľnosti a iné objekty musia byť udržiavané tak, aby
svojím stavom nenarúšali vzhľad a
prostredie obce (najmä zaburinenosť) a neohrozovali bezpečnosť a
zdravie občanov. Za to zodpovedá
vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti.
3. Majitelia a prevádzkovatelia stánkov, a pojazdných predajní
a podobných zariadení sú povinní
zabezpečiť čistotu a poriadok v ich
okolí.
4. Vlastníci /správcovia, resp.
užívatelia/ nehnuteľnosti sú povinní
sa postarať o riadny odvoz
domového odpadu a v prípade potreby aj odvoz iného odpadu.
5. Užívatelia zberných nádob

na odpad sú povinní ich udržiavať
v riadnom technickom stave. V prípade poškodenia nádoby sú povinní bezodkladne zabezpečiť jej opravu alebo výmenu.
6. Zberné nádoby nesmú byť
umiestnené na chodníku, okraji vozovky ani na inom verejnom
priestranstve /okrem v nevyhnutne
potrebnom čase pred ich vyprázdnením/.
7. Odvoz domového odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom
právnických a fyzických osôb v y konávajúcich odvoz domového odpadu na náklady občanov a organizácií.
8. Mimoriadny odvoz domového
alebo iného odpadu zabezpečí obec
za odplatu na základe objednávky žiadateľa. Na požiadanie fyzickej
alebo právnickej osoby, občana alebo skupiny občanov poskytne obec
zapožičanie kontajnerov na domový
alebo iný odpad, ktorý nie je možné
uložiť do smetných nádob na náklady toho kto o to požiada.
čl. IV
Dodržiavanie čistoty a poriadku
na verejných priestranstvách
1. Právnické a fyzické osoby sú
povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných priestranstvách
nesmú najmä :
a, odkladať a odhadzovať rôzne predmety /papier, obaly, krabice, fľaše, plechovky, ohorky cigariet
a pod./ na miesta, ktoré na to nie sú
určené
b, vysýpať a rozsypať smeti,
zvyšky a odpadky
c, skladovať smetie odpadky a
spaľovať ich
d, skladovať stavebný materiál a
odpad bez povolenia
e, na území obce je zakázané
jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a vozidlami,
ktoré svojím nákladom znečisťujú
vozovku, pred výjazdom na vozovku musia byť také vozidlá očistené
f, vylievať tekutiny, splašky, oleje,
chemikálie a pod.
g, umiestňovať plagáty, reklamy
a inzeráty na iných miestach ako na
to určených
h, šíriť zápach alebo vypúšťať
škodlivé plyny
i, umývať a čistiť motorové vozidlá na verejných priestranstvách a
komunikáciách
j, poškodzovať, ničiť zeleň, verejné objekty a zariadenia, kultúrne pamiatky a pod.
k, je zakázané do kanálov priekop a potoka vhadzovať smeti, odpad a akékoľvek predmety alebo ich
ukladať na miestach na ktorých by
mohli byť splavené do vôd.
čl. V
Domové odpady
Smetie pochádzajúce z domácností musí byť skladované v kruhových smetných nádobách alebo
kontajneroch.

Pôvodca odpadu si zabezpečuje kruhové smetné nádoby a hradí
náklady spojené s vývozom odpadu
vývozcovi odpadu.
Právnické a fyzické osoby, ktoré nevlastnia kruhové smetné nádoby sú povinné hradiť náklady spojené a vývozom odpadu z kontajnerov
obecnému úradu, ktorý vývoz zabezpečuje.
čl. VI
Čistenie chodníkov
1. Čistením chodníkov a obecných komunikácií sa rozumie zametanie, kropenie, polievanie, odstraňovanie snehu, blata, odpadkov a
iných nečistôt. Pozametané odpadky sa musia uložiť do smetných nádob. Zakazuje sa nečistoty zametať
do vozovky, kanalizačných vpustí a
na verejnú zeleň.
2.Vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti je povinný čistiť
chodník priliehajúci k nehnuteľnosti
a v sporných prípadoch , komu prislúcha upratovanie chodníka, rozhodne obecný úrad.
3. Chodník musí byť čistený podľa potreby v prípade mimoriadneho
znečistenia je nutné chodník vyčistiť
bezodkladne,
4. V zimnom období musí byť
udržiavaná schodnosť chodníka
a sneh musí byť uložený na okraji chodníka, aby neprekážal okolo idúcim chodcom, ani nesmie
byť uložený na uličných vpustiach
a uzáveroch vody a plynu, v prípade poľadovice je potrebné chodník
posypať neprašným inertným materiálom,
čl. VII
Čistenie verejných priestranstiev
v zimnom období
1. Zimnú údržbu verejných
priestranstiev, zjazdnosť vozovky zabezpečuje podľa osobitného
programu organizácia poverená obcou.
2. Pri väčších snehových alebo
namrazových kalamitách, keď by
organizácia poverená zimnou údržbou nestačila vlastnými silami a
prostriedkami zabezpečiť nevyhnutnú schodnosť a zjazdnosť verejných
priestranstiev, komunikácií a chodníkov, môže starosta obce uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú
pomoc, ak osobitný zákon nestanovuje inak.
čl. VIII
Obecná zeleň a verejná zeleň,
údržba miestnych komunikácií
a štátnej komunikácie
1. Obec zabezpečuje za účinnej
pomoci občanov, záujmových organizácií a organizácií pôsobiacich v
obci na vlastné náklady z rozpočtu
obce:
a, výsadbu okrasných stromkov a kríkov, kvetov a pod. ktorá je
nevyhnutná k zlepšeniu životného prostredia v obci a jej krajšieho
vzhľadu,
b, čistenie, údržbu a úpravu
miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, verejnoprospešných
zariadení a obecných propagačných tabúľ,
c, čistenie a údržbu štátnej ko-

munikácie zabezpečuje Slovenská
správa ciest a správa a údržba PSK
2. Škodu na obecnej zeleni je povinná odstrániť osoba /organ./, ktorá ju spôsobila na vlastné náklady, v
opačnom prípade ju odstráni správca obecnej zelene na náklady toho,
kto škodu spôsobil.
3. Každý zásah do obecnej zelene /jej odstránenie/ je možné len so
súhlasom správcu obecnej zelene.
Výrub stromov je možný len so súhlasom Obvodného úradu životného
prostredia Vranov n/T.
čl. IX
Ochrana kvality povrchových a
podzemných vôd
1. V zmysle Zákona č. 364/ 2004
Z. z. o vodách sa zakazuje ukladať
do vodných tokov a vodných nádrží predmety, ktorými by mohlo dôjsť
k ohrozeniu plynulosti odtokov vôd a
k závadám zo zdravotného a bezpečnostného hľadiska, ako aj ukladať také predmety v blízkosti toku,
z ktorých by mohli byť splavené do
vôd.
2. Zakazuje s vylievať alebo vypúšťať do kanalizácie, vodných tokov, priekop a studní zdravotne alebo bezpečnostne závadné látky alebo tekutiny, a to najmä ropné látky,
priemyselné organické hnojivá, tuhé
a tekuté kaly, posypové soli a iné
škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť
akosť alebo zdravotnú nezávadnosť
vody a život v toku. 		
3. Zakazuje sa umývať motorové
vozidlá vo vodných tokoch a na verejných priestranstvách.
4. Tekutý odpad z domácností /
splášky), ak nie sú odvádzané verejnou kanalizáciou, musia byť zhromažďované v nepriepustných žumpách, odkiaľ sú podľa potreby vyvážané a ekologicky zneškodňované,
za čo zodpovedá majiteľ (správca)
nehnuteľnosti.
5. Do verejnej kanalizácie, ani do
obyčajných domových žúmp nie je
dovolené vypúšťať nebezpečné látky (výbušné, ropné, toxické a pod.).
čl. X
Ochrana pred požiarmi
1. Zakladať oheň a manipulovať
s otvoreným ohňom možno len na
miestach na to určených.
2. Vypaľovanie trávy sa zakazuje a likvidácia slamy spaľovaním zo

Harmonogram
vývozu odpadu
Apríl - Jún 2010
7.4.2010
12.4.2010
21.4.2010
20.4.2010
5.5.2010
10.5.2010
19.5.2010
24.5.2010
2.6. 2010
7.6. 2010
21.6.2010
28.6.2010

- elektro odpad
pneumatiky
- komunálny odpad
- pet fľaše
- komunálny odpad
- sklo
- komunálny odpad
- zmiešané plasty
- komunálny odpad
- papier a tetrapak
- komunálny odpad
- komunálny odpad
- pet fľaše
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strany poľnohospodárskej organizácie a občanov sa môže vykonávať
len s písomným súhlasom Obecného úradu za podmienok, že budú
dodržané všetky bezpečnostné
predpisy a za prípadné vzniklé škody spojené s touto činnosťou zodpovedá prevádzkovateľ.
čl. XI
Chov a držanie domácich
úžitkových zvierat
1. Občania môžu chovať hospodárske zvieratá len vo svojich dvoroch. Pri doprovode zvieraťa na
pasienok alebo iné miesto v obci i
mimo nej je občan povinný dbať,
aby zviera nepoškodilo stromčeky,
okrasné kríky, kvety a obecnú zeleň
a neznečisťovalo verejné priestranstvá
2. Voľný pohyb psov v obci sa
zakazuje. V záujme zachovania hygieny, čistoty, verejného poriadku a
bezpečnosti je držiteľ psa povinný:
a./ držať psa v čistote, dbať,
aby pes neznečisťoval verejné
priestranstvá,zeleň detské ihriská
a pieskoviská
b./ počas prítomnosti na verejných priestranstvách so psom je
povinný mať so sebou hygienické
vrecko s pomôckami na odstránenie nečistôt spôsobeným psom.
c./ prihlásiť psa staršieho ako
6 mesiacov na registráciu na
obecný úrad.
d./ za psa vždy zodpovedá držiteľ psa , osoba , ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
3. Držiteľ zvieraťa je povinný infekčné ochorenie zvieraťa, podozrenie z tohto ochorenia alebo
uhynutie ihneď oznámiť príslušné-

mu veterinárovi a ním uložené opatrenie ihneď bez prieťahu vykonať.
4. Pásť úžitkové zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
čl. XII
Spoločné ustanovenia
1. Znečisťovanie verejného
priestranstva skladovaním materiálu a odpadu bez povolenia sa
posudzuje ako používanie verejného priestranstva, za čo sa vyrúbi poplatok.
2. Ak znečistenie neodstráni
právnická alebo fyzická osoba, ktorá za čistotu a poriadok zodpovedá
podľa tohto všeobecného záväzného nariadenia, môže to z poverenia
starostu obce vykonať iná organizácia na náklady zodpovednej právnickej alebo fyzickej osoby.
3. Dodržiavanie ustanovení tohto
nariadenia kontrolujú orgány obce.
čl. XIII.
Porušenie ustanovení tohto
všeobecne záväzného
nariadenia obce
a, Právnickej osobe, ktorá poruší
toto nariadenie, môže starosta obce
uložiť pokutu do výšky 3319,40 EUR
b, U fyzickej osoby sa posudzuje ako priestupok podľa zák. SNR
č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení zák. SNR 524/90 Zb. za ktorý
možno uložiť pokutu do výšky 16,60
EUR.
c, Pri opakovanom porušení bude porušenie kvalifikované
ako priestupok a bude odstúpené aj príslušnému orgánu štátnej
správy.
d, Pokutu možno uložiť do
dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa
starosta dozvedel, kto sa poruše-

Spoločenská kronika
Zomrelí
Helena Babjaková
Michal Sabolčák
Matúš Mitro
Erika Maďuranová
Anna Peštová

18.1.2010
29.1.2010
27.2.2010
19.3.2010
22.3.2010

Narodení
Martin Tokár
Tatiana Karchňáková
Alena Maďuranová
Patrik Palošta
Martin Guman
Marcel Tancoš
Marek Tancoš
Alexandra Tomčková

5.1.2010
6.1.2010
12.1.2010
20.1.2010
2.2.2010
25.2.2010
25.2.2010
5.3.2010

Sobáše
Gian Luca Grassi
Erika Orosová
30.7.2009
Ing. Ladislav Andrejanin
Mária Karchňáková
4.3.2010

nia dopustil, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania
opodstatňujúceho pre uloženie pokuty. Pokuta je príjmom obce.
čl. XIV.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN o udržiavaní čistoty ochrany a tvorby životného prostredia na území obce
Sačurov sa v súlade s § 11 ods.
4 písm. g) SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznieslo
obecné zastupiteľstvo v Sačurove dňa 21.8.2009 uznesením číslo 24/2009.
2. Všeobecne záväzné naria-

denie o udržiavaní čistoty, ochrany a tvorby životného prostredia
na území obce Sačurov, bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 28.7.2009 a zvesené dňa
18.8.2009.
3. Toto VZN o udržiavaní čistoty,
ochrany a tvorby životného prostredia na území obce Sačurov nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo
dňa vyvesenia na úradnej tabuli t.j.
14.9.2009.
4.Týmto nariadením sa ruší VZN
č. 2/1993 na úseku ochrany a tvorby
životného prostredia na území obce
Sačurov.
Ján Onuško, starosta obce

MS SČK v Sačurove bilancoval
Opäť po roku v mesiaci februári sme na Zhromaždení členov hodnotili, čo sa nám podarilo splniť z vytýčených úloh v roku 2009.
Našu činnosť sme v prvom rade
zamerali na darcovstvo krvi. Pozývali sme našich darcov, ale aj mladých ľudí, aby sa zapojili do spoločných odberov ako sú: Valentínská kvapka krvi, Kvapka pre život
cez letné mesiace, ale aj Vianočná
kvapka krvi.
Túto vzácnu tekutinu v roku 2009
darovalo spolu 44 darcov v 77 odberoch krvi. Počet aktívnych darcov sa
tak v našej obci rozšíril na 117.
Teší nás , že aj tento rok sme
rady darcov rozšírili o 11 prvodarcov. Poďakovanie za humánny čin
patrí: Jozefovi Gošovi ml., Vierke
Gošovej, Miroslavovi Hotovčínovi
ml. , Štefanii Hotovčinovej, Ľuboslave Ihnatovej , Lukášovi Lenkovi ,
Pavlovi Staškovi ml. , Anne Statníkovej , Petrovi Takáčovi , Pavlovi Tokárovi a Anne Truchanovej .
Rady držiteľov Bronzovej plakéty Mudr. Janského za 10- násobne
darovanie krvi v tomto roku rozšírili p. Lukáš Bajer a Marek Nemčík.
Novými držiteľmi Striebornej
Janského plakéty za 20 odberov
krvi sú p. Václav Bučák , p. Silvia
Hoschová a Bc. Pavol Dudáš.
Všetkým darcom krvi, prvodarcom, držiteľom striebornej a bronzovej Jánskeho plakety, ktorí v minulom roku darovali to najvzácnejšie zo seba, svoju krv, patrí naše hlboké a úprimné poďakovanie.
Uskutočnili sme 2. ročník pohybovej akcie „Míľa pre zdravie“. Mrzí
nás, že práve v lete kedy je prázdninové obdobie si rodičia nenájdu
čas na to, aby sa spoločne s deťmi tejto zaujímavej akcie zúčastnili. Po absolvovaní trasy je v KD pre
detí, pripravené občerstvenie a zábavné popoludnie pri hrách, súťažiach a tanci. Táto akcia sa neorganizuje len pre členov SČK, ale pre
všetkých obyvateľov obce.
V oblasti osvety sme v spolupráci s komunitnými pracovníkmi OcÚ
uskutočnili prázdninový kurz 1. pomoci pre rómske detí, v mesiaci októbri sme už tradične zorganizovali
aranžovanie vencov a kytíc a v mesiaci decembri sme si pri rozprávaniach o Vianociach pripravili vianoč-

né ikebany.
Veľmi peknou akciou bolo
posedenie pri vatre v predvečer osláv SNP 28.augusta, pri
ktorej sa použilo drevo zo starej veže grécko-katolíckého kostola. V spolupráci s oddelením
kultúry a DÚŽ sa akcie zúčastnilo okolo 100 občanov. Do nálady
nám spievali naše Nevesty a p. S.
Švarbala. Výborný guláš navarila p. Majerníková a každý si mohol opiecť klobásu alebo slaninku pri ohni. Veríme, že tento rok
sa do prípravy organizačne zapoja aj ďalšie zložky , ktoré v našej
obci pracujú.
Činnosť organizácie riadil 9 členný výbor a 2 členná kontrolná komisia. Členská základňa má k dnešnému dňu 201 členov.
Na zhromaždení členov nastali v predsedníctve MS SČK niektoré
zmeny. Pre pracovné a rodinné zaťaženie požiadali o uvoľnenie z výboru p. Mária Bilá, p. Regina Klaciková a o uvoľnenie z funkcie p. Mária Hricová a p. Anna Kozáková.
Srdečne všetkým ďakujeme
za ich dlhoročnú prácu na poli
ČK a vyslovujeme presvedčenie,
že ak im to čas a zdravie dovolí,
budú aj naďalej patriť medzi aktívne členky ČK .
Predsedníctvo MS SČK na post
predsedníčky doporučilo a zhromaždenie členov schválilo p. Ľubicu Bereščíkovú. Funkciu pokladničky prevzala Mgr. Mária Kačurová
a predsedníčku Kontrolnej a revíznej komisie bude vykonávať p. Mária Jenčíková.
Výbor bol doplnený aj o nové
členky p. Marcelu Dobranskú, p.
Alenu Hančulákovú a p. Annu Sokolovú.
Touto cestou ďakujeme za spoluprácu a finančnú pomoc OcÚ pod
vedením starostu p. J. Onuška, vedeniu a učiteľkám MŠ a ZŠ, riaditeľke oddelenia kultúry p. K. Kulíkovej, komunitným pracovníkom OcÚ
pod vedením p. K. Romanovej, ako
aj všetkým členkám výboru a aktívnym členom MS SČK za ich podporu pri plnení vytýčených úloh.
Tešíme sa na stretnutie pri spoločnom plnení úloh SČK v roku
2010.
Anna Kozáková
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základná škola
S radosťou do školy
V rámci Operačného programu
Vzdelávanie v opatrení 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 156 677,61 € pre projekt s názvom „S radosťou do školy.“
Projekt sme začali realizovať
1. marca 2010 a trvať bude celkom 18 mesiacov. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci z marginalizovaných rómskych komunít navštevujúci našu základnú školu a
učitelia našej školy pracujúci so
žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.
Projekt pozostáva zo štyroch
hlavných aktivít:
1. Interaktívny prípravný kurz –
cieľom tejto aktivity je pripraviť pre
žiakov v 3. - 6. ročníku kurz zameraný na získanie základných zručností pre prácu s interaktívnou tabuľou.
2. Programy vzdelávania - v
rámci tejto aktivity chceme naučiť pedagogických zamestnancov pracujúcich so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít,
aby vedeli nielen obsluhovať jednotlivé inovované prostriedky, ale
aby ich aj aktívne tvorili, využívali

vo vyučovaní a tým modernizovali
celý vyučovací proces.
3. Tvorba metodických materiálov a učebných pomôcok – cieľom aktivity je realizovať jednotlivé činnosti, ktoré sú zamerané na
inováciu vyučovania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
v základnej škole. Zamerali sme
sa na vyučovací proces – tvorbu
metodických materiálov pre prácu
so žiakmi, ale hlavne edukačných
pomôcok, metodických a pracovných listov pre týchto žiakov.
4. Inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov – výstupom tejto
aktivity je novovytvorená multimediálna učebňa a dve mobilné multimediálne triedy, ktoré sa budú využívať
podľa vytvoreného rozvrhu hodín vo
všetkých aktivitách.
Zápis do 1. ročníka
Dieťa - si darom od Boha
- si radosťou a pýchou svojich
rodičov
- si kvetom tejto planéty
Dieťa - si do istej miery géniom.
Dňa 4. februára 2010 sme v
našej škole privítali našich budúcich prváčikov a ich rodičov na
slávnostnom zápise do 1. ročníka ZŠ.
Celým zápisom ich previedol

(a niekedy aj vystrašil) vĺčko so
siedmimi kozliatkami a ich budúca pani učiteľka PaedDr. Anna Korytková.
Deti aj ich rodičov zaujala aj
práca s interaktívnou e-Beam tabuľou. Hravo zvládli všetky úlohy,
pri ktorých im pomocnú ruku podala Mgr. Ľudmila Nováková.
Sú to ale šikovné deti! Už sa na
nich všetci v septembri tešíme.
DOČ - Detská odborná
činnosť 2009/2010
Štvrtok 11.02.2010 bol tým
dňom, kedy sme oslavovali učenie.
V našej škole sa uskutočnila
malá vedecká konferencia DOČ

2009/2010.
Oslavy učenia.
Malá vedecká konferencia.
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti.
Detská odborná činnosť.
Toto všetko sú názvy pre našu
aktivitu, ktorú každý rok realizujeme. Tohto roku sa jej zúčastnilo 39
prezentujúcich žiakov. Práce boli
na vysokej estetickej aj odbornej
úrovni.
Zaplavilo nás more zaujímavostí na témy: VODA, VZDUCH a
ZEM. Patrónom tohtoročnej DOČky bol Krištof Kolumbus.
A tu sú víťazi:
1. kategória: 1. Miroslava Dely-
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ová 4. A, 2. Daniel Bančanský 4.
A, 3. Kristína Fejková 5. A
2. kategória: 1. Veronika Danková 6. B, 2. Dominika Sokolová
6. B, 3. Anna Gočíková 6. B
3. kategória: Erika Bartková 9.
A, 2. Michaela Balintová 8. A, 3.
Kristína Bundzáková 9. A
Cena detskej poroty: Kristína
Bundzáková 9. A, Jana Hričáková 9. B
Víťazom blahoželáme a všetkým
súťažiacim a učiteľom podieľajúcim
sa na tejto úžasnej akcii ďakujeme.
Prierezová téma - Osobnostný a sociálny rozvoj
V týždni od 22.2. - 26.2. 2010
sme realizovali prierezovú tému
ISCED2 „Osobnostný a sociálny
rozvoj“ pre žiakov 5. ročníka.

Vzdelávanie viedli Mgr. Veronika Jakubeková a Mgr. Tatiana Hricová.
Aktivity boli zamerané na vzájomné poznávanie sa v kolektíve, na emocionálny rozvoj žiaka,
na hľadanie si miesta v kolektíve, na akceptovanie záujmu toho
druhého, na vytvorenie asertívneho správania.
Žiaci boli dobre naladení, pomáhali si pri vytváraní spoločných
prác, prejavovali tvorivosť a sebahodnotenie. Boli oboznámení so
spoločenskými normami života, s
princípmi zdravého životného štýlu, aby vedeli odolať negatívnym
javom - šikanovaniu, drogám ap.,správne si vybrať kamaráta a tiež
vhodne tráviť voľný čas.

materská škola

karneval v MŠ
Krásne princezné ale aj spindermans, hrdinovia či rozprávkové bytosti. To všetko bolo vidieť
krásnom karnevale v našej Materskej škole. Dňa 9. februára sa
celá materská škola od rána zmenila v neopakovateľnú rozprávkovú krajinu. Všade bolo počuť
džavot nadšených detí, jednotlivé triedy boli krásne vyzdobené
všetkým, čo k správnemu karnevalu patrí.
Deti sa nadšene predvádzali vo svojich krásnych maskách,
ktoré im mamky pripravili a celé
dopoludnie spievali a tancovali.
Každé jedno dieťa sa chcelo vo

svojej maske zvečniť, preto neváhali a stavali pred sa pred fotoaparát. Dokonca aj tie hanblivejšie
na chvíľu zahodili svoj ostych, len
aby mali krásnu fotku a pamiatku na karneval. Samozrejme nesmelo chýbať ani občerstvenie,
pri ktorom si mohli unavené deti
doplniť svoju energiu. Po ukončení karnevalu si domov odniesli
malé prekvapenie.
Veľká vďaka patrí pani riaditeľke i pani učiteľkám, ktoré pripravili neopakovateľnú atmosféru, na ktorú deti tak skoro nezabudnú.
Danka Kušnírová uč. MŠ

Popoludnie na klzisku
Dňa 9. 2. 2010 rímskokatolicka kresťanská mládež zo Sačurova
strávila krásne nedeľné popoludnie
na klzisku v Trebišove. Iniciátorom
tejto zaujímavej akcie bol rímskokatolický kaplán pán Ján Stanko,
ktorého si mládež veľmi obľúbila.

Zraz účastnikov bol v rímskokatolickom kostole. Po krátkej
modlitbe nasadli do autobusu s
korčulami na pleciach a išlo sa.
Mladší, starší, ale aj niekoľko dospelých si obulo korčule a hybaj
na ľad. Veru nechýbali ani pády,

Výchova a vzdelávanie
rómskeho dieťaťa v MŠ

V MŠ je v školskom roku
2009/2010 zapísaných 13 rómskych detí. Z toho 7 odchádza do
nultého ročníka. Rómske dieťa žijúce v rómskej komunite sa v konkrétnom živote pripravuje na svoj
život dospelého človeka. Učí sa v
reálnom kontexte, konfrontácii a
priamej účasti na živote. Poznatky si osvojuje prežívaním a nadobúdaním životných skúseností.
Verbálne vysvetľovanie poznatkov
bez reálneho kontextu nemá pre
rómske dieťa zmysel a význam,
pretože nie je v súlade s jeho kultúrnymi vzorcami. V praxi materských škôl to znamená, že musíme dobre poznať konkrétne dieťa,
rodinu a výchovné praktiky vývinu,
aby mohla individualizovať svoje
edukačné pôsobenie a nadväzovať na predchádzajúce vedomosti a skúsenosti dieťaťa. Cieľom vý-

chovy a vzdelania detí v MŠ je harmonický rozvoj osobností každého
dieťaťa. Kedy je dieťa pripravené
na školu? Obvykle je to vo veku 6
rokov. V tomto období prebiehajú
podstatné zmeny v percentuálno
motorickej, kognitívnej a sociálno
emocionálnej sfére psychického
vývinu dieťaťa. Posúdenie zrelosti kognitívnych procesov zvyčajne
spočíva v sledovaní zrakovej percepcie, pozornosti, pamäti, myslenia, reči, vedomostí detí a jemnej
motoriky. Po emocionálnej stránke znamená, že dieťa je schopné
prežiť v MŠ bez traumatizácie a
väčších citových, problémov. Sociálnou pripravenosťou sa dieťa postupne ľahšie začleňuje do kolektívu. Preto dôležitým predpokladom
úspešnosti výučby rómskych žiakov je ich zaškolenie v MŠ.
Napísala: E. Frická uč. MŠ

čo však len prispelo k dobrej nálade.
Najväčšiu radosť mali deti , keď
videli na ľade ležať dospelých a
hlavne pána kaplána.
Po dvoch hodinách aktívne
stravených na ľade sa korčuliari
pomaly zberali domov .
Ale ako by vyzeral výlet bez občerstvenia ! Práve preto nasledovala krátka nákupná prestávka v OD
Tesco, kde si všetci prišli na svoje.
Jední boli smädní, druhí hladní iným
chýbala nejaká maškrta . Každý si
nakúpil podľa vlastnej chuti a nasledovala spätočna cesta.
Naplnení príjemnými dojmami
sme sa vrátili domov a modlidbou
sme sa poďakovali za peknú športovú akciu.
Za pekne strávené popoludnie
sa chceme touto cestou poďakovať hlavne p. kaplánovi , že obetoval svoj voľný čas a ďalším dospelým , ktorí mládež sprevádzali. Veľké poďakovanie patrí aj vodičovi autobusu pánovi Balintovi za
bezpečnú jazdu.

Veríme, že takto strávene popoludnie nebude posledné a že
zároveň povzbudíme aj ostatných,
aby neľutovali stráviť svoj voľný
čas takýmito aktivitami. Určite nebudú ľutovať !
Zúčastnení sa už teraz tešia
na podobné športové ču kultúrne akcie.
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6. Fašiangový maškarný ples
„ Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj „
Sačurovčania to zobrali doslova, veď fašiangy majú byť najmä obdobím hojnosti a veselosti.
A práve preto sa v sále Kultúrneho domu v Sačurove už po 6. krát
konal fašiangový maškarný ples. V sobotu 14. februára sa na maškarnom plese promenádovalo vyše sto masiek.
Úvod maškarného plesu patril k zážitkom, ktorých bolo do konca plesu neúrekom. Veď málokedy sa stáva, že ples otvorí taká „šarža“ ako je
podplukovník v podaní P. Dobranského a to úderom pendreku na činely.
Hostí privítal aj náš pána farár a kaplán. O dobrú náladu sa počas celého
plesu starala hudobná skupina Domino. Masky sa hneď od začiatku výborne zabávali ,ale aj tak všetci túžobne očakávali vyhodnotenie. Utajená porota od samého začiatku sledovala originalitu a náročnosť masiek.
Keď prišiel ten vytúžený čas, čakalo nás opäť prekvapenie , pretože
vyhodnotenia masiek sa ujal všetkým známy Janko Jakubčin zo skupiny Drišľak ktorý bol hosťom ,ale zároveň aj členom poroty.
1. miesto - Jar,Leto,Jeseň, Zima - sestry Stolárove
2. miesto - strapec hrozna - Kveta Hricová
3. miesto - hríb so svojou „majiteľkou“ - manželia Ferikovci
4. miesto - princezná so zlatou hviezdou na čele - rodina Lačna
5. miesto - živá socha - Eva Draľová
Ani ďalších 21 masiek, ktoré boli vyhodnotené neobišlo naprázdno
a všetci dostali pekné ceny.
Oči mali na čo pozerať, nohy mali kde tancovať, ale ani žalúdok nemohol ostať prázdny a tak sa po vyhodnotení podávala dobrá kapustnica a „krepľe“, ale i makovníky a orechovníky a dobrá hruškovica.

Miss Baby a Boy 2009

V nedeľu 7.3.2010 sa v kultúrnom dome v Sačurove opäť konala regionálna súťaž Miss Baby
a Boy. Táto roztomilá akcia pre
deti sa poriada od roku 1996 a to
pravidelne, každý rok.
Aj v tomto roku súťažili deti vo
2 vekových kategóriach: a to od

4 do 6 rokov a od 6 do 8 rokov.
Deti súťažili v troch disciplínach
a to: rozhovor, voľná disciplína
a módna prehliadka. V rozprávkovej krajine, ktorú sme pre nich
vytvorili sa deti cítili ako rybičky
vo vode. Nie je krajšie a úprimnejšie stvorenie ako dieťa a to sa

Okolo polnoci sa losovala tombola a tá bola veru bohatá, veď posúďte sami - Základný zváračsky kurz v hodnote 265 €, poukaz na nákup nábytku v hodnote 200 €, hojdacie kreslo a mnoho ďalších hodnotných cien.
Výborná zábava končila až v skorých ranných hodinách a všetci,
ktorí tam boli sa už tešia na budúci rok, veď nie je nič krajšie ako sa
zabaviť v kruhu priateľov a vyblázniť sa veď všetci sme v srdci deťmi.
Dovidenia na budúci rok.

veru ukázalo už v prvej disciplíne. Detičky boli milé a prezradili
nám aj to čo nemali.
V druhej disciplíne už ukázali
to, čo vedia najlepšie – spievali,
tancovali a recitovali. A tak sme
na javisku videli budúce speváčky, recitátorky, diskotanečnice,
mažoretku aj rozkošných reperov.

Keď prišla na rad módna prehliadka, špunti už žiadnu trému nemali a na móle sa každý
predviedol ako najlepšie vedel.
11 malých princezien a 2 princovia, ako sme ich nazvali v našom programe, vydržali na javisku celé 2 hodiny.
Možno to však bolo aj preto,
že ich medzi jednotlivými vystú-
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peniami zabával “ kúzelník Wolf
„ zo Spišskej Novej Vsi a že na
nich čakali nádherné hračky.
Porota to mala veľmi ťažké,
veď sa nehodnotila krása „ preto
že všetky deti sú nádherné“, ale
tieto deti boli naozaj aj veľmi šikovné.
Nakoniec rozhodli takto:
1. kat. Dievčatá
1. miesto - Veronika Jakubíková Davidov
2. miesto - Kristínka Bedriová - Sačurov

3. miesto - Nicolka Šaradinová Sačurov
2. kat. Dievčatá
1. miesto - Veronika Šoganičová Davidov
2. miesto - Anička Gasperová –
Seč. Polianka
3. miesto - Nikolka Lišková - Davidov
3. kat. Chlapci
1. miesto - Oliver Hotovčín - Sačurov
2. miesto - Marcel Šmatár - Banské
Dovidenia na budúci rok deti !

Sačurovská pätnástka 15. ročník - Memoriál Helenky Slukovej 4. ročník
Marec je pre všetkých ľudí znamením jari ,
ale pre nás Sačurovčanov je zároveň mesiacom, keď sa u nás koná Sačurovská pätnástka, alebo, memoriál Helenky Slukovej.
Počasie bolo hneď z rána veľmi vrtošivé a
veru nie veľmi „ jarné „. Už od rána keď usporiadatelia chystali štart a cieľ pre účastnikov
behu, striedali sa slniečko s dažďom a snehom. Po prvykrát v dejinách 15- tky bolo okolie
trasy behu ešte zasnežené.
Ale ani nepriaznivé počasie neodradilo deti
a dospelých aby sa behu zúčastnili.
O 12 tej, ako prvé behali deti Materskej školy na 100 m.
Po nich už trať obsadili žiaci Základnej školy.
Umiestnenie:
1.kat. 1. a 2. ročník 100 m chlapci
1.miesto - Kaščák Jakub
2.miesto - Bereš Slavomír
3.miesto - Šimurda Michal
2. kat. 1. a 2. ročník 100 m dievčatá
1.miesto - Goringová Lucia
2.miesto - Dudašová Veronika
3.miesto - Dudášová Petra
3.kat. 3. a 4. ročník 300 m chlapci
1. miesto - Fenčík Jakub
2. miesto - Plitko Marek
3. miesto - Bančanský Daniel
4.kat. 3. a 4. ročník 300m dievčatá
1. miesto - Bedrová Gabika
2. miesto - Gošová Mária
3. miesto - Šoganičová Adriána
5.kat. 5. a 6. ročník 500 m chlapci
1. miesto - Soták Jozef
2.miesto - Klacik Maroš
3.miesto - Dudáš Tibor
6.kat. 5. a 6. ročník 500 m dievčatá
1. miesto - Sluková Tonka
2. miesto - Gajdošová Ivana
3. miesto - Berešová Zuzana
7. kat. 7.,8. a 9 ročník 1000 m
chlapci
1. miesto - Surňák Daniel
2. miesto - Plitko Lukáš
3. miesto - Hamrák Richard
8. kat. 7.,8 a 9 roč. 800 m dievčatá
1. miesto - Krištofčová Viktória
2. miesto - Jirchárová Lenka
3. miesto - Goringová Ivana
Hlavný štart bol o 13. hodine, ale ešte predtým sa bežci boli pokloniť pamiatke svojej kamarátky a výbornej športovkine Helenke Slukovej na miestnom cintoríne.
Trať bola vytýčena po štátnej ceste 1. a 3.
triedy na asfaltovom povrchu. Bežali sa tri okruhy obcou.
Výsledková listina po ukončení behu nakoniec vyzerala takto:

Štart.
Por.číslo číslo Meno
1
118 Dzivinsky Damjan
2
134 Šahajda Tibor
3
49
Ruskovský Tomáš
4
137 Tomáš Marek
5
140 Safko Michal
6
146 Šitár Tomáš
7
129 Fotul Gregor
8
37
Ondričko Milan
9
83
Fedak Grzegorz
10
133 Bazár Peter
11
16
Onofrej Erik
12
108 Kaľavský Július
13
84
Tomko Ján
14
36
Sopko Vladimír
15
56
Nemčík Marek
16
33
Barbuščák Branislav
17
138 Kukura Martin
18
46
Pajtáš Jozef
19
139 Ružinský Jaroslav
20
122 Ruskovský Rudolf
21
8
Dudič Michal
22
141 Habura Martin
23
131 Urban Jozef
1
107 Ivančo Michal
2
147 Tomeček Jaroslav
3
116 Janovič Peter
4
38
Bogár János
5
149 Balogh Vladimír
6
53
Švaňa Roman Ing.
7
29
Peregrim Štefan
8
104 Doležal Jozef
9
58
Exenberger Ernest
10
21
Pavlov Jaroslav
11
18
Surňák František
12
103 Šalata Ján
1
136 Vrábeľ Mikuláš
2
10
Vargaeštok Gejza
3
70
Labaš Karol
4
92
Tisza Tibor
5
105 Švagrovský Ján
6
32
Vargovič Jozef
7
124 Rada Ladislav
8
90
Michalsky Andzrej
9
59
Biacovský Ondrej
10
65
Brinda Štefan
11
99
Hajduk Milan
12
128 Pavlov Ľubomír
1
43
Papp Zoltán
2
52
Bašista Vincent
3
101 Polák Peter
4
54
Štekauer Ján
5
39
Parilák Gerard
6
97
Švaňa Jozef
7
91
Baran Andrej
8
135 Rusnák Michal
1
81
Melicherová Ľudmila
2
148 Stanovčáková Zuzana
3
145 Janočková Jana
4
63
Gajdošová Romana
5
48
Kozmová Monika
6
142 Gregová Zuzana
7
62
Valkošáková Natália
1
121 Tiszová Alžbeta
2
75
Semanová Zlatka
3
73
Semanová Mária
4
66
Vargová Iveta
5
25
Falisová Ľudmila
6
130 Florová Renáta

m/ž Rok nar.
m
1981
m
1990
m
1983
m
1983
m
1975
m
1988
m
1973
m
1973
m
1978
m
1975
m
1981
m
1976
m
1973
m
1990
m
1975
m
1974
m
1987
m
1992
m
1985
m
1981
m
1981
m
1975
m
1984
m
1970
m
1965
m
1962
m
1964
m
1963
m
1964
m
1968
m
1967
m
1961
m
1964
m
1961
m
1962
m
1959
m
1955
m
1954
m
1957
m
1959
m
1953
m
1953
m
1959
m
1954
m
1953
m
1954
m
1960
m
1949
m
1942
m
1948
m
1949
m
1943
m
1941
m
1942
m
1947
ž
1964
ž
1981
ž
1984
ž
1994
ž
1993
ž
1984
ž
1980
ž
1957
ž
1958
ž
1968
ž
1971
ž
1963
ž
1965

Oddiel
Sanok
Obal servis Košice
ŠKC Michalovce
Slávia TU Prešov
ATU Košice
JM Demolex Bardejov
ŠK Pegas Košice
Humenné
Sanok
ŠKC Michalovce
O5 BK Furča Košice
KST Margecany
MBO Oparm Strážske
ŠK Pegas Košice
Supernova
Spišské Podhradie
Košice
ŠK Pegas Košice
Košice
Michalovce
Terezka Ilonka MICH
Tušická Nová Ves
Sečovská Polianka
ŠK Banské
JM Demolex Bardejov
BK Šaca
UNIX
Akuna Košice
ŠK Pegas Košice
1.AK Humenné
AC Michalovce
Remetské Hámre
Hatalov
Jastrabie
Košice
MŠK Vranov
MBK Veľké Kapušany
Geoma Košice
BK Steel Košice
OŠK Budkovce
MBO Oparm Strážske
MBO Oparm Strážske
Sanok
ŠKB Budimír
Sečovce
BK Geča
Michalovce
MBK Veľké Kapušany
Obecný úrad Demjata
Buc team Košice
BBS Bratislava
Triklub Michalovce
Košice
Obecný úrad Sačurov
Sečovce
JM Demolex Bardejov
MŠK Vranov
Košice
ŠK Pegas Košice
ŠŠK Junior Prešov
Košice
eMTe Trebišov
Tube City IMS Košice
O5 BK Furča Košice
Slávia Prešov
BK Steel Košice
AC Michalovce
BK Steel Košice

Kategória
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F

Por. v
kat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

Čas
00:48:39
00:49:47
00:51:43
00:52:33
00:53:02
00:53:06
00:53:39
00:53:46
00:54:12
00:54:52
00:56:45
00:57:41
01:00:15
01:01:02
01:04:16
01:04:23
01:05:47
01:08:48
01:09:13
01:11:40
01:12:34
01:15:49
01:20:14
00:50:24
00:51:15
00:52:12
00:53:42
00:55:36
00:58:48
01:01:33
01:03:24
01:05:02
01:10:20
01:10:22
01:10:50
00:53:12
00:57:23
00:57:59
00:59:05
01:00:25
01:01:28
01:02:13
01:02:31
01:03:58
01:11:46
01:33:13
01:23:59
00:59:10
01:01:59
01:04:45
01:07:02
01:12:20
01:20:00
01:20:15
01:26:46
00:59:24
01:01:33
01:02:31
01:03:49
01:06:35
01:08:13
01:10:23
01:07:05
01:09:52
01:12:05
01:21:33
01:46:39
01:50:43

strana 8

Dospelí

SAČUROVSKÉ noviny

V. LIGA SEVEROVÝCHOD

Jarná časť
15. kolo 28.3.2010 13.30 hod.
Vechec - Sačurov
16. kolo 4.4.2010 15.30 hod.
Sačurov - Jasenov
17. kolo 11.4.2010 15.30. hod.
Ubľa - Sačurov
18.kolo 18.4.2010 16.00 hod.
Sačurov - Kamenica
19.kolo 25.4.2010 16.00 hod.
Sačurov - Fk Humenné
20.kolo 2.5.2010 16.30 hod.
Kalnište - Sačurov
21. kolo 9.5.2010 16.30 hod.
Sačurov - Radvaň
22.kolo 16.5.2010 17.00 hod.
Soľ - Sačurov
23.kolo 23.5.2010 17.00 hod.
Sačurov - Zamutov
24.kolo 30.5.2010 17.00 hod.
Hencovce - Sačurov

25. kolo 6.6. 2010 17.00 hod.
Sačurov - Pakostov
26.kolo 13.6.2010 17.00 hod.
Seč. Polianka - Sačurov

Dvojičky
žiaci + dorast

Jar 2010

Začiatky stretnutí žiakov sú o
13.00 hod. a začiatky stretnutí
dorastu sú o 14.45 hod.
17. kolo 10.04.2010
Zamutov - Sačurov
18.kolo 17.04.2010
Sačurov - Vechec
19. kolo 24.04.2010
Vyžrebuje sa podľa umiestnenia
po 18. kole
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